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ФИЗИКА ЖӘНЕ МАТЕМАТИКА ПӘНІНДЕ
ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫ ЕНГІЗУ

АБЕНОВА ГУЛЬДАРИГА БУЛТЫКАНОВНА
Физика-математика пәні мұғалімі

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы
Катонқарағай ауданы бойынша білім бөлімінің

«Берел орта мектебі» КММ

Пәнаралық  байланыс-  заманауи  мектепте  оқытудың  басты  қағидасы  болып  табылады.  Ол  ғылыми-
жаратылыстану мен қоғамдық-гуманитарлық циклдердің өзара байланысын қамтамасыз етеді және  олардың
байланыс еңбек оқытумен өтті. Пәнаралық байланыстар арқылы  мұғалім  басқа  пән мұғалімдерімен білесе
отырып,   оқу-тәрбие  міндеттерін  кешенді   шешу  арқылы   жүзеге  асырады.  Заманауи  мұғалім  пәнаралық
байланысты  сабақта және сыныптан тыс жұмыстарда  шығармашылықпен жүзеге асыру үшін оған  теориялық
сұрақтарды    меңгеру  және   әдістемелік  ұсыныстарды  саналы  түрде  қолдау,  мектеп   және  жаңа
бағдарламалардың талаптарын ескере  отырып , пәнаралық байланыстардың жаңа жолдарын таба білу.

Пәнаралық  байланыстарды  қолдану  кезіндегі  дайындықта   PISA  келесі  қағидаларға  негізделген  :
біріншіден,  білім  беру  мазмұнын  ғылыми  деңгейінің  жоғарылауымен  ,  екіншіден,  оқушыларға  ақпараттың
көбеюімен және оны меңгер, үшіншіден, орта мектеп түлектеріне пәндік құзыреттілік деңгейінің қойылатын
талаптары.   Мақсаты  –  ғылыми  дүниетаным  қалыптастыру,  біздің  мектеп  оқушыларының  ерекше  назары
пәнаралық байланысты орнату және дамыту  процесі  ғана емес,  сонымен қатар PISA-ға  тікелей дайындық
кезіде қамтылған.

Қазіргі  заманғы оқушылардың  білімін  "құрақ көрпе" деп атаса,  орыс тілі  өзі  оқылса,  физикада сол
секілді. Сонымен қатар, пәнаралық оқытуда оқушы  оқу пәндерінің  мазмұны жағынан жақын екенін байқайтын
болады. Атап  айтсақ, патша Алексей Михаловичпен  мушкетерлардың бір уақытта өмір сүргенін  және Иван
Грозныймен  Вильям  Шекспирдің   замандас  екенін  білетін  болады..  Бізде  көптеп  кездесетін  жағдайларда,
мысалы;  математика сабағынан үлгерімі  жақсы оқушы ,өз  білімін физика сабағында  қолдана алмайды,  ал
әдебиеттен жазған сауатты шығармасы, тарихтан жазған шығармашылық жұмысында жіберген грамматикалық
қателерді кездестіреміз. 

Қазіргі  заманғы  мектептегі  білім  беруде   біз  -  дамыған,  шығармашыл  белсенді  тұлғаны
қалыптастырмақпыз. Мұндай міндетті бір оқу пәнінің аясында шешу мүмкін емес. Сондықтан, теориялық  мен
тәжірибелік  оқыту үрдісінде  интеграциялық оқу (кіріктірілген курстар,  сабақтар) байқалады, ол пәнаралық
қатынасты және жалпы әлем бейнесін түсінуге   мүмкіндік береді. Физика  пәнінің басқа пәндермен  бірігуі-
оқушының  айқын  бағытын  тудыратын  қызығушылығын  тудырады. Оқытудың бұл түрі -  қысқа уақыт ішінде
баланың қызығушылғын анықтап, тұлғаның әрі қарай жетіліп, дамуына әсер етеді. Интеграциялық сұрақтар әр
түрлі оқу пәндерінің бірігуімен, бір тапсырмада пәнаралық байланыстарды оқытуды қамтиды. Оқушының бір
сабақта   ұғынуы огың білім  тереңдетеді және себеп-салдарлық байланысы орнатады.

Оқыту  пәндері  арасында  екі  түрін  ажыратуға  болады:  уақытша  (хронологикалық)  және  түсініктлік
(идеялық). 

Біріншісі, әртүрлі пән бағдарламаларының өтуікезіндегі келісуді көздейді; екіншісі; жалпы әдістемелік
ережелер  негізінде   бірдей  ғылыми  ұғымдарды  пайымдау.  Физика  мұғаліміне  үш түрі  пәнаралық  уақытша
байланыспен жұмыс атқаруға тура келеді: адыңғы, ілеспе және перспективалық.

Алдыңғы пәнаралық байланыс-  зерделеу кезінде  физика пәні  курсына  және басқа пәндер бойынша
бұрын алған білімдеріне сүйенеді (мысалы;табиғаттану, география, математика). 

Ілеспе пәнаралық байланыстар – бұл байланыста  ескеретін жайт, бұл бірқатар мәселелер мен ұғымдар
бір мезгілде  зерттелуде физикадан және басқа пәндерден (мысалы; вектор түсінігі  бір мезгілде  геометрия
курсында және физикада; дыбыс туралы түсінік  физикада оқылса, есту органдары – биологияда).

Перспективалық пәнаралық байланыс-  физика пәні бойынша алған білімі басқа пәндерді қолданудан
алда  тұрады  (мысалы,  атом  құрылысы  туралы  түсінік  физика  бұрын  оқытылады,  химияға  қарағанда);  бұл
жағдайда химия пәнінің мұғалімі физика сабақтарында алған білімдеріне сүйенеді. Материя  туралы түсінік (зат
және өріс) физика курсында оқытылады, ал кезінде қоғамтану курсында ескерілген.

Пәнаралық байланыстарды физика сабақтарыда қолданудың  екі түрі бар :  кейбір білімдерін  аралас
пәндермен  және жалпылама сабақтарда қолдану. Алғашқысы  мынадай пәнаралық байланыс  тәсілдерін жүзеге
асыруда қолданылады.

Пәнаралық сипаттағы тапсырманы шешу. Материалды бекіту үшін пәнаралық тапсырмаларды орындау.
Мысалы;  сұйықтықтағы дене  жүзуін  оқушыларға  түсіндірген  соң,жаттығу  ретінде  мынадай   тапсырмалар
ұсынылады : физика тұрғысынан  алғанда балықтың  жүзу жарғағының рөлі.
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Сабақта  басқа пән бойынша алынған мәліметтер тірек білімі немесе тереңдетілген және бекіту ретінде
қолданылады. Жалпылама сабақтар пәнаралық байланыс бойынша  білімдері мен дағдыларын  жүйелейді.  

Сабақ  түрі:  пәнаралық  семинарлар  (мысалы;  "Жылу  қозғалтқыштары  және  табиғатты  қорғау"),
пікірталастар, викториналар, КТК, олимпиада,...

Пәнаралық  байланыс  тек  қана  физика-математика   циклы  сабақтарында   ғана  емес,  сонымен  қатар
география, тарих, әдебиет, бейнелеу өнері сабақтарында байқалады.

Физика сабағында пәнаралық байланыстарды іске асыру
Физика және математика (алгебра) байланысы. Математикамен байланыс есепті  шешу кезінде қажет.

Бұл тек математикалық есептеулерді,  кестелерді, физикалық шамалар талдау ғана емес,  ең бастысы мұғалім,
оқушылардың ойлау логикасын,  оқушылардың талдау кезінде формулаларын дамытады.  7-сыныпта "заттың
тығыздығы" тақырыбы бойынша тапсырмада оқушылар көлем, тығыздық кезінде тең денедегі  тығыздықтың
көлемін байқайды..  Талдайды, тұжырым жасайды.

Физика курсының геометриямен  байланысы. 
Геометрия курсы физика курсына геометриялық және теориялық-көптеген нышаны аарқылы өте елеулі

әсер етеді.. Мысалы,    пайдалану арқылы формулалар мен теоремалар. 
Физика курсының химиямен  байланысы.  Физика және химия пәндері өзара бір-бірін толықтырып

отырады және  бірдей құбылыстарды  әр жағынан қарастырады.. Жалпы физика және химия пәндеріне ортақ
зат, масса, салмақ, энергия сияқты ұғымдар жатады.

Физика  курсының  биологиямен  байланысы.  Физика  биологияның  өзара  байланысы  диффузияны
оқытуда іске асады, көрсетемін ботаника сабағынан мысал (Бақа суда тұрады және суды  ішпейді, құрлықта
жеңіл тжәне дымқыл терімен тыныстап, суда тері арқылы). Дыбыстық және жарық құбылыстары өту кезеңі  –
зоологиялық және анатомиялық материал  (атап айтқанда, құлақ  қабілеттері).

Физика  курсының  географиямен  (жаратылыстану)  байланысы.  Физиканың  географиямен  және
экологиямен  өзара  байланысын  :  "Атмосфералық  қысым",  "Көлік   түрлері",  "Жылу  қозғалтқыштары  және
олардың маңызы", "Экологиялық проблемаларын шешу жолдары", "Әр түрлі тереңдіктегі және биіктіктерінде
қысымды  географиялық  картамен  анықтау"  сабақтарында  жүзеге  асырамын.   География   оқуда  оқушылар
жердің құрылысы , атмосфера туралы, өлшеу тәсілдері, жердің  пішіні мен мөлшері туралы , атмосфералық
қысым, ілім туралы желден пайдалану туралы энергияны пайдалау джәне жел ілімі бойынша түсінік алады.. Бұл
көріністі физикадан табуға болады.

Физика  курсының  тарихыпен   байланысы.  Бұл  арада    еңбек  құралдары,  өндірістік  қарым-
қатынастарды дамуы  мәдениет,  техника  мен  ғылым  және  тарихи дәуірдегі  көрнекті  қайраткерлердің,  оның
ішінде, ғалымдардың, физиктердің өмірі қаралады. 

Физика курсының әдебиетпен   байланысы.  Әдебиетпен   физика  сабақтарындағы байланысын   ең
алдымен, фольклор мен танмал- ғылыми және көркем әдебиет үлгілерін ен бейнелі түрде  және физикалық
құбылыстардан,тарихи жағдайлардан көруге болады.

«Информатика-физика»  байланыс  курсы.  Информатика  пәнінен  білімі  болмаса   оқушылар
компьютерде жұмыс істей алмай, (презентация, жобалар, буклеттер), ғаламтордан ақпарат іздей алмайды. 

Пәнаралық байланыс  - бұл заманауи оқыту принципі  және ол бірқатар пәндерді оқыту құрымына әсер
етеді,  оқушылардың  оқу-тәрбие  үдерісінде  білімін  жандандырады,  жүйелендіреді,  кешенді  оқытуды
ұйымдастыру  түрлерін қамтамасыз ете отырады.

Пәнаралық  байланыс  жан-жақты  қарауға,  оқытылатын  жайттармен   құбылыстарды  әр  түрлі
ғылымдардың  көзқарасынмен   талқылап,  оқушыларға  ғылымның   өзара  ену  арқылы   түлектердің  білімін
жүйелейді.  PISA-ға  дайындалу  кезінде  оқушылардың   пәнаралық  байланыстары  қолданып,  басқа  оқу
курстарынан мәліметтерді пайдалану  көзделеді. 
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• Кулагин П.Г. Межпредметные связи в обучении. – М.: Просвещение, 1983. 
• Межпредметные  связи  в  преподавании  основ  наук  в  средней  школе.  –/Под  ред.  А.В.Усовой  –

Челябинск, 1982 
• Федорова В.Н., Кирюшкин Д.М. Межпредметные связи - М., Педагогика, 1989. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕТОДИКЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ

АХМЕТЖАНОВА ЛАУРА МЭЛСОВНА
Учитель русского языка и литературы

КГУ «Общеобразовательная средняя школа № 33»
ГУ «Отдел образования по Талгарскому району
Управления образования Алматинской области

Научные  исследования  в  области  методики  направлены  на  определение  педагогических  условий
эффективного  развития  речи  детей,  на  обогащение  методической  теории  и  практики.  Они  обеспечивают
обоснованность и надежность методических рекомендаций.

Характер  исследования  определяется  его  целью.  В  этой  связи  различают  три  вида  исследований:
историко-методические  с  целью  изучения  педагогических  систем  прошлого,  их  анализа,  осмысления  и
использования  в  современных  условиях;  исследования  по  изучению  и  обобщению  лучшего  опыта  работы
воспитателей детских садов экспериментальные исследования, имеющие разные цели – изучение особенностей
развития разных сторон речи детей, проверка доступности программ, эффективности отдельных методических
приемов, построения педагогического процесса в целом и др.

Как  педагогическая  наука,  методика  использует  все  многообразие  психолого-педагогических  методов
исследования. Принято делить методы исследования на теоретические и эмпирические (практические).

К  теоретическим  методам  относятся:  изучение  и  анализ  теоретической  литературы  по  проблеме
исследования;  моделирование,  анализ  и  обобщение  материала,  полученного  в  наблюдениях,  беседах,
эксперименте, т.е. эмпирическим путем.

Эмпирические  методы:  наблюдение,  беседа,  рейтинг  (оценки  компетентных  судей),  изучение  опыта
работы воспитателей, опытно-педагогическая работа, педагогический эксперимент.

Дадим краткую характеристику методов.
Для любого исследования по проблемам формирования речи характерно сочетание психологического,

психолингвистического,  лингвистического,  дидактического и собственно методического подходов.  В связи с
этим  изучается  литература,  в  которой  раскрываются  методологические,  психологические,  лингвистические
основы развития речи. Особое значение имеют изучение и анализ педагогической литературы (отечественной и
зарубежной,  современной и наследия прошлых лет),  в результате которых выясняется степень изученности,
состояние интересующего исследователя вопроса в теории (кем и какие исследования выполнены по данной
теме, где опубликованы их результаты, в чем они состоят, что нового вносит автор каждой работы). Важно
выделить  основные  подходы  и  точки  зрения  авторов,  мало  разработанные  и  дискуссионные  положения,
выразить свое отношение к авторским позициям и выводам.

Метод  моделирования  –  воспроизведение  характеристик  некоторого  объекта  на  другом  объекте,
специально  созданном  для  их  изучения.  В  основе  этого  метода  лежит  принцип  аналогии.  Он  может  быть
использован при выработке рабочей гипотезы, при проектировании учебно-воспитательного процесса или его
фрагментов. При помощи «моделей-гипотез» раскрываются связи между элементами учебно-воспитательного
процесса, создаются рекомендации по совершенствованию последнего.

Метод анализа и обобщения используется на разных этапах исследования и позволяет сделать выводы по
результатам каждого из них и работе в целом.

Наблюдение  проводится  за  речью  детей,  за  деятельностью  воспитателей.  Оно  помогает  выявить
особенности речи детей в разных ситуациях общения, степень владения речевыми умениями и навыками.

Изучение и анализ педагогической документации дошкольных учреждений, анкетирование воспитателей
и родителей позволяют определить состояние работы по интересующей проблеме в массовой практике.

Беседы (с детьми, педагогами, родителями) используются для изучения постановки процесса обучения и
выяснения проблем по ходу исследования. К беседе примыкают методы анкетирования и интервью.

Опытно-педагогическая  работа  –  метод  внесения  преднамеренных  изменений  в  учебный  и
воспитательный  процесс,  рассчитанных  на  получение  воспитательного  и  образовательного  эффекта,  с  их
последующей проверкой. Данный метод является разновидностью эксперимента. В отличие от последнего он
дает только общие, суммарные представления об эффективности той или иной системы работы.

Эксперимент направлен не только на проверку гипотезы, установление причинно-следственных связей в
учебном процессе, но и на выявление механизма действия этих связей, т.е. на более глубокое проникновение в
сущность  учебно-воспитательного  процесса.  В  исследовании  всегда  используется  совокупность  разных
теоретических и практических методов. Критерии выбора методов: адекватность объекту, предмету и задачам
исследования; научная обоснованность; соответствие логике исследования; направленность на всестороннее и
гармоничное развитие испытуемых; взаимосвязь с другими методами в единой методической системе.
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Особенности  применения  названных  выше  методов  педагогического  исследования  в  методике
определяются прежде всего содержанием изучаемых ею закономерностей.

Важным моментом является определение темы и проблемы исследования. Оно осуществляется на основе
изучения состояния вопросов развития речи в теории и практике. Актуальность исследования определяется
социальной значимостью, степенью разработанности проблемы в теории и практике.

Покажем  особенности  применения  разных  методов  на  примере  конкретного  исследования  на  тему
«Обучение детей шестого года жизни связным высказываниям типа рассуждений». 

Проблема  исследования:  каковы  педагогические  условия  формирования  связных  высказываний  типа
рассуждений у детей шестого года жизни. Задачи исследования: 1. Выявить особенности высказываний типа
рассуждений у детей шестого года жизни. 2. Разработать и экспериментально проверить методику обучения
детей монологам-рассуждениям.

Представим в самом общем виде этапы исследования.
Изучение  лингвистической  литературы  и  определение  на  ее  основе  сущности  связного  текста,

особенностей функций, структуры, языковых средств, способов связей между фразами и частями монологов-
рассуждений.  Изучение  психологических  основ  формирования у  детей  монологических  высказываний типа
рассуждений. Изучение педагогической литературы (в историческом аспекте) по проблеме исследования.

Обоснование выбранной темы, цели, задач и методов исследования.
Определение рабочей гипотезы: «Дети шестого года жизни овладевают связными высказываниями типа

рассуждений: если организовано содержательное общение педагога с детьми в разных видах деятельности, в
ходе которого создаются проблемные ситуации, требующие установления связей и отношений между объектами
реального мира и их вербального выражения;  если на обучающих занятиях дети знакомятся со  структурой
высказывания-рассуждения и способами связи его частей».

В разработке гипотезы используются сведения из лингвистики, психологии, других наук, а также данные
предварительного изучения состояния вопроса в теории и практике дошкольного воспитания.

Составление  общего  плана  исследования:  разработка  методики  экспериментальной  работы  –
констатирующий  этап  (методика  выявления  особенностей  высказываний  до  обучения,  выполняющая  роль
тестов),  формирующий  этап  (моделирование  содержания  и  методики  экспериментального  обучения)  и
контрольный  эксперимент  (методика  изучения  результатов  работы);  выбор  дошкольных  учреждений,
контрольных и экспериментальных групп; подготовка дидактического материала, подготовка воспитателей (и
при необходимости родителей); разработка показателей и критериев, по которым будет оцениваться речь детей.

Собранные  материалы  анализируются  и  обобщаются  с  учетом  принятых  показателей  и  критериев
(предметно-логическое  содержание  высказываний,  их  аргументированность,  доказательность;  связность,
структурное  оформление,  развернутость  высказываний,  плавность  и  др.).  Результаты  используются  при
уточнении содержания следующего этапа исследования.

Формирующий эксперимент – экспериментальное обучение детей. В контрольных и экспериментальных
группах уравнивают все условия, но в контрольной не используется экспериментальная методика обучения. 

Обучение детей проводится с учетом положений гипотезы. Все материалы тщательно фиксируются и
подвергаются  анализу,  результаты  которого  сразу  же  используют  для  корректировки  ранее  разработанной
методики. Формулирование некоторых предварительных выводов.

Контрольный этап исследования:  изучение результатов экспериментальной работы – кроме методики,
использованной на констатирующем этапе и позволяющей сравнивать получаемые данные, можно разработать
задания на проверку переноса умений в новые условия, а также задания, выявляющие влияние проведенной
работы на общее речевое и умственное развитие детей. Сравнение результатов работы, применение методов их
математической обработки, определение достоверности выводов.

Формулирование выводов, в которых должны подтверждаться или опровергаться гипотеза, содержаться
ответы на поставленные в исследовании вопросы. Разработка методических рекомендаций.

Апробация полученных данных в массовой практике:  публикация материалов исследования в печати,
обсуждение их на научно-практических конференциях, семинарах, методических объединениях; сбор отзывов о
предложенных методических рекомендациях и др.

Методический  эксперимент  продолжается  в  течение  1–3  лет  и  позволяет  получить  объективные
результаты. Кроме длительного эксперимента могут проводиться и кратковременные, выборочные. Они могут
предварять разработку экспериментального обучения или сопровождать последнее. В первом случае они носят
поисковый  характер,  для  того  чтобы  при  моделировании  формирующего  эксперимента  можно  было
использовать результаты этого поиска. Например, с целью отбора наглядного и художественного материала для
детей при закреплении и активизации словаря по разным темам можно провести перекрестные эксперименты,
выясняющие  доступность  литературных  произведений,  картин.  Аналогично  поступают  в  случаях  проверки
эффективности  отдельных  приемов  обучения,  например  таких,  как  привлечение  внимания  детей  к  слову,
участие в экскурсиях представителей той профессии, с которой знакомятся дети.
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РАЗРАБОТКА УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА ПО ТЕМЕ «ВИДЫ ГЛАГОЛА»

АХМЕТЖАНОВА ЛАУРА МЭЛСОВНА
Учитель русского языка и литературы

КГУ «Общеобразовательная средняя школа № 33»
ГУ «Отдел образования по Талгарскому району
Управления образования Алматинской области

 
Тема: «Виды глагола» 
Тип урока: урок объяснения нового материала.
Цель деятельности учителя: дать понятие о видах глагола и их значениях;  видовых парах глагола; 
познакомить с различиями между глаголами совершенного и несовершенного вида.
Планируемые образовательные результаты: 
Предметные  - знать о видах глагола, их значениях; видовых парах глаголов; различии между глаголами 
совершенного и несовершенного вида;  уметь пользоваться приёмом распознавания видов глаголов по 
вопросам, по значению;  определять видовые пары.
Метапредметные – овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации.
Личностные – понимание определяющей роли русского языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования.
Оборудование: интерактивная доска, компьютер, мультимедийный компьютер, справочные материалы.
Литература: Русский язык 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций в 2 ч. (М.Т.  
Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский) – 2-е издание 2011 г.
План урока:

• Организационный момент (приветствие, подготовка учащихся к уроку)
• Повторение изученного материала
• Создание проблемной ситуации
• Поиск решения проблемной ситуации
• Первичное закрепление
• Работа с учебником
• Включение нового знания в систему знаний
• Рефлексия
• Комментирование домашнего задания

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД
  
1.Организацион
ный момент.

Вступительное слово.
Включение в деловой ритм.
Запись числа и вида работы.

Приветствуют учителя. 
Готовятся к работе, 
демонстрируют 
готовность к уроку
Записывают число.

Самоопределение 
(Л)

2.Актуализация 
знаний

 Проверка домашнего задания, 
повторение пройденного материала. 
-Какая часть речи называется 
глаголом?
-Что обозначает глагол?
-На какой вопрос отвечает 
неопределенная форма?
-Назовите времена глагола?
-Вопросы времен глагола.
Выполним задание на повторение 
пройденного материала.
Словарный диктант: Сберечь время, 
испечь пирог, распилишь доски, 
дышишь и не надышишься, не 
чувствуешь усталости, ненавидеть 
ложь, стало смеркаться, всё из рук 

Называют пройденную 
тему.

Отвечают на вопросы.

Работают на доске. 
Диктант пишут 
одновременно 2 ученика.
Проверяют вместе. 
Объясняют орфограммы.

Подведение под 
понятие (П)

Логические 
действия (П)
Самоопределение 
(Л)
Работа в группе (К)
Осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания (П)
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валится. 
3.Формирование
новых знаний

Давайте определим и запишем тему 
урока. Рассмотрим рисунок на стр. 109
и проанализируем его.

Итак, глаголы, которые отвечают на 
вопросы что делать (что делал, что 
делаю, что буду делать) и обозначают 
незаконченное действие называются 
глаголами несовершенного вида.
Глаголы же, которые отвечают на 
вопрос что сделать (что сделал, что 
сделаю) и обозначают завершенное 
действие называются глаголами 
совершенного вида.

Буква С самая любимая буква глаголов
совершенного вида, она есть во его 
всех вопросах. Это очень легко 
запомнить.

Определяют тему урока 
и цели. 
Записывают тему урока
 
Анализируют картинку. 
Определяют и 
аргументируют 
увиденное. 

Знакомятся с отличиями 
глаголов сов. и несов. 
вида.

Делают вывод.
Объясняют, в каком 
времени глагол не 
образует видовую пару.

Извлечение 
необходимой 
информации из 
текста (П)
Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками (К)
Подведение под 
понятие (П)
Постановка и 
решение проблем 
(П)
Целеполагание (Р)
Общение и 
взаимодействие с 
партнёром (К)
Самоопределение 
(Л)

4.Первичное 
закрепление и 
проговаривание 
вслух

Теперь давайте закрепим наши новые 
знания и сыграем в игру «Собери 
корзинку»
 Перед вами 10 слов, соберите их в 2 
корзины. В одну – глаголы сов. в., в 
другую – несов. в
Поют, состязаются, выступил, сорвали,
ловишь, ныряла, смеялся, напишешь, 
высушит, споткнуться.
2. Запишем глаголы в два столбика:
1). Свистеть-свистнуть, крикнуть-
кричать, махнуть-махать, стучать-
стукнуть;
2). Писать-написать, жечь-сжечь, 
нести-унести.
Вывод: какие морфемы характерны 
для сов. вида и несов. вида.

Берут слова и 
распределяют по 
корзинкам.

Записывают  в  два
столбика  слова:
совершенный  вид  и
несовершенный вид.

Выборочная работа 
(П)

Игровой момент (К)
Контроль (Р)
Классификация (П)

5.Самостоятельн
ая работа с 
самопроверкой 
по эталону

Выполним самостоятельно  упр.641 Выбирают сами вариант.
Работают 
самостоятельно в 
тетрадях.
Проверяют, делают 
вывод.

Самоопределение 
(Л) 
Выполнение 
действий по 
алгоритму (П) 
Коррекция  (Р)

6 .Д.з. Запишите ваше домашнее задание, 
самые активные ученики получают 
хорошие оценки. Упр.642 (2-3 части) 

Дифференцированн
ые  задания  (П.,  Л)

7. Включение
в систему 
знаний и 
повторение

Повторим с вами, глаголы какого вида 
не имеют форму настоящего времени?
Приведите примеры

Обсуждают, приводят 
примеры

8. Рефлексия Итак, что нового вы узнали сегодня?
Как мы отличим глаголы 
совершенного и несовершенного вида?

Составляют
внутреннюю речь.
Используют клише для 
рефлексии.
Оценивают свою работу.

Рефлексия способов
и условий действий 
(П)
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КАДИРАКЫНОВА ГУЛБАНУ НЕСИПБЕКОВНА
Химия-биология пәні мұғалімі

Алматы облысы білім басқармасының
Талғар ауданы бойынша білім бөлімі ММ

«№ 33 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ

Биология Уақыты: Кабинет: Мұғалім
Сабақтың атауы  Заманауи цитология пәні, міндеттері және зерттеу әдістері

Сілтеме Биология оқулығының әдістемесі
Сабақтың жабдығы Үлестірмелі парақшалар, тақырыпқа сай суреттер.
Жалпы мақсаттар Жалпы мақсаты цитология пәні, міндеттері және зерттеу әдістерін түсініп, 

мәнерлеп оқуға, сыни ойлауға, мазмұнын талдай алуға үйрету.Мәтіндегі негізгі 
идеяны өз беттерінше ұғынуға жол ашу. Мәнерлеп, түсініп оқуға дағдыландыру. 
Бірлесе жұмыс жасай отырып, өз пікірін білдіруге, дәлелдеуге үйрету. 
Еңбекқорлыққа, жауапкершілікке баулу. 
Дерек көзі Оқулық, хрестоматия,электрондық оқулық 
Оқу нәтижесі • Оқушылар мәтінді мәнерлеп, нақышына келтіріп, рөлге бөліп оқуға
үйренеді. 
• Өз ойларын, білімін дәлелдей алуға дағдыланады. 
• Негізгі ойды анықтауға тартылады, анықтайды. 
Негізгі идея Мәтіндегі негізгі ойды аша отырып, оқушылардың мәнерлеп оқуына 
мүмкіндік жасау. Өз ойларын, тұжырымдарын жеткізе білуге дағдыландыру. Оқып 
қана қоймай, биологиялық заңдылықтарды,тіршілік әлемінің көптүрлілігін,тірі 
материяның құрылымын түсіне алу. 

Оқыту  нәтижесі

Топқа бөлу 1. Әр қажетті нәрселердің болуы (бор, сүрткіш т.б.) 
2.Сабаққа қажетті оқушылардың құрал-жабдықтарының түгел болуын тексеру. 
3.Кезекші арқылы сыныптағы оқушыларды түгендеу. 
4.Сыныптың гигеналық талапқа сайлығын бақылау. 
5.Оқушыларды түрлі түсті қағаздар арқылы топқа бөлу. 
6.Оқушылар назарын сабаққа аудару 

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

Ынтымақтастық 
атмосферасы

Әрбір адам – досым, сыныптасым, 
Әрбір ісің – тірлік, тірек, адамдық. 
Әрбір сөзің – шындық, бірлік, адалдық, 
Әрбір сабақ – үйрену, оқу, іздену. 

Ұран бойынша оқушылардың 
психологиялық көңіл-күйін 
бақылағаннан кейін сабақты 
бастауға мүмкіндік жасаймын. 

Үй тапсырмасын 
сұрау

1) бейнероликтағы суреттер арқылы цитология ғылымы нені зерттейді? деген 
сурақ қою арқылы алдынғы 6-9 сыныптарда биология ғылымының қандай 
салаларымен таныс екенімізді еске түсіреміз.сурақтар қою арқылы сабақтың 
мақсатын айқындап алып ,сабақтың тақырыбын анықтадаймыз. 
Оқушыларға ескерту: 
Өздері құрған топтық ережені сақтауға 
Құрал жабдық: оқулық, суреттер, әңгіме ,кітаптар. 

Қызығушылықты 
ояту

Мағынаны тану
Жаңа сабақ

ДЖИГСО әдісі арқылы оқушыларға мәтінді оқуды ұсынамын. 
Мәтінді мәнерлеп оқу. Жұптап талдау. Топтық талдау. 
Толық оқып,талдап болған соң топтық тасырма беремін. 
ІІІ. Ой толғаныс. (20минут) 
1)Топтық тапсырмалар: 
1-топ: постер құру 
цитология пәні, міндеттері және зерттеу әдістері. Цитологиялық зерттеулердің 
басқа биологиялық ғылымдар, медицина және ауыл шаруашылығы үшін маңызы. 
Құрал-жабдық: оқулық, суреттерді пайдалануға болады. 
: ақ парақ, түсті қалам.маркерлер,стикерлер.
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Сергіту сәті «Қаражорға» биі

Ой толғаныс 2) бір -бірлеріне сурақтар қурастыру. 
1.Жасушалық биология нені зерттейді? 
2.Жасуша теориясының ғылым үшін қандай маңызы бар. 
3.Жасушаны зерттеу әдістері қандай? 
4.Жасушалық теорияның негізгі шарттарын атандар. 
Неліктен жасушаны зерттеу үшін жарық микроскоппен қатар электрондық 
микроскопты қолданады? 
3)Формативті бағалау. 
4)АҚТ пайдаланып презентация жасау.Рефлекcия. Не білдім? Не үйрендім? 
парағын толтырып, жапсыру. 

Үй тапсырмасы &1 6-10 бет. 
Мазмұндап оқып келуге үйрену.

Күнделіктеріне жазады

Бағалау Бағалау парақшаларын тарату Оқушылар толтырады

ОРЫС ТІЛІ ПӘНІНЕН ДАРЫНДЫ  БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ ЖОЛДАРЫ

КЕНЕШПАЕВА  ГУЛЬНАР  АСЫЛБЕКОВНА
СЕРИКПАЕВА АКМАРАЛ ТЛЕУЛЕЕВНА

Орыс тілі мен әдебиеті пән мұғалімдері
Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының

 Меңдіқара ауданы білім бөлімінің 
«Ғаббас Жұмабаев атындағы Боровской мектеп-гимназиясы» КММ

Әрбір дарынды бала ерекше көзқарасты қажет ететін жеке тұлға, дарынды балалармен жұмыс істеу үшін
арнайы әдістер мен тәсілдер қажет. Бүгінгі таңда мұғалімге педагогикалық шығармашылықтың толық еркіндігі
беріліп, оған барынша ерекше және тиімді педагогикалық шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. 

Дегенмен, басым қабілеттерді дамытудың формалары мен әдістері стандартты, жалпыға бірдей қолайлы
болмауы керек.  Оқу-тәрбие үрдісінде дарынды баланың дамуын оның ішкі  белсенділік  әлеуетін дамыту,  өз
өмірінің авторы, жасаушысы, белсенді жасаушысы бола білу, мақсат қоя білу, оған жету жолдарын іздестіру деп
қарастыру керек. оны еркін таңдауға және ол үшін жауапкершілікке қабілетті болу, өз қабілеттерін барынша
пайдалану.  Еліміздің ғылыми әлеуетін жоғары деңгейде құру мен қолдауға  ықпал ететін маңызды құрамдас
бөліктердің бірі – дарынды балаларды іздестіру мен тәрбиелеудің қалыптасқан жүйесі.

 Дарынды баланы белгілі бір білім көлемін алуға емес, оны шығармашылықпен өңдеуге, алған материалы
негізінде  өз  бетінше  ойлауға  тәрбиелеуге  бағыттау  маңызды.  Дарынды  балаларды  тәрбиелеу  мен  оқыту  –
күрделі де ауқымды міндет.

Бүгінгі таңда мұғалімнің алдында сабақта қабілетті балаларды барынша дамытуға бағытталған жұмысты
қалай құру керек деген міндет тұр.

Ең  алдымен,  бұл  оқытудың:  саралап,  дамыта  және  проблемалық  оқыту  сияқты  тұлғалық-бағдарлы
көзқарас принциптеріне негізделген принципті жаңа сапалық тәсілі болуы керек.

Осыған байланысты қабілеті жоғары балаларды дамытуға бағытталған білім беру «стратегиялары» деп
аталатындарды белгілеуге болады.

1) «Дараландыру» стратегиясы. Соңғы уақытта білім беру және тәрбиелеу жүйесінде әрбір жеке тұлғаның
бірегейлігін  ескеру қажеттілігі  туралы идея барған сайын күшейді және осының нәтижесінде жеке тұлғаны
біріктіруден біртіндеп бас тарту тенденциясын қарастыруға болады. . Болашақ жасампазды ортақ «білім беру
конвейерінде» тәрбиелеу мен  тәрбиелеудің  мүмкін  еместігі  барған  сайын нақтыланып,  осы міндетке  жауап
беретін жаңа білім беру технологияларын іздеуге мәжбүрлейді. Бұл мәселе дарынды және талантты балаларға
арналған білім беру үлгілерін жасау кезінде ерекше өткір болады.

2) «Зерделеп оқыту» стратегиясы.  Бұл тәсілдің негізгі  ерекшелігі  –  оқытуды белсендіру,  оған ізденіс,
шығармашылық сипат беру, сол арқылы оның танымдық әрекетін ұйымдастырудағы бастаманы оқушыға беру.
Балалар табиғатынан зерттеуші. Олар әртүрлі зерттеу жұмыстарына үлкен қызығушылықпен қатысады.

3)  «Проблемаландыру»  стратегиясы.  Осы  стратегия  бойынша  үлгіленген  білім  беру  мазмұны  оқу
материалын  балалар  біріншіден  проблеманы  анықтай  алатындай,  екіншіден  оны  шешу  жолдарын  таба
алатындай етіп, ең соңында шеше алатындай етіп көрсетуді көздейді. Ол үшін оларға «мәселелерді көре білуге»
үйрету керек.
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4) «Қарқындату стратегиясы» ассимиляция қарқынын (жылдамдығын) өзгертуді емес, көлемін арттыруды
немесе  мамандар  айтқандай,  оқытудың  қарқындылығын  қамтиды.  Бұл  белгілі  бір  мағынада  «жеделдету
стратегиясына» балама.

Орыс  тілі  мен  әдебиеті  сабақтарында  бұл  стратегиялардың  шын  мәнінде  қалай  жүзеге  асатынын
қарастырайық.

• Қабілеті жоғары балалармен жұмысты 2 топқа бөлуге болады:
• Сабақ әрекеті:
• жобалық қызмет;
• шығармашылық  шеберхана,  сыни  тұрғыдан  ойлау  технологияларын  қолданатын  дәстүрлі  емес

сабақтар;
• өзіндік  жұмыс  (оқулықпен,  анықтамалық  материалмен,  тапсырмаларды  мерзімінен  бұрын  орындау

және жоғарылатылған деңгейлік тапсырмалар); топтық жұмыс.

Мұғалім  жұмысындағы  басым  бағыттардың  бірі  оқу  процесіне  жобалық  технологияны  енгізу  болып
табылады, ол сынып-сабақ жүйесін әр оқушының мүмкіндіктері мен қажеттіліктеріне бейімдеуге арналған, әр
оқушының  өзінің  шығармашылық  әлеуетін  толық  ашуға,  зерттеушілік  қабілеттерін,  қиялын,  белсенділігін,
дербестігін  көрсетуге  мүмкіндік  алатын  оқу  процесі  тұлғалық  маңызды.  Жоба  сыныпта  оқушылардың
шығармашылық,  танымдық,  коммуникативтік,  ұйымдастырушылық  және  белсенділік  дағдыларын
қалыптастыру мен дамытуды ынталандыратын жағдай жасауға  ықпал етеді.  Қабілетті  оқушылармен жұмыс
жасауда өзіндік іс-әрекетін қалыптастыру ерекше рөл атқарады.

Тәжірибе көрсеткендей, бүкіл сыныпқа ортақ тапсырмалар барлық оқушыларға бірдей қолжетімді бола
алмайды.  Оқыту  процесін  неғұрлым  дайын  оқушыларға  біршама  жоғары  талаптар  қоятындай,  олардың
максималды  интеллектуалдық  дамуын  қамтамасыз  ететіндей  етіп  және  сонымен  бірге  дайындығы  төмен
оқушылардың табысты меңгеруі  мен дамуына жағдай жасайтындай етіп  құру қажет.  Сондықтан сараланған
тапсырмалар жүйесін қолдану қажет. Жаңа материалды оқу кезінде оқулықпен жұмысты төмендегідей құруға
болады. Оқулық абзацымен жұмыс: жаңа тақырыпты меңгеру бойынша жұмыс алдындағы материалды бақылау
негізінде оқушы өз бетінше тақтаға негізгі контур сызбасын сызатын мықты оқушыны шақыруға болады.

Оқушылардың  өзіндік  іс-әрекетін  қалыптастыруда  топтық  жұмыстың  алатын  орны  ерекше.  Ол
аналитикалық, коммуникативті дағдыларды қалыптастырады, жеке тұлғаның әлеуметтенуіне қадам жасайды,
пікірталасқа қатысу дағдыларын қалыптастырады (егер жұмыс проблемалық сипатта болса). Мұнда баланың
көшбасшылық  қасиеттері  көрінеді,  өйткені,  әдетте,  топтағы жұмыстың  үйлестірушісі  ретінде  әрекет  ететін
қабілетті  студенттер,  олар  жалпы  топтың  жұмысын  басқарады,  басқаларды  материалды  талдауға  және
жүйелеуге үйретеді. , топтық жұмыс үлкен көлемдегі материалды қамтуды көздейтіндіктен, олар топта онымен
бірге  жұмыс  істейтін  әрбір  адамға  белгілі  бір  мәселе  бойынша  сөйлеуге  көмектеседі,  аналитикалық,
коммуникативті  дағдыларды  қалыптастырады,  жеке  тұлғаның  әлеуметтенуіне  қадам  жасайды,  қатысу
дағдыларын қалыптастырады. талқылауда (егер жұмыс проблемалық сипатта болса). 

Қабілетті оқушылармен жұмыс сыныптан тыс жұмыстарда қалай жүзеге асырылатынын қарастырыңыз:
1) пәндік апталықтар, соның ішінде оқу сайыстары
2) ғылыми-практикалық конференциялар
3) пәндік олимпиадалар
4) ғылыми-зерттеу конкурстарына қатысу
5) «Русский медвежонок» байқауына қатысу
6) сурет салу конкурстары
7) музыкалық және әдеби қонақ бөлмелері

Дарынды балалармен  жұмыс –  қазіргі  білім  беру үдерісінің  басым бағыттарының  бірі.  Оның  негізгі
мақсаты – қабілетті және айқын дарынды балалардың табиғи дарындылығын дамытуға, өзін-өзі жүзеге асыруға
және өзін-өзі тануға ықпал ету.

Орыс  тілі  мен  әдебиеті  пәнінде  оқушылар  кіріктірілген  және  факультатив  сабақтарында  өздерінің
шығармашылық  белсенділігімен,  стандартты  емес  сұрақтар  қоя  отырып,  бірден  көзге  түседі.  Мұндай
балалардың  шығармаларында  міндетті  түрде  әдеттен  тыс  гипотезалар,  қызықты  дәлелдер  және  тақырып
бойынша олардың білімінің шекарасын кеңейтуге ұмтылу бар.

Қорытынды ретінде ұсынысымыз, дарынды баланы оқытып, тәрбиелеу үшін сіз өзіңізді үнемі жетілдіріп
отыруыңыз керек; оқушының өзін, ал ата-анасы - олардың ерекше баласын түсінуге көмектесуге тырысыңыз.

10



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АСАНОВА АЙСАРА МАХАНОВНА
Бастауыш сынып мұғалімі

Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсу елді мекені 
«Мұхаметқұл Исламқұлов атындағы жалпы орта мектебі» КММ

Пәні:
Бөлім:

 Әліппе
 Әліппе  кезеңі

 Мектеп: 
Мұхаметқұл 
Исламқұлов 
атындағы 
жалпы орта 
мектеп

Педагогтің 
аты- жөні:

Асанова Айсара Махановна

Сынып: 1 Қатысушылар саны: Қатыспағанд
ар саны:

Сабақтың 
тақырыбы

Ж дыбысы және әрпі

Оқу бағдарла- 
масына сәйкес 
күтілетін 
нәтижелер

Білімділік: дыбыстық талдау дағдылары (мәтіннен сөйлемді, сөйлемнен жаңа
үйретілген дыбысы бар сөзді, сөзден буынды, буыннан дыбысты  бөліп  алу)
қалыптасады; әріпті таниды, дыбыс пен әріпті бір-бірінен ажыратады; дыбысты дұрыс
айтуға  жаттығады;  оқу түрлерін (буындап оқу, тұтас оқу,  мәнерлеп оқу,  түсініп оқу)
қолданады;
дыбыстың мағына ажыратушы қызметін түсінеді; жазу жолын, жоларалықты, жолдың 
жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, әріп элементтерін, әріптерді, әріптердің бір-
бірімен байланысын көркем жазу талаптарына сай жазады.
Дамытушылық: сөздік қоры жаңа сөздермен байиды; сюжетті сурет бойынша әңгіме 
құрайды.
Тәрбиелік: ана тілін, Отанын, халқын, мәдениеті мен салт-дәстүрін құрметтей біледі.

Сабақ барысы
Сабақты
ң 
кезеңі/уақ
ыты

Педагогтің әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар

Сабақты
ң басы 
(1–7 мин)

(Ұ) Ұйымдастыру кезеңі:
 Сәлемдесу.
 Оқушыларды түгендеу.
Психологиялық ахуал орнату.
«Үндемес» ойыны.
Оқушылар шеңбер жасап тұрады. 
Оқушылар біртіндеп үстел үстіндегі 
ойынды бейнелейтін суретті алады. Алған 
суретті бір-біріне көрсетпеуі керек. Сосын
сол суреттегі ойынды қимылмен
көрсетеді.

Басқа оқушылар 
ойынның атауын, қай 
жыл мезгілінде 
ойналатынын айтуы 
қажет. Тапқан оқушы 
ойынды 
жалғастырады.

Қолдау

Суреттер

Сабақты
ң ортасы 
(26 мин)

Сабақтың күтілетін нәтижесімен 
таныстыру:
– Балалар, сендер бүгін сюжетті сурет 
бойынша әңгіме құрайсыңдар. Құраған 
әңгімелеріңнен сөйлемді, сөйлемнен жаңа 
үйретілетін дыбысы бар сөзді бөліп 
аласыңдар. Бөлініп алынған сөзге 
дыбыстық талдау жасайсыңдар. «Ж ж» 
дыбысының айтылу ерекшелігін 
білесіңдер. Оны

Күтілетін нәтижені 
мұқият тыңдайды.

Қолдау
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дауысты, дауыссызға ажыратасыңдар.

«Ж ж» дыбысының таңбасы – оның 
әрпімен танысасыңдар.
«Ж ж» әрпін көркем жазып үйренесіңдер.

(МК, Ұ) Дыбыстық талдау дағдыларын 
дамыту жұмысы.
1. Сурет бойынша әңгіме құрау.

2. Әңгімені сөйлемдерге талдау. Сөйлем 
санын анықтау.
3. Бір сөйлемді сөздерге талдау. 
Сөйлемдегі сөз санын анықтау.
4. Өтілетін жаңа дыбысы бар «жалау» 
сөзіне дыбыстық талдау жасау.
5. Сөзді буынға бөліп, жаңа дыбыстың 
орнын анықтау.
6. «Ж» дыбысының айтылу 
ерекшелігімен танысу.
7. «Ж» дыбысының таңбасы – оның 
әрпімен танысу.
8. Ермексаздан «ж» әрпін  жасау.

(МК, Ұ) Дыбыстық жинақтау дағдысын
дамыту жұмысы.
Оқылым.
1. Оқулықтың 65-бетінде берілген сөздер 
мен мәтінді мұғалімнің оқушылармен 
бірге буындап, тұтас оқуы.

1) Оқушылар 
сюжетті сурет 
бойынша әңгіме 
құрайды: «Тауда 
шаңғы жарысы өтті. 
Балалар шаңғымен 
сырғанады. Мәредегі 
жалауға Жарас 
бірінші болып жетті».
2) Әңгімені 
сөйлемдерге 
талдайды: Құраған 
әңгімелерің неше 
сөйлемнен тұрады? 
(3).
3) Осы сөйлемдердің
ішіндегі бір сөйлемді 
(Мәредегі жалауға 
Жарас бірінші болып 
жетті.) сөздерге 
талдайды: Бұл 
сөйлемде 6 сөз бар.
4) Өтілетін жаңа 
дыбысы бар «жалау» 
сөзіне дыбыстық 
талдау жасайды: 
алдымен «жа-лау» 
деп буынға бөледі.
5) «Жа-» бірінші 
буынын айтып, қай 
дыбыс созылмай 
айтылып тұрғанын 
табады.
6) «Ж» дыбысының 
айтылу ерекшелігімен
танысады.
7) Ермексаздан «ж» 
әрпінің сұлбасын 
жасайды.
8. Әр буындағы 
дыбыстарды 
тұтастырып, «бір 
дыбыс» сияқты 
қосып, яғни 
дауыссыздан 
дауыстыға

Қолдауд
ы қажет 
ететін 
оқушыла
рға 
көмек 
беру.

Оқушыл
арға 
әріптің 
сұлбасы
н 
жасауда 
қажет
болған 
жағдайда
көмек 
беру.

Суреттер, 
оқулық

Сызба

Ермексаз

Сызба, 
оқулық
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- «Ж» дыбысының сөздегі
орнын  (сөз  алдында,
ортасында  )  оқушылардың
өздіктерінен  табуына
мүмкіндік жасау.
- Сөз мағынасымен 
жұмысты перспективті 
қатардағы сөздермен 
ұйымдастыру. Сөздің 
соңына (жел –жер), сөз 
басына (Ажар – Олжас), сөз
алдына (қожа – олжа) тиісті 
дыбысты қосу арқылы оның
мағынасы өзгеретінін 
түсіну.

Жазылым
1. Оқулықтағы «ж» әрпінің
таңбалануына назар аудару.
2. «Ж» әрпін тақтаға 
жазып көрсету.
3. «Ж» әрпін ауада жазып 
көрсету.
4. Жазу дәптерімен 
жұмысты ұйымдастыру.

қарай және дауыстымен 
үндестіріп оқиды.
1. Буындарды жеке тұтас
сөздегі айтылуымен 
оқиды.
2. Әрбір дыбысты естіп, 
әріпті көріп, өздігінен 
саналы оқиды.

 Оқушылар жазу 
дәптеріндегі 
тапсырмаларды 
орындайды: үзік 
сызықтарды бастырып 
жүргізу арқылы «ж» 
әрпінің бас және кіші 
әрпін жазады. Үлгі 
бойынша сөздер мен 
сөйлемдерді жазады.
 Сабақ соңында өз іс-
әрекетіне 
(каллиграфиялық талапқа 
сай дұрыс және сауатты 
жазу) кері байланыс 
жасап, өзін-өзі бағалауы 
үшін әр беттің соңында 
берілген дөңгелек- 
шартты белгілерді 
бояйды: «жасыл» түс – 
«Бәрекелді!», «көк» түс –
«Жарайсың!», «қызыл» 
түс –
«Ойлан!».

Қолдауды 
қажет 
ететін 
оқушылар
ға көмек 
беру.

Оқушылар
ға қолдау 
көрсету.

Мақтау, 
қолдау

Оқулық Жазу 
дәптері

Сабақты
ң соңы (7 
мин)

Бекіту және саралау
«Менің алғашқы сөздігім» 
кітабынан «жаңа – ескі», 
«жарық – қараңғы», «жуан –
жіңішке» сөздерінің 
түсіндірмесін тауып оқуына 
қолдау көрсету.
Саралау тапсырмасымен 
жұмыс ұйымдастыру:
 деңгей:
Жуан сөзіне мағынасы 
қарама-қарсы сөзді тауып 
айт (жіңішке).
 деңгей:
Жуан, жіңішке, жаңа, 
жарық сөздеріне дыбыстық 
талдау жаса.

Оқушылар өздеріне 
берілген саралау 
тапсырмаларын 
орындайды.

 деңгейдегі оқушылар 
мұғалімнің көмегімен 
«жуан» сөзіне мағынасы 
қарама-қарсы сөзді 
сөздіктен тауып айтады.
 деңгейдегі оқушылар 
жуан, жіңішке, жаңа, 
жарық сөздеріне
дыбыстық талдау 
жасайды.

«Менің алғашқы 
сөздігім» көмекші 
құралы

Саралау 
тапсырмалары
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3-деңгей:
Жуан, жіңішке, жаңа,
жарық сөздерінің 
бірімен сөйлем құра.

«Сөз тану» тыңдау 
материалымен 
жұмыс Мұғалімнің 
жаңылтпашпен 
жұмысты QR-пен 
немесе үнтаспадан 
тыңдату арқылы 
ұйымдастыруы. 
Сұрақ-жауап әдісі 
арқылы бүгінгі 
сабақта өтілген жаңа 
дыбыс пен әріп туралы
оқушылардың білімін 
бекіту.

3-деңгейдегі оқушылар 
жуан, жіңішке, жаңа, 
жарық сөздерінің 
бірімен сөйлем 
құрайды.

 Оқушылар 
жаңылтпашты 
тыңдайды.
 Жаңылтпашты тез-
тез жаңылмай жатқа 
айтудан жарысады.
 «Ж» және «з» 
әріптерінің айтылуына 
назар аударады.
 Спортпен 
айналысқан адамның 
денесі шымыр, 
денсаулығы мықты
болатынын түсінеді.

Әліппе. Үнтаспа.
«Атамұра», 2020

Рефлексия

«Серпілген сауал» 
әдісі бойынша сабақты
бекітуші сұрақтар 
қойылады.

Аты аталған оқушылар 
сұрақтарға жауап 
береді.

Сұрақтар
жазылған қағаздар
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ӘБДУӘЛІ АЙЖАН ПЕРДЕХАНҚЫЗЫ 
Бастауыш сынып мұғалімі

Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсу елді мекені 
«Мұхаметқұл Исламқұлов атындағы жалпы орта мектебі» КММ

Қысқа мерзімді (сабақ) жоспар
Қазақ тілі пәні

Бөлім: Атақты тұлғалар
Педагогтің Т.А.Ә. 
(болған жағдайда)

Әбдуәлі Айжан Пердеханқызы 

Сынып: 3 Қатысушылар саны:
Қатыспағандар саны:

Сабақтың 
тақырыбы

Етістік туралы  білетінімді еске түсіремін.

Оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқыту 
мақсаттары

3.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мәтіннің 
мазмұнын болжау
3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды 
анықтау 
3.4.2.4  негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау.

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар:
 - жетекші сұрақтар көмегімен сурет бойынша мәтін мазмұнын болжайды;
- мұғалімнің қолдауымен мәтіннің тақырыбын, ондағы негізгі ойды анықтайды;
- сөз құрамы сызбасы негізінде негізгі және туынды етістікті анықтайды;
Оқушылардың көбі: 
- тақырып пен сурет бойынша мәтін мазмұнын болжайды;
- мәтіннің тақырыбын, мұғалімнің қолдауымен ондағы негізгі ойды анықтайды;
- негізгі және туынды етістікті  ажыратады;
Оқушылардың кейбірі:
 - сурет бойынша жасаған болжамын негіздей алады;
- мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтай алады;  
- туынды етістіктер жасай алады;

      Сабақтың барысы
Сабақтың кезеңі/ 
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурста
р

Сабақтың басы
Ұйыдастыру кезеңі

Ұйымдастыру 
Мақсатымыз білім алу
Міндетіміз-еңбектену
Еңбектену арқылы
5-ке қолды жеткізу
«Таңдау» әдісі арқылы топқа 
біріктіру
 Топ «Зат есім»
 -топ «Етістік»
 Топ «Сын есім»
 Топ « Сан есім»
«Серпілген сауал» әдісі арқылы 
үй тапсырмасын сұрау
Айтылым. «Кезбе тілші әдісі» 
арқылы сұраққа жауап беру. 7- 
жаттығу
Динаның ұстазы кім?
Құрманғазы  кім?
Домбырашы болу үшін не істеу 
керек?
Құрманғазының ақыл-кеңестері 

Ұйымдастыру 
Мақсатымыз білім 
алу
Міндетіміз-
еңбектену
Еңбектену арқылы
5-ке қолды жеткізу
«Таңдау» әдісі 
арқылы топқа 
бірігеді
 Топ «Зат 
есім»
 -топ 
«Етістік»
 Топ «Сын 
есім»
 Топ « Сан 
есім»
Дескриптор:
 «Серпілген сауал» 
әдісі арқылы үй 

ҚБ: 
Смайликте
р арқылы

Топқа 
бірігуге 
арналған
сөздер

Смайлик
тер

Микроф
он

доп
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Динаға қалай әсер етті?
Сабақтың мақсаты және 
міндеттерімен таныстыру

тапсырмасын  
пысықтайды.
Айтылым. 
Дескриптор:
 «Кезбе тілші әдісі» 
арқылы сұраққа 
жауап береді.

Айтылым. Жұптық  жұмыс.  
«Желпуіш» әдісі
• Күй деген не? 
• Күйде не туралы айтылады?
• Күйлер осы заманға дейін қалай 
сақталған?
• Күйді шығарған кімдер?
• Қандай күйшілерді білесіңдер?
8- жаттығу
Жазылым. «Аяқталмаған 
сөйлем әдісі» арқылы сөйлемдерді
аяқтау.
Көп нүктенің орнына тиісті 
етістіктерді қойып, сөйлемдерді 
көшіріп жаз.

Сергіту сәті
Күй тыңдау
 «Ойлан, топтас, талқыла» әдісі. 
9-жаттығу. Жазылым. 
Көп нүктенің орнына дара етістікті
тауып жаз. Күрделі етістіктерді 
қатыстырып сөйлем құрап жаз. 
Оқушыларға талқылауға 
қойылатын сұрақтар:
- Құрманғазының қандай күйлері 
бар?
- Егер, Сіз күй шығарсаңыз 
мазмұны не туралы болар еді?
- Қазіргі кездегі күйшілерді ата.
Рефлексия 

Бағалау критерийлері 
Үйге тапсырма 45-беттегі 10-
тапсырма.
Суретке қарап, мәтіннің 
тақырыбын болжа. Мәтінге ат қой.
Келесі беттегі жоспарды 
толықтыр. Жоспар бойынша 
мәтінді мазмұнда. Мәтіннен 
етістіктерді тауып, олардың дара 
және күрделі түрін ажырат.

Айтылым. 
Жұптық  жұмыс.  
Дескриптор:
 «Желпуіш» әдісі 
арқылы сұраққа 
жауап жазады.

Жазылым. 
«Аяқталмаған 
сөйлем әдісі» 
Дескриптор:
Сөйлемдерді 
аяқтайды.
Көп нүктенің 
орнына тиісті 
етістіктерді қойып, 
сөйлемдерді көшіріп
жазады.

Дескриптор:
Көп нүктенің 
орнына дара 
етістікті тауып 
жазады. Күрделі 
етістіктерді 
қатыстырып сөйлем 
құрап жазады. 

ҚБ: 
Смайликте
р арқылы

ҚБ: 
Смайликте
р арқылы

ҚБ: 
Смайликте
р арқылы

Веер

  Доп 
домбыра
тоқыма 
жіп
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ЕСИМОВА МАДИНА СЕРИКОВНА 
Бастауыш сынып мұғалімі

Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсу елді мекені 
«Мұхаметқұл Исламқұлов атындағы жалпы орта мектебі» КММ

Қысқа мерзімді (сабақ) жоспар
Әдебиеттік оқу пәні

Бөлім: Атақты тұлғалар
Педагогтің Т.А.Ә. 
(болған жағдайда)

Есимова Мадина Сериковна 

Сынып: 3 Қатысушылар саны:
Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы Ғұлама ғалым
Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқыту 
мақсаттары

1.5 Тыңдалған шығарма бойынша пікір білдіру.
3.1.5.1 – өз ойы мен сезімін көркем-бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізу.

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: мәтіннің тақырыбын анықтай алады, негізгі ойды табады.
Көптеген оқушылар: шығармашылыққа негізделген сұрақтар қояды.
Кейбір оқушылар: берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады.

      Сабақтың барысы
Сабақтың кезеңі/ 
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының 
әрекеті

Бағалау Ресурстар

Сабақтың басы
Ұйыдастыру кезеңі

Психологиялық ахуал 
қалыптастыру.
«Сәлемдесу» :
Қайырлы күн досым,
Қайырлы күн болсын!
Бүгінгі күн біз үшін
Сәттілікке толсын.
Алдыңғы білімді еске түсіру 
(ұжымда)
Айтылым. «Сыр сандық» әдісі 
бойынша өткен сабаққа 
шолу.Сұрақ-жауап.
Жаңа топқа бірігу
 Топ «Ғұлама»
 Топ «Ұстаз»
 Топ «Ақын» 
 Топ «Ойшыл»
Оқушылардан өз ойларын сұрау.
Топ басшыларына бағалау 
парақшалары беріледі.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау

.
Дескриптор
:

шығармашыл
ыққа 
негізделген 
сұрақтар 
қояды.
Уақытты 
үнемдейді.

ҚБ: 
Бағалау 
парақшасы
.

Ширату тапсырмасы.
Тыңдалым. Фараби туралы 
видеоролик тыңдалады.
Оқылым. Оқулықпен жұмыс. 
 Әр топтан 4-оқушы бөліп мәтінді 
оқып шығады. Сөздікпен жұмыс. 
Шаһарқала.
Ынтызарлық – сағыныш, 
құштарлық.

Дескриптор
:
мәтіннің 
тақырыбын 
анықтай 
алады, 
негізгі ойды 
табады.
шығармашы

ҚБ: 
Бағалау 
парақшасы
.
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Үрмет – атақ, даңқ, құрмет.
 Шайыр – суырыпсалма ақын.

Топтық жұмыс.
5. Топ. Мәтіннен Фараби 
отырған бақша суреттелген тұстарды
тауып оқы.
6. Топ. Осындай ғажайып 
бақта отырған әл-Фараби неге 
көңілсіз деп ойлайсыңдар.?
ЖК: «Ол ғажайып бақта отырса да,
туған  жерінен  алыста  болғандықтан
көңілсіз. 
3-Топ.Осы  үзінді  бойынша  қандай
сурет салар едің?
ЖК: «Бақшадағы хауыз жанында, 
кілемше үстінде құс жастыққа 
шынтақтаған ол ой үстінде отырады. 
Мәуе ағаштарының бұтағына қонған 
бұлбұл құстар сайрап тұрады» деген 
мәтіндегі көркем ойды пайдаланған 
оқушы жауабы
мақталып, жұлдызша таратылады.
4-Топ.
Мәтіндегі Фарабидің өлеңі мәнерлеп 
оқылады.
Сергіту сәті. 
«Ақиқат, жалған» ойыны

лыққа 
негізделген 
сұрақтар 
қояды.
берілген 
тақырып 
бойынша ой 
қорыту 
жасай алады.

ҚБ: 
Бағалау 
парақшасы
.

ҚБ: 
Бағалау 
парақшасы
.

Қорытынды. 
 «Галлерияда ой шарлау»
Әл-Фараби туралы не білдік?Алма 
ағашына Әл-Фараби туралы 
жазады.
Берілген тақырыпта топтық жұмысы
жүргізіліп,  әр  топтың  жұмысы
қабырғаға  ілінеді  де,  оқушылар
жүріп,  аралап,  оған  әр  оқушылар
кішкене  жапсырма  қағазға  бағасын
беріп,  пікірін  жазып  жабыстырып
кетеді. Ең  жақсы баға алған топтың
жұмысы қаралады.
(ҚБ) “СМС” әдісі.
Рефлексия (жеке,жұпта,топта, 
ұжымда)

Кері байланысы.

Дескриптор
:
3. мәті
ннің 
тақырыбын 
анықтай 
алады, 
негізгі ойды 
табады.
4. шығ
армашылыққ
а негізделген
сұрақтар 
қояды.
5. бері
лген 
тақырып 
бойынша ой 
қорыту 
жасай алады.

ҚБ: 
Бағалау 
парақшасы
.
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ОМАРОВА ДАНА БАРАТБЕКОВНА
Бастауыш сынып мұғалімі

Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсу елді мекені 
«Мұхаметқұл Исламқұлов атындағы жалпы орта мектебі» КММ

Пәні:
Бөлім:

 Әліппе
 Әліппе кезеңі

 Мектеп: Мұхаметқұл Исламқұлов атындағы 
жалпы орта мектебі 

Педагогтің аты- 
жөні:
Күні:

Омарова Дана Баратбековна 

Сынып: 1 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың 
тақырыбы

К дыбысы және әрпі

Күтілетін нәтиже Білімділік:  дыбыстық  талдау  дағдылары  (мәтіннен  сөйлемді,  сөйлемнен  жаңа
үйретілген  дыбысы  бар  сөзді,  сөзден  буынды, буыннан  дыбысты  бөліп  алу)
қалыптасады;  әріпті  таниды,  дыбыс  пен  әріпті  бір-бірінен  ажыратады;  дыбысты
дұрыс айтуға жаттығады; оқу түрлерін (буындап оқу, тұтас оқу, мәнерлеп оқу, түсініп
оқу) қолданады; дыбыстың мағына ажыратушы қызметін түсінеді;  жазу  жолын,
жоларалықты, жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, әріп элементтерін,
әріптерді, әріптердің бір-бірімен байланысын көркем жазу талаптарына сай жазады.
Дамытушылық:  сюжетті сурет бойынша әңгіме құрайды; сөзге дыбыстық талдау
жасайды; дыбыс пен әріпті ажыратуда ойын дәлелдейді.
Тәрбиелік: ана тілін, Отанын, халқын, мәдениеті мен салт-дәстүрін құрметтей біледі.

Сабақ барысы
Сабақтың 
кезеңі/уақыты

Педагогтің әрекеті Оқушының әрекеті

Сабақтың басы 
(1–7 мин)

(Ұ) Ұйымдастыру кезеңі:
 Сәлемдесу.
 Оқушыларды түгендеу.
Психологиялық ахуал орнату.
– Балалар, бір-біріміздің 
қолымыздан ұстап,
алақан арқылы жүректің жылуын 
сезініп үйренген қандай тамаша, 
қандай қуаныш!

Өсемiз бiз күлiп-ойнап, Он саусақтың 
саласындай. Өсемiз бiз күлiп-ойнап,
Бiр адамның баласындай.

Сабақтың ортасы 
(26 мин)

Сабақтың күтілетін 
нәтижесімен таныстыру:

Күтілетін нәтижені  мұқият тыңдайды.

– Балалар, сендер бүгін сюжетті 
сурет бойынша әңгіме 
құрайсыңдар. Құраған 
әңгімелеріңнен сөйлемді, 
сөйлемнен жаңа үйретілетін 
дыбысы бар сөзді бөліп 
аласыңдар. Бөлініп алынған сөзге
дыбыстық талдау жасайсыңдар. 
«К» дыбысының айтылу 
ерекшелігін білесіңдер. Оны 
дауысты, дауыссызға 
ажыратасыңдар.

Оқушылар сюжетті 
сурет бойынша әңгіме
құрайды: «Анау – 
кеме. Кеме үлкен. 
Кемемен адамдарды 
және жүк тасиды».
Әңгімені сөйлемдерге 
талдайды: Құраған 
әңгімелерің неше 
сөйлемнен тұрады? 
(3).
Осы сөйлемдердің 

Қолдауды
қажет 
ететін 
оқушылар
ға көмек 
беру.

Суреттер, 
оқулық 
Сызба
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«К к» дыбысының таңбасы – 
оның әрпімен танысасыңдар. «К 
к» әрпін көркем жазып 
үйренесіңдер.
(МК, Ұ) Дыбыстық талдау 
дағдыларын дамыту жұмысы.
9. Сурет бойынша әңгіме 
құрау.

Әңгімені сөйлемдерге талдау. 
Сөйлем санын анықтау.
Бір сөйлемді сөздерге талдау. 
Сөйлемдегі сөз санын анықтау.
Өтілетін жаңа дыбысы бар 
«кеме» сөзіне дыбыстық талдау 
жасау.
Сөзді буынға бөліп, жаңа 
дыбыстың орнын анықтау.
«К» дыбысының айтылу 
ерекшелігімен танысу.
«К» дыбысының таңбасы – оның 
әрпімен танысу.
Асықтан «к» әрпін жасау.

ішіндегі бір сөйлемді 
(Анау – кеме) сөздерге
талдайды: Бұл 
сөйлемде 2 сөз бар.
Өтілетін жаңа дыбысы
бар «кеме» сөзіне 
дыбыстық талдау 
жасайды: алдымен 
«ке-ме» деп буынға 
бөледі.
«ке» бірінші 
буынындағы «к» 
дыбысын созып 
айтып, «к» дыбысын 
анық естиді.
«К» дыбысының 
айтылу ерекшелігімен 
танысады.
Асықтан «к» әрпінің 
сұлбасын жасайды.

Оқушыла
рға әріпті 
жасауда 
қажет 
болған 
жағдайда 
көмек 
беру.

Асық

(МК, Ұ) Дыбыстық 
жинақтау дағдысын 
дамыту жұмысы.
Оқылым.
Оқулықтың 56-бетінде 
берілген сөздер мен 
мәтінді (мақалды) 
мұғалімнің оқушылармен 
бірге буындап, тұтас оқуы.
«К» дыбысының сөз 
алдында, ортасында 
келетін орнын 
оқушылардың 
өздіктерінен табуына 
мүмкіндік жасау.
Сөз мағынасымен 
жұмысты берілген 
сөздермен ұйымдастыру. 
Сөздің соңына (кесе – 
кезек), сөз ортасына (ескек
– екеу), сөз алдына (кеме –
керек) тиісті дыбысты 
қосу арқылы оның 
мағынасы өзгеретінін 
түсіну.
Сөздікпен жұмыс 

Әр буындағы дыбыстарды 
тұтастырып, «бір дыбыс» 
сияқты қосып, яғни 
дауыссыздан дауыстыға 
қарай және дауыстымен 
үндестіріп оқиды.
Буындарды жеке тұтас 
сөздегі айтылуымен оқиды.
Әрбір дыбысты естіп, әріпті 
көріп, өздігінен саналы 
оқиды.
Мұғалімнің көмегімен 
«Менің алғашқы сөздігім» 
көмекші құралынан
«ескек», «керік», «кеме», 
«кешен» сөздерінің 
түсіндірмесін тауып оқиды.

Оқушылар жазу дәптеріндегі
тапсырмаларды орындайды: 
сызықтарды бастырып жазу 
арқылы «К» әрпінің бас 
және кіші әрпін жазады. Үлгі
бойынша сөздер мен 
сөйлемдерді жазады.
Әр сабақ соңында өз іс-

Қолдауды 
қажет 
ететін 
оқушылар
ға көмек 
беру.

Қолпашта
у

Мақтау

Қолдау 
көрсету

«Менің 
алғашқы 
сөздігім» 
көмекші 
құралы

Жұмыс 
дәптері 
Оқулық
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ұйымдастыру.
Мақалды түсініп оқып, 
беретін мәнін айту.

Жазылым
Оқулықтағы «К» әрпінің 
таңбалануына назар 
аудару.
«К» әрпін тақтаға жазып 
көрсету.
«К» әрпін ауада жазып 
көрсету.
Жазу дәптерімен жұмысты
ұйымдастыру.

әрекетіне (каллиграфиялық 
талапқа сай дұрыс және 
сауатты жазу) кері байланыс 
жасап, өзін-өзі бағалауы 
үшін әр беттің соңында 
берілген дөңгелек-шартты 
белгілерді бояйды: «жасыл» 
түс –
«Бәрекелді!», «көк» түс – 
«Жарайсың!»,
«қызыл» түс – «Ойлан!».

Сабақтың соңы 
(7 мин)

Бекіту және саралау
Ребусты шешпес бұрын 
оқушылардан мойны ең 
ұзын жануар туралы 
білетіндерін сұрау.
Саралау тапсырмасымен 
жұмыс ұйымдастыру:
1-деңгей:

Оқушылар өздеріне берілген 
саралау тапсырмаларын 
орындайды.

1-деңгейдегі оқушылар 
суреттердің және сөздің 
дыбыстық талдау сызбасы
арқылы жаңа сөзді табады: 
керік.

Саралау 
тапсырма
лары

 
Дыбыстық сызбада жасырылған 
сөзді ребусты шешу арқылы 
тауып көр.
 деңгей:
«К» дыбысының «керік» 
сөзіндегі орнын (ортасында, 
алдында, соңында) анықта.
 деңгей:
«Керік» сөзімен сөйлем құра.

«Сөз тану» тыңдау 
материалымен жұмыс 
Мұғалімнің мақалдың 
мағынасын түсінуді QR-пен 
немесе үнтаспадан тыңдату 
арқылы ұйымдастыруы. Бүгінгі 
сабақтың тәрбиелік мәні 
ашылатындай мазмұнда 
сұрақтар қойып, жауап алу. 
Сабақты «Өз елің – алтын бесік»
деген қорытынды пікірмен 
аяқтау.

 деңгейдегі 
оқушылар «К» 
дыбысының
«керік» сөзіндегі 
орнын (ортасында, 
алдында, соңында) 
анықтайды.
деңгейдегі оқушылар 
«керік» сөзімен 
сөйлем құрайды.

Оқушылар «Өз елің – 
алтын бесік» мақалын 
тыңдайды.
Мақалдың мағынасын 
өз ойларымен 
түсіндіруге тырысады.
Өз туған елін, жерін 
сүюге үйренеді.

Оқушылар
ға қолдау 
көрсету.

Әліппе. 
Үнтаспа.
«Атамұра
», 2020

Рефлексия Сабақтың бағалау 
критерийіне сай
«Табыс 
баспалдағынан» өз 
орнын белгілейді және
себебін түсіндіреді.

Өзін-өзі 
бағалайды
.

Баспалдақ
суреті
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САТЫБАЛДЫ ӘЛИЯ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ
Бастауыш сынып мұғалімі

Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсу елді мекені 
«Мұхаметқұл Исламқұлов атындағы жалпы орта мектебі» КММ

Қысқа мерзімді (сабақ) жоспар  Қазақ тілі

Бөлім: Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

Педагогтің Т.А.Ә. (болған жағдайда) Сатыбалды Әлия Жұмабайқызы

Сынып:2 Қатысушылар саны:
Сабақтың тақырыбы Сабақ  №85 Сөз таптары

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары 2.2.3.1 мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған 
сұрақтар құрастыру және жауап беру ;                    
2.4.2.3 сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, 
етістік) ажырату;     
 2.3.6.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен 
мөлшерін сақтап, оларды  байланыстырып көлбеу
және таза жазу

Сабақтың мақсаты Сөз таптары түрлерін қайта жаңғыртады; сөздерді
мағыналарына қарай топтастырады, сөз тіркесін 
құрайды; сөздердің қай сөз табына жататынын 
анықтайды; сәйкестендіреді. Сөз таптарын 
ажырата алатын болады.

      Сабақтың барысы
Сабақтың кезеңі/ 
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының 
әрекеті

Бағалау Ресурстар

Сабақтың басы 5 
мин
Ұйымдастыру 
кезеңі: 

Ұйымдастыру кезеңі: 
1.Сынып оқушыларына жағымды 
ахуал туғызу.
Біз балдырған баламыз,
Құстай қанат қағамыз.
Дүниені аралап,
Оқып білім аламыз.
Көзді салып қараңыз,
Былай қанат қағамыз.
-Балалар, біз бүгін «Сөз таптары» 
деп аталатын үлкен елді-мекенге 
саяхатқа шығамыз. Саяхатқа шықпас
бұрын дайындығымызды тексерейік.
Біз дүниетану сабағынан өткенімізді 
еске түсірейік.  Саяхатқа шығу үшін 
бізге не керек?
 Ол үшін өткен сабақты қайталап 
өтеміз:
-Антоним дегеніміз не ?
-Омоним дегеніміз не?
-Синоним дегеніміз не?
-Түбір, түбір сөз дегеніміз не?
-Жұрнақ дегеніміз не№
-Жалғау дегеніміз не?
-Жарайсыңдар! Ал, енді саяхатқа 
аттанамыз.

Психологиялық
ахуалға 
берілген 
тапсырманы 
бірге 
орындайды. 
Өлеңді хормен 
оқып, көңіл 
күйлерін 
көтереді

Дескриптор:
Сұрақтарға 
дұрыс , әрі 
толық жауап 
береді;
Топта 
белсенділік 
танытады;

Елді- 
мекеннің 
көрінісі 
бейнеленген 
слайд
Сұрақтар 
жазылған жол 
дорба ішіндегі
суреттер
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Сабақтың ортасы 
35 мин

 «Сөз таптары» елінде ұлан асыр той 
болып жатыр екен. Байқап 
қараңдаршы, бұл қандай той? 
Видеоролик
-Ұлтымыздың қандай салт-
дәстүрлерін білесіңдер?
-Шілдехана.
-Оны қалай анықтадыңдар?
Топтық жұмыс. 1-жаттығу. 
Тыңдалым.   
-Мәтіннің мазмұны бойынша 
сұрақтар қою.
-Мәтінге ат ойлап табу.
-Бұл мәтін әңгіме ме, өлең бе?
-Мәтіндегі қарамен берілген 
сөйлемдерді көшіріп жазу.
Бағдаршам сигналдары арқылы 
бағалау.
-Мен сендерге бір ертегі айтып 
берейін.
-Балалар,ерте, ерте,ертеде біз 
білмейтін шексіз үлкен елде СӨЗДЕР
өмір сүріпті.Ол-ел- Сөз таптары елі 
деп аталыпты. Дүниедегі сөз 
біткеннің бәрі сол елде,кең сарайда 
тату-тәтті өмір  сүріпті. Бір күні  
сөздер бір нәрсеге келісе алмай «сен 
ұзынсың,мен қысқамын, сен 
көпшілсің, көп мағна бересің, 
анаумен де мынаумен де тіркесесің,  
мен бір ғана мағына беремін, оқшау 
жүргенді ұнатамын-деп кең сарайға 
бастары симай айтысып жатады. 
Мұны естіген хан оларды жинап 
алып: -Сендер,өз мағыналарыңа 
қарай, жауап беретін сұрақтарыңа 
қарай, өзіндік ерекшеліктеріңе қарай
топқа бөлініңдер, сосын әрқайсыңды
жеке отау етіп, бөлек-бөлек үй 
қылып қоямын-дейді.  Сөйтіп сөздер 
өздерінің ұқсас белгілеріне қарай 
топқа бөлініп,оларға ат 
беріледі.Осылайша СӨЗ ТАПТАРЫ 
елі бірнеше ауылдарға бөлініп 
кетекен екен. айналады.Олар былай 
аталыпты.                                               
                                                               
Сөз таптары:
1.ЗАТ ЕСІМ.   2.САН ЕСІМ.  3.СЫН 
ЕСІМ.  4.ЕТІСТІК.
Жұптық жұмыс. «Ойлан, ортаға 
сал»                                                        
Жаңағы тойға келген сөз таптары 
тағы да да араласып кетіпті.                

Дескриптор:
Мәтінді түсініп 
оқиды;
Мәтіндегі 
қарамен 
берілген 
сөйлемдерді 
көшіріп 
жазады;
Сөздерді 
қатесіз жазады;
Каллиграфиялы
қ нормаларды 
сақтайды

Дескриптор:
Сөздерді оқып, 
кестеге 
орналастырады
Кестедегі сөз 
мағыналарыны
ң әр басқа 
екенін және 
олардың қалай 
топтастырылға
нын байқап,  
қорытынды 

Бағдарш
ам 
сигналда
ры 
арқылы 
бағалау.

Ұлттық ойын 
туралы 
бейнефильм 
көрсету.

таныстырылы
м 

Суретке 
қатысты 
берілген 
сөздер қатары.

кесте

Кесте, 
дәптер

Ереже

Таныстыр
ылым

Қарияның 
суреті
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2-жаттығу. Сөздерді оқу.Сөздерді 
кестеге орналастыру. 

Кім? 
Не?    

Не 
істеді
?

Қанда
й?

Қанш
а?

Кестедегі сөз мағыналарының әр 
басқа екенін және олардың қалай 
топтастырылғанын байқап,  
қорытынды жасау.                                
«Мадақтау сөздер» арқылы бағалау.
-Балалар, бұл елдің өз ережелері бар 
екен.
-Сөздер мағынасына қарай бірнеше
сөз таптарына бөлінеді. Зат есім, 
етістік, сын есім, сан есім – сөз 
таптары.
-Бала дүниеге келгеннен кейін түрлі 
салт-дәстүрлер басталады. Мысалы, 
шілдехана, бесік той, тұсаукесер, т.б.
-Ал, осы кезеңдердегі баланы қалай 
атаймыз?                                            
Жеке жұмыс.»Кім тапқыр?» 
Тақтамен жұмыс.
3-жаттығу. Жас баланы қалай 
атайтынын тауып жазу.
Сә...и, нем...ре, бө...е, бө...ек, 
ба...апан.
«Басбармақ» бағалауы.
Сергіту сәті
5-жаттығу.-Балалар, әр ауылда 
ақылды, көпті көрген қариялары 
болады. Сол кісімен сәлемдесіп, 
ақылын тыңдап кетейік.
Қария: -Қазақ халқында «жеті 
қазына» деген ұғым бар. Ол-
адамдардың күнделікті ұстапжүрген 
нәрселері. Сендер соны білесіңдер 
ме?
Балардың жауабы. Жеті қазына 
туралы толық мағлұмат беру.

жасайды.

Дескриптор:
Жас баланы 
қалай 
атайтынын 
тауып  жазады; 
Топта, жеке 
жұмыста 
белсенді 
болады.

Дескриптор:
Мәтінді түсініп 
оқиды;
Жеті қазына 
туралы толық 
мағлұмат 
береді;

«Мадақ
тау 
сөздер» 
арқылы 
бағалау.

«Басбар
мақ» 
баға
лауы.

Жеті қазына

Сабақтың соңы 5 
минут

-Балалар, саяхаттан қайтатын уақыт 
болды. Саяхаттан алған әсерлерің 
жайлы ойларыңды дәптерге 
түсіріңдер.
Кері байланыс. «Өз жауабыңның 
дәлелі» 
1.Сабақ мен үшін 
-------------------------болды, себебі 
----------------                         2. 
Сабақтағы ақпарат мен 

Дәптер

Кері байланыс
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үшін----------------------- болды, 
өйткені ------------------------- .
3.Менің сабақтағы өз жұмысыма 
-----------------------------------------

     Саралау –оқушыларға қалай көбірек
қолдау көрсетуді жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай 
міндет қоюды жоспарлап отырсыз?

Бағалау – 
оқушылардың 
материалды меңгеру 
деңгейін қалай 
тексеруді 
жоспарлайсыз?

Денсаулық және қауіпсіздік 
техникасының   сақталуы

Тапсырма, қарқын, диалог және қолдау 
көрсету арқылы саралау тәсілдерін 
қолданамын.

 Мадақтау әдісі 
арқылы бағалау
 Бағдаршам әдісі 
арқылы бағалау
 Басбармақ әдісі 
арқылы бағалау

Ламинатталған парақшамен оқу
құралдарын ұқыпты қолдану,

интербелсенді тақтамен жұмыс
істеу ережесі.

 Калейдоскоп ойынында 
қағазқыстырғышты ұқыпты 
қолдану

Рефлексия Жауап жазылады
Сабақтың мақсаты 
мен міндеттері 
орындалды ма?

Сабақта мақсатқа жетемін.

Бүгін оқушылар не
үйренді?

Сөз таптары түрлерін қайта жаңғыртады; сөздерді мағыналарына қарай топтастырады,
сөз тіркесін құрайды; сөздердің қай сөз табына жататынын анықтайды; 
сәйкестендіреді. Сөз таптарын ажырата алатын болады

Сабақ қалай өтті? 
Қандай деңгейде 
өтті?

Сабақ қызықты өтті.

Жоспарланған 
саралау жақсы іске
асты ма 
(тапсырмалар 
сәйкес болды ма?)

Жоспарланған саралау оқушылардың деңгейіне байланысты тапсырмалар берілу 
арқылы іске асады.
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ҮМБЕТБАЙ МЕҢТАЙ КЕМПІРБАЙҚЫЗЫ
Бастауыш сынып мұғалімі

Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсу елді мекені 
«Мұхаметқұл Исламқұлов атындағы жалпы орта мектебі» КММ

Қысқа мерзімді (сабақ) жоспар
Сабақтың тақырыбы: Етістік туралы білімімді  еске түсіреміз.

Бөлім: Атақты тұлғалар
Педагогтің Т.А.Ә. (болған жағдайда) Үмбетбай Меңтай Кемпірбайқызы
Сынып:3 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы Етістік туралы білетінімді еске түсіремін
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту 
мақсаттары

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, 
етістік) табу

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар жасай алады:
•Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге, өз ойын дәлелдеуге 
және толық, жүйелі, түсінікті етіп айтуға, ойын жазбаша 
жеткізуге дағдыланады.
Оқушылардың көбі жасай алады:
• Диалогке қатысады; мұғалімнің көмегімен мəтіндегі негізгі 
ойды анықтай алады.
Оқушылардың кейбірі жасай алады:
• Берілген тақырып бойынша көзкөзқарасын білдіріп, 
ойқорыту жасай алады.

 Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңі/ 
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар

Сабақтың басы
   Психологиялық 
ахуал 
қалыптастыру

Алдыңғы білімді 
еске түсіру

Ұйымдастыру кезеңі. 
   Психологиялық ахуал 
қалыптастыру:  
Қуанамын менде
Қуанасың сенде
Қуанайық достарым
Арайлап атқан күнге.
 «Кофе таяқшалары» арқылы 
топқа бөлінеді. Оқушыларды  
қалаған жалауларын алып, 1,2,3 
топтарға бөлініп отырады.
1-топ «Тәттімбет» ауылы
2-топ «Құрманғазы» ауылы
3-топ «Дина Нұрпейісова» 
ауылы
4- топ «Қорқыт ата» ауылы
Жұмыс ережесін келісу
 Сабақта бір-бірімізді 
сыйлаймыз, тыңдаймыз!
 Уақытты үнемдейміз!
 Нақты,дәл жауап береміз!
 Сабақта өзіміздің 
шапшаңдығымызды, 
тапқырлығымызды көрсетеміз!
 Сабаққа белсене қатысып, 

Дескриптор:
 Өткен 
сабақты еске 
түсіреді
 Сұрақтарға
нақты, дұрыс 
жауап береді
 Уақытты 
тиімді пайдалану
ҚБ: Отшашу 
арқылы бір-бірін 
бағалау.

ҚБ: 
Отшашу 
арқылы 
бір-бірін 
бағалау.

Кофе 
таяқшалары
плакат, маркер, 
кеспе әріптер
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жақсы баға аламыз!
Айтылым.Алдыңғы білімді еске
түсіру (ұжымда)
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін 
бағалау.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау

Сабақтың ортасы

Сабақты бекіту
Бағалау 
Үйге тапсырма

Кері байланыс

4- жаттығу Сөзжұмбақты шешу. 
Сөзжұмбақты шешуі бойынша 
тыңдайтын мәтінді болжау. 
«Болжау» әдісі.
Оқылым. Топтық жұмыс.
 Топ. Мәтін кім туралы? 
Дина туралы не  білетіндеріңді 
айт.
 Құрманғазының 
өмірбаянын плакатқа жазу.
  Топ. Мәтіндегі мақалды 
көркем жазып, етістіктің астын 
сыз.
 Мәтінге сүйеніп, өнер 
адамы қандай болу керектігі 
туралы нұсқаулық жаз.
Жазылым. Дәптермен жұмыс.
Мәтіндегі мақалды көркем жазып,
етістіктің астын сыз.
«Кім жылдам» әдісі.
5-жаттығу. Дөңгелекшелердің 
ішіндегі әріптер реті бойынша 
мақалды оқы. 
Етістіктерді тап. Оның қай сөзбен 
байланысып тұрғанын тап.

Қорытындылау. «Сиқырлы 
қалпақ әдісі»
Сұрақ-жауап жүргізіледі.
«Тілек ағашы»
Бүгін мен.......білдім
Маған .....қызық болды.
Маған ....қиын болды.

Дескриптор:
 Сөзжұмбақ
ты шешеді
 Топтық 
жұмысты бірлесе 
орындайды.
 Уақытты 
тиімді пайдалану
ҚБ: Басбармақ 
арқылы бір-бірін 
бағалау.

Дескриптор:
6. Әріптердің
реті бойынша 
мақалды оқиды
7. Топтық 
жұмысты бірлесе 
орындайды.
8. Уақытты 
тиімді пайдалану
ҚБ: Шапалақ 
арқылы бір-бірін 
бағалау.

ҚБ: 
Басбарма
қ арқылы
бір-бірін 
бағалау.

ҚБ: 
Шапалақ 
арқылы 
бір-бірін 
бағалау.

 Сиқырлы
қалпақ

Тілек ағашы
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ЖОРАЕВ МАХАНБЕТ БАЙЗАКОВИЧ
Өндірістік оқыту шебері

Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қаласы
Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының

«№16 колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

«БЕКІТЕМІН»
Директордың ӨОЖЖО

____________Г.Шертаева
 САБАҚ ЖОСПАРЫ   

Сымдар мен кабельдердің жалғану ерекшеліктері мен ұшталу тәсілдері
 (Сабақтың тақырыбы)

Модуль/пән атауы КМ 01 Ауылшаруашылық машиналарға қызмет көрсету электромеханикалық
жабдықтарын дайындау

КМ 01.07   Өндірістік оқыту
Дайындаған педагог  Жораев Маханбет Байзакович
2021 жылғы «____»__________
 Жалпы  мәліметттер
Курс   2  топ  Ф-30            
Сабақ түрі  Еңбек тәсілдері мен әдістерін үйрету сабағы

2. Мақсаты, міндеттер
 2.1  Студенттерге  әр  түрлі  сымдар  мен  кабельдердің  жалғану  ерекшеліктері  мен  ұштау  тәсілдерін

үйрету, кабельдер мен сымдардың оқшауламасын тазалау әдістемелерін үйрету  .   Студенттердің теорилық білім
тәжірибе көрсете отырып дамыту.    Студенттерге терең және берік білім алуға, еңбекке  деген жоғары кәсіптік
шеберлік шығармашылығын дамытуға баулу  . Студенттерге   техника қауіпсіздігін сақтауды,    құрал-саймандарды
күтіп ұстауды, бір-біріне көмек көрсетуге, еңбекқорлыққа  тәрбиелеу.            

 (Оқу сабақтары барысында білім алушылар игеретін кәсіби біліктердің тізбесі)
3. Сабақты жабдықтау
3. 1      Физика: Кернеу және ток көзі, Электроматериалтану:   Алюминий және мыс
  . Оқулық ,   плакаттар. 
       (Оқу – әдістемелік құрал-жабдықтар,әдебиеттер)
3.2       Әр түрлі сымдар мен кабельдер,   қысқыш  тар  , монтаждық пышақ  тар, оқшаулағыш таспа, пресс 

қармауыштар , плакаттар, үлестірме қағаздар
                     (Техникалық құралдар,материалдар)

4.Сабақтың барысы
Студенттердің теориялық сабақтарда алған  және өндірістік оқыту сабақтарында алған білімін тексеру:
1.Электрлік монтаждау жұмыстары дегеніміз не?
2. Электр өлшеуіш аспаптардың өлшемдері және шартты белгілерін тақтада көрсетіңіз?
3. Ток күші қалай өлшенеді және оның өлшем бірлігін атаңыз?
4. Өлшеу аспаптарының жұмыс принципін айтыңыз?

Жаңа сабақты түсіндіру
Сымдар мен кабельдердің жалғану ерекшеліктері мен ұшталу тәсілдері

Кабель  электр  энергиясын және  сигналдарды  қашықтыққа  жеткізу  үшін  пайдаланылады.  Кабель
арналу  мақсатына  орай  күш  кабелі  (электр  энергиясын  тасымалдайтын),  байланыс  кабелі  (сигналдарды
тасымалдайтын), радиожиіліктік кабель (жоғары жиіліктік) болып бөлінеді. кабельдің құралымы оны тарту (су
және жер астында, ауада, зиянды ортада, т.б.) және пайдалану ерекшеліктеріне қарай әр түрлі болып жасалады. 

Кабелдерді  жалғау,  жалғану ерекшеліктеріне  қарай  бұрау  әдісі арқылы  жалғау,  дәнекерлеу  арқылы
жалғау,  сығымдап  біріктіру арқылы  жалғау  сияқты  түрлерге  бөлінеді.  Бұл  сабағымызда  бұрау  арқылы
жалғауды үйретіледі.

Техника қауіпсіздігі
Сымдар  мен  кабельдерді  ұштау  және  жалғау  кезінде  қауіпсіздік  техникасының  ережелерін  сақтау.

Жұмысты бастар алдында оқыту шеберінің нұсқауын мұқият тыңдау, істетілетін құрал жабдықтарды (монтаж
пышағы, климпер, тістеуіктер) қауіпсіз пайдалануды үйрену.
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Электр сымдарын қосу тәсілдері
Электр сымдарын қосу тәсілдері маңызды рөл атқарады. Техниканың дұрыс және үздіксіз жұмысы оған 

байланысты. Электр сымдарының көптеген мәселелері үзілгендіктен туындайды. Сондықтан сымдарды 
қосудың негізгі тәсілдерін білу маңызды. Тиісті дағдыларда электр кабельдерін өз бетінше қосуға болады. 
Қауіпсіздік техникасы мен нұсқауларды қатаң сақтау керек.

Сымдарды қалай қосу керек тәсілдері.
Сымдарды дұрыс қосудың түрлі жолдары бар. Есте сақтау керек, әрбір әдіс өзара мыс және алюминий 

сымдарын қосуға мүмкіндік бермейді – ол үшін клемма пайдалану керек.
Сымдар мен кабельдерді қосу үшін бар тәсілдердің бірін таңдау керек:
1) бұрау арқылы қосу;
2) дәнекерлеу немесе дәнекерлеу әдісі;
3) клемма қалыптарының көмегімен қосу;
4) нығыздау арқылы қосылу;

Кабельдер мен сымдарды қалай қосу керек
     Бұрау дәстүрлі және дәлелденген әдіс болып табылады. Қосылу үшін келесі әрекеттерді орындау 

керек: екі сым алып, бес сантиметр мөлшеріндегі штаттық оқшаулауды шешу; оларды тығыз бұрау; илектеу 
оқшауламасын изолентпен, термоөткізгіш түтікше немесе арнайы оқшаулағыш клемма көмегімен жүргізу.

     Егер сымдарды тарату қорабында жалғасаңыз, алты сымға дейін бір бұрауға жинауға болады. Демек,  
көп сымдар, қанша қажет жағдайда. Егер мыс сымын алюминиймен жалғау керек болса, мұндай байланыс әдісі 
қолайлы емес. Мұндай жағдайларда сымдарды қосудың басқа тәсілдерін қолдану қажет.

     Электр сымдарын қосудың бұл әдісі ең қарапайым, бірақ ең сенімді емес-механикалық бұрау әртүрлі 
факторлардың әсерінен әлсіреуі мүмкін.

Сымдарды дәнекерлеу.
Сымдарды  қосудың  қауіпсіз  технологиясы

дәнекерлеу болып саналады. Бұл әдіс ерекше сенімділікпен
ерекшеленеді.  Бірақ  сымдарды  дәнекерлеу  жұмыстарын
жүргізу  үшін  бірқатар  Дағдылар  мен  материалдар  болу
керек:

Электромонтаж негіздерін білу; канифоль;  қалайы-
қорғасын дәнекер; дәнекерлеуіш электрлік пайка. Зерттеген
кезде  және  барлық  қажеттіліктерге  ие  болған  кезде
дәнекерлеуге  кірісуге  болады:  екі  сымды  алып,  оларды
бұрап  алыңыз;  электр  сымдарын  өте  қалың  қабатпен
жабыңыз; сымдарды бұраңыз; дәнекерлеушінің көмегімен
дәнекерлеуді  жүргізіңіз;  сымдарға  өшіру  суыт.  Бұл  әдіс

сенімділік  пен ұзақ мерзімділіктің кепілі  болып табылады.  Ол сымдардың сенімді  байланысын қамтамасыз
етеді.  Кабельдерді немесе электр сымдарын дәнекерлеу үшін қуаты 400-600 Вт қуатты трансформатор және
көміртекті электродтар қажет. Сымдарды қосу процесінің өзі дәнекерлеу техникасымен ұқсас. Оларды қосқан
кезде оқшаулауды кез келген ыңғайлы тәсілмен қамтамасыз ету керек. Дәнекерлеуді және дәнекерлеуді жүргізу
кезінде алдымен сымдарды жалғау орнын тұтатып, оларды тығыз бұрап қою керек. Мұндай қосылу әдістерінің
басты кемшіліктері  монтаждау процесінің күрделілігі  және сымдардың бүліну ықтималдығы жоғары болып
табылады. Сондықтан электр сымдарын дәнекерлеу және дәнекерлеу кезіндегі қауіпсіздік техникасын мұқият
оқып шығыңыз.

Сымдарды клемма қалыптарының көмегімен
қосу тәсілдері:

Клеммалар кабельдер мен сымдарды қосудың
заманауи нұсқасы болып табылады. Бұл арнайы қораптар
мен пластиналар дайын түрде сатылады және қосу үшін
оқшауланған бөліктері болады. Бұл әдіс өте қарапайым
және сенімді. Қосылу үшін келесі опцияларды таңдай
аласыз:

Клемма қалыптары. Олар белгілі бір тесік санымен
пластина түрінде шығарылады. Мықты қысқыштың
көмегімен электр сымдар қалыптың ұяшықтарына
жалғанады; серіппелі клеммалар. Сымдарды қосу кезінде
тазалау және арнайы ұяшықтарға орнату қажет. Сымдар
құрылғының ішінде ерекше серіппемен бекітіледі;
ответвительные қысқышты. Олар сымдарды тармақтау үшін қолданылады. 
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Мұндай клеммалар сымдарға арналған арықтары бар екі 
пластинасы бар аспап болып табылады. Сымдарды қысу төрт 
бұранда қажет.Бұл сымдарды қосу үшін клемманың негізгі 
түрлері.. Клеммның басты артықшылығы-сымдарды 
оқшаулаудың қажеті жоқ - баяу мыс кабельдерін алюминиймен 
біріктіре аласыз.

Сығымдау әдісімен сымдарды қосу. 
Сығымдау арнайы гильзаның және ондағы сымдардың 

қысылуы мен деформациясы болып табылады. Престеудің екі 
түрі бар: жаппай қысу; жергілікті қысу. Келесі алгоритм 
бойынша сығымдау өтеді: алюминийден жасалған сымдар 

тазаланып, майлау арқылы өңделеді. Кварц-вазелин пастасын алу жақсы. Мыс сымдарын вазелинмен майлау 
жеткілікті; арнайы гильзаны алыңыз; оған сымдарды ортасында жалғау болатындай етіп салыңыз;

гильзаны екі жағынан сығыңыз.
Егер сіз сымдарды мыс пен алюминийден жалғау керек болса, мыс-алюминий гильзасын пайдаланыңыз.
Дәнекерлегіш  (Паяльник) —  металдарды  дәнекерлеу  кезінде  қолданылатын  қол  құралы.  Ішкі

құрылымына  көз  жүгіртсек,  құрал  — қыздыратын  зат,  стержен,  изоляциялық  қалам,  тоқ  берілетін
кабель мен тоқ көзіне жалғанатын вилкадан тұрады. Арзан тұратын дәнекерлегіштер дәл осы құрылымдардан
құралған. Тоққа қосылғаннан кейін, берілген тоқ қыздырғышты іске қосып, одан әрі қарай жылу стерженге
беріледі.  Стерженді  әдеттегідей  мыстан  жасайды.  Дәнекерлегіш  температурасы  шамамен 180-300 арасында
болады.

Сонымен қоса, айта кететін бір жайт бар. Еріткен дәнекер мыстың үстіне бірден жапыса қоймайды. Егер
мектепте химия сабағын өткен болсаңдар, естеріңе түсу керек, әрбір металдың сыртқы қабатын оксид қаптап
тұрады.  Кей  жерлерде оксид  пленкасы деп  те  атайды.  Ол  қабат  құртылмайынша,  еріген  дәнекер  мысқа
жабыспайды. Сол үшін қосымша канифоль (шырша шайыры) деген нәрсе керек. Ол қышқылдың бір түрі. Оксид
пленкасын құртып, дәнекердің жабысуына септігін тигізеді.

Электр  қондырғылардың  жұмыс  сенімділігі  сымдардың  жалғану,  тармақтау,  ұштау  сапасына
байланысты. Жалғанған, ұштанған, тармақталған орындар механикалық төзімді, электрлік кедергісі аз, желідегі
токтық  жүктеменің  күрт  артуынан  жиі  қызғанда,  салқындағанда  бүтін  күйінде  қалуы  тиіс.  Бұл  талаптар
монтаждау  технологиясын  қатаң  сақтағанда,  сондай  -  ақ,  жалғағыш  детальдар  мен  құралдарды  дұрыс
таңдағанда  ғана  орындалады.  Алюминий  және  мыс  ток  өткізгіш  сымдарды  жалғау  мен  ұштаудың  негізгі
әдістерінің бірі - престеу мен пісіру. Кей жағдайда ток сымдарды дәнекерлеу арқылы да жалғау - ды, ұштауды
қолданады. Бұл әдіс сенімді болғанымен көп уақытты және материалды қажет етеді. Себебі, припой қымбатқа
түседі. Жалғаудың, ұштаудың және тармақтаудың әдістерін сым материалына байланысты таңдайды. Себебі,
алюминийдің физикалық қасиеттері мыстан өзгеше. Көптеген ток сымдар алюминий тал сымды етіп жасалады.
Себебі, алюминий кең тараған, мысқа қарағанда арзан, жеңіл. Оның үстіне алюминий сымдарды өзара және
мыс сымдармен жалғау кезінде көптеген артықшылықтары бар. Ал  кемшілігінің  ең  бастысы  –  ауамен
әсерлескенде тез тотықтанады және оның бетінде оксидтік пленка пайда болады. Оның электрлік кедергісі көп,
ток өткізгіштігі нашар, жай балқиды (балқу температурасы 20000С шамасында). Оның үстіне алюминий – мыс
түйіскен  жерде  «гальваникалық  бу»  пайда  болады.  Ол  алюминийді  бүлдіріп,  жал  -  ғанудың  біртіндеп
нашарлауына әкеледі. Түйіспелік орынның бүлінуінің және нашарла - уының алдын алу үшін, Кварц - вазелинді
немесе цинк - вазелинді пастамен майлайды. Сондай - ақ, дайын түйіспелерді лакпен жабындайды. Ол үшін
глифтальды, асфальтты және поливинилхлоридті лак қолданылады.

Бақылау сұрақтары:
500 Кабельдер дегеніміз не?
501 Сымдардың маркалануы.
502 Сымдар мен кабельдерді ұштау технологиясын айтыңыз?

5.Сабақ бойынша рефлексия 
 ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
                (Білім алушылар меңгеретін күтілетін нәтижелер және кәсіби дағдылар тізбесі)

6.Үй тапсырмасы Сымдар мен кабельдердің жалғану ерекшеліктері мен ұшталу тәсілдері
тақырыбын конспекті  және оқулық бойынша  қайталау

30



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОҚУШЫЛАРДЫҢ СЫНИ ОЙЛАУЫН PISA ТАПСЫРМАЛАРЫ
АРҚЫЛЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ 

ЖАНДОСОВА ТАШКЕН ЖАНДОСОВНА
Биология пәнінің мұғалімі 

Алматы облысы, Балқаш ауданы, Қарой ауылы 
«Мектепке дейінгі шағын орталығымен Үлгілі орта мектебі» КММ

Жаңа  ақпараттық  технологияларды қолдану -  уақыт  талабы.  Бүгінгі  таңдағы
адамзаттың тіршілігінің негізгі тұғырнамасы – білім болып табылады. Білім жүйесін
инновациялық  технологиялармен  жабдықтап,  білімнің  халықаралық  талаптарын

меңгерудің маңызы айырықша. Білім беруді жаңарту үнемі алға қарай ұмтылу мен дамыту үдерісі, бұл білім
беруде кезең  кезеңімен  өтетін  және алынған  нәтижелерге  бағытталған  өзгерістер.  Қоғамдағы жүріп  жатқан
өзгерістер,  ғылыми  техникалық  прогресс  және  жалпы  білім  беретін  мектеп  құрылымының  өзгеруі  -  жас
ұрпақты тәрбиелеуді дамытып қалыптастыруды талап етеді.

Қазіргі әлемде болып жатқан қарқынды өзгерістер әлемдік білім беру жүйесін қайта құру қажет екендігін
паш  етті.  Қарқынды  өзгеріп  жатқан  әлемде  білім  саласында  «ХХІ  ғасырда  нені  оқыту  керек?»  және
«Мұғалімдер оқушыларды ХХІ ғасырға қалай дайындайды?» деген сұрақ ең басты маңызды болып отыр. 

Тәуелсіздік алғалы жыл сайын жүргізіліп, білім жүйесіне енгізіліп отырған реформалар мемлекетіміздің
болашағына салынып жатқан даңғыл жол деп айтуымызға болады. Қай мемлекеттің болсын даму жолы, яғни
экономикалық-әлеуметтік жағдайына тікелей апарар жол – сол елдің  білімінің  дамуы  болып табылады. Қазақ
елінің білімі мен ғылымының стратегиясы, білім беру жүйесінің ұлттық білім мен тәрбие идеяларын сақтай
отырып, әлемдік білім кеңістігіне кірігуімен анықталады. 

Қазіргі  мектептердегі  оқушылардың  бойындағы  функционалдық  сауаттылық  пен  өмірге  қажетті
құзырлылықтар жиынтығын дамытуға басты назар аударылып оты.   Білім беру жүйесін жаңғырту барысында
біз  үшін  келесі  іс-шараларды  жүзеге  асырудың  маңызы  зор.  Біріншіден,  оқыту  үдерісіне  қазіргі  заманғы
әдістемелер мен технологияларды енгізу. Бүгінде халықаралық стандарттар негізінде Назарбаев Университеті
мен  Зияткерлік  мектептер  табысты  жұмыс  істеуде.  Олардың  тәжірибесін  бүкіл  қазақстандық  білім  беру
жүйесіне  таратып,  барлық  білім  беру мекемелерін  солардың  деңгейіне  тарту  қажет.  Екіншіден,  педагогтар
құрамының сапасын арттырудың маңызы зор.

Қазақстан  оқушыларының  білім  беру  (бағалануы)  сапасының  халықаралық  зерттеулеріне  қатысуы
қамтамасыз етіледі: PISA, TIMSS, PIRLS, TIMSS ADVANSED, ICILS. Халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті,
өмірге белсенді көзқарас пен жоғары білімді жеке тұлғаны тәрбиелеу, мектеп қабырғасынан бастап оқушыларды
ғылыми-зерттеу  және  тәжірибелік  қызметке  қатыстыру,  қазақстандық  және  әлемдік  білім  беру  жүйесінің
таңдаулы  дәстүрлеріне  сәйкес  жалпы  орта  білімнің  инновациялық  моделін  құру осы  заманға  сәйкес  білім
берудегі объективтік қажеттілік болып табылады.

Шын  мәнінде,  қазіргі  кезеңде  қоғамның  өркендеп  өсуі  білім  жүйесінің  сапасын  жақсартуды,  жаңа
технологияларды кеңінен қолдануды, жаңа формациядағы ұстаздар дайындау арқылы еліміздің білім жүйесін
халықаралық стандарт деңгейіне  жеткізуді,  нарық экономикасына бейімделген,  бәсекеге  қабілетті  білімді  де
білікті мамандар дайындауды негізгі стратегиялық межеге жатқызады.

Қандай ортада  болмасын  өзінің  айтар  ойы,  өмірге  деген  көзқарасы  қалыптасқан  оқушыны дайындау
арқылы ғана  ісіміздің  оңға  басатынын ұмытпағанымыз жөн. Сондықтан  оқыту мен  оқудың  қазіргі  заманғы
әдістері  мұғалімнің  күнделікті  тәжірибесі  және  кәсіби  мән-мәтінмен  өзара  байланысты  қарастыру  қажет  .
Оқыту - бұл жекелеген құбылыс немесе дағды емес, ол оқушылардың оқуға қабілетін жақсартуға мүмкіндік
беретін  педагогикалық тетіктердің  біртұтас  кешені.  Менің  ойымша оқыту негізін  түсіну,  оқыту стильдерін
назарға  алу,  өмір  бойы өзін-өзі  оқытудың қажеттілігін  мойындау және оның әдістерін таңдау,  оқушыларды
жүйелі  ойлануға  үйрету,  бұл  «шебер  мұғалімнің»  бейнесі.  Жаңа  тәсілдерді  күнделікті  сабақ  барысында
пайдалану үшін әр мұғалім өзінің алдында отырған оқушылардың жас ерекшеліктерін, қажеттіліктерін ескере
отырып, педагогтың мақсат-мүддесіне, өзінің шеберлігіне байланысты таңдап алады.

Бүгінгі  таңда  қазақстандық  білім  беру  жүйесінің  алдында  білім  сапасының  бәсекелестігін  арттыру,
шынайы өмірлік кезеңдерге бейімделендіру мәселелері тұр, өйткені адам қоғамда түрлі өмірлік мәселелерге
байланысты дұрыс шешімдер қабылдау үшін жоғары кәсіптілік пен интеллектуалдық әрекеттерді қажет ететін
жағдайларда  заман  талабына  сай  өмір  сүріп,  қызмет  етуде.  Осыған  байланысты  еліміздің  он  бес  жастағы
оқушыларының  білім  жетістіктерінің  деңгейін  анықтауға  Қазақстан  PISA –  2009  халықаралық  зерттеуіне
қатысты.  PISA (Programme  for  International  Student  Assessment) зерттеуінің  әрбір  кезеңіне  халықаралық
контексте саралау жұмысы жүргізіледі. Бұл әрбір қатысушы елге білім беру жүйесінің стратегиялық мақсатын
анықтауға мүмкіндік береді.
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Қазақстан PISA – 2009 халықаралық зерттеуіне тұңғыш рет 15 жастағы оқушылардың білім сапасын
анықтау үшін дәйекті ақпарат алу мақсатында атсалысты. Біздің еліміз үшін бұл бағдарламаға қатысуға білім
берудің  бақылау-бағалау жүйесін  реформаландырудың қажеттігін  ескертетін  бірқатар  факторлар,  атап  айтар
болсақ қазақстандық білім беру жүйесінің әлемдік білім беру кеңістігіне кірігуі негізгі себеп болды. Еліміздің
2011 жылы өткен халықаралық PISA- 2012 апробациялық зерттеуіне, 2012 жылы сәуір айында болатын PISA-
2012 негізгі зерттеуіне қатысуы, өзін-өзі дамытуды максималды түрде іске асыру мен қоғам өмірінде орынды
қатысу үшін өздігінен іздену, талдау жасау, құрылымдау, ақпараттарды дұрыс пайдалануға мүмкіндік береді.

Оқушылардың білім жетістіктерін бағалау бойынша PISA Халықаралық бағдарламасы оқушылардың оқу
барысында алған білімдері  мен дағдыларын өмірлік  жағдайларда қолдана білу машықтарын,  нақты бір оқу
пәндерімен тікелей байланысты емес мәселелерді шеше білу құзіреттіліктерін бағалауға бағытталған.

Бұл  зерттеу  Экономикалық  ынтымақтастық  және  даму ұйымымен  (ЭЫДҰ)  жүзеге  асырылады.  PISA
зерттеуі  2000 жылы басталып,  үш жылдық кезеңмен өткізіледі.  Бұл  қатысушы-елдерге  оқушылардың білім
жетістіктерінің  нәтижелеріндегі  қозғалысты,  білім  беру  жүйесіндегі  болып  жатқан  өзгерістерді  бақылауға,
жүргізілген реформалардың салдарын анықтауға мүмкіндік береді. 2009 жылы бағдарламаның төртінші кезеңі
аяқталды.

PISA-2009  зерттеуін  ұлттық  орталықтар  мен  ЭЫДҰ  қатысуымен  жетекші  халықаралық  ғылыми
ұйымдардан  тұратын  Консорциуммен  жүзеге  асырылады.  Оның  құрамына  білім  беру  сапасын  бағалау
аймағындағы төмендегідей  жетекші ұйымдар кірді:

-  Білім  беру  аймағындағы  Нидерланд  Ұлттық  өлшеу  институты  (Netherlands  National  Institute  for
Educational Measurement, CITO);

 - АҚШ педагогикалық тестілеу қызметі (Educational Testing Service, ETS);
 - Білім беру аймағындағы Жапония Ұлттық зерттеу институты (National Institute for Educational Research,

NIER);
 -  Статистикалық  ақпараттар  жинау  бойынша  түрлі  зерттеулерді  орындайтын  Америкалық

ұйымы (WESTAT).
Консорциумның жұмысын педагогикалық зерттеулердің Австралиялық Кеңесі үйлестіреді (The Australian

Council for Educational Research, ACER).
Халықаралық үйлестіруші орталық дайындаған бірыңғай ережелерге сәйкес зерттеу барлық қатысушы

елдерде бірдей болу үшін жүргізіледі.
Қазақстанда зерттеу жұмысын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің,  білім беру

органдары мен аймақтық білім беру ұйымдарының көмегімен «Ұлттық білім беру сапасын бағалау» орталығы
жүргізеді.  Зерттеуді  ұйымдастыру және  өткізуге  көмек  көрсету үшін  аймақтарда  облыстық үйлестірушілер,
сонымен қатар зерттеу өткізетін білім беру ұйымының үйлестірушілері анықталып, тағайындалады.

PISA зерттеуі  өткізілетін  әрбір  аймақта  облыстық үйлестірушілер  тағайындалады.  Үйлестірушілердің
мiндеттерi – бекітілген кестеге сәйкес өз аймағында зерттеудің өтуін қамтамасыз ету, зерттеу материалдарын
білім беру ұйымдарына дейін жеткізу, олардың сақталуын және құпиялылығын қамтамасыз ету, сонымен қатар
білім беру ұйымының үйлестірушісімен және тест өткiзушi тұлғамен тығыз байланыста жұмыс жүргізу.

Зерттеуге  қатысатын әрбір  білім  беру ұйымында  15  жастағы оқушылардың тізімін  жасау үшін  және
зерттеуді ұйымдастырып, өткізу үшін білім беру ұйымының үйлестірушілері тағайындалады. Сонымен қатар
тест аяқталған соң зерттеу құралдарын Ұлттық орталыққа жөнелту де білім беру ұйымдары үйлестірушілерінің
міндетіне жатады.
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БАЛА – БІЗДІҢ БОЛАШАҒЫМЫЗ

ҚАУНБАЕВА ДИЛЬБАР АБЫЛҚАСЫМҚЫЗЫ
Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі 

Алматы қаласы білім басқармасының
«Сүйінбай атындағы № 143 мектеп-лицей» КММ

Тағылымды  тәрбие  –  бала  болашағының  іргетасы.  Қазақтың  қарадомалақ
балалары әлемдік деңгейде ел мерейін асыруда. Қарапайым ауылдан шыққан талай

баланың жұлдызы жанып,  қабілетімен дарындылар қатарына қосылды. Иә,  қай кезде  де  мемлекет баланың
үздіксіз дамуына инвестиция құюды тоқтатпайды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың пәрменімен
«2022 жыл – Балалар жылы» деп аталды.

Бала  –  біздің  болашағымыз.  Олай  болса,  мектепке дейінгі  тәрбиелеу мен  оқыту баланың  ғана  емес,
еліміздің де жарқын болашағының кепілі. Ол – үздіксіз білім берудің алғашқы деңгейі. Ал тәрбиеші жаңа заман
баласын  қалыптастырып,  дамыту  үшін,  тұлғаның  ішкі  дүниесі  мен  оның  қыр  –  сырын  анықтап  ,
мүмкіншіліктері мен қабілетінің дамуына жағдай туғызады.

Өйткені жаңа заман баласы – бүгінгі қазақ қоғамының ұлттық қазынасы.
Жаңа  кезеңдегі  білім  берудің  өзекті  мәселесі  жас  ұрпаққа-адамгершілік-рухани  тәрбие  беру.  Құнды

қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру оның туған кезінен басталуы керек.
Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен ағаш болғанда оны

түзете  алмайсың»  деп  бекер  айтылмаған.  Сондықтан  баланың  бойына  жастайынан  ізгілік,  мейірімділік,
қайырымдылық,  яғни адамгершілік  құнды қасиеттерді  сіңіріп,  өз-өзіне сенімділікті  тәрбиелеуде отбасы мен
педагогтар шешуші роль атқарады. Рухани -адамгершілік тәрбие- екі жақты процесс.

Бір  жағынан  ол  үлкендердің,  ата-аналардың,  педагогтардың  балаларға  белсенді  ықпалын,  екінші
жағынан- тәрбиеленушілердің белсенділігін қамтитын қылықтарынан, сезімдері мен қарым- қатынастарынан
көрінеді.  Сондықтан белгілі  бір мазмұнды іске асыра,  адамгершілік  ықпалдың әр түрлі әдістерін пайдалана
отырып, педагог істелген жұмыстардың нәтижелерін, тәрбиелеушілерінің жетіктістерін зер салып талдау керек.

Адамгершіліктің  негізі  мінез-құлық  нормалары  мен  ережелерінен  тұрады.  Олар  адамдардың  іс-
қылықтарынан, мінез-құлықтарынан көрінеді, моральдық өзара қарым-қатынастарды басқарады. Отанға деген
сүйіспеншілік, қоғам игілігі үшін адам еңбек ету, өзара көмек, сондай-ақ қоғамға тән адамгершіліктің өзге де
формалары, бұл-сананың, сезімдердің, мінез-құлық пен өзара қарым-қатынастың бөлінбес элементтері, олардың
негізінде қоғамымыздың қоғамдық-экономикалық құндылықтары жатады.

Баланың өмірге белсенді көзқарасының бағыты үлкендер арқылы тәрбиеленеді. Тәрбиелеу, білім беру
жұмысының мазмұны мен формалары балалардың мүмкіндігін ескеру арқылы нақтыланады. Адамгершілікке,
еңбекке тәрбиелеу күнделікті  өмірде,  үлкендердің  қолдан келетін  жұмысты ұйымдастыру процесінде,  ойын
және оқу ісінде жоспарлы түрде іске асады.

Тәрбиешінің  ең  бастапқы  формалары  педагогтың  балалармен  мазмұнды  қатынасында,  жан-жақты  іс
әрекетінде,  қоғамдық  өмірдің  құбылыстарымен  танысу  кезінде,  балаларға  арналған  шығармаларымен,
суретшілер туындыларымен танысу негізінде іске асады.

Мұндай мақсатқа бағытталған педагогтық жұмыс еңбек сүйгіштікке, ізгілікке, ұжымдық пен патриотизм
бастамасына тәрбиелеуге, көп дүниені өз қолымен жасай алуды және жасалған дүниеге қуана білуді дамытуға,
үлкендер еңбегінің нәтижесін бағалауға тәрбиелеуге мүмкіндік жасайды.

Балаларда ортақ пайдалы жұмысты істеуге тырысу, бірге ойнау, бір нәрсемен шұғылдану, ортақ мақсат
қою және  оны жүзеге  асыру ісіне  өздері  қатысуға  талпыныс пайда  болады.  Мұның бәрі  де  баланың  жеке
басының қоғамдық бағытын анықтайды, оның өмірге белсенді ұстанымын бірте-бірте қалыптастырады.

Әр баланың жеке басы- оның моральдық дамуы үшін қамқорлық жасау-  бүгінгі  күннің және алдағы
күндердің талабы, оған педагогтың күнделікті көңіл бөлуі талап етіледі.

«Балалар  бақшасындағы  тәрбие  бағдарламасы»  мектепке  дейінгі  балалардың  жан-жақты  дамуын,
олардың мектепке дайындығын қарастырады. Бұл бағдарланы жүзеге асыруда басты ролді атқарады.

Қазіргі  кезде  мектепке дейінгі  мекемелер жаңа  бағдарламамен жұмыс атқарады.  Бұл  бағдарлама жас
ерекшеліктеріне сай бөлінген.  Ол «Алғашқы қадам»,  «Зерек бала»,  «Біз  мектепке барамыз».  Ал мен өзімді
алсам «Зерек бала» бағдарламасымен жұмыс істеймін. Бұл бағдарламада басқа бағдарламалар секілді бес салаға
бөлініп  олар:  «Таным»,  «Қатынас»,  «Шығармашылық»,  «Әлеуметтік  орта»,  «Денсаулық»  .  Бұл  салалар  өз
міндеттері мен мақсаттары мен қамтылады.

Оның тәртібі, іс-қимылы, балалар және үлкендермен қарым-қатынасы балалар үшін үлгі бола отыра ,
педагогтың ықпалы әсерлі енеді, баланың жеке басы қалыптасады. Оның ықпалы неғұрлым белсендірек болса,
баланың сезімдерін жан-жақты қамтыған сайын, олардың ерік күшін жұмылдырып, санасына ықпал етеді.
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Мектепке дейінгі  жастағы баланың рухани-адамгершлік  дамуы балабақшасы мен отбасы арасындағы
қарым-қатынастың тығыздығы артқан  сайын ойдағыдай жүзеге  асады.  Әрбір  бала  қандай  да  болмасын бір
міндетті орындау үшін, өзіндік ерекше жағдайлар жасалады.

Мәселен,  ойында  ұнамды  әдеттер,  өзара  қарым-қатынастар,  адамгершілік  сезімдер  қалыптасады,
еңбекте-еңбек сүйгіштік, үлкендер еңбегін құрметтеу, сондай-ақ ұйымшылдық, жауапкершілік, парыздың сезімі
сияқты қасиеттер, патриоттық сезімдер жайлы мағлұматтар. т. б. қалыптасады.

Мектепке  дейінгі  жаста  балаларды  адамгершілікке  тәрбиелеудің  негізгі  міндеттері  мына  жайлармен
түйінделеді:  ізгілік  бастамасымен  тәрбиелеу,  балалар  мен  үлкендер  арасындағы  саналы  қарым-қатынас/
тұрмыстың  қарапайым  ережелерін  орындау/  кеңпейілдік,  қайырымдылық,  жақын  адамдарға  қамқорлықпен
қарау және т. б./ Ұжымға тәрбиелеу, балалардың өзара ұжымда қарым-қатынасын қалыптастыру, Отанға деген
сүйіспеншілікке тәрбиелеу, әр түрлі ұлт өкілдеріне қадір тұту және сыйлау. Осылайша мейірімділіктің негізі
қаланады, немқұрайдылықтың пайда болуына, құрбыларына, төңіректегі үлкендерге қалай болса солай қарауға
мүмкіндігі жасалмайды.

Қарапайым  әдеттерді  тәрбиелей  отырып  педагог  балдырғаннның  бар  істі  шын  пейілмен  әрі  саналы
атқаруына  қол  жеткізеді,  яғни  сыртқы  ұнамды  мінездері  оның  ішкі  жан  дүниесін,  оның  ережеге  деген
көзқарасын айқындайды.

Атақты педагог Сухомлинский;  «Бала кезде үш жастан он екі  жасқа дейінгі  аралықта әр адам өзінің
рухани дамуына қажетті нәрсенің бәрін де ертегіден алады.

Тәрбиенің негізгі мақсаты- дені сау, ұлттық сана сезімі оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, мәдениетті,
парасатты,  ар-ожданы мол,  еңбекқор,  іскер,  бойында  басқа  да  игі  қасиеттер  қалыптасқан  ұрпақ  тәрбиелеу.
Ертегінің  рухани  тәрбиелік  мәні  зор.  Ол  балаға  рухани  ляззат  беріп,  қиялға  қанат  бітіретін,  жасбаланың
рухының өсіп жетілуіне қажетті нәрсенің мол қоры бар рухани азық«, деп атап көрсеткен.

Руханилық  жеке  тұлғаның  негізгі  сапалық  көрсеткші.  Руханилықтың  негізінде  адамның  мінез-құлқы
қалыптасады, ар-ұят, өзін-зі бағалау және адамгершілік сапалары дамиды. Мұның өзі мейірімділікке, ізгілікке
шақырады.

Рухани-адамгершілік  тәрбие  —  бұл  дұрыс  дағдылар  мен  өзін-өзі  ұстау  дағдыларының  нормалары,
ұйымдағы  қарым-қатынас  мәдениетінің  тұрақтылығын  қалыптастырады.  Жеке  адамның  адамгершілік
санасының дәрежесі оның мінез-құлқы мен іс әрекетін анықтайды.

Сананың  қалыптасуы-ол  баланың  мектепке  бармастан  бұрын,  қоғам  туралы  алғашқы  ұғымдарының
қалыптасыуна,  жақын адамдардың  өзара  қатынасынан басталады.  Баланы жақсы адамгершілік  қасиеттерге,
мәдениетке  тәрбиелеуде  тәрбиелі  адаммен  жолдас  болудың  әсері  күшті  екенін  халқымыз  ежелден  бағалай
білген.

«Жақсымен жолдас болсаң- жетерсің мұратқа, жаманмен жолдас болсаң- қаларсың ұятқа...» «Жаман дос,
жолдасын қалдырар жауға» — деген мақалдардан көруге болады. Мақал-мәтелдер,  жұмбақ,  айтыс,  өлеңдер
адамгершілік  тәрбиенің  арқауы.  Үлкенді  сыйлау адамгершіліктің  бір  негізі.  Адамзаттық  құндылықтар  бала
бойына іс-әрекет барысында, әр түрлі ойындар, хикаялар, ертегілер, қойылымдар арқылы беріледі.

Адамгершілік-адамның рухани байлығы, болашақ ұрпақты ізгілік бесігіне бөлейтін руханиет дәуіріне
жаңа қадам болып табылады. Адамгершілік тәрбиенің нәтижесі адамдық тәрбие болып табылады.

Ол  тұлғаның  қоғамдық  бағалы  қасиеттерімен  сапалары,  қарым-қатынастарында  қалыптасады.
Адамгершілік қоғамдық сананың ең басты белгілерінің бірі болғандықтан, адамдардың мінез-құлқы, іс-әрекеті,
қарым-қатынасы, көзқарасымен сипатталады.

Олар  адамды  құрметтеу,  оған  сену,  әдептілік,  кішіпейілдік,  қайырымдылық,  жанашарлық,  ізеттілік,
инабаттылық, қарапайымдылық т. б. Адамгершілік-ең жоғары құндылық деп қарайтын жеке адамның қасиеті,
адамгершілік және психологиялық қасиеттерінің жиынтығы.

Адамгершілік  тақырыбы – мәңгілік.  Ол ешқашан ескірмек емес.  Жас ұрпақтың бойына адамгершілік
қасиеттерді  сіңіру-  ата-ана  мен  ұстаздардың  басты  міндеті.  Адамгершілік  әр  адамға  тән  асыл  қасиеттер.
Адамгершіліктің  қайнар  бұлағы-  халқында,  отбасында,  олардың  өнерлерінде,  әдет-ғұрпында.  Әр  адам
адамгершілікті күнделікті тұрмыс — тіршілігінен, өзін қоршаған табиғаттан бойына сіңіреді.

Көрнекті  педагог В.  Сухомлинский «Егер балаға  қуаныш пен бақыт бере білсек,  ол бала  солай бола
алады»,  —  дейді.  Демек,  шәкіртке  жан-жақты  терең  білім  беріп,  оның  жүрегіне  адамгершіліктің  асыл
қасиеттерін  үздіксіз  ұялата  білсек,  ертеңгі  азамат  жеке  тұлғаның  өзіндік  көзқарасының  қалыптасуына,
айналасымен санасуына ықпал етері сөзсіз.

Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мұрат-міндеттерінің ең бастысы — өзінің ісін,
өмірін жалғастыратын салауатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу.

Ұрпақ  тәрбиесі  —  келешек  қоғам  тәрбиесі.  Сол  келешек  қоғам  иелерін  жан-жақты  жетілген,  ақыл-
парасаты мол, мәдени — ғылыми өрісі озық етіп тәрбиелеу.
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ТАРИХ ПӘНІН ОКЫТУДА БАҒАЛАУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

ТӘШІМБЕТ МҰРАТБЕК БАТЫРБЕКҰЛЫ
Тарих пәні оқытушысы

Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қаласы
Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының

«№16 колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

Тарих пәнін қазіргі  ұрпақтың санасына сіңіріп, талапқа сай жаңа инновациялық әдіс-тәсілдер арқылы
оқыту әрбір ұстаздың борышы деп білеміз. Қазіргі кездегі оқу орындарындағы тарих пәнін оқытудың негізгі
мәселелерінің бірі жастардың білімді өз бетінше игеруі  болып табылады. 

Соған сәйкес оқытушының басты міндеті – білімнің жаңа мазмұнынан туындайтын дәрістің маңызды
ерекшеліктерін анықтап дәрістің үлгісін құру және пәнді жетілдірудің жолдарын тауып, оның сапасын арттыру.
Ол үшін тыңдаушыдардың әрқайсысы тарихи оқиғаларға ғылыми тұрғыдан баға беріп, олардың сабақтастық
байланысын түсінуіне жағдай жасалу қажет. 

Жастарға  инновациялық  өркениет  пен  жаһандану  үрдісінің  талабына  сай  білім  беру,  сол  ағымда
тәрбиелеу-республикамыздың  жоғарғы  оқу  жүйесіндегі  ең   өзекті  міндеттеріне  айналуда.  Ол  жастар
ортасындағы     ұлттық     сананың     қалыптасу  үрдісінің ерекшеліктерін анықтауға септігін тигізері анық.
Қазақстанның  қазіргі  халықаралық  жағдайы,  оның  дүниежүзілік  қауымдастықтағы  белгілі  мемлекеттердің
қатарына қосылуы, дүние жүзінің көптеген елдерімен түрлі салада байланыс жасауы да оның әрбір азаматына
өз елінің тарихын жақсы білуді қажет етеді. 

Жастар белсенділігінің қалыптасуының әлеуметтік-мәдени алғышарттары мен жастар саясаты және оның
мәдени  бетбұрыстары  жайлы  айта  келе,  қазіргі  кездегі  жастардың  белсенділігінің  әлеуметтік-мәдени
құндылықтық негіздеріне тұжырымдама жасаймыз. 

Қазіргі  жастардың  құндылықтық  бағдары  Қазақстан  Республикасының  әлеуметтік  және  мәдени
саясатындағы  маңызды  тақырыптарының  біріне  айналып  отыр.  Тарих  пәнін  оқыту,  ұлттық  идеолгиямен
сусынданған азаматтар тәрбиелеу, ашық қоғам орнатуға атсалысатын патриот болуға ықпал ету үшін қаншама
шығармашылық ізденіс қажет. 

Отанын  шексіз  сүйетін,  білімді,  іскер,  адамгершілігі  мол,  мәдениеті  жан-жақты  жетілген  тұлғаны
дайындау үшін  үлкен жауапкершілік жүктеліп отыр. Осыған байланысты Қазақстан тарихын оқытудағы жаңа
міндеттер белгіленуі қажет деп ойлаймын. Ол үшін біріңғай Қазақстан тарихы пәнінің бағдарламасы жасалып
бекітілуі керек. Жәнеде лайықты білім беру үшін ең алғаш  ол сапалы оқулықтар қорымен  қамтамасыз ету және
білім дәрежесін көтеріп отыратын педогогикалық инновация қажет. Сонымен бірге сабақтың түрі жаңа заман
талабына сай өзгеріп жаңартып инновациялық әдісте бір пәнде бірнеше әдіс-тәсілдерді ұштастыра қолданып
дәрісті  мәнді  де,  қызықты өткізу арқылы болашақ ұрпаққа әсері  мол ерекше  тәжірибе жинақтауына үлкен
мүмкіндіктер болар еді.  Инновациялық әдісті  ұтымды қолдана білу тек дәрістің  ғана емес,  тұтастай пәннің
сапасын, маңызын, ғылым саласы ретіндегі мәнін арттыруға ықпал ететіні сөзсіз. 

Қазіргі кездегі  компьютер заманының дамыған уақытында  интернет жүйесі және электронды пошта
арқылы  әлемдегі  қоры  бай  кітапханаларға  қол  жеткізіп   керекті  материалдарды  алып  пайдалануға  үлкен
жағдайлар туып отыр. Бұл ретте мәселен дәрісті оқыту барысында тыңдаушыларды дәрістен тыс уақыттарда
компьютер-проектордың көмегімен тарихи фильмдерден үзінділер көрсету арқылы талқылау, теориялық жағын
практикалық сабақтар арқылы шыңдау ол мұражайларға апару,  дөңгелек үстелдер немесе  басқа да пікірталас
жиындарын басқара алатындай дәрежеге жетуге бейімдеу, түрлі ортада, конференцияларда   пікірлерін сауатты
түрде  ауызша  және  жазбаша  білдіре  алуға  үйретумен   қатар  тыңдаушының   өзінің  ізденуі  бойынша  тест
құрастыру  арқылы  баланың  қабілетін  шыңдап  отыру  керек,  сонымен  бірге   қоршаған  орта,  қоғам  және
экономикалық  мәселелерді  сауатты  жеткізе  білу  секілді  инновациялық  әдістерді  өзге  тілді  аудиторияларда
қолдану  мақсатында  уақытты  үнемді  әрі  орынды  жұмсау  арқылы  пәнге  деген  қызығушылығын  арттыруға
болады. Осы жағдайлар Қазақстан тарихын алдымен мектепте, сондай-ақ мамандық беретін барлық басқа да
оқу орындарында  оқытудың ғылыми-әдістемелік жағынан мүлде жаңа деңгейге көтеру зор маңызға ие болып
отыр.  Осындай  жаңа  инновациялық  технологиялардың  мақсаты  мен  тиімділігін  саралайтын  болсақ:
шығармашылықпен  жұмыс  істей  алатын  және  оқытудың  жаңа  технологиясын  пайдалана  отырып
демократиялық білім беру; білім берудің ұлттық үлгісін қалыптастыру; білім сапасын көтеру; өзін-өзі бағалай
білуі  және өзгелердің ой-пікірімен санасуға,  құрметтеуге  баулу;  білімді  бәсекеге  қабілетті  тұлға тәрбиелеп
қалыптастыру екендігін анықтайды.
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Өткен тарихымызды оқып білмеген  ұрпақтың болашағы да бұлыңғыр болатыны баршаға аян. Осыдан да
болар жастармен жас ұстаздарға тарих пәнін оқытуда тарихты оқыту пәнінің пәндік мақсат-міндеті мен пән
ретіндегі  даму  кезеңдерімен,  сол  кезеңдердегі  еліміздің  өткен  тарихын  оқытудағы  ақтандақтарын  әдейі
бұрмалап саясаттандырылған кезеңдердің ара жігін ажырата білу, келешек жас маман оқытушы қауым үшін
маңызды мәселе болып қалмақ. 

Осы  жағдайлар  мамандық  беретін  әр  пәнді  оқыту  мақсатында  пайдаланылса   оқытудың  ғылыми-
әдістемелік жағынан  жаңа деңгейге сапасын көтерудің  маңызы зор болар еді.  Өйткені, Отан тарихы – оны
оқыту әдістемесі-бүкіл жастарға білікті маман болып қалыптасуымен қатар патриоттық тәрбие берудің негізі
екені анық. 

Тарихты бүгінгі  заманның талабына сай оқытудағы басты талап  дүние жүзілік  дамудағы адамзаттың
орны,  ол  жасаған  әлемдік  құндылықтардан  хабардар,  жан-жақты  жетілген,  өз  тарихының  өткеніне  көз
жүгіртетін,  қоғамның  даму  үрдісіне  өзінше  баға  бере  алатын,  белсенді  ұлтжанды,  патриот  азаматты
қалыптастыру болып табылады. 

Бүгінгі  күнгі  мұғалімдердің  алдында  тұрған  басты  міндет  –  оқушылардың  сабаққа  деген  ынтасын
арттыра білу, сол арқылы әр тақырыпты олардың санасына жеткізе түсіндіру.

 Әр сабақ – адам бойындағы асқақ арман, берік сенім, әсемдік пен сұлулыққа құштарлық тәрізді  ең
мөлдір сезімдер мен кісілік қасиеттер туралы сырласу сабағы десек, тарих, қоғамтану, құқық пәндеріі арқылы
оқушылардың  рухани  дүниесі  байиды,  өмірге  деген  дұрыс  көзқарасы  қалыптасады.  Бұл  –  заман  талабы.
Өйткені, бүгінгі таңда білім берудің озық технологияларын меңгермейінше, сауатты әрі жан-жақты болу мүмкін
емес. Ал тарихты оқыту және оны өзара  қоғамтану пәнаралық байланыста және үнемі қозғалыста болатын
құрауыштардың басын біріктіретін өте күрделі процесс. Ол оқыту мақсаты – оның мазмұны – білім беру және
оны игеруге басшылық жасау – оқушылардың оқу әрекеті – оқыту нәтежиесі деген тізбекті құрайды. 

Оқушылардың бірін - бірі  тыңдап, құрметтеуіне үйретуі,  бұрын үндемей отыратын балалардың сабақ
барысында  қызу  араласуы  сабақтың  ерекше,  олардың  еркін  сөйлеп,  ойларын  ашық  жеткізуге  мүмкіншілік
туғызады. Бұндай әрекет сабақтың барлық үш кезеңінде байқалып отыратындығы сөзсіз. Осы «Сын тұрғысынан
ойлау» бағдарламасы арқылы оқытудың тиімді екенін атап айтуға болады.

Білім беру процесі - ақпараттық қоғам жайындағы жас өспірімдерді жан-жақты даярлайтын процестер
болуы қажет.Сондықтан білім беру жүйесінде компьютерлерді пайдаланудың маңызы зор. Өйткені компьютер
адам қызметінің барлық саласында еңбек өнімділігін арттыру құралына айналды. Оқушылардың ақпараттық
мәдениеті негіздерін қалыптастыру оқушылардың компьютерде жұмыс жасауды игерумен тығыз байланысты.

* * * * *

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ

СИХИМБАЕВА  РЫМХАН АБИЛХАЙДАРОВНА
Мектепалды даярлық тобының мұғалімі 

Шығыс Қазақстан облысы,  Үржар ауданы
«Алтыншоқы орта мектеп-бақшасы» КММ 

Балалардың шығармашылық қиялы мен қабілеттерін дамыту,
олардың  практикалық  дағдыларды  иемденуі  сәбилік  кезеңнен
басталады. Тәрбиешінің бұл бағыттағы жұмысының ғылыми негізде
құрылуының және талапты бірте бірте, жүйелі күрделендіру, әр түрлі
жастағы балалардың білімі мен іскерлігін саралап қарау принципін
сақтап, өнердің әр түрлі қазіргі кездегі даму деңгейін ескеретін белгілі бір бағдарлама бойынша жүргізілуінің
маңызы зор. 

Психологтар мен педагогтардың бірлесіп атқарған зерттеулері соңғы жылдары балалардың ақыл  - ой
және эстетикалық іс - әрекеттерінің, адамгершілік ерік қасиеттерінің деңгейі неғұрлым жоғарланғанын көрсетті.
Бұл  сәби  кезден  –  ақ  байқала  бастады.  Сондықтан  балабақшаның  баланың  адамгершілік  әлпетін
қалыптастырудағы  ролі  мен  мәні  артып  келеді.  Баланың  ақыл  –  ой  ерекшеліктері  жаратылыстан
шығармашылық, ізденгіштік сипаттарға ие, алайда оны дұрыс бағытта даму жағдайлары әрқилы, сондықтан
баланың  ақыл  –  ой  қабілетін  дамыту,  оның  нақты  дара  ерекшеліктерін  ескеріп  тәрбиелеуге  байланысты
балалардың толыққанды ақыл – ой тәрбиесін сенсорлық процестерді  қалыптастырудан бастау қажет.  Ойлау
әрекетін дамыту сөйлеусіз мүмкін емес. 
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Бала  тілді  меңгере  отырып  заттар,  олардың  қасиеттері,  белгілері  туралы  білімдерін  игере  бастайды.
Нақты бағдарлама мазмұнына  сай  балалар қарапайым математикалық ұғымдарды меңгеру негізінде  санау,
салыстыру, заттардың ұзындығын, енін, биіктігін өлшеу, жиын, сан, есептеу ұғымдарын да дидактикалық және
танымдық ойындар арқылы үйренеді. 

Мектепке дейінгі балаларға арналған көркем шығармалар баланы шынайы болмысты нақты әрекетімен
таныстыра отырып, оны көркемдеп, баяндап баланың сөздік қорын молайтып, тілін байытады. Мектеп жасына
дейінгі өнімді шығармашылық қызметін ұйымдастыруда, бейнелеу өнерінің сабақтары барлық жас топтарында
өткізіледі. 

Мектеп жасына дейінгі балалар бейнелеу өнерімен жалпы топтық сабақтардан тыс та, ойынға бөлінген
уақыт  мезгілінде  шұғылданады.  Тәрбиеші  бұл  ынтаны,  алынған  бейнелеу  дағдыларын  қолдануда  баланың
шығармашылығын қолдап отырады. Іс - әрекеттің түрлеріне үңілсек сурет салу, жапсыру, мүсіндеу, құрастыру –
балалардың шығармашылық белсенділігін көрсету үшін үлкен мүмкіндік беретін сабақтардың бірі. Балалардың
шығармашылығын ұйымдастырудың ерекше өзіндік  мәні  бар.  Адамдардың жаңа әлеміне,  олардың қарым –
қатынасының ерекшеліктеріне  қызығушылық қарым –  қатынастық жаңа басым түрін  анықтайды.  Мектепке
дейінгі жастағы балаларда айналасындағылардың сөйлеуін және бақылай отырып, бағалаушылық сипаты пайда
болады. 

Олар сөздерді  өзгерте,  жаңа сөздер ойлап табуға  белсенді  тәжірибелер жасады, сөйлеу іс  - әрекетіне
шығармашылық пен кіріседі. Жұмбақтар, ертегілер, әңгімелер ойлап табады. Балаларда ойлау объектісі арқылы
сөйлеуге  қызығушылық пайда болады.  Бірдей  жастағы балалардың сөздік  қоры, байланыстыру,  сауаттылық
жағынан, шығармашылық сөйлеу қабілеті жағынан айырмашылықтары айқындалады. Балалардың логикалық
ойлау қабілеті,  интелектуалдық дарындылығы еске  сақтау қабілеттері  арқылы, өз  бетімен ойлау қабілеттері
арқылы  жоғарылай  түседі.  Түрлі  логикалық,  сенсорлық  ойындар  арқылы  баланың  ойлау  шығармашылығы
дамып, ақыл – ой белсенділігі арта түседі. 

Шығармаларды,  әңгімелерді,  ертегілерді  еске  түсіріп  сөйлеу  шығармашылығын  дамыта  отырып,
театрлық  көрсетулер  ұйымдастыруға  болады.  Ойын  кезінде  балалардың  қимыл  - әрекетімен  қатар  ойлау
қабілеттерін,  тілдерін  дамыту жұмыстары  арқылы  шартты,  мақсатты,  ережелі  ойындарды  біле  отырып,  ол
ойындарға  шығармашылығын  қосып  та  ойнайды,  кейбір  ойындарды  өздері  де  өзгерте  алады.  Музыкалық
сабақтарда балаладың іс - әрекеті оқу және шығармашылық тапсырмаларды орындауға бағытталған. 

Олар  орындау  дағдыларын  игере  бастайды,  ал  түрлі  билерді  орындағанда  түрлі  би  қимылдарын,
музыкалық  ойын  образдарын  өздерінше  беруге  талпынады.  Баланың  жеке  басын  жан  –  жақты  дамыту
эстетикалық  тәрбиенің  адамгершілік,  ақыл  –  ой  дене  тәрбиелерімен  өзара  тығыз  байланысы  арқасында
қамтамасыз етіледі. 

Балалардың  шығармашылық  қиялы  мен  қабілеттерін  дамыту,  олардың  практикалық  дағдыларды
именденуі  сәбилік  кезеңнен  басталады.  Баланың  ақыл-ой  ерекшеліктері  жаратылыстан  шығармашылық,
ізденгіштік сипаттарға ие, алайда оны дұрыс бағытта дамыту жағдайлары әрқилы, сондықтан баланың ақыл-ой
қабілетін дамыту, оның нақты дара ерекшеліктерін ескеріп тәрбиелеуге байланысты балалардың толыққанды
ақыл-ой тәрбиесін сенсорлық процестерді қалыптастырудан бастау қажет.

Балалардың  шығармашылық  қиялы  мен  қабілеттерін  дамыту,  олардың  практикалық  дағдыларды
именденуі сәбилік кезеңнен басталады. Тәрбиешінің бұл бағыттағы жұмысының ғылыми негізде құрылуының
және талапты бірте - бірте, жүйелі күрделендіру, әр түрлі жастағы балалардың білімі мен іскерлігін саралап
қарау  принцирін  сақтап,  өнердің  әр  түрінің  қазіргі  кездегі  даму  деңгейін  ескеретін  белгілі  бір  бағдарлама
бойынша жүргізілуінің маңызы зор.Баланың ақыл-ой ерекшеліктері жаратылыстан шығармашылық, ізденгіштік
сипаттарға ие, алайда оны дұрыс бағытта дамыту жағдайлары әрқилы, сондықтан баланың ақыл-ой қабілетін
дамыту,  оның нақты дара ерекшеліктерін ескеріп тәрбиелеуге  байланысты балалардың толыққанды ақыл-ой
тәрбиесін сенсорлық процестерді қалыптастырудан бастау қажет.   
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ТӘУЕЛСІЗДІК – МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ ТҰҒЫРЫ
Түркістан облысы, Сайрам ауданы №28 «Ақбай» жалпы орта мектебінің 

9 «А»- сынып оқушысы Адилова Омина
Жетекшісі:  Тойболова Жанат Куралбековна

Тәуелсіздік – тірегіміз, дамыған елдердің қатарына енуендігі тілегіміз. 
Ұланғайыр  табыстарға  жетуіміздің  негізі  Елбасымыздың  сындарлы  саясатының  сырында  жатқаны

бәрімізге аян. «Егер келешекте қолымнан іс келетін азамат бола қалсам,  қазақ деген халықты дүние жүзіне
танытып, терезесін тең етер едім», - деген Елбасымыздың ұлағатты сөзі арманнан нақты іске айналады. 

Қазақ елі, дархан қазақ даласы – ата-бабамыздың найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғап жеткізген,
бізге ұрпақтарына аманат еткен асыл мұрасы. Қазақ хандығынан бастап, берісі егеменді елдің іргесіне дейін
көшті жалғастырып келе жатқан, атадан тараған ұрпақтың парызы осы аманатты сақтау.

Жәнібек пен Керейдің керсен келісімін кілем үсті көтеріп, Отанды қастерлеп өту әрбір ұрпақтың міндеті.
Қазақта «Отансыз адам армансыз бұлбұл» деген сөз бар. Орманы жоқ құстың ұясы да, қонар бұтағы да жоқ. Дәл
сол секілді тірлік кешу ортасы жоқ ұлттың өмір сүруі мүмкін емес.

Тәуелсіздік – ащы термен келген тәтті жеңіс! Төгілген қанның, өлмеген жігердің отымен келген Ұлы күн!
Еліміздің Тәуелсіздікті аңсап, тәуелсіздік жолында тынбай күресуі нәтижесінде, ешкімнің ықпалына көнбейтін
қуатты мемлекет болып әлем сахнасынан көріне бастады. Елін, жерін жау аяғына таптатпай, сол туған жерінің
қамы үшін басын өлімге  тіккен аталарымыздың бойындағы ерен күш, биік  рух  жеңіске  алып келді.  Ғасыр
ағынымен қанды шайқасты да, қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған бейбіт өмірді де,  өзге мемлекеттердің
үстемдікетіп, билік жүргізуін де, бірін-бірі жеуге дейін барған аштық заманды да, табиғаттың дүлей күшін де,
бәрін – бәрін көрді, келешек ұрпаққа жетуі үшін тасқа қашап, хатқа қаттап, бәрін мәңгі өшпестей сақтап жазды.

Қазақ халқының іргесі сөгіліп, бірлігі мен ынтымағы кетпеуі жолында билеріміз: Төле би, Қазыбек би,
Әйтеке билер тер төкті. 

Ұлан – ғайыр даламызды жат жұртқа бермеу үшін қайтпас қайсар батырларымыз жан аямай күресті. 
Пай! Пай! Пай! Киелі неткен жер! Батырлар дүрілдеп өткен жер. Тұлпарлар дүбірлеп төккен тер, - деп

қазақтың ақиық ақыны М.Мақатаев  жырлағандай  еліміз  не көрмеді  десеңізші!  Сонда да  тайынбай,  еңсесін
түсірмей тәуелсіздік алатынына сенімін жоғалтпаған ержүрек халқымыздың арасынан шыққан зиялы қауым
өкілдері  биліктің  бұрыс  жақтарын  беттеріне  басып,  кемшіліктерін  әшкерелеп,  мемлекеттің  еркіндігіне  қол
жеткізуге әрекет еткені үшін өлім жазасына кесілді.

Тәуелсіздік – мемлекеттің ішкі және сыртқы істерін өзі шешіп, өзі басқарып, іс жүргізуі,  өз билігінің
өзінде болуы, оған басқа өкіметтің араласуына жол бермейтіндігі, яғни толық саяси тәуелсіздігі мен дербестігі. 

Елбасының көрегенділігі және парасатты саясаты мен елімізді мекен еткен ұлттардың татулығы жарасқан
ынтымақтастығының  арқасында  еліміздің  күннен-күнге  әлеуеті  артып,  экономикасы  гүлденген  мемлекетке
айналды. Кез-келген елдің елдігін, біртұтастығын танытатын қасиетті бес ұғым бар. Олар: тілі, діні, тарихы,
атамекені. Қиын-қыстау кезеңде найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғап, даналық парасаттылықпен сақтап,
бізге жеткізген ата-баба аманатына кір шалдырмай келер ұрпаққа табыстау – біздің бүгінгі ұрпақтың қасиетті
парызы.

Тәуелсіздік!  Қазақтың еркін даласының әрбір тұрғыны, еңкейген қариядан бесіктегі  балаға дейін бұл
сөздің қаншалықты қымбат, қаншалықты әсерлі екенін жете түсінеді. 

Тәуелсіздіктің бізге оңай келмегені баршамызға аян. 1986 жылы жетоқсанда қарсы шыққан Тәуелсіздік
үшін күрескен аға – әпкелеріміздің, солардың ішінде ерекше көзге түскен Қайрат, Ербол, Лаззат, Сабира сынды
батырларымызды ерекше зор мақтанышпен айтамыз.

Тәуелсіздік  жолында  еліміз  30  жылда бірнеше жетістіктерге  қол  жеткізді.  Еліміз  егемен,  бай  қуатты
мемлекет ретінде бүкіл әлемге танылды. Елбасымыздың Қазақстан халқына Жолдауында: «Рухы биік, еңбегі
ерен, бірлігі мығым Мәңгілік ел болуы үшін бізде бәрі бар. Тәуелсіздіктің туын желбіретіп, тұғырын нығайтқан
біздің тарих алдында жүзіміз жарқын! Біздің тірегіміз – Тәуелсіздік, тілегіміз – тұрақтылық, білегіміз – бірлік!»
- деп атап көрсетеді. Ендеше, болашақ ұрпақ үшін ырыс-несібенің мәңгілігі, еліміздің тыныштығы, баяндылығы
керек. Біздің бейбіт күнде өмір сүріп, алаңсыз еңбек етуіміз осы бірлік пен татулықтың арқасы.

Еліміз  үшін  Тәуелсіздік  қашанда  тұғырлы болмақ.  Жас  ұрпақ  үшін  Тәуелсіз  елдің  гүлденген,  күшті
мемлекет болып, тұрақты дамуына қол жеткізу, оны бағалай білу басты міндетіміз.

Қорытындылай келе, Тәуелсіздігіміз мәңгілік жасасын! Қазақ елінің абыройын асыратын, мерейін үстем
ететін,  талапты да,  талантты,  білімді  жастарымыз көбейсін!  Бізді,  жастарды еліміздің болашағын одан ары
нұрландыру үшін қажымас қайрат, ұлы мақсаттар мен идеяларды жүзеге асырар ұлы жобалар мен үлкен еңбек
күтіп  тұрғанын терең сезінеміз.  Отанымызға  адал  қызмет етіп,  өз  үлесін қосу – елін сүйген әрбір  жастың
қасиетті парызы деп ойлаймын.

38



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ғылыми жоба тақырыбы:
ҰЛЫ АБАЙ  ӨЛЕҢДЕРІНІҢ  ТӘРБИЕЛІК МӘНІ

Түркістан  облысы, Сайрам  ауданы № 28 «Ақбай» жалпы орта мектебі 
Орындаған:  Анарметов Розакул 7 «В»- сынып оқушысы

Жетекшісі: Тойболова Жанат Куралбековна 

Тақырыпты таңдауым ол кісінің басып өткен өмір деректері жайлы мәлімет білу, өлеңдерін оқу,  Абай ата
өмірін үлгі ету, ұлы ақынға құрмет сезімдерін нығайту. Абай  ата  өлеңдері  – адамды адам етіп тәрбиелеудің
жан-жақты  дамыған  тұлға    қалыптастырудың  қайнары.  Сондықтан  да,  Абай    ата  өлеңдері   білімнің  де,
тәрбиенің де қайнар бұлағы екені түсінікті.  Ұлы дананың қай шығармасын алмайық, оның алтын қазығы –
тәрбие. Жас ұрпақты тәрбиелеу ісі ең алдымен, оларды  сүюге баулудан басталуы керек деген. 

Абай ата өлеңдерін әр уақытта сабақта, сыныптан тыс кезімізде де оқып үйренгеніміз жөн.
Зерттеу жұмысының өзектілігі: «Ұлы Абай   өлеңдерінің  тәрбиелік мәні» аттығылыми жоба бүкіл

әлемге танымал Абай Құнанбаев атамыздың шығармашылық өмір жолын тереңірек танып-білуге,  оны жан-
жақты зерттеуге  негізделген.  Абайдың    өлеңдерін жеке-жеке қарастыра отырып,  олардың тәрбиелік,  үгіт-
насихаттық жақтарына баса назар аудардым.Мен, өз жобамда Абай Құнанбаевтың   терең мағына білдіретін
өлеңдерін,  жақсылыққа  үндейтін,  тәрбиелік  мәніне  зерттеу  жұмысын  жүргіздім.Ұрпақты  Абай  үлгісінде
тәрбиелеу  –  ізгілікке,  имандылыққа,  адамдыққа,  биік  адамгершілікке  бастайтын  жол.  Оны  жүзеге  асыру
мақсатында таңдап алған ғылыми жұмыстың  қажеттілігі маңызды , аса өзекті деп санаймын.

Зерттеу жұмысының мақсаты:  Ұлы ақын Абай Құнанбаевпен терең танысу, іздену, өлеңдерін оқып,
ойға түйіп,тәрбиелік мәнін ұғыну. Өлеңдерінің  өмірдегі  тәрбиелік  мәнінің қажеттілігін түсіндіру.

Зерттеу жұмысының міндеті: «Қазақтың бас ақыны» – Абай Құнанбаевтың өмір  жолымен танысу.Жас
ұрпаққа  Абай  мұрасындағы   өлеңдерінің  тәрбие  беру  жолдары  мен  мүмкіндіктерін  анықтау.  Абай
шығармашылығымен, соның ішінде тәрбиелік мәні зор өлеңдерімен  танысу.

Ғылыми жұмыстың жаңашылдығы:  Қазақ халқының әдебиетінде Абай салған жол ерекше. Әділдік
пен әділетсіздіктің адам баласы тарихындағы орнын жалпылама айтпай,  әділдікке жетуді,  сәулеге,  жарыққа
ұмтылуды  уағыздады.  Қазіргі  заманда   Абай  өлеңдерінің  тәрбиелік  мәні  -  өткен  өмірдің,  кешегі  күннің
тәжірибесі мен жемістерінің ішінде мән-мағынасы бай, дәрежесі жоғары заман талабына  сай жауап беретін,
бұрынғы-соңғының  шеңберінен  шы#ғып,  болашаққа  кең  жол  ашады.  Абай  өлеңдері    ескі  мен  жаңаны
жалғастыратын, тарихпен бірге дамитын тәрбиелік мәні зор  баға жетпес байлық. .  Сондықтан,Абай өлеңдері
арқылы оқушылардың тұлғалық қасиеттеріне  әсер  етіп,  оларды жан-жақты дамытуға,оқу-  тәрбие  үрдісінде
тиімді пайдалануға, құрметтеуге шақырамын

Зерттеу жұмысының дереккөздері: Зерттеу кезінде  кітаптарымен және ол туралы өлеңдерімен жұмыс
жасалды. Қазіргі заман талабына сай интернет желісі мен аудандық кітапхана, мектеп кітапханасы қорларынан
мәліметтер жиналды. Ақын жазушылардың жыр жинақтарындағы алғысөздер,мақалалары  жұмысқа деректі
негіз болды.

Ғылыми жұмыстың әдіс-тәсілдері: Тақырыбымызды ашу барысында интернет желісіне сонымен қатар
әдебиеттерге  шолу  жасалды.  Өзіндік  тұжырым   жасала  отырып,салыстыру,қорытындылау,  талдау  әдісі
қолданылды.

Зерттеу жұмысының болжамы: Егер Абайдың  өлеңдерін, негізгі ұстанымдарын оқушылар толық, жете
түсініп меңгергенде, тәрбие үрдісінде белсене қатысқанда төмендегідей нәтижеге қол жеткізуге болады:

• Абай туралы, оның асыл қазынасы туралы білімдері толығады. 
• Білім сапалары артады. 
• Поэзияны сүйетін, эстетикалық сезімдері, дүниетанымдары жетілген қасиеттері дамиды. 
• Адамды құрметтеу, оны бағалау сезімдері артады. 
• Ұлтжандылық, Отансүйгіштік сезімдері қалыптасады.  

Ғылыми жұмыстың практикалық қолдану салалары: 
Тақырып  негізінде  жинақталған  материалдар  тарих,  қазақ  тілі,  әдебиет  пәндерінде  қосымша  ретінде

қолдануға болады. Тәрбие сағаттарында да пайдалануға болады.

39



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кіріспе.
Абайды тану - жалпы қазақ әдебиетін тану тәрізді  ғылым. Бұл ауқымды жұмысқа  тек  әдебиетшілер ғана

емес,  тарихшылар   мен   тілшілер,  көркемөнер  зерттеушілері  мен  педагогтар,  тағы да  осыларға  жалғас  әр
саланың мамандары тарапынан үлестер қосып келеді.

Абай  мұрасы –  адамды адам етіп  тәрбиелеудіңжан-жақты дамыған  тұлға  қалыптастырудың қайнары.
Абайдың  мұраларының  танымдық-тағылымдық мәнін  зерттеу- тың мәселе. 

Ұлылардың өмірі мен тағылымы арқылы ұрпағын тәрбиелеу - әсіресе қазақ халқында ежелден–ақ келе
жатқан үрдіс. Бұл жерде сөз өнерінің атқарған орны ерекше болған. 

Ұлтымыздың осы бір жақсы әдет-салты бүгінгі тәрбие үрдісінде тиімді екені даусыз мәселе. Адамзат
ақыл-ойы, ақындығының ірі тұлғасы Абай тағылымы білімнің де, тәрбиенің де қайнар бұлағы екені түсінікті.
Ұлы дананың қай шығармасын алмайық, оның алтын қазығы – Адам. Ол нағыз Адам, Толық Адам қандай болу
керек деген сұраққа жауап іздейді, әрі оған жауап береді. Мысалы, «Атымды Адам қойған соң қайтып надан
болайын», «Адамды сүй, алланың хикметін сез, не қызық бар өмірде одан басқа» - дейді. 

«Адамды  сүюден  басқа  қызық  жоқ» деген  пікірінде  қазір  көп  айтылып  жүрген  гуманды  педагогика
ұстанымдары  жатыр.  Осы  жерде  жас  ұрпақты  тәрбиелеу  ісі  ең  алдымен,  оларды  адамды  сүюге  баулудан
басталуы керек деген тұжырым шығады. Абай мұрасы, тағылымының өміршеңдігін бүгінгі  тәрбие үрдісінің
алдында тұрған мақсаттар мен міндеттер арқылы дәлелдеуге болады.

Абай мұрасының  рухани-тәрбиелік тағылымдарына қатысты зерттеулер 20-жылдардағы саяси қуғынға
ұшыраған  қазақ  зиялыларының  Ж  .Аймауытов,  Ә.Бөкейханов,  А.Байтұрсынов,  М.Дулатов,  М.Жұмабаев,
Ш.Құдайбердиев, сондай- ақ тың көзқарастар абайтанушылар – М. Әуезов, К.Бейсенбиев, С.Байжанов, Ғ.Есім,
М.Мырзахметұлы,  Б.Сапарұлының еңбектерінде кездеседі. 

Біз оның  шығармаларын  үш жүйеге бөліп қарастырамыз : бірі- өз жанынан шығарған  төл өлеңдері;
екіншісі  -  қара  сөздері  (немесе  ғақлиялары  )  деп  аталатын  прозасы;  үшіншісі-  өзге  тілдерден  ,  әсіресе,
орысшадан аударған өлеңдері.

Абайдың ақындық еңбектері  үш түрлі  жолмен таралған.  Таратып айтатын болсақ,  біріншіден,-  баспа
арқылы, екіншісі- халық арсында ауызша жатталып, әнмен таралуы болса, үшіншісі- қолжазба түрінде таралуы.

Оның өскен ортасы мен шығармашылығын жүйелеп, тұңғыш рет бір ізге салған Абайтанудың іргесін
қалаушы - Әлихан Бөкейханов.

Абай өмірінің шығармашылық жолын бір жүйеге негіздеп, Абай туралы деректерді Әлиханға жинақтап
берген – Кәкітай Ысқақов. Абайтану ғылымының 

Абай Құнанбаевтың  қара өлеңдеріндегі айтылған ой
Ақынның бүкіл шығармаларындағы негізгі бір тұтас тақырыпта өзекті идея болған. Абайдың  пікірінше,

ішкі  рухани  казынамыздың  молығуы  тікелей  өзіміздің  қолымыздағы  іс.  Осы  реуішті  пікір Абайдың "Он
тоғызыншы  сөзінде" де  қайталанады. Абайдың   дүние  танымы  бойынша  сананың,  ақылдың  пайда  болуы
күнделікті  өмір  тәжірибесінің  нәтижесінен  ғана  туындайтын  табиғи  құбылыс.  Соңдықтан  да Абай "Он
тоғызыншы сөзінде":«Адам ата-анадан туғаңда есті  болмайды: есітіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі
жақсы,  жаманды  таниды-дағы,  сондайдан  білгені,  көргені  көп  болған  адам  білімді  болады.  Естілердің
айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады... Сол естілерден есітіп білген жақсы нәрселерді ескерсе,
жаман дегеннен сақтанса, соңда іске жарайды, сонда адам десе болады,»— деп жоғарыдағы өлең үзіндісендегі
ойын осы сөзіңде одан ары кеңіте отырып дамытатынын көруге болады. 

Абай шығармаларының ішінде тәлімдік- тәрбиелік мәні зор өлеңі- «Дүние де өзі, мал да өзі ».
Абай  поэзиясының  көкейкесті  мәселесі  1885  жылы  жазған  «Жасымда  ғылым  бар  деп  ескермедім»

өлеңінде  анық  көрінеді.  Бұл  -  санаға  ойтүрткі  салар  нақыл,  өсиет,  тағылым  айту тақырыбындағы тұңғыш
шығармасы болуымен қатар  ақынның  сөз  өнері   жолындағы жаңа ізденісін  де  танытады.  Абай  мұнда,  ең
алдымен,  жаңа  үлгідегі  ақынға  керек  ғылым жайын  сөз  етеді.  Ғылым-  білімді  кезінде  зерттей  алмағанына
өкініш білдіреді.Өз қателігін балаларын оқытумен түзеуге бет алғанын айтады. 

1886 жылы Абай «Ғылым таппай мақтанба!»,  «Интернатта  оқып жүр» деген  өлеңдер жазды. Мұның
алғашқысы ұстаз ақынның кейінгі ұрпаққа өсиеті түрінде жазылған. Бүкіл өлең бойына Абай «ғылым» деген
сөзді қайталап айта отырып, адам бойындағы қазынаның үлкені және әрбір жігерлі жастың талпынатын арманы
– ғалым болу керектігін түсіндіреді. Білімнің адам үшін таусылмас кені,бақытқа бөлер дәуірдің ұл- қыздарына
сенім  мен  үміт  қоса  үн  тастайды.  Өзі  билеуші  тап  ортасынан  шықса  да,  тарихи  дамудың  беталысы  мен
қоғамдық   шындықты  түсінген  ол  еңбекші  шаруаға  шындап  бет  бұрғанын  байқатады.  Оларды  «елім»,
«жұртым», «халқым» деп, дос тұта сөйлейді. 

Бас- басына би болған өңкей қиқым,
 Мінеки,  бұзған жоқ па елдің сиқын?- деп ,  ол ел  ішіндегі  адамгершілік  жағынан да ,  мінез-  құлық

жағынан да татымсыз топты бөліп көрсетеді. 
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Халқының  келешегін  ойлап  егілген,  сол  үшін  ұнамсыздықты  аямай  сынау  арқылы  түзетуді  ойлаған
Абайдың жас ұрпаққа айтар ақылы да, уағызы да аз болмаған. Соның бірі-достық мәселесі. «Жігіттер, ойын
арзан, күлкі қымбат» өлеңінде ол тіршілікте өзі көрген , халық тәжірибесі танытқан шындықты айта отырып,
жастарды  шын  адамгершілік  жолға,  қиянатсыз,  адал  достыққа  үгіттейді.  Оларды  жалған  татулық,  бояма
мінезден сақтандырады.

Қазіргі  кезде  қазақ мемлекетінің дүниеге келуі,  оның орнығуы  мен дамуы туралы бір негізді  ортақ
ғылыми көзқарас бар.Ал қазақтың ұлт ретінде пайда болуы,қалыптасуы жайында айқын дерек жоқ.Мұны әркім
әр түрлі түсіндіреді.Әрбір ғалым өз пікірін , өз көзқарасын ұсынып , өзінше пайымдайды.

 Бұл мәселе кемел ойдың кемеңгері Абайға да ой салған.Абай ел тарихына ,  тұрмыс салтына ,  әдет-
машығына ерекше сын көзбен қараған.Сонымен бірге өз ұлтының  арғы-бергі  өмірін ,  түп тамырын танып
білуді  парыз санаған.  Сондықтан да ол халықымыздың тарихына байланысты ғалым ретінде мақала жазып
қалдырған.Оның бұл мақаласы – «Біраз сөз қазақтың түбі  қайдан шыұұаны туралы » деп аталатын «Қырық
алтыншы қара сөзі». Бұл еңбектен Абайдың араб, парсы, қытай, орыс тілдерінде жазылған әдебиеттерді терең
оқып, зерттегенін , қазақтың шығу тегіне қатысты тарихи деректерді пайдаланғанын анық байқауға болады.

Абай халқымыздың шығу тегін қарастырған осы мақаласында ислам дініне байланысты деректерді де
ұсынған. 

Сонымен ұлы бабамыздың шығармаларының танымдық- тәрбиелік мәніне орай былайша топтастыруға
болады: 

1. «Қалың  елім,  қазағым,  қайран  жұртым»,  «Интернатта  оқып  жүр»,  «Ғылым  таппай  мақтанба»
өлеңдерінде, « Бірінші қара сөзінде » білім- ғылымға қатысты ақыл- ой тәрбиесі айтылады. 

2.  «Қартайдық, қайғы ойладық ұйқы сергек», «Қартайдық, қайрат қайтты , ұлғайды арман », «Жігіттер,
ойын арзан, күлкі қымбат», «Өлең- сөздің патшасы, сөз сарасы.», «Адамның кейбір кездері» ,7.13.17.19
қара сөздерінде адамгершілік тәрбиесі сипатталған.

3. «Жүргеім нені сезесің?», «Не іздейсің   көңілім, не іздейсің ?», «Жүрегім,ойбай, соқпа, енді», «Көзімнің
қарасы», «Сегіз аяқ» өлеңдерінде  эстетикалық тәрбие жайлы айтылған. 

4. «Сабырсыз, арсыз, еріншек  »,  «Шегіртке мен құмырсқа »,  «Желсіз түнде жарық ай», «Күз», «Жаз»,
«Жазғытұры» , «Қыс» өлеңдерінде еңбек, экология тәрбиелері көрінеді. 

5. «Тұтқындағы батыр», «Туғызатын ата- ана жоқ», «Адамның кейбір кездері» , «Кешегі Оспан ағасы »,
«Кешегі өткен ер Әбіш», «Ата- анаға көз қуаныш» өлеңдеріндеотбасы тәрбиесі  сипатталған.

Қорытынды:
Жұмысымызды  қорыта келсек, біз  келесі мәліметке қол жеткіздік:  Абай өлеңдері уақыт озған сайын

дәуір талабына сай әр қырынан өсіп, өркендеп отыратын асыл мұра болып ұрпақтар санасында орын алады.
Абай ата өлеңдерінің  түпкілікті мағынасын ашуда , бізде жоғары ойлы, саналы азамат болуымыз керек деп
білемін. Өлеңдерін , қара сөздерін оқи отырып болшағымыз  өз қолымызда  екенін ұғындым. 

Абай арманындағы өнерлі  ,білімді,  еңбекқор,  адал,  әділ ,  жылы жүректі  ,  ыстық қайраттыы ,  ғылым
жолына түскен іздемпаз болу, әділетті сүю – Абай өлеңдерінің  биік мұраты. Абай өлеңдері   ескі мен жаңаны
жалғастыратын, тарихпен бірге дамитын тәрбиелік мәні зор  баға жетпес байлық.Абай өлеңдері пайдалануға,
сонымен қоса  құрметтеуге шақырамын.

Пайдаланған әдебиеттертізімі:
1. Н. Назарбаев «Абай и наше время». Абай, наследники на перепутье»   
2. Оқу-әдістемелік басылым Әдебиеттік оқу хрестоматиясы 4-басылым. «Атамұра» 
3. «Абай» Республикалық фольклорлық-этнографиялық әдеби-көркем журнал (2015. Қойжылы №1 (110)

қаңтар-ақпан)
4. «Аңыз адам» журналы №13 (121) Шілде 2015 ж.
5. М.Әуезов. Ә82 «Абай жолы» Роман-эпопея. Біріншікітап – Алматы: «Жазушы» 2013- 376 бет
6. «Абай» Республикалықфольклорлық-этнографиялықәдеби-көркем журнал  (2015.  Қойжылы №3 (112)

мамыр-маусым)
7. Абайдың қара сөздері.-Алматы,1998 ж
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СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС - ОРТАҚ ПАРЫЗЫМЫЗ
Дөңгелек үстел. 9 сынып

АЙХОЖАЕВА АКБОПЕ ШЕРАЛХАНОВНА
Құқық негіздері  пәні мұғалімі

Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы
Байзақ ауданының білім бөлімінің 

«Мәншүк Маметова атындағы негізгі мектебі» КММ

АЛИМКУЛОВА САНДУҒАШ АЗИМБЕКОВНА
Тарих пәні мұғалімі

Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы
Байзақ ауданының білім бөлімінің 

«Жамбыл орта мектебі» КММ

14.10.2022  жылы  «Мәншүк  Маметова  атындағы  негізгі  мектебі»  КММ-де  СЫБАЙЛАС
ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС - ОРТАҚ ПАРЫЗЫМЫЗ тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді.

Шараны ұйымдастырушы АЙХОЖАЕВА АКБОПЕ ШЕРАЛХАНОВНА - Құқық негіздері  пәні мұғалімі
және  АЛИМКУЛОВА САНДУҒАШ АЗИМБЕКОВНА - Тарих пәні мұғалімі.

Дөңгелек  үстел  отырысында  «Сыбайлас  жемқорлық  ел  экономикасының  көтерілуіне  үлкен  кедергі
келтіріп, қоғамымыздың ең басты қауіп-қатерлерінің бірі  болып табылатындығын, жемқорлықпен күрес күн
сайын қарқындап келе жатқандығын және Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас
жемқорлыққа қарсы стратегиясына орай сыбайлас жемқорлықпен күресу әрбір мемлекеттік органдардың, ел
азаматтардың міндеті екендігін атап айтты. 

Дөңгелек үстелдің мақсаты:  Қоғамның әртүрлі орталарындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын – алу,
профилактикалық жұмыстарын насихаттау; сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарды негізге ала
отырып,  құқықтық  мағлұмат  беру,  білімдерін  дағдыландыру;  саяси  өмірден  хабардар  жеке  тұлғаны
қалыптастыра отырып, шәкірттердің еркін сөйлеуіне, қоғамға деген өз ой - пікірлерімен санасуға жағдай жасау,
ҚР-на адал қызмет етуге, Ата заңды құрметтеуге, адамгершілікке тәрбиелеу.

Дөңгелек үстелдің көрнекілігі: Тақырыптық слайд, бейнеролик.
Дөңгелек үстелдің өту әдісі: пікіралмасу , сөздік

Дөңгелек үстелдің барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі:
1) мақсатын айту
2) Қатысушылармен таныстыру
1.Мектеп әкімшілігі
2. Мектеп инспекторы
3. 9 сынып оқушылары

IІ.Негізгі бөлім 
Баяндамалар тыңдау:
 А.«Сыбайлас жемқорлық» -деген не?
 Б. Жемқорлықтың пайда болуымен күресу.
 В. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» заңнамалары
 С. Қазақстандағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» шаралары мен әдістері.

«Сыбайлас жемқорлық» -  деген  түсінік  мағынасына этимологиялық тұрғысында қарау,  мұны «параға
сатып алу»,  «пара» ретінде,  «соrruptio» деген латын сөзін алып,  анықтауға,  пара  сатып алу» -деген түсінік
бергенде а қарсы іс – әрекетті білдірген. 

Орыс тілінің түсіндірме сөздігі сыбайлас – жемқорлықты пара беріп сатып алу, лауазымды адамдардың,
саяси  қайраткерлердің  сатқындығы  ретінде  сипатталады.Қоғамдағы  лауазымдық  өкілеттілікті  асыра
пайдалануды, билік етуді немесе лауазымдық өкілеттілікті арттыру, қызметтік жалғандық, сеніп тапсырылған
мүліктерді  ұрлау  және  иелену,  біле  тұра  өтірік  айғақ  көрсетуді,  куәларды,  жәбірленушілерді  немесе
сарапшыларды сатып алу, сот шешімдерін, үкімдерін және басқаларды лауазымдық тұлғалардың орындамауы,
сыбайласқан байланыстарды қолдау жиі кездесетінін көрсетіп отыр.
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Қарапайым  түсінік  бойынша  бәрінен  бұрын
сыбайлас  жемқорлықты  мемлекеттік  қызметпен
байланыстырады.  Бар  беталысқа  қарамастан  және
басқа салада – үкімет билігі және жеке кәсіпкерлердің
әкімшілігі  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  заңнаманы
таратуда – мемлекеттік лауазымдық тұлғалар арасында
сыбайлас жемқорлықпен күресуге бағытталған заң аса
егжей – тегжейлі әзірленген. 

Шынында  да  мемлекеттік  қызметшілер
анағұрлым  ауқымды  дискрециялық  өкілеттілікті
иелене және көбінде бақылаусыз әрекет ете отырып, өз
мүдделерінде және мемлекеттік мүддесіне қарамастан
лауазымдық  мансаптығын  қолданудың  барлық
мүмкіндігін иелене алады.

ҚР «Сыбайлас – жемқорлықпен күрес туралы»
заңы  сыбайлас  –  жемқорлыққа  келесідей  анықтама
береді.  Ол:  «...мемлекеттік  міндеттерді  орындайтын
адамдар, сондай – ақ соларға теңелген адамдар, тікелей
өзі  немесе  делдал  арқылы  өздерінің  лауазымды
құзыреттерін және онымен байланысты мүмкіншілікті
немесе өз құзыреттерін басқаша пайдаланып мүліктік
пайда  алу  үшін  заңмен  қарастырылмаған  мүліктік
жайлылықты және артықшылықты қабылдау, сондай –
ақ  жеке  және  заңды  тұлғалармен  аталмыш

жайлылықты және артықшылықты оларға заңсыз беруге осы адамдарды парамен сатып алу».
Сыбайлас  жемқорлықпен  күрестің  негізгі  қағидаларын  сақтау  және  жүзеге  асыру  сыбайлас  –

жемқорлықпен күресте өте маңызды. Сонымен қатар «Сыбайлас жемқорлықтың» пайда болуымен күресудің
бірнеше әдістері ұсынылды:

• Заңды қатайтып және оның орындалуын қатаң қадағалау, сол арқылы жазалау қаупін күшейту.
• Лауазымды адамдарға ережелер мен заңдарды бұзбай өздерінің кірістерін көбейтуге мүмкіндік беретін

экономикалық механизмдерді туғызу.
• Нарық  пен  бәсекелестіктің  рөлін  күшейту,  сол  арқылы  сыбайлас  жемқорлықтан  түсетін  ықтимал

пайданың көлемін азайту.
Қазақстанда  сондай  –  ақ  сыбайлас  жемқорлық  үшін  қылмыстық,  тәртіп,  әкімшілік  жауапкершілікті

реттейтін арнайы нормативтік – құқықтық актілер де қабылданды. Оларға «Мемлекет қызмет туралы» (1995)
және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (1998) ҚР заңдары жатады.

IV. Жағдаяттарды шешу, талдау
1.  Қала  ішіндегі  автобустардың  кейбіреулері  тендер  ұтып  алады  да,  қала  ішінде  жолаушыларды

тасымалдау  барысында  көптеген  қателіктер  жасап  жатады.  Мысалға  автобусқа  адамдарды  санынан  артық
отырғызу,  аялдамасы  жоқ  жерлерде  тоқтап,  адамдарды  үсті  -  үстіне  алу  жемқорлыққа  жата  ма?  (шофер,
басқарушы директор, инженер арасындағы сыбайластық жемқорлықты көрсету)

2.Компьютер ойнауға  ақша таба  алмай отырған Ерлан мен Марат біраз  ақылдасады.  Ерланның есіне
асханада ақша майдалатқан Қайрат түседі. Сол Қайратты қорқытып, ақшасын тартып алу керектігін Маратқа
айтады. Сол мезетте келе жатқан Қайратты Марат алдап шақырады. Ойында арам ойы жоқ Қайратты Ерлан
келіп бас салып, ақша тауып беруін талап етеді. Алғашқыда ойын екен деп ойлаған ол ақшасының жоқ екендігін
айтса да, соңынан бұл істің қалжың емес екендігін ұғып, қалтасындағы бар ақшасын бере салады. Аман - есен
құтылғанына қуанған ол анасына айтатындығын ескертеді. Ерлан мен Марат егер бұл істі біреуге айтсаң, онда
жақсылық болмайтындығын Қайратқа жақсылап ұғындырады.

Сұрақтар: 
1. Осы көріністе баланың қандай құқығы шектелген? 
2. Ерлан мен Марат қандай қылмыс жасады? 
3. Ерлан мен Мараттың қылмыс жасауына не себеп болды?
3. Нұрлан 5 - сыныпта оқиды. Нұрланның білім алуға деген талабы жақсы.  Оқыса жақсы оқитын

оқушылар қатарынан орын аларлық қабілеті бар. Бірақ ата - анасының тәрбиесі баланы жолдан тайдырады.
Нұрланның ата - анасы бала тәрбиесіне жауапсыз қарайды. Баланы сабақтан себепсіз жиі қалдырады, кейде
тіпті  апталап  келмей  қалатын  кездері  де  болады.  Мектепте,  сыныпта  ата  -  аналарға  байланысты  өтетін
жиындарға да келмейді. Сынып жетекшісі осы жағдайға байланысты Нұрланның үйіне барып, ата - анасымен
бірнеше рет әңгіме жүргізгенімен еш нәтиже шықпайды.Ата - анасы құрғақ уәде беріп құр шығарып салады.
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Бірер күн өткен соң жаңағы оқиға қайта қайталанады. Білім алу баланың басты міндеті екенін біле тұра оны
орындауда әке - шешесі салғырттық танытады.

Сұрақтар:
 1. Нұрланның ата - анасының қылығын қалай бағалайсыздар?
2.Сынып жетекшісінің орнында болсаңыз не істер едіңіз? 
3. Ата - ананың бала алдындағы міндеттері қандай?
4.Мұғалімге мерекелерде гүл шоқтарын сыйлау жемқорлыққа жатады ма?
5.  Емделіп  болған  науқас  дәрігерге  өзінің  алғысын  белгілі  -  бір  сыйлықты  (  гүл,  сағат,  портрет.....)

сыйласа жемқорлыққа жатады ма?
6. Жоғарғы оқу орындарында білім алушылар, емтихан уақытында оқытушыларына үстел жасаса, бағалы

сыйлық әперсе, жемқорлыққа жатады ма?

4.Алматы қаласының тұрғыны Төрекулов «Иегов куәлары» деген діни сектаға қатыса бастады. Арада
біраз уақыт өткенде оған 12 жастағы ұлы Фархатты да тартты. Төрекуловтың әйелі бастапқы бұған онша мән
бермесе  де,  бірақ  күйеуі  Фархатқа  бірнеше  сағат  намаз  оқытып,  діни  әдебиеттерді  оқуға  күштегенде
мазасыздана бастады.  Әйелінің бұл жөніндегі  ренішінен тиісті  нәтиже шықпады.Төрекулов бір айдан кейін
мектепгі әдепсіздік пайда бермейді деген желеу етіп ұлын мектепке жібермей қойды. Баласының тағдырына
алаң болған Төрекулова заңгердің көмегіне жүгінді.

Сұрақтар:  Әкесі Фархаттың қандай құқығын бұзып отыр? Некелік отбасылық заңда ата-аналардың өз
балаларының құқықтарын бұзғаны үшін оларды жауапкершілікке тарту көзделген бе?

V.Қорытынды
Қоғам дамуының жаңа жолын таңдап, уақыттан туындаған әр түрлі кеселдермен айығуды міндет етіп

қойдық. Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. Қоғамның барлық күш-жігерін біріктіріп, осы дерттің
одан әрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың барлық амалдарын қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді түрде
қарсы тұруға болады.

Құрметті, оқушылар, әрқашан да адамдық жақсы қасиеттерді сақтап, мақсатты нәтижелерге жету үшін, өз
мүмкіншіліктеріңмен жетуге  тырысыңдар.  Өмірдің  әр  жылын жарық күнде,  бейбіт  өмірде өткізу бәріміздің
міндетіміз !

Іс-шараға  9  сынып  оқушылары  қатысып,  өзіндік  пікір  білдірді.   Шараның  мақсаты  оқушыларға
қоғамымыздың барлық саласына еніп бара жатқан жемқорлықтың жолына батыл тосқауыл қойып,  олардың
зардаптарын жою және мүдделерді жауапқа тарту бүгінгі күннің ең басты міндеті. 

Оқушылар осындай қоғамымызда болып жатқан келеңсіз құбылыстармен күрес жүргізу тек сот, құқық
қорғау немесе  мемлекеттік  органдардың міндеті  емес,  барлық ұлтжанды азаматтардың парызы деп  түсініп,
сыбайлас  жемқорлыққа  қатысты  сұрақтар  қойып,  ұстаздар  тарапынан  нақты  жауап  алды.  Бұл  шарада
оқушыларға «Жемқорлық ХХІ ғасыр дерті», «Жемқорлыққа жол жоқ», «Болашаққа жемқорлықсыз», «Бүгіннен
бастап болашағыңды ойла» атты бейнероликтер көрсетіліп, топпен талданды.

Оқущыларға «Жемқорлықсыз ел гүлденген ел» тақырыбында презентация көрсетіліп, талқыланды. 
Әрбір оқушы өз ойын білдіріп, «Сыбайлас жемқорлық-қоғам дерті» тақырыбында эссе жазды. 
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМІНДЕГІ ОЛҚЫЛЫҚТАРДЫ ЖОЮДА
ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ

Қарағанды облысы  білім басқармасының
Ж. Ташенов атындағы ЖББМ

математика пәні мұғалімі
АКБАЕВА ЗАМЗАГУЛ ТЕМИРОВНА

Ақпараттық қоғамның дамуы жағдайында білім алушы оқу іс-әрекетін нәтижелі орындау үшін игеруі
керек материалдың мөлшері мен күрделілігі үнемі өсіп келеді. Осылайша оқушының білімінде олқылықтардың
пайда  болу  ықтималдығы  артады,  бұл  болашақта  жаңа  ақпаратты  қабылдауға  кедергі  келтіріп,  кәсіби
құзыреттілікті  қалыптастыруды  қиындатады.  Сондықтан  оқу  процесінде  білім  кемшіліктерін  уақытылы
диагностикалау және түзету мұғалімге оқушыларының білім алудағы қиындықтары туралы қажетті  ақпарат
беріп, табылған мәселелерді тез шешуге мүмкіндік беретіндіктен, өте маңызды процесс саналады. 

Оқушылардың біліміндегі олқылықтардың себептерін анықтау үшін келесі әдістер бар:
 Өзіндік оқыту жұмыстарын талдау;
 Сабақта оқушының білім алу барысында қолданатын амал, тәсілдерін бақылау;
 Материалды игерудегі қиындықтар туралы оқушылармен пікірлесу.
Оқу  процесін  ұйымдастыру  үшін  мұғалім  мазмұнды  таңдау  бойынша  ұсыныстар,  іс-әрекетті

ұйымдастыруға  және материалды ұсыну формаларына қойылатын талаптар ұйымдастырып,  топтардағы оқу
мәселелерін  шешуге,  сабақтың  тәжірибелік  компонентін  арттыруға,  ойын  әрекетін  және  басқа  да
шығармашылық тапсырмаларды пайдаланып, әр түрлі іс-әрекет түрлерімен ауыстырып қолдануға ерекше назар
аударуы керек. 

Тәжірибе барысында байқағанымыздай, мектебімізде жоғарыда айтылғандарды жүзеге асыру мақсатында
мұғалімдеріміз  сабақта  оқушылардың  белсенді  жұмыс  істеуіне,  материалға  деген  жоғары  қызығушылыққа,
өзіне  деген  сенімділікке,  білім  деңгейі  мен  үлгерімін  арттыруға  мүмкіндік  береді.  Оқыту  процесінде
оқушылардың біліміндегі олқылықтарды жоюда педагогикалық бақылауды жүргізу үшін әртүрлі формалар мен
әдістер  қолданылады,  олардың  ішінде  жаңа  технологияларды  тиімді  пайдалану  ерекше  қызығушылық
тудырады.

Қазіргі  өмір сүру жағдайлары оқытуда жаңашылдықты қажет етеді,  сондықтан педагогтарымыз білім
берудің  жаңа  сапасын  қамтамасыз  ету  және  танымдық  белсенділікті  арттыру  үшін  төмендегідей  заманауи
педагогикалық технологияларды қолданады:

 Жобалау  қызметі.Жеке  тұлғаға  бағытталған  тәсілді  жүзеге  асырудың  ерекше  дәрежесі  жобалық
техниканы қолдануға ықпал етеді. Жоба әдісі баладан өз өнімін ұсына білуді талап етеді, дербес жеке жұмысты
топтық және ұжымдық жұмыспен үйлестіруге мүмкіндік береді, оқушылардың қажетті ақпаратты өз бетінше
іздеуін ынталандырады және шығармашылық қиялдың дамуын талап етеді.

 Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар.  Пәндерді  оқыту  процесінде  ақпараттық
технологияларды қолдану пәннің ажырамас бөлігі  болып табылады.  АКТ-ны қолдану,  әрине, оқушылардың
танымдық  белсенділігін,  оқушылардың  зерттелетін  тақырыпқа  тұрақты  қызығушылығын  арттырады  және
қолдайды, сабақтарды жоғары эстетикалық деңгейде (музыка, анимация) өткізуге мүмкіндік береді. АКТ-ны
сабақтың әртүрлі кезеңдерінде (жаңа материалмен танысу,  бекіту,  жалпылау) қолдану оқушылардың өмірлік
тәжірибесіне сүйене отырып, әртүрлі оқу жағдайларын жасауға мүмкіндік береді.  

 Жеке  тұлғаға  бағытталған  технология.  Жеке  тұлғаға  бағытталған  оқыту  технологияларын  қолдану
оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеруге мүмкіндік береді. 

 Дамыта оқыту технологиясы. Дамыта оқыту дегеніміз - тұлғаның даму заңдылықтарына бағытталған
оқыту,  онда  дамытушылық  әсер  тікелей  нәтиже  болып  табылады.  Ол  оқытушыны  жеке  тұлға  ретінде
қарастырады және оның дамуына барынша қолайлы жағдай жасайды. 

 Жүйелік-әрекеттік тәсіл технологиялары. Бұл тәсілдің принциптерінің бірі-психологиялық жайлылық
принципі. Сондықтан сабақтарда психологиялық жайлылықтың болуы өте маңызды, оқушылар сабақта өздерін
еркін сезініп, ақпаратты жақсы қабылдай алады. 

 Мәселелік оқыту технологиясы кезінде жаңа материалды түсіндіру, егер берілетін ақпараттың мазмұны
мен оны ұсыну формасы оқушылардың қажетті  белсенділігін  қамтамасыз  етсе  және олардың білім сапасы
көбінесе мұғалімнің түсіндіруді қалай ұйымдастыратындығына байланысты болса, тиімді болады.

 Деңгейлік  дифференциация  технологиясын  қолдану  сыныптағы  оқушылар  контингенті  біртекті
болмауына байланысты. 
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 Командалық оқыту технологиясы кезінде тәжірибе көрсеткендей, бірлесе оқу оңай әрі қызықты ғана
емес,  сонымен  бірге  әлдеқайда  тиімді.  Бұл  тиімділік  оқушылардың  адамгершілік  қасиеттерін  арттыра
отырып,академиялық жетістіктеріне, олардың зияткерлік дамуына  ықпал етеді.

Қорытындылай  келе,  оқу  және  тәрбие  процесінде  заманауи  білім  беру  технологияларын  жүйелі
қолдануды  қамтамасыз  ететін  мектептің  педагогикалық  ұжымының  қызметі  оқушылардың  зерттеу  және
коммуникативті құзыреттіліктерін, шығармашылық және ұйымдастырушылық қабілеттерін, белсенді танымдық
іс-әрекетке деген ынтасын қалыптастыруға ықпал ететін негізгі факторлардың бірі екенініне көз жеткіземіз.

Осылайша, мұғалімнің барлық іс-әрекетінің жақсы ойластырылған және нақты құрылған технологиясы
білім беру процесін нәтижелі және тиімді етуге мүмкіндік беретінін көрсетеді.

* * * * *

МАТЕМАТИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДАНЫҢ ТҮСІНІГІ МЕН МӘНІ

Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы 
Егіндібұлақ ауылы «ЖББ №5 мектеп» КММ

математика пәні мұғалімі 
АХМЕТЖАНОВА ГУЛЬШАТ ЕЛЕУБЕКОВНА

Математикалық білім берудің басты мақсаты – оқушының интеллектуалды дамуы, оны қазіргі өмірге,
өткір бәсекелестікке дайындау. Мұндай дайындықтың бір түрі – олимпиадаларға қатыстыру болып табылады. 

Олимпиадаларды  өткізу  оқушылардың  математикаға  деген  қызығушылығын  дамыту,  оқушыларды
математикалық үйірмелердегі сабақтарға тарту болып табылады. Оқушылардың өз күштерін, математикалық
қабілеттерін, стандартты емес есептерді шеше алатындығын тексеруге деген үлкен ықыласын ашады. 

Оқушылардың  математикаға  деген  қызығушылығын  дамыту  үшін  олимпиадаға  қатысушылардың
спорттық құмарлығы да маңызды. Бұл әсіресе 5-7 сынып оқушыларына тән. Жарыстың рухы біздің көптеген
оқушыларымызға тән, сондықтан олар жолдастарымен бәсекелесуге және олимпиадалық мәселелерді шешуге
дайын. Жоғары сыныптарда, олимпиадалардың жоғары сатыларында спорттық ойлар аз рөл атқарады, бірақ
оларды мүлдем елемеуге болмайды.

Олимпиадалар  оқушылардың  математикалық  қабілеттерін анықтауға  және  дамытуға  ықпал  етеді.
Көбінесе мектеп олимпиадасына оқушылар өз күштерін сынап көруге келеді. Өйткені, бұл өте қызықты! Осы
кезде оқушылардың «ойлануға», «бұралуға»  қатысты мәселелерді жақсы шешетінін байқауға болады, көптеген
үздік  оқушылар  үмітті  ақтамай  қалатыны  жасырын  емес.  Олимпиададан  кейін  оқушы  математикамен
айналысады.  Мұғалім  бұл  оқушыға  өз  сабақтарында  көмектеседі,  осындай  оқушының  математикалық
қабілеттерін дамыту жолдарын табады, оған математикалық әдебиеттерді, тапсырмаларды және т. б. ұсынады.

Олимпиаданың кез-келген қатысушысы жақсы нәтижелерге қол жеткізгісі келеді. Ол үшін ол мәселелерді
шешеді,  ұсынылған  әдебиеттерді  оқиды,  математиканың  жекелеген  мәселелерін  егжей-тегжейлі  зерттейді,
математикалық үйірме жұмысына белсенді қатысады. Ол Олимпиадада сәттілікке жету үшін мәселелерді әр
түрлі шеше білу, мәселелердің шешімдерін талдау және оларды шешудің тұрақсыз тәсілдерін іздеу, күтпеген
тәуелділіктерді  көру  қабілеттерін  дамыту  қажет  екенін  түсінеді.  Оқушының  әр  кезеңдегі  жеңісі  оның
математика сабақтарының тиімділігінің артуына әкеледі.

Олимпиадаларды өткізу математикамен  айналысуға  қызығушылығы мен  бейімділігі  бар  оқушыларды
анықтауға мүмкіндік береді, бұл ғылым мен техниканың қарқынды даму кезеңінде елімізге аса қажетті көптеген
жаңа математикалық және ғылыми-әдістемелік кадрларды даярлау туралы мәселені шешу үшін өте маңызды.
Барлық  мектептерде,  аудандарда,  облыстарда  олимпиадаларды  жүйелі  өткізу  кезінде,  олар  олимпиада
оқушыларын кеңінен қамти отырып, аталған мақсатты іске асырудың және аталған міндетті шешудің тиімді
құралы болып табылады.

Математикадан олимпиадалар мен сыныптан тыс жұмыстарды өткізу мұғалімдердің іскерлік біліктілігін
арттырудың тамаша құралы болып табылады. Оқушыларды олимпиадаларға қатысуға және олимпиадаларды
өткізуге  дайындау  үшін  математика  мұғалімі  үйірмелер  жүргізуі,  үлкен  дайындық  жұмыстарын  жүргізуі,
әртүрлі  есептерді  таңдауы  және  шешуі,  математиканың  түрлі  мәселелерімен,  математикалық  әдебиеттің
жаңалықтарымен егжей-тегжейлі  танысуы қажет.  Үйірме сабақтары мен олимпиадалар үшін материалдарды
іріктеу,  осы  іс-шараларды  өткізуге  дайындық  мұғалімнің  өзінің  ғылыми-әдістемелік  біліктілігін  арттыру
бойынша  белсенді  жұмысының  бір  түрі  болып  табылады.  Математикалық  үйірме  сабақтарына  және
олимпиадаға  тапсырмаларды  таңдау  математика  мұғалімінің  өзінен  ерекше  тәсілдерді  қажет  етеді.  Үйірме
жетекшісі үйірме мүшелеріне ұсынылатын әрбір тапсырма бойынша жұмыс әдістемесін мұқият ойластырады.
Үйірме сабақтарында сыныпта оқытылатын математика курсының материалын біршама кеңейту керек, кейде
мұндай кеңейту міндетті бағдарламадан тыс болады. Үйірме сабақтарында мұндай мәселелерді қарастыру сөзсіз
мұғалімді осы материалмен және оны оқушыларға ұсыну әдісімен мұқият танысу қажеттілігіне әкеледі.
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Олимпиадаларды өткізу,  математикалық үйірмелерге  жетекшілік  ету мұғалімдерге  эстетикалық ләззат
сыйлайды.  Мұнда  еркін  жағдайда  мұғалім  кез-келген  тақырыппен  айналысады,  оқушылармен  ең  қызықты
сұрақтарды қарастырады, ал мұндағы оқушылар қарапайым сыныпқа қарағанда белсенді және мұқият болады.

Олимпиадалар әр мектепте, ауданда, облыста, республикада математикадан сыныптан тыс жұмыстарды
қорытындылайды.  Мектеп  және  аудандық  олимпиадалар  оқушылардың  математикалық  дайындығы  мен
математикалық  дамуының  сапасын,  сондай-ақ  мектептің  жекелеген  сыныптарында,  ауданның  жекелеген
мектептерінде  математиканы  оқытудың  жай-күйін  салыстыруға  мүмкіндік  береді.  Облыстық  және
республикалық  олимпиадалар  белгілі  бір  дәрежеде  елдің  жекелеген  облыстарындағы,  аймақтары  мен
республикаларындағы  математикалық  білімнің  жағдайын  салыстыруға  мүмкіндік  береді.  Халықаралық
олимпиадалар  әртүрлі  елдердің  орта  мектептеріндегі  математикалық  білім  беру  қырларының  жағдайын
салыстыруға  мүмкіндік  береді.  Мұндай салыстыру мүмкіндігі  ғылыми-техникалық революция дәуірінде өте
маңызды,  өйткені  ол  олимпиадаларға  қатысатын елдерге  мектеп  оқушыларының  математикалық  білім беру
мазмұнындағы олқылықтарды жою үшін қажетті шараларды уақтылы қабылдауға мүмкіндік береді.

Оқушылардың  дамуы  көбінесе  олардың  оқу  процесінде  атқаратын  қызметіне  байланысты.  Егер
белсенділік  репродуктивті  болса оқушы дайын ақпаратты алады,  оны қабылдайды, түсінеді,  есте  сақтайды,
содан кейін көбейтеді. Мұндай іс-әрекеттің мақсаты – білім, білік және дағдыларды қалыптастыру.

Егер белсенділік нәтижелі болса, талдаудың, синтездеудің, салыстырудың, аналогияның, жалпылаудың
логикалық  операцияларымен  байланысты  белсенді  ойлау  жұмысы  жүреді.  Өз  дағдыларының  негізі  туралы
ойлана  отырып  (рефлексия),  бала  осы  шеберліктің  негізін  құрайтын  іс-әрекеттің  жалпыланған  тәсілдерін
игереді және осылайша нақты міндеттердің бүкіл класын шешуде көрсете алатын білім алады. Жалпы жағдайда
нақты білімнің пайда болуы осы білімді алу әдісін игеруден бұрын болады.

 6-7 жасқа дейін бала заттармен жұмыс жасай отырып, сыртқы әлемді нақты әрекеттер арқылы игереді.
Бұл жаста балалардың көпшілігі кері операцияларды жасай алмайды және заттың мөлшері мен көлемін сақтау
принциптеріне ие емес;

 Бастауыш мектепте  (10-11 жасқа дейін) пәндермен әрекеттен бастап,  бала біртіндеп осы заттардың
кескіндерімен (Символдарымен) операцияларды орындауға көшеді; осы жастағы бала сынақтар мен қателіктер
арқылы тікелей операцияларды ойша орындай алады; кері ретпен әрекеттер жасай алады; осы жастағы балалар
қол жетімді заттарды ұйымдастыра алады, сақтау принципін игереді, алайда барлық операциялар нақты және
оның өмірлік тәжірибесімен шектеледі.

 Шамамен 12 жасында бала психикалық дамудың соңғы сатысына ("ресми операциялар" сатысы) өтеді,
мұнда  жеке  нақты  тәжірибеге  сүйенбейтін  психикалық  операцияларды  орындау  мүмкін  болады;  бала
абстрактілі-концептуалды  ойлау  тәсілдерін  игереді  және  14-15  жасында  ол  ересек  адамның  логикасын
дамытады.

 Дамудың осы ерекшеліктерінен басқа, дарынды оқушылар жиі сипатталады: ойлаудың ауытқуы мен
өзгергіштігі,  ұзақ  мерзімді  есте  сақтау,  шашыраңқы  көңіл,  психикалық  ауытқулар,  өзін-өзі  бағалаудың
жеткіліксіздігі және өзімшілдік.

Бұл ретте балаларды оқытудың негізгі әдісі репродуктивтік болып қалады: берілген нақты тапсырманы
шешу тәсілін есте сақтау және тренинг (бір типті тапсырмаларды бірнеше рет орындау кезінде шешу тәсілін
қайталау).  Бұл  әдіспен  мұғалім  жұмысының  келесі  кезеңі-балаға  белгілі  тапсырмалар  түрлерінің  сыртқы
белгілері  бойынша  сәйкестендіру  және  оларды шешудің  есте  сақталған  тәсілдерін  есте  сақтау  мақсатында
әртүрлі типтегі тапсырмалар жиынтығы бар карточкаларды ұсыну.

У.Глассер айтқандай «дамыған жад әлі білімділік емес, нақты ақпарат әлі  білім емес» әр түрлі нақты
мәселелерді шешудің дайын әдістерін игерудің арқасында шешім қабылдау тәсілдерін тәуелсіз табу қабілетін
дамыту мүмкін  емес.  Сондықтан,  жаңа типтегі  немесе  одан да  күрделі  тапсырмаға  тап болған  оқушы оны
шешуде жиі сәтсіздікке ұшырайды, бірақ дарынды бала қарапайым оқушы сияқты бірден бас тартпайды, оны
шешуге  тырысады.  Егер  сәтсіздік  болса,  келесі  стратегиялардың  бірінде  шығуға  болатын  қиын  жағдайлар
туындайды: жеңу (сындарлы стратегия) немесе бейімделу немесе қабылдамау (конструктивті емес мінез-құлық
стратегиясы).
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СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ - ПУТЬ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

ДЖАКУПОВА ДАРИГА АБИТАЕВНА
КГУ «Школа-гимназия имени Б.Момышулы» г. Караганда

Учитель начальных классов

В  современном  обществе  предъявляются  высокие  требования  к  уровню  образованности  человека.
Сегодня  каждый  должен  уметь  решать  проблемы,  которые  возникают  в  познании,  в  профессиональной
деятельности,  в  личностном  самоопределении.  Эти  функциональные  умения  начинают  формироваться  в
начальной школе. Казахстанские школы перешли на новые образовательные стандарты, которые предполагают
формирование у младших школьников основ умения учиться и способности к организации своей деятельности.
Задача учителя построить учебный процесс так, чтобы ученики смогли овладеть такими методами и приемами
самостоятельной  работы,  которые  создадут  основу  для  самообучения  и  самообразования.  И.Г.Песталоцци
писал:  «Мои ученики будут узнавать новое не от меня; они будут  открывать это новое сами.  Моя задача -
помочь  им  раскрыться  и  развить  собственные  идеи».  Одним  из  путей  к  формированию  функциональной
грамотности младших школьников мы считаем смысловое чтение.

Навык чтения складывается из техники чтения и смыслового чтения. Техника чтения подразумевает
способ  чтения,  темп  чтения,  правильность  чтения,  выразительность.  Смысловое  чтение  -  это  вид  чтения,
предполагающее  точное,  полное  понимание  содержания  и  смысла  текста,  умение  практически  осмыслить
извлеченную информацию. Обучаясь смысловому чтению, ученик должен научиться понимать, анализировать,
сравнивать, видоизменять, создавать свои тексты, как устные, так и письменные.Смысловое чтение необходимо
учащимся не только на уроках русского языка и литературного чтения, но также на уроках естествознания,
познания мира,  самопознания,  математики.  Методика работы с  текстом предполагает  обучение медленному
чтению, т.е. ученик, читая, продумывает смысл слов, задает вопросы и находит ответ в тексте, анализирует,
делает вывод. Ребенок читает, прежде всего, для себя, извлекает весь смысл, вложенный автором. Здесь очень
важно уделять и равное внимание формированию умения читать про себя. 

Существует три основных этапа работы с текстом:
 Работа  с  текстом  до  чтения.  Цель  этого  этапа  -  развитие  антиципации,  умения  предположить

содержание текста по названию, иллюстрациям, ключевым словам.
 Работа с текстом во время чтения. Цель этого этапа - достичь понимания текста на уровне содержания.
 Работа с текстом после чтения. Целью этого этапа является достижение понимания на уровне смысла

(определение основной мысли, подтекста).
Используемые в работе тексты должны носить воспитательно-познавательный характер. Это позволяет

совершенствовать  знания  ученика  об  окружающем  мире.  Важно  реализовать  принцип  постепенности  и
последовательности. 

На первом и втором годах обучения мы вводим понятие «текст», знакомим учеников с его структурой. У
детей формируется умение отличать текст от предложений, подбирать заглавие, определять основную мысль,
составлять  текст  по  опорным словам.  Постепенно  дети  знакомятся  с  типами текстов:  текст-повествование,
текст-описание, текст-рассуждение, сравнительное описание. Важным условием при работе с текстом является
использование специальных заданий, которые стимулируют мыслительную деятельность учеников. Предлагаем
некоторые приемы работы с текстом, используемые нами в практике:

 Прочитайте текст. Докажите, что это текст. Назовите признаки текста.
 Прочитайте текст. Определите его тему и основную мысль.
 Прочитайте текст. Разделите текст на смысловые части. Дайте название каждой части.
 «Восстанови манускрипт». В предложенный текст надо вставить пропущенные слова по смыслу.
 Прочитайте части текста. Расположите их в правильной смысловой последовательности.
 Прочитайте текст. Определите его основную мысль. Выберите подходящую к основной мысли текста

пословицу.
Обучаясь в 3 и 4 классах, учащиеся совершенствуют свои знания и умения в использовании известных

им типов текстов. Овладевают различными стилями речи, учатся обобщать и распространять основную мысль в
тексте.  В  своей  практике мы подбираем такие  задания,  которые  стимулируют мыслительную деятельность
детей, повышают творческую активность. Приведем примеры таких заданий:

 Прочитайте текст. Составьте подходящее по смыслу вопросительное предложение, с которого мог бы
начинаться этот текст.

 «Верно - неверно». Ученикам предлагаются утверждения, с которыми они работают два раза: до чтения
текста и после знакомства с текстом. Результаты чтения обсуждаются.
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 Синквейн  (пятистишие)  -  стихотворение,  которое  помогает  синтезировать  информацию  в  кратких
выражениях. Это позволяет провести рефлексию.

План синквейна:
• Объект.  Два определения.  Три действия.
• Предложение из четырех слов.  Ассоциация.
 Инсерт. Во время самостоятельного чтения текста ученики делают пометки: «V» - я это знал, «+» -

новое для меня, «-» - я думал иначе, «?» - нужно разобраться.
 Прочитайте текст, состоящий из двух частей. В одной части описывается интересное явление, в другой

- объясняется, почему так происходит. Определите обе части текста и расположите их в смысловом порядке:
сначала описание явления, затем его причина. 

 Прочитай  рассказ.  Найди  в  тексте  слова  и  выражения  для  характеристики  героя.  Представь
информацию в виде таблицы. 

 Прочитай текст. Заполни таблицу. Как характер героя помогает прогнозировать события?
 Прием «Тонкие  и  толстые  вопросы».  Прочитайте  текст.  Составьте  один  «тонкий» вопрос:  «Кто…?

Что…? Где…» и один «толстый» вопрос к тексту: «Почему…? В чем различие…? В чем причины…?»
Развитие навыков смыслового чтения тесно связано с развитием математической грамотности учащихся в

начальной школе. Часто ученики не могут решить задачу, потому что невнимательно читают ее условие, не
могут отделить вопрос от условия, не умеют оценить результат, который получили. Т.о. получается, что ученик
должен научиться уже при чтении задачи выделять ключевые слова и данные, которые помогут зафиксировать
информацию, а получив  результат, выполнить проверку, подставивэтот результат в текст вопроса.

Чтобы справиться с решением задачи, учащимся необходимо:
- осмысленно читать, воспринимать на слух задания;
- уметь извлекать, анализировать данные из текста;
- уметь оценивать информацию;
- уметь читать информацию, данную в таблицах, диаграммах, схемах.
Практика  на  уроках  математики  показала,  что  наилучший  результат  в  этой  работе  дают  следующие

приемы:
• «Составление краткой записи к задаче»
• Формируем умение читать текст целенаправленно, задавать вопросы.
• «Ключевые слова» Формируем умение по предложенным ключевым словам составить текст  задачи.
• «Составление вопросов к задаче»
• Формируем умение анализировать информацию, данную в тексте задачи.
• «Дополнение информации»
• Формируем умение анализировать информацию, используя дополнительные данные.
• «Верите  ли  вы  …» Вызываем  интерес  к  изучению темы,  создаем  положительную  мотивацию  для

самостоятельной работы.
• «Истинные и ложные высказывания»
• Активизируем  мыслительную  деятельность.  Формируем  умение  оценивать  факты  или  ситуацию,

анализировать информацию.
• Задания на «перенос информации»
• Формируем умение представлять текст задачи в виде таблицы. «Лови ошибку»

Формируем умение оценивать информацию путем проверки данных в условии задачи и вычислениях.
В своей практической деятельности мы убедились, что используемые нами приемы работы с текстами

заинтересовывают  учеников  своей  необычностью,  новизной,  нетрадиционными  подходами.  Наполняют
деятельность  на  уроках  игровыми  моментами.  Роль  самих  учащихся  в  организации  учебной  деятельности
увеличивается,  что  способствует  углубленному  осмыслению  детьми  учебного  процесса  и  формированию
функциональной грамотности.

Литература:

• Большаков А.П. «Основы смыслового чтения и работа с текстом» 7-9  классы Биология. География. –
Волгоград: Изд-во «Учитель» 2014

• Гин А. Приемы педагогической техники. - М: Вита-Пресс, 2004

• Современные педагогические технологии на современном уроке -http://www.pandia.ru/text/77/150/8928 

• Техника активно-продуктивного чтения http://IS1577.Blogspost.RU/Р/Blog-Page 18. HT

• Фисенко  Т.И.  Развитие  навыков  смыслового  чтения  при  работе  с  различными текстами на  уроках,
- http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=565413
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУШІЛІК ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ

МЫРЗАБАЕВА РЫСАЛДЫ АХМЕТҚЫЗЫ
Бастауыш сынып мұғалімі

Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының
Түлкібас ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің

«О.Кошевой атындағы шағын жинақты жалпы орта мектебі» КММ

Мектепте  білім   беру-жауапты   іс.   Өйткені   мектеп  арқылы   жеке тұлға тәрбиеленеді. Бүгінгі мектеп
оқушысы-ертеңгі  ел  тізгінін   ұстайтын   азамат.  Мектепте  білім  беру  саласында  заман  талабына  қажетті
жаңартылған  өзгерістер мен  ізденістер қарастырылуда. Білім берудің мақсаты, мазмұны өзгерді. Соған сәйкес
оқытудың жаңа технологиялары енгізілуде.

Білім берудің  сапасын  жақсарту мақсатында  К.Окуниннің  «Проблемалық   оқыту»,    В.Шаталовтың
«Тірек   сигналдарын   пайдалана оқыту»,   Ж.Қараевтың   «Саралап  деңгейлеп   оқыту»,   М.Жанпейісованың
«Оқытудың модульдік технологиясы» мектеп тәжірибесінде кеңінен қолданылып келеді.

Бұл оқыту технологиялары оқушыны жан-жақты дамытуға, оқушының қызығушылығын оятуға, оқу іс-
әрекеті арқылы оқушының ойлау мәдениетін дамытуға негізделген.

Дәстүрлі оқыту жүйесінде оқушы - оқыту үрдісінің объектісі болып табылады. Оқушының білімді игеруі
көбінесе есте сақтауға, фактілерді жинауға, жаттауға негізделеді, ал білім берудегі жаңа технология бойынша
оқушы оқыту процесінің субъектісіне айналады да, ойлау іс-әрекеті танып процесін тудырады. Таным процесі
арқылы оқушының белгілі бір қасиет  қабілеттері қалыптасады, дамиды.

Қазіргі  білім  беру жүйесіндегі  озық  технология  -  мен  әдіс-тәсілдерді  ұтымды  пайдалану оқушының
танымдық және ақыл-ой белсенділігін арттырады.

Сондықтан  да  мектепте  жеке  тұлғаны  дамытуға  негізделген  әдіс-тәсілдер  іздестірілуде.  Мектеп  кез-
келген оқушыға жақсы білім беретіндей етіп құрылуы тиіс.  Сол себепті мұғалімнің алдында балаға «Қалай
тиімді білім беру керек» деген мәселе тұруы тиіс.

Шығармашылық жұмыс және әрекет диалектикалық бір тұтастықты құрайды. Әрекет шығармашылықты
тудырып,  оны нақты  болмысқа  айналдырса,  шығармашылық  әрекетті  ретінде  оның  амалдарын,  тиімділігін
анықтайды. Бұл мәселені зерттеген ғалымдар шығармашылық әрекет деп білімді жаңа жағдайда тасымалдай
білу (ИЛ.Лернер,  Я.А.Пономарев)  мәселені  шешудегі  көргендік,  қырағылық (А.Н.Лук),  жаңалық тудыратын
әрекет (Л.С.Выготский) деп тануды ұсынады.

Бастауыш мектеп оқушысының ашатыны тек өзіне ғана жаңалық болып табылатын субъективті жаңалық.
Шығармашылық әрекет арқылы бір жағынан адамның іскерлігі мен қабілеттері жетілсе, екінші жағынан

материалдық рухани көзқарасы қалыптасып, адамзат мәдениетіне үлес қосылады.
Баланың  табиғи,  ашылмаған  мүмкіндіктері  неғұрлым үйлесімді  толығырақ  дамыса,  ол  есейген  кезде

қызметті  де  соғұрлым  мазмұнды,  жан-жақты,  табысты  атқарады.  Шығармашылық  әрекет  арқылы  оның
жасампаздығы,  іскерлігі  қалыптасады.  Бастауыш  сынып  оқушыларының  шығармашылық  қызығушылығын
дамытуға жас мөлшері нағыз қолайлы синтезивті кез.

Дамыта оқытудың мақсаты - балаларға дайын пәндік білім. біліктердің белгілі бір жиынтығын берумен
шектелмейді. Кеңес дәуіріндегі дайын нұсқаулар мен бұйрықтарды орындайтын адамдарды тәрбиелейтін қазіргі
мектептерде орын алып отырған дәстүрлі оқыту жүйесі шығармашылық тапсырмаларды орындауға үйрететін,
оны қолдана білетін дамыған адамдарды дайындауға негіз бола алмайтындығын өмір көрсетуде. 

Оқулықтар мазмұны шығармашылық тапсырмалармен толықтырылды. Шығармашылық тапсырмаларды
сұрыптау,  оларды  пайдалану  кезінде,  олар  баланың  өмірлік  тәжірибесін  молайтып,  практикалық  іс-әрекет
дағдысын қалыптастыру көзделеді.  Оқулықтар мазмұнында ұсынылып отырған шығармашылық тапсымалар
баланы конвергенттік (бір бағыттағы,  жүйелі логикалық) ойлаудан,  дивергенттік (логикадан ауытқу) баланы
ойлауға үйрететіндей етіп лайықталынып беріледі. Өйткені баланың шығармашылық тапсырмаларды орындауға
арналған қабілеттерін, дамуы осы дивергенттік ойлаумен тығыз байланысты.

Сабақтардың практикалық бағытын күшейту, білімді жаңа жағдайға тасымалдай білу, сол арқылы өзінің
ашқан  «жаңалығының»  қуанышын  сезінетіндей  болуы  қарастырылды.  Баланың  шығармашылық  істеріне
басшылық  жасау,  ондай  нәтижеге  жету  үшін  мұғалім  мен  оқушы  арасындағы  қарым-қатынас,  сыйластық,
түсіністік, ізгілік ұстанымдарына негізделеді. 

Оқушының дарындылығы жоғары болған жағдайда шығармашылық тапсырма орындау барысында өз
тұжырымын дәлелдейді. Қажет жағдайда пікірталас туғызады, өз түсінігін жеткізе біледі. Өзіндік ойлауы мен
топшылауы басым болады.
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ
МАҚСАТЫНДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП,

ОҚУШЫ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ

ДӘРІБАЙ ӘСЕЛ ДӘРІБАЙҚЫЗЫ
Ақтөбе қаласы, «№ 36 қазақ орта мектебі» КММ-нің

ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

Ағылшын тілі – XXI ғасырдың тілі. Бұл тіл қазақты дүниеге танытатын, әлемдік деңгейге шығаратын тіл.
Оған біз алдағы өтіп кеткен ЕҚҰБ (ОБСЕ) Саммитіне төрағалық еткен кезіміз осының бір дәлелі бола алады.
Еліміздің шет елдермен қарым-қатынасымыз күшейіп отырған қазіргі кезде оқушылардың шет тіліне қызығуын,
білімге  құштарлығын  ояту,  танымдық  белсенділігін  арттыру  әрбір  шетел  тілі  мұғалімінің  міндеті.  Демек,
балаларымыздың ағылшын тілін білуі – уақыт талабы. Шетел тілі қазіргі кезде заман талабына сай көптеген
мектептерде  1  сыныптан  бастап  жүргізілуде.  Бұл  оқушы  бойында  ерте  кезеңнен  бастап  ұлтаралық,
мәдениетаралық бірлестікке дайындықтың қалыптасуына тікелей ықпал етеді. Шетел тілін бастауыш мектептен
бастап  оқытудың  артықшылығы  әрбір  балаға  психологиялық  ойлауына,  шет  тілі  сөзіне  көңіл  аударуына,
түсінуіне  оң  әсер  ететіндігі,  содан  соң  негізгі  мектепте  білімін  берік  нығайтуын,  білім  сапасын  арттыруға
мүмкіндік беретіндігінде.

Білім сапасын арттыру, бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі болып отыр. Осы мәселені шешу- білім
беру мазмұнын жаңашаландырумен, оқу үрдісін ұйымдастыру технологиясы мен әдістерін жетілдіру. Сондай-
ақ, білім беру мақсаты мен нәтижесіне ерекше мән берумен тығыз байланысты.

Шәкірттерінің  сабақтағы  белсенді  іс-әрекеттерін  ұйымдастыру,  ойлау,  шығармашылық,  ізденіс
қабілеттерін  дамыту  арқылы  білім  сапасын  көтеруде  ойын  технологиясын  пайдаланудың  мәні  зор.  Ойын
технологиясын сабақта дұрыс қолдана білу керек. Санына емес сапасына назар аударған жөн.

Күнделікті бір сарынды, дәстүрлі сабақпен оқушыларды қызықтыра алмайсың, керісінше жалықтырып
аласың. Мен ағылшын тілі сабағында білім сапасын арттыру мақсатында ойын технолдогиясын қолданамын.
Ойын ойнау арқылы балалар өздерін көрсете алады, өзара қарым – қатынасқа түседі, жеңіске деген ұмтылыс
пайда болады.

Сабақта қолданатын дидактикалық ойындарды 
4 топқа бөлуге болады (сурет 1). 
Сабақта жиі қолданып жүрген ойындардан 
үлгілерді ұсынамын.

1.Фонетикалық ойындар.
Мақсаты: Оқушыларды ағылшын дыбыстарын 

еш қиындықсыз дыбыстауға, алфавитті меңгертуге үйрету.
Аралар ойыны
Құрал-жабдықтар:  ковбой  қалпағын  киген  ағылшын

арасы мен тақия киген қазақ арасының суреті.
Ойын барысы: Мұғалім екі араны таныстырады. Ағылшын арасы [ð] деп (тілімізді тістеп «з» деп айту)

ызылдайды, ал қазақтың арасы [ʒ] деп ызылдайды. Екі ара бір гүлдің үстінде кездесіп қалып бір-біріне екі елдің
жаңалықтарын айтып жатыр. (кезек-кезек [ð], [ʒ] деп айту)

2.Лексикалық ойындар
Мақсаты: өткен тақырып бойынша сөздік қорларын кеңейту және бекіту.
Алтыншысын ата
Ойын барысы: Ойыншылар дөңгелектеніп отырады. Ойынды бастаушы өткен лексика бойынша сөздерді

атай  бастайды.  Мысалы,  5  спорттың түрі,  5  мамандық,  5  мектеп  құралдары,  5  жануар т.с.с.  Жалғастыруға
ұсынған адам 6-шысын атайды. Егер тез айтса, сол адам жүргізуші болады. Біраз ойланып айтса, бұрынғы адам
бола береді.

Мысалы: a rubber, a desk, a ruler, a chair, a board…(a pen)[2]
3.  Грамматикалық     ойындар
Мақсаты: Грамматикалық тақырыптар бойынша білім, білік, дағдыларын бекіту.
Күн мен түн ойыны
Ойын барысы:  Мұғалімнің командасымен «night»  деп айтқанда оқушылар көздерін жұмады,  ал «day»

дегенде тапсырманы орындайды.
Мұғалім қазақша айтады,оқушылар ағылшын тіліне аударады.
Мұғалім ағылшын тілінде сөйлем айтады, оқушылар болымсыз түрі мен сұраулы сөйлем жасайды.
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Мысалы: T: «мысық» , P: «a cat»;
T: «мысық жақсы көреді», P: «a cat like»;
T: «мысық доппен ойнағанды жақсы көреді»,
P: «a cat likes to play with a ball»;
4.  Орфографиялық     ойындар
Мақсаты: сауатты жаза білуге дағдыландыру
Гусеница (қуыршақ) ойыны
Құрал-жабдықтар: магнит, әріптер жазылған дөңгелектер.
Ойынның барысы:  Тақтада домалақтардан құралған гусеницанын суреті бар. Бірінші гусеницада қысқа

сөз жазылған. Әр гусеница бір домалаққа артығырақ (домалақтар бос),  қатысушылар кезекпен тақтаға шығып
ереже бойынша сөз жазады.

Ереже: барлық сөздер бірдей әріптен басталу керек. Алдындағы сөзден келесі сөз бір әріпке артығырақ
болу керек. (сурет 4.)

Тиімді қолдана білген ойын арқылы:
Білім беру сапасы артады
Оқушылардың сабаққа қызығушылығы артады
Қиын грамматиканы оңай, әрі қызықты етіп түсіндіруге болады.
Оқушы белсенділігі артады
Материалды меңгеруге түрткі болады
Ойын технологиясын қолдану арқылы барлық мәселе шешіле қалды деп айту дұрыс емес.  Дегенмен,

қиындықтар азайады. Себебі, ойын- бастауыш сынып оқушыларының негізгі әрекеті.
Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін айтатын болсақ, дидактикалық ойындарды дұрыс таңдау керек.

Ал, дұрыс таңдау үшін оқушылардың психологиялық және жас ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін білу керек.
Тек қана осы жағдайда ғана , біз күткен нәтижелерімізге қол жеткізе аламыз. Тиімді қолдана білген кез келген
технология  білім  сапасын  арттыратыны  хақ.  Дамыған  елу  мемлекеттің  қатарына  кіру  үшін  білімді  ұрпақ
тәрбиелейік. Себебі, Қазақстанның болашағы білімді ұрпақтың қолында. Қазіргі жастар - ертеңгі Қазақстанның
болашағы. Сөзімді ұлы Абайдың мына өлең жолдарымен аяқтағым келеді.

Ақырын жүріп анық бас,
Еңбегің кетпес далаға.
Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден балаға!

* * * * *

МУЗЫКАЛЫҚ ДИДАКТИКАЛЫҚ  ОЙЫНДАР АРҚЫЛЫ
БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ

ИМАНАЛИНА НУРГУЛ КУБАЕВНА
Музыка пәнінің мұғалімі

Ақтөбе қаласы, «№ 36 қазақ орта мектебі» КММ

Музыка  -  адам өмірінің  серігі,  эстетикалық тәрбие негізі болып табылады. 
Музыкаға   деген  сүйіспешілік,  баланың  музыка  жетік  болу  қабілеттерін  туа  бітпейді,  ол  өсу,  даму

процесінде қалыптасады.  «Туғанда  дүние есігін ашады өлең » - деп  Абай атамыз жырлағандай шыр етіп дүине
есігін ашқан нәрестеген өмірінің алғашқы күндерінен бастап ақ музыка әсер етеді. 

Ең  алғашқы   анасының  әлдиді,  бесікке  таянып   айтқандай  ананың  бесік  жыры  бөбектің  жанын
тынышталдырып, тәтті ұйқыға кетуіне әсеретеді. 

Нәрестенің  дүниеге  келуімен  байланысты  ырымдар   «Шілдехана  »  ,  «Бесікке  салу»  ,  «Қырқынан
шығару» , т.б бәрі де әнсіз, өлеңсіз жырсыз өтпеген. Бала өмір  бойында әдемлікке , әсемдікке  деген сезім күй
қалыптасып,  эмоциялық әсер  нерестені  ерте  бастан  Ана  әлдиін  бойына  сіңіріп  өскен  сәби  тәй  –тәй  қадам
басқаннан –ақ  балабақша есігін ашады.  Сол балаға музыкалық эстетикалық тәрбие бере отырып, жан –жақты
жеке тұлғаны шығармашылық даралығын дамыту, баланың  бар мүмкіншілігін  ашып, оны  жүзеге  асыру  білім
беру жүйесінін  басты  бағыттары.  Баланың ынтасын тарту үшін оқылатын нәрседе бір жаңалық болу керек  –
деп  жазады  Ж.Аймауытов.   Балабақшаларда    музыка  сабағында  ойын  технологиясын   қолдана  отырып,
материалды  тез меңгеруге , музыкалық шығармаларды  қабылдауға, әуенді ести білуге үйретуге болады. 

Оқытылатын  барлық  пәндер сияқты музыка пәнінде де ойынның маңызы зор. Ойынды әдетте жетекші 
оқу –іс әрекетті ұйымдастыру алдында не қорындылар сәтте пайдаланады. 
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Балалардың  ойын  әрекетін ұйымдастыруды қалай жақсартуға болады ? Бұл мәселе педогогиқалық 
үрдісте қандай орын алады ? – деген сұрақтарына жауап іздеп көрелік . Ойын  әрекеті  балалардың  бағалы 
өмірінің алғашқы күнінен  бастап – ақ маңызды  орын алады. Алайда жақсы  , дұрыс  , әрі нақты 
ұйымдастырылған  ойын ғана тиісті , қалағаныңдай нәтиже бере алады. 

Ойын мектепке дейінгі тәрбиешілердің бірден – бір көмекшісі болуы керек деген. 
Дидактика – термині гректің  «дидикос » , яғни үйрететін деген сөзден шыққан.  Дидактикалық  құралдар

оқу міндеттеріне сай арнайы әзірленеді. Музыка  сабағында  әрбір  баланың  жеке  тұлғалық  / психологиялық , 
мінез – құлық, қабілет  мүмкіндік т.б./ ерекшеліктерін ескере отырып, белгілі жеке тұлға ретінде  
қалыптасуында  негіз болатын  оның  өзін-өзі сезіну, психикалық  процестерінің  дамуына  бағытталып,  оқу  іс-
әрекетті ұйымдастыру үстінде, сергіту сәттерінде және сабақтан тыс кездерде жүргізілді. 

Дидактикалық ойындардың мақсаты ; 
1.Бағдарламада анықталған білім ,  білік   және  дағдылар жайында түсінік беру. 
2.Бағдарламада анықталған білім , және дағдыларды қалыптастыру. 
3 Бағдарламада анықталған білім , және дағдыларды тиянақтау және бектіту. 
4.Бағдарламада анықталған білім , және дағдыларды қайталау және пысықтау. 
5. Бағдарламада анықталған білім , және білік және дағдыларды тексеру. 
 
Дидактикалық ойынның міндеті : 
1.Баланың қызығушылығын ояту 
2 . Баланың белсенділігін арттыру. 

Балабақшадағы тәрбиелеу  - оқыту жұмысында балалардың тілін  дамтыу , сөздік қорын дамыту,  ауызша 
сөйлеуге үйрете отырып,  үйренген сөздерін күнделікті өмірде еркін қолдану,  әрі  оны  күнделікті  іс-әрекет 
кезіндегі тілдік қарым–қатынаста қолдана білуге   жаттықтыру ісіне  ерекше мән берілген. 

Қорыта келгенде  Балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытып және әнге деген қызығушылығын 
арттырып. музыка сабағында баланы әнге деген көз қарасын жақсартып, әр жағдайдың ерекшелігін ескеріп, 
балалардың денсаулығын, түзету-дамыту жұмыстарын жүргізу барысында  психикалық және танымдық 
қабілеттерін дамытуға септігін тигізеді. Балалардың музыкаға деген зейінін ойын арқылы, дамыту үшін біз 
қарапайым жаттығулардан бастадық.

Бала ойын арқылы музыкаға жақын болады, ән сабағын бастамас бұрын баланың көңіл –күйін сұрап , 
дауыс ырғағын келтірі отырамыз және әр түрлі музыка қосып билеп , ойнап алуға тырысамыз. 

Музыкаға қызығушылықтарын және оның бейнелі мазмұнын ажырату қабілеттерін дамытуға үйрету. 
Музыкаға эмоционалды сезімдерін тәрбиелеуді жалғастыру, мазмұнына назар аударту, зейін қойып тыңдау ,жеке
шығармаларды айыра білуді тәрбиелеуді жалғастыру.

Баланың ән айта білуін қимылдардың қарапайым ырғағын қалыптастыру.
 Музыкаға  деген сүйіспешілік, баланың музыка жетік болу қабілеттерін туа бітпейді, ол өсу, даму 

процесінде қалыптасады. 
Балабақшаларда   музыка сабағында ойын технологиясын  қолдана отырып , материалды  тез меңгеруге, 

музыкалық шығармаларды  қабылдауға , әуенді ести білуге үйретуге болады. 
Оқытылатын  барлық  пәндер сияқты музыка пәнінде де ойынның маңызы зор. Ойынды әдетте жетекші 

оқу–іс әрекетті ұйымдастыру алдында не қорытынды  сәтте пайдаланады. 
* * * * *
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КАКЕНОВА ДИНАРА ТЕМИРОВНА
Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы 

Бостандық ауылы «Айгөлек» бөбекжайының тәрбиешісі

                                   Күз ханшайымы
Тәрбиеші: Құрметті ата-аналар, қонақтар, кішкентай бүлдіршіндер! 
Сіздерге көгершін ортаңғы тобында өткізілгелі тұрған «Күз ханшайымы» байқауын ұсынамыз. 
Ата-ананың аялы алақанындағы балалық шақ, балабақшадағы бал дәурен баланың ең бір бақытты, алаңсыз кезі.
Біз балабақшамыздағы тәрбиеленуші ұлдармен бірге қыздарымыздың да ақылды да,парасатты, тәрбиелі де 
инабатты ару қыз болып өскенін қалаймыз. Сондықтан, бүгін  балауса қыздарымыздың балабақшада қандай 
тәрбие алып жүргенін көріп, бәріміз куә болайық. 

       Тәрбиеші
Әділқазы береді, 
Өздеріңе билікті. 
Өнерде кім жеңеді, 
Алады сол сыйлықты,- деп ең алдымен сіздерді әділ-қазылар алқасымен таныстырып өтейін: 
 1.Гүлсім Сарсенгаликызы

 2.Алиса Хамидоллақызы
 3. Арай Қайырбекқызы
Сайысымызды бүлдіршіндеріміздің орындауындағы әсем билерімен ашқымыз келіп отыр «Жалқаубек» 
«Қолшатырлар»биі
  Тәрбиеші : 
Уа, халайық,халайық, 

Бәріміз назар салайық. 
Мерекесі бақшаның, 
Сайысты  біз бастайық. 
(Ортаға бүгінгі сайысқа қатысушы аруларды шақырамын.Музыка ойналып тұрады) 

 Тәрбиеші : Мың бұралған арулар аңдап басып, 
Келді міне, ортаға толқып-тасып. 
Аруларын сыйлаған халқым менің, 
Көңілді қошаметпен қарсы алайық. 
         Сайысқа қатысушы аруларды реттік белгілері бойынша таныстыру, орындарына отырғызу. 
Сайысты бастамас бұрын, сайыстың шарттарымен таныстырып өтейін: 
Сайыс шарттары: 
1.Менің ата-тегім . (Өзін-өзі таныстыру.) 
2. Әдемі жемістер(Сурет бояу)
3.Үйге тапсырма «Күзгі себет» 
4 «Әсем біздің арулар» (күзгі сән үлгісін көрсету) 
      1«  Менің ата-тегім  »   өзін-өзі таныстыру
Осы күнге сақтаған, 
Тақпағым бар жаттаған. 
Сайыс десе жайнаймыз, 
Намысымды қайраймын. 
Тоты құстай құлпырып, 
Сандуғаштай сайраймын

 
Сайыстың «Өзін-өзі таныстыру» бөлімі бойынша әділ-қазылардан берген бағаларын көтерулерін сұраймын. 

2.   Әдемі жемістер(Сурет бояу  )
            Алма суретін үлестірі

 Ал,бояуды алайық
Әдемі сурет бояйық.
Күзгі жеміс суретін 
Көрерменге сыйлайық! 
  (Жемістер боялып болғанша улдарымыздың флешмоб биін тамашай отырайық)
      Әділ-қазылардың берген бағасы
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3  . Үйге тапсырма «Күзгі себет» Уйден жасап келген себеттерін көрерменге ұсыну,тісіндіру.
Әділ-қазылардың берген бағасы. 

         Бүгін бізде мереке , бізде қарап қалмайық.
         Өнерменен баршаға, сәнімізді салайық
         Күзгі қалпақ сайсында топты жарып шығайық
(ұл балларымыздың калпақтар сайысы)
        4. «Әсем біздің арулар» (күзгі сән үлгісін көрсету)   

       Әділ-қазылардың берген бағасы. ) 
Тәрбиеші: Білім,ғылым,өнерге, 
Қанат қағар кездерің. 
Еліміздің ертеңі , 
Үміт етер өздерің. 
-дей отырып, бүгінгі «Күз ханшайымы» сайысын аяқтаймыз. 
Әділ-қазылар қорытынды шығарғанға дейін балаларға ән кезегін береміз. 
Ән: «Күз мереке» «күзгі вальс»
«Күз ханшайымы» сайысы бойынша аруларға берілген атақтар беріліп граммота тапсырылады.

* * * * *

ЖОРАЕВ МАХАНБЕТ БАЙЗАКОВИЧ
Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қаласы

«16 колледж» МКҚК. Өндірістік оқыту шебері

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сабақтың тақырыбы: Қозғалтқыштың түрлері, құрылысы. Қозғалтқышты бөлшектеу жұмыстары
 1.Жалпы  мәліметттер
Курс   2  топ  Ф-30
Сабақ түрі  Аралас

 2. Мақсаты, міндеттер
2.1  Қозғалтқыштың түрлері, қозғалтқыштың құрылысын түсіндіру  . Студенттердің теорилық білімдерін

тәжірибе жүзінде көрсете отырып дамыту. Студенттерді ұқыптылыққа, тиянақтылыққа тәрбиелеу.  
            (Оқу сабақтары барысында білім алушылар игеретін кәсіби біліктердің тізбесі)
3. Сабақты жабдықтау
3. 1    Трактор және авомобильдің құрылымы. Оқулық ,   плакаттар. 
                                            (Оқу – әдістемелік құрал-жабдықтар,әдебиеттер)
3.2     Ішкі жану қозғалтқышытары және дизельді қозғалтқышы         
                                             (Техникалық құралдар,материалдар)
4.Сабақтың барысы
Өткен сабақтардағы білімдерін тексеру:
- Өндірістік оқыту шеберханаларындағы жарақаттанудың негізгі себептері?
- Шаң атмосферада қандай түрiнде кездеседi?
    - Болат пен шойынды жылумен өңдеудің мынадай түрлері бар?
 - Жылу берілуінің байланысты пештер отын жағылуының тəсіліне қарай бөлінеді?
      - Болатты химиялық құрамына қарай бөлінеді?

Жаңа сабақты түсіндіру
Іштен жану қозғалтқышы (ағылш. internal combustion engine) – жанған отынның химикиялық 

энергиясын механика жұмысқа түрлендіретін жылулық қозғалтқыш.
Іштен жанатын қозғалтқыштарды:
а) пайдалану мақсаты бойынша — көлік, стационарлы, арнайы болып бөлінеді.
б) пайдаланған отын түріне байланысты — жеңіл отын (бензин, газ), ауыр сұйық отын (дизель, мазут).
в) Іштен жанатын қозғалтқыштар жанушы қоспаның пайда болу тәсілі бойынша:
г) Жанғыш қоспаның тұтандыру тәсілі бойынша, былай ажыратады:
- сығылудан (дизельдер) қозғалтқыштағы тұтануы. Бұл қозғалтқыштарда отын жоғарғы температурасы 

әсерінен, өздігінен тұтанады;
- қозғалтқышты электр ұшқынымен ықтиярсыз тұтандыру (бензинді және газды);
д) Жұмысшы цилиндірін жаңа зарядпен толтыру тәсілі бойынша:
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- үрлеусіз қозғалтқыштар, оларға, ауаны кіргізу немесе жанғыш қоспаларды (жаңа зарядты) кіргізу, 
піспек жүрісінің copy кезінде, цилиндірдегі сиретілу есебінен іске асырылады;

- қозғалтқышты үрлеумен ауа кіргізіп немесе жұмысшы цилиндірге жанғыш қоспаны кіргізіп жаңа 
зарядты енгізеді.

е) Құрылмалық (конструктивті) нышаны бойынша:
- цилиндірлерінің орналасуы бойынша: тік, горизонталды; V-түріндегісі; жұлдызша түріндегі және т.б 

болып бөлінеді;
- цилиндірлер саны бойынша - бір цилиндірлі және көп цилиндірлі; 
- піспек қозғалысын беру тәсілі бойынша - біліксіз, онда, піспектің қайтымды, үдемелі қозғалысы, 

айналушыға түрленбейді, тікелей ауаны сығуға беріледі (біліксіз дизель - сығымдағыш) немесе турбинаның 
газды жетегі (газдың біліксіз генераторы) және білікті, ондағы піспек қозғалысы, бұлғақ пен айқалшық 
көмегімен, білікті айналдыру қозғалысы түрленеді;

- айналу жиілігі бойынша: баяу жүрісті, артық айналу жиілікті, тез жүргізгішті.
Цилиндрді жаңа жанғыш қоспамен толтыру тәсіліне орай Іштен жану қозғалтқышы
4-тактілі және 2-тактілі болып бөлінеді.
ж) Жанғыш қоспаны (отын мен ауадан құралатын) дайындау түріне қарай
- сырттай және іштей қоспа түзетін болып ажыратылады.
- Сырттай қоспа түзетін Іштен жану қозғалтқышына

карбюраторлы (яғни сұйық отын мен ауа қоспасы карбюраторда
түзілетін) және газ араластырғыш (газ бен ауадан құралатын жанғыш
қоспа араластырғышта түзіледі) қозғалтқыштар жатады. Сырттай
қоспа түзетін Іштен жану қозғалтқышының цилиндріндегі жұмыстық
қоспасы электр ұшқыны арқылы тұтанады.

Карбюраторлы қозғалтқыш

       Жетістіктері
Кемшіліктері

1.Массасы жеңіл;                                                 1.Жоғары сапалы
отын қажет етеді;       

2.Өте компактылы;                                              2.Құрылымы күрделі 
3.Пайдалы әсер коэффициенті  (25-30%)          3.Иіннің айналу жылдамдығы жоғары;
                                                                               4.Улы газдар;
                                                                               5.Шу. 

Төрт тактілі Дизель қозғалтқышы
Дизель қозғалтқышы

             Жетістіктері                                                          Кемшіліктері               
1.Ауаға улы заттардың бөлінуі 2/3-ге аз;   1.Қыстың күні іске қосылуы температураға                       

2.Қолданылатын отын түрі арзан;                  тәуелді;
3.Қолданылу мерзімі біршама ұзақ;           2.Қоректендіру жүйесін қайта жөндеу күрделі;
4.Қарапайым құрылғы.                                3.Жұмыс кезінде шуыл.
5.П.Ә.К-і біршама жоғары 35-40%             4.Көлемі жағынан үлкен.
                                                                        5.Улы газдар бөледі. 
Қоғалтқыштың қозғалмайтын бөлшектері
1-цилиндрлер блогы; 2- цилиндрлер блогының басжапқысы; 3-сермер картері; 4-күбішек.

Қоғалтқыштың қозғалатын бөлшектері
1- піспек; 2- піспек саусағы; 3-бұлғақ; 4- иінді білік; 5 - сермер  

Қозғалтқышты бөлшектеуге алдын-ала дайындау
     Қозғалтқышты жөндеу кезінде бірқатар операцияларды оны автокөліктен шешпестен орындауға 

болады. Әдетте, қозғалтқышты шешпестен келесі операцияларды орындауға болады: 
■ цилиндрлер блогының басын шешу және орнату; 
■ таратушы білікті шешу және орнату (цилиндрлер блогының басын шешкен соң); 
■ тісті жетек белдігін және жұлдызшасын шешу және орнату; 
■ май тұғырлығы мен май сорғышын шешу және орнату;
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■ піспек, бұлғақ пен бұлғақты мойынтіректі шешу және орнату; 
■ қозғалтқыш тірегін ауыстыру; 
■ иінді біліктің тығыздаушы көмкермесін ауыстыру; 
■ көмекші білікті шешу және орнату; 
■ сермерді шешу және орнату. 
Қозғалтқышты автокөліктен келесі операцияларды орындау үшін шешу керек: 
■ иіндібіліктің түпкі мойынтірегін ауыстыру; 
■ иіндібілікті шешу және орнату; 
■ цилиндр гильзаларын ауыстыру. 
     Жөндеуді бастамас бұрын суыту жүйсінен сұйықтықты және қозғалтқыштың картері мен беріліс 

қорабынан майды төгу керек. Сұйықтықты үш төгу краны арқылы төгеді.. 
     Қозғалтқышты бөлшектеу алдында кір мен майдан тазалап, керосин немесе майсыздандыратын 

ерітіндімен жуып, кейін қысымды ауамен үрлеу керек. Қозғалтқыштан құралдар мен агрегаттарды шешуді 
стационарлы айналатын стендте жүргізген жөн.                   

     Қозғалтқыш механизмдерін бөлшектеу Қозғалтқыштың корпусты бөлшектерін шешу. Сыртқы 
агрегаттарды шешкен соң қозғалтқышты бөлшектеуге көшуге болады. Ең алдымен бензинді қозғалтқыш 
зақымдануын болдырмас үшін оталдыру білтесін цилиндр бастиегінің саңылауынан шығарып шешу керек, ал 
саңылаулар арнайы тығындармен жабылған. Инжекторлы қозғалтқышта жанармай жинағышы мен 
форсункаларды, ал дизельде – инерциялық әмбебап алынғын көмегімен форсункаларын шешу керек .

     Цилиндр бастиегінің қақпағын шешу үшін қақпақтың бекіту сомындарын бұрап, оны төсемімен 
бірге ажырату керек. Күйенте, шыбық пен итергіш осьтерін (V-тәрізді қозғалтқыштарда) шешкен кезде цилиндр
бастиегінің әрқайсысындағы коромысель осьтерінің төрт бекіту бұрандаларын қапталдық кілтпен бұрап, 
осьтерді коромысель мен тіректермен бірге шығарып, итергіш штангтар мен клапан итергіштерін цилиндр 
блогы ұяшығынан соңы тік бұрышпен иілген металл білік көмегімен алу қажет.

     Таратушы тегершік қақпағын шешу үшін қақпақтың бекіткен бұрандаларын қапталдық кілтпен 
бұрап, оны шешу талап етіледі. Кейін, ағаш балғамен ақырындап ұрып отырып, қақпақтың төсемін цилиндр 
блогының жазығынан абайлап ажырата отырып шешеді.

     Жұдырықшалы  білігі (немесе жұдырықшалы біліктері) жоғары орналасқан қозғалтқыштарда  білікті 
қозғалтқыштан шешпес бұрын газ таратушы механизмнің беріліс қақпағын шешіп, кергіш аунақшаның (кергіш 
құрылғының) бекіткішін босату керек және таратушы білік жетегінің шынжырын немесе тісшелі белдігін шешу
керек. Қозғалтқыштан цилиндр бастиегін таратушы білікті шешпестен шығаруға болады.

     Май картері мен май сорғысының қабылдағышын шешкен кезде келесі жұмыстарды орындау қажет: 
■ стендтегі қозғалтқышты айналдырып, оны ажыратқыш картерімен төмен қаратып орнату; 
■ бекіту бұрандаларын шығарып, ажыратқыш картерінен қалқа мен қақпақты шешу; 
■ май картерінің бекіту бұрандаларын қапталдық кілтпен бұрап шығарып, оны қозғалтқыштан қолмен 

шығару;
■ картер төсемін цилиндр блогының жазығынан бұрауышпен ақырындап ажыратып шешу;  
■ картер қалқасынан бекіту бұрандаларын бұрап шығарып, оны шешу; 
■ май сорғышы қабылдағышының бекіту бұрандаларын бұрап шығарып, оны төсемімен бірге шешу. 
     Иінді білікті шешкен кезде келесілерді орындау міндетті: 
■ түптік мойынтіректің бекітілген бұрандаларын қапталдық кілтпен бұрап отырып, оларды шығару; 
■ қақпақта таңбаның болуын тексеру. Ол болмаған жағдайда таңбалауды кернмен орындау; 
■ қақпақты астарымен бірге, ал артқы қақпақты резеңке және ағаш тығыздағышпен бірге шешу; 
■ иінді білікті май шағылдырғышпен шешу; 
■ қозғалтқыштан иінді білікті таратушы тегершік, сермер мен ажыратқышпен жиынтықта шығарып алу;
5. Тест тапсырмалармен жұмыс
Сөз жұмбак «Қозғалтқыш»
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1-Поршень тобының бөлшегі (сақина); 2-Қозғалтқыш қаңқасы    (блок)
3-Қозғалтқыштың қозғалмайтын бөлшегі (гильза);4-Піспек тобындағы бөлшек (бұлғақ)
5-Газтарату механизімінің бөлшегі (клапан); 6- Жұдырықшалы ........   (білік)
7-Май ыдысы ........  (картер); 8-Блокты жауып тұратын бөлшек      (басжапқы)
9-Бұранда мен .......... (сомын); 10- Біліктің атауы  (таратушы)

Бақылау сұрақтары:
1. Іштен жану қозғалтқышы деген не?
2. Отынның түріне қарай Іштен жану қозғалтқышы қалай бөлінеді?
3. Іштен жану қозғалтқышы пайдалану мақсаты бойынша қалай бөлінеді?
4. Жанғыш қоспаның тұтандыру тәсілі бойынша қалай бөлінеді?
5. Құрылмалық (конструктивті) нышаны бойынша қалай бөлінеді?
6. Цилиндрді жаңа жанғыш қоспамен толтыру тәсіліне орай қалай бөлінеді?

6. Оқушыларды бағалау
Оқушылардың сабақ барысындағы белсенділігі үш критерий бойнша бағаланады.

Бағалау парағы

Қ/с Аты-жөні Үй тапсырмасы Сөзжұмбақ Тест Қорытынды
1
2
3
4

7. Үйге тапсырма
ВАЗ 2106   қозғалтқыштың құрылысы тақырыбын конспекті және оқулық бойынша  қайталау

58



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОҚУШЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІ

ШАРАХМЕТОВА ГУЛЬНАРА ЖАКСЫБАЕВНА
Бастауыш сынып мұғалімі

Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қырғауылды ауылы
«Қырғауылды ауылындағы қазақ орта мектебі» КММ

Оқушының  танымдық  белсенділігі  педагогикалық  құбылыс  ретінде  әр  оқушының  белсенді  өмірлік
позициясымен де тығыз байланысты. Оқушылардың белсенді  өмірлік позициясы олардың қоршаған ортада,
еңбекте адамға өмір сүру образының қалыптасуына байланысты және ол әрекеттің түрлі процесінде әсіресе
рухани дамытатын оқыту процесінде қалыптасады.

Оқушының белсенді өмірлік позициясын қалыптастырудың нақты жолы мен танымдық белсенділігіне
және тұлғаның әлеуметтік белсенділігі ретінде танылатын фактор оқыту процесіндегі белсенділік принципі. 

Соңғы  жылдары  педагогикалық  теория  мен  практикада  оқту  процесінде  белсенділік  принципін  іске
асыру үшін көп жұмыс жасалуда. Жаңа білім беру пирамидасы бойынша оқушылардың танымдық белсенділігін
арттыру мына жағдайларда іске асырылады;

• Оқушы оқу процесінде және дамудың белсенді субъектісіне айналады;
• Оқу  пәндерінің  ғылыми  деңгейін  жоғарылату  үшін  мектепте  білім  жаңа  мазмұны  ойластырылып

енгізіледі;
• Жаңа ұрпақтың жалпы білім беретін мектепте  арналған оқулықтары оқушылардың ойлау қабілетін,

шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталған. Бұл оқулықтарда құбылысты факт жүзінде емес,
оның мазмұнын түсінетін деңгейде және ол оқушылардың белсенділігін дамытуға бағытталған./8/

• Жаңа  педагогикалық  және  ақпараттық  психологияны оқыту процесінде  қолдану оқушылардың  оқу
процесіндегі  формасы  мен  әдісін  күшейтуде  белсендік  танытуда.  Дидактикалық  ықпал  етуде  түрлі
психологиялық ықпалдар әсер етті.

• Оқушылардың  дидактикалық  жұмысында  оқушының  және  жұмыс  көлемі  көбейеді,  оқушылардың
таным  процесіндегі  белсенділігін  арттыруда  және  жұмыс  мазмұны  мен  көлемі  елеулі  өзгеріске
ұшырайды.

• Психо-шығармашылық мазмұнындағы өзіндік жұмыс енгізіледі.
• Оқытуда техникалық құралдар мен ақпараттық технологияны енгізу.
• Оқытуды жекелендіру, мұның астарында оқушының оқу мүмкіндіктері есепке алынады.
• Оқу процесіне  ұжымдық шығармашылық енгізу.

   
Оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру проблемасы Ресей дидактиктерінің өткен ғасырдың 70-

80 жылдарынан бері қызықтырып келеді. Оқытудың белсенділік принципін іске асыруды оқымыстылар білім
беру  сапасының  жоғарылағанымен  шығармашылықтың  дамуымен  және  жеке  тұлғаның  әлеуметтік
белсенділігімен  байланыстырады.  Танымдық  белсенділік”  категориясы  “ойлау  әркеті”,  “шығармашылық
белсенділігі”, “танымдық өзінділігі” категориялары мен астарласып жатады. 

“Танымдық  белсенділік”  түсінігін  жете  түсіну  үшін  танымдық  және  ойлау  әрекеттерінің
айырмашлылығын ашып алу керек. Танымдық белсенділікті арттыру оқушылардың белсенділігін қалыптасыру,
білім беру процесінің күшейтілуі үшін жүзеге асырылады. Зерттеушілер ішкі (ойлау) белсенділігі мен сыртқы
(моторлы)  белсенділікті  бір-бірімен  ажырата  білудің  маңыздылығын  атап  өтеді.  Оқу  процесіндегі  екі
белсенділік  түрінің  де  өзіндік  орны бар.   Алайда  оқушылардың   танымдық  белсенділігін  арттыру бірінші
кезекте ойлау белсенділігімен байланысты, сыртқы (моторлы) әрекет мұнда ішкі белсенділіктің қалыптасуы
оның дамуы үшін маңызды қызмет атқарады.     

   Оқытудың мақсаты мен оқушыларға білім, білік, дағды берумен ғана емес, сонымен қатар олардың және
қасиеттерін қалыптастыру. Осындай қасиеттердің бірі танымдық қызғушылықты тұрақтандыруға бағытталған
танымдық белсенділік және оқу-танымдық әрекет арқылы білімді тиімді 

игеру оқу-танымдық мақсатта. Мұнда эмоционалдық, интеллектуалдық адамгершілік процестердің комплексі
көрініс  табады.  Бұл  қасиеттер  табылатынын  оқушының  белсенділігі  мен  байланысты  таным  процесінде
негізінен  көп  кездеседі. Бұл жағдайда белсенділік мақсатқа жетудің жолы ретінде қаралады.

   Қорытындысында, субъектілігі белсенді жағдайға алып келу оның сыртқы орта мен қарым-қатынасының
нәтижесі.  Танымдық белсенділікке  және  индивидуалды қасиет  тән.  Белсенділік,  танымды қалыптастырушы
фактор ретінде, адамның туа біткен қасиеті  емес – ол танымдық әрекет процесінде туып, қалыптасып, танымға,
ойлау дәрежсесіне, оқушының және еркі қабілетіне байланысты сипатталады, сонымен бірге белсенділік әрекет
сапасына ықпал етеді.     
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МАЗМҰНЫ:

• АБЕНОВА ГУЛЬДАРИГА БУЛТЫКАНОВНА
• АХМЕТЖАНОВА ЛАУРА МЭЛСОВНА
• АХМЕТЖАНОВА ЛАУРА МЭЛСОВНА
• КАДИРАКЫНОВА ГУЛБАНУ НЕСИПБЕКОВНА
• КЕНЕШПАЕВА  ГУЛЬНАР  АСЫЛБЕКОВНА
• СЕРИКПАЕВА АКМАРАЛ ТЛЕУЛЕЕВНА
• АСАНОВА АЙСАРА МАХАНОВНА
• ӘБДУӘЛІ АЙЖАН ПЕРДЕХАНҚЫЗЫ 
• ЕСИМОВА МАДИНА СЕРИКОВНА 
• ОМАРОВА ДАНА БАРАТБЕКОВНА
• САТЫБАЛДЫ ӘЛИЯ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ
• ҮМБЕТБАЙ МЕҢТАЙ КЕМПІРБАЙҚЫЗЫ
• ЖОРАЕВ МАХАНБЕТ БАЙЗАКОВИЧ
• ЖАНДОСОВА ТАШКЕН ЖАНДОСОВНА
• ҚАУНБАЕВА ДИЛЬБАР АБЫЛҚАСЫМҚЫЗЫ
• ТӘШІМБЕТ МҰРАТБЕК БАТЫРБЕКҰЛЫ
• СИХИМБАЕВА  РЫМХАН АБИЛХАЙДАРОВНА
• АДИЛОВА ОМИНА
• АНАРМЕТОВ РОЗАКУЛ
• АЙХОЖАЕВА АКБОПЕ ШЕРАЛХАНОВНА
• АЛИМКУЛОВА САНДУҒАШ АЗИМБЕКОВНА
• АКБАЕВА ЗАМЗАГУЛ ТЕМИРОВНА
• АХМЕТЖАНОВА ГУЛЬШАТ ЕЛЕУБЕКОВНА
• ДЖАКУПОВА ДАРИГА АБИТАЕВНА
• МЫРЗАБАЕВА РЫСАЛДЫ АХМЕТҚЫЗЫ
• ДӘРІБАЙ ӘСЕЛ ДӘРІБАЙҚЫЗЫ
• ИМАНАЛИНА НУРГУЛ КУБАЕВНА
• КАКЕНОВА ДИНАРА ТЕМИРОВНА
• ЖОРАЕВ МАХАНБЕТ БАЙЗАКОВИЧ
• ШАРАХМЕТОВА ГУЛЬНАРА ЖАКСЫБАЕВНА
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