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25.01.2023 ж.    № D00018 

Сын тұрғысынан ойлау технологиясын тиімді қолдану 

НАУРЫЗБАЕВА МОЛДИР КУРБАНАЛИКЫЗЫ                                                             

Түркістан облысы Түркістан қаласы                                                                

Некрасов атындағы №9 мектеп гимназиясының                                           

бастауыш сыныптар мұғалімі 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында « Білім беру 

жүйесінің басты міндеті ұлттық және адамды қалыптастыруға және кәсіби 

шыңдарға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың 

жаңа технологияларын енгізу;білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 

ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп, білім беру жүйесін одан әрі 

дамыту міндеттері көзделген. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдарының, 

әр мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, 

өзгерітерге батыл жол ашарлық жаңа тәжірибеге,жаңа қарым-қатынасқа өту 

қажеттілігі туындайды.Білім берудің маңызды шарты-оқу үрдісін жаңара 

отырып, оқушылардың қызығушылығын арттыру, шығармашылық қабылеттерін 

дамыту, олардың өздігінен білім алуға құштарлығын жетілдіру, қол жеткен 

табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауда мұғалім іс-әрекетін жаңаша 

тұрғыда ұйымдастыру. 
Қай заман болмасын адамзат алдында тұрған міндет- ұрпаққа саналы білім 

беру. Білімнің жаңа мазмұнын жүзеге асыру үшін заман ағымына орай оқу 

үрдісіне жаңа технологиялар қажетті. Жаңалықты меңгеру мен жүзеге асыруда 

дұрыс түсінбеу үлкен кедергіге әкеледі. Сондай қолданыстағы жаңа 

технологиялардың бірі-сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы. 
Жалпы сыни ойлау деген не? 
Сыни ойлау сұрақ қою мен шешімін талап ететін проблемалардан тұрады. 

Мазмұнды сұрақ қою арқылы,мәселені шешуде өзі жолын іздеп 

тауып,шешімді,саналы дәлелдер айтады. -мұғалімге тәуелділіктен арылып, 

өзінің білім беру қызметін өздері басқаруға; 
-білім мәдениеттілігі мен маңыздылығын түсініп, қажетті іс-әрекетті 

белсене және өз бетінше орындауға; 
-жеке ерекшелігі мен қыбылетіне сай тапсырмаларды өзі таңдап, іздеп 

тауып, белсене орындауға; 
-білім мен мәдени құндылықтарды игеру ісін топтасып және ұжымдасып 

мұғалім көмегінсіз атқаруы; 
-құр мәлімет алумен шектелмей, сабақ барысында өз пікірін ашық айтып, 

сұхбат жүргізуге; 
-ой-өрісі ғана емес, рухани және әлеуметтік жағынан өздерін- өздері 

дамытып, тәрбиелеуге. 
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Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасында 100-ге жуық стратегиялар бар. 

Қазіргі кезде мен қолданып жүрген стратегиялар Венн диаграммасы, «Т» кестесі, 

эссе, ой қозғау, инсерт, шығу парағы, кубизм , дискуссиялық өрнек, кластер, ішіне 

сыртына , синквин, т.б. 
Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқу мен жазу дамыту технологиясын сабақ 

үстінде қолдану барысында төмендегідей тиімділіктерге қол жеткізуге болады. 
1.Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау. 
2.Сенімділікке тәрбиелеу. 
3.Қиялын дамыту « менің ойымша» деген жауапқа алуға жағдай жасау. 
4. Әр түрлі жауапты соңына дейін тыңдау. 
5. Жауап беруге тілек білдірмеген баланы өз еркінсіз, қинап сұрамау. 
6. Баланың дүниетанымының кеңіп, рухани өсуіне, әр сабақта жағдай жасау. 
7.Жеке тұлға ретінде « мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру. 
 

Сын тұрғысынан ойлау- Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды 

болап табылатын ең басты педагогикалық түсінік. Педагогика ғылымы еш 

нәрсеге бейімі жоқ, қабілетсіз адам болмайды деп дәлелдейді. Тек қабілетті 

кеңінен өрістетуге ықпал етуші орта оқушы үшін мектеп қана болып табылады. 

Сондықтан оқушылардың сыни тұрғыда ойлау мақсатында «қалай? қашан? 

қандай?»деген сұрақтар төңірегінде жұмыс жүргізу жақсы нәтиже береді. Яғни 

оқушыларға тапсырманы қалай берем? Қашан берем? қандай тапсырма берем 

деген сұрақтар басты назарда болу керек деп ойлаймын. Сыни ойлау сабағының 

құрылымы үш кезеңді қамтиды. 
Қызығушылықты ояту 
Жаңа ақпаратқа қызығушылығын ояту,танымдық процеске 

жұмылдырады,актуалдау.Бұл бөлім –білімнің іргетасы. 
Екінші кезең -мағынаны тану оқу процесін мазмұнды түсінудің негізгі 

кезеңі.Осы кезеңде мұғалім шеберлігінің шыңы десек қателеспеспіз деймін 

.Себебі мұғалім тиімді стратегиялар арқылы оқушы қабылдауын дамытады. 

Салыстырмалы кестелер,екі жақты күнделік әдісі,инсерт әдістері қолданылады. 

Ой толғау кезеңінде оқушы пікірлері маңызды болады. Оқушының сыни ойлауын 

дамыту мүмкіндік бар.Жаңа білімге өзінде бар білім негізінде өтіледі. 
Оқушы шығармашылығын арттыруда әр кезеңге орай әдіс-тәсілдер таңдау, 

қолдану бір жүйеде дамытуға жетелейді. 
 Сын тұрғысынан ойлау -ашық қоғам негізі.Ол өз алдына сұрақтар қойып 

және оларға үнемі жауап іздеу, әр мәселеге байланысты өз пікірін айтып, 

оны дәлелдей алу,сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарасты-

руды және сол дәлелдемелерді қисынын зерттеу дегенді білдіреді.Сыни ой-

лау-адам өмірінің бір саласы. Олай делінетіні-бұл философия адамдарға 

көптеген жолдар мен шешімдер ішінен өздері үшін маңызды, әрі пайдалы 

екенін, тек қажетті ақпараттарды ғана жинап, жаңа білімді бұрынғыдан 

ажырата білуге көмектеседі. 
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Сыни ойлауды дамыту технологиясының дәстүрлі оқытудан басты 

айырмашылығы-білімнің дайын күйінде берілмеуі. Бұл жобаның мақсаты- 

демократиялық қоғамда өз көзқарасы, пайымдауы бар,өзін-өзі жетілдіріп 

отыратын, айналадағы үдерістерге сыни көзбен қарап, жауап бере алатын жеке 

тұлғаны қалыптастыру. 
СТО жобасын пән ерекшелігіне қарай қолдана білу-білім беру сапасын 

арттырудың, оқыту мақсатына жетудің бірден-бір жолы. «Сын тұрғысынан 

ойлау»- сынап қарау емес, оқушының шыңдалған ойлау әрекеті.Бұл 

технологияның негізінде оқушылар топпен жұмыс істеу арқылы өзара пікірлесіп, 

ұтымды жауаптарды тауып айтуға үйренеді, іздене отырып, өз ойын айтуға, 

дәлелдеуге мүмкіндік алады. Топпен бірігіп жұмыс жасау тұлға бойында 

шыдамдылық, мейірімділік, ұжымдық жауапкершілік, бірігіп бір мәселені шешу 

секілді жағымды қасиеттерді дамытады. 
«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын» арнайы пәндерді оқытуда 

қолданып жүрмін. «Сын тұрғысынан ойлау технологиясын сабақтарда қолдану» 

тақырыбын өзекті тақырып ретінде алдым. Осы технологиямен жұмыс жүргізу 

үшін белгілі міндеттер қойдым.  
Сын тұрғысынан ойлау технологиясының негізгі мақсаттары: 
- Тек қана оқуда емес, өмірде де оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту; 
- Өздігінен дұрыс шешім қабылдай білетін тұлғаны дамыту; 
- Ақпараттарен жұмыс істей білетін шығармашыл тұлға қалыптастыру; 
- Құбылыстарды жан-жақты талдап саралай білетін сыншыл тұлға 

тәрбиелеу. 
Сабақта белгілі қағидалар сақталынуы қажет. Ол үшін тақырып бойынша 

оқытушы – оқушыларға тапсырманы орындауға уақыт белгілеуі, сенім көрсетуі, 

қолдауы және бағыт беріп көмектесуі қажет. 
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25.01.2023 ж.    № D00020 

 

Бейнелеу өнерінің түрлері 

 

ЖАНПЕЙСОВА  МАДИНА СУЙЮМБЕКОВНА                                                                              

Жамбыл  облысы Шу  ауданы «Өнер  мектебі»КММ                                                     

Бейнелеу үйірме  жетекшісі 

Ұстаз   үшін  ұрпақ  тәрбиесіне  жауапкершіліктен  маңызды  міндет  жоқ.   

Ұзақ  жылдар  бойы  халқымыздың  тарихын  бұрмалап  тағдырын  жаралап  келг

ен рухани  тоқыраудың  оқу-

тәрбиеге  тигізген   зардаптары   аз  емес.  Тәуелсіздік  көп  нәрсеге  деген  көзқарасым

ызды  қайта  сараптауға  бағыттады.  Осындай  шешімін  күтіп   тұрған  мәселелердің   

бірі-  оқушылардың   шығармашылық  қабілетін,  эстетикалық  талғамын   дамыту, 

отансүйгіштікке тәрбиелеу, 

сол  арқылы  адамгершілік,  мейірбандық  қасиеттерін  қалыптастыру.Көптеген  ғасыр

лар  бұрын  қазіргі  қазақ  жерінде  гүлденген  қалалар,әсем сарайлар  болған. 

Өнері  мен  мәдениеті  жағынан сол  кездегі Еуропадан  бірде бір кем  емес еді. 

Оның  айғағы – әлемді тамсандырған  Есік  қаласынан 

табылған  Алтын  адам,Айша  Бибі, Бабака 

хатун,Ахмет  Иассауи  кесене  сарайлары  мен Маңғыстау,  Шығыс  Қазақстан, 

Қапшағай,  Таңбалы  тастағы, т.б.таулардағы  тасқа  бейнеленген  суреттер. 

Бұл  бейнелер  өзінің 

көлемімен,өте  шебер,әдемі  салынуымен  көзге  түседі,стильденген  түрде 

бейнеленуімен  ерекше. 

Бұл  ертедегі  адамдардың  айналадағы  құбылыстарды  дәл  көре білуінің  және  жан-

жануардың  қимыл-  әрекетін,  сыртқы  пішінін  зейін  қоя  зерттеуінің  нәтижесі.  Бей

нелеушінің  шеберлігі  соншалық, кейбір жануар-лардың  мінез-  құлқын 

көрсететін  дене  мүшелерін  салмай-ақ (көз, ауыз, құлақ, мұрын, т.б.)  оның сыртқы 

пішінімен хайуанның  көңіл-күйін  жеткізе  білген. 

Белгілі  Америка  ғалымы,  эстетик- психолог, өнер  зерттеуші  Р. 

Археим  былай  дейді: «Ерте  дүние  адамының  шыншылдық 

пен  байқампаздық  қасиеті 

өркениеті  жоғары  елдердің  адамдарына  қарағанда  әлдеқайда 

күшті  дамыған».  Сондықтан  біз  ерте  дүние  өнерін  кездейсоқтықтан  туған  деп  қа

рамай  оған  көп  көңіл  бөліп,  тіпті  солардан  үйренуіміз  қажет. 

Өнердің  бастау  бұлағынан нәр  алып,  өз  бағытымызды 

дамытуға  болады.  Бейнелеу  өнері  бірнеше  өнер  саласының  өміріне  келуге  себепк

ер  болған  өнер  атасы. 
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Кейінгі  кезге  дейін  ғалымдар,  өнер  зерттеушілері  көшпелі  халықта ( 

Орта  Азия түрік  тайпаларында) мәдениет,  соның  ішінде қолтума 

бейнелеу  өнері  дамымаған  деген  сыңжар  пікір айтып  келген  еді,  енді 

соның  бәрі  шындыққа  жанаспайтыны  блгілі  болды.  Бертін  келе  халық  ислам  дін

ін  қабылдап,ол  күшіне  енген  кезде бейнелеу  өнері    дағдарысқа ұшырағаны  рас. 

Бірақ  адамдарға  жан-

жануарларды  бейнелеуге  тыйым  салынғанымен,  өнердің  екінші  түрі-  стилизация 

– абстрактілі,  ою-өрнекпен  бейнелеу  дамыды.  Адамды 

ұшқан  құспен  аңдарды,  дала  мен тауды,  тіпті айнала 

құбылыстарын  оюға  айналдырып,  баяу  түстерімен  ғаламат  ертегі өнер  шығарды. 

Бар  сырын  ішіне   бүгіп, 

сиқырлы  күйге  көшкен  бұл  өнер  ғасырлар  бойы  халықтың  еңсесін  көтеріп, 

рухани  сергітіп, қуанышы , ішкі  толғанысын  ою-

өрнек  арқылы  білдіріп  отырды.  Сондықтанда  бұл  өнерді  халық  қастерлейді,      әр

  үйдің  төрінен  орын  алатын  ең  асыл  байлығы  болып есептеледі.  Өнерді,  оның 

қоғамдық-  тәрбиелік  мәнін  жан-  жақты  түсіну  үшін  әсемдік, 

әдемілік  заңдарын  жақсы  білу  шарт.  Халқымыздың  ою-

өрнектері  бейнелеушінің  ой-  қиялын ұштайтын, 

қолын  жаттықтыратын  құрал  әдіс,  тамаша  мектеп.  Мектепте  әлі  күнге  дейін   бей

нелеу  өнеріне 

жете  мән  берілмей  келеді.  Өйткені,  бағдарламаларда  оқулықтарда  бірінші  орында

  бейнелеудің  техникалық  қолдану   әдістерін  басымырақ  айтып  көрсетеді.     Зерде

леп  қарасақ,  бейнелеу  өнерімен  зауқы   бар  адамдар,  көркемөнер  факульттеттеріні

ң   студеттері, оқушылар  айналысады. Ал  ою-өрнек  әсіресе  Орта Азияда, 

Қазақстанда   өркендеп,  екінің  бірі  оюшы  шебер  болды.  Сондықтан  да  ою-

өрнектің  қарапайым  элементтерін  шығыстағы  бейнелеу  өнерінің  өзіндік  әліппесі  

деп  қарауға  болады.  Бейнелеу  өнеріне  баулу  үшін 

ұлттық  ерекшеліктерімізді  ескеріп,  түстерді,реңдерді  талдай  отырып,оқушылардың

  ішкі  сезімдері,  дүниені  жекелей  қабылдаулары  меңзеген  жолмен  жүр-гізген 

дұрыс.  Көре  білуді, яғни,  өнер 

шығармаларын  түсініп,  тебіреніспен  қабылдауды,  шығармаларға  баға  беруді  үйрет

у  қажет.  Соның  ішінде  бояудың  түс- реңдерімен  жұмыс істеу, жанрлар 

туралы  түсінік беру  қажет. 

Өнерінің   бір  саласы  сұңғат 

(живопись)  өнерінде  басты  шешім  реңдер  мен  түстердің  қатынасы 

болғандықтан,  түртүсті  зерттейтін  ғылым  бар  екендігін  оқушы  санасын  жеткізіп   

отырған  дұрыс. 

Қазақтың  өлең-жырларында,ұлттық  өнерінде  де  тамаша  суреттемелер,түстер 

мен  алуан реңктер   мол.  Сырмақ,  текемет,  алаша,  шым-ши ,аяққап, 

кілемше,құрақ  көрпе  және ұлттық  киімдерге  шеберлер  бояу 

түстерімен,  реңдермен  тіл  бітіре  білген.                                                                           
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Көк  түс-аспанның, кеңістіктің, қызыл-оттың, күннің, сары-дәулеттің, 

байлықтың, ақ-адалдықтың,  прарасаттылықтың, ақылдылықтың, қоңыр-

жердің,  топырақтың, жасыл-жастардың, жастықтың  белгісі  ретінде  қаралған.  

Мысалы,  Абайдың  мына  өлең  жолдарында (  «Масғұт»  поэмасы) 

назар  аударайық. 

Барса  тамға  бір  гүл  тұр  солқылдаған,                                                                         

  Ағын  жесең  ақылың  жаннан  асар,                                                                                 

Басында  үш  жеміс  бар  былқылдаған.                                                                           

Сарыны  алсаң,  дәулетің  судай  тасар.                                                                              

Бірі-ақ ,  бірі-қызыл,  бірі сары                                                                                                

 Егерде  қызыл  жеміс  алып  жесең,                                                                                

  Таңдап  ал,мен  берейін  бірін  саған.                                                                                 

Ұрғашыда  жан  болмас  сеннен  қашар 

« Бақыт » 

шығармасындағы  суретші  А.Айтбаевтың  ой  мен  идеясы  түстерді  жарасымд

ылығы  арқылы,  қарама- қарсы ашық  бояулар  арқылы  жеткізілген. 

Мұндағы  кейіпкерлер: 

қыз  бен  жігіт.  Жігіттің  бүкіл  денесін  жапқан  жасыл  киімі 

жастық  жалынды,  күш –

қуатты,  бейсалдықты  танытса,  әйелдің  ақ  көйлегі  ана  бойындағы  тазалықт

ы,  адалдықты,  үмітті,  болашақты  бейнелейді.  Кеудесіндегі  қызыл  бешпет  ж

арасымды  денесінің  сұлулығына  куә,  ұлттық  киім.  Қоңыр  сарғылт  түс  шек

сіз  кең  даланы  бейнелесе,  ақшыл  көк  таулар,  қою  көк  аспан  баянды  бақыт

қа  құштарлықты  оятады. 
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25.01.2023 ж.   № D00021 
 

Сәндік-қолданбалы өнер түрлерінің технологиясын меңгерту 

ЖАНПЕЙСОВА  АННА  СУЮМБЕКОВНА                                                                           

Жамбыл  облысы Шу  ауданы «Өнер  мектебі»КММ                                                     

«Қолданбалы  сәндік өнері» үйірме  жетекшісі 

Адамның өмірдегі эстетикалық талғамын қалыптастыруда өнердің алғашқы 

түрі сәндік- қолданбалы өнер айрықша роль атқарады.Өнердің бұл түрі халық 

тұрмысымен тығыз байланысты.Ұлттық көркем өнердің дамуына көз жіберіп 

қарасақ, өмірді шынайы бейнелеуде әр халықтың өзіне тән көз қарасы, өз тәсілі 

бар. Сәндік – қолданбалы өнерді білу адамның жалпы өнер жайлы,оның сипаты 

мен өзіндік көркем тілі туралы мағлұматын толықтырады. 

  Қиындығы мен қызығы  қатар жүретін ұстаздықты  қаладым. Технология 

пәнінен сабақ беремін.  «Адамға ең бірінші керегі білім емес, тәрбие.  

Тәрбиесіз берілген білім-адамзаттың қас жауы, ол келешекте бала өміріне 

опат әкеледі»- деп Әл-Фараби бабамыз айтқандай, оқушыларға рухани тәрбие 

беруде, адамның өмірі жан-жақты, үйлесімді дамуында технология, бейнелеу 

өнері пәндерінің алатын орны ерекше. Мен  осы ұстанымдарды пайдалана 

отырып, оқушылардың кең көлемде мәдениетін, рухани байлығын дамыта 

отырып, халқымыздың өнерін бағалай білуге тәрбиелеймін. 

   Қараша айында «Технология сабақтарында қазақтың ұлттық қол өнерін 

пайдалану ерекшеліктері» тақырыбында технология  пәні мұғалімдерінің 

біліктілікті арттыру курсы өтті. Бұл курстың бағыты сәндік қолданбалы өнерді 

үйрету.Технология, бейнелеу өнері сабақтарында қазақтың ұлттық қол өнерін 

пайдалану. Курс барысында жоғары санатты ұстаздар дәріс оқып, пән 

мұғалімдері өзара тәжірибе алмасты. Теориялық, практикалық сабақтар 

өтті.Қала мектептерінде, шығармашылық үйіне барып, тәжірибелі ұстаздар 

«Шебер кластар»  өткізді. 

 Осы сабақ барысында монотипия әдісі бойынша, монотипия техникасымен 

әр түрлі бояулардың және жіптің көмегімен әдемі суреттер жасауды. Сонымен 

қатар  шамбала тоқу технологиясымен  практика  түрінде сабақ өтті. Пән 

мұғалімдері шамбала тоқу әдістерімен тәжірибе алмасты. 

Жүннен түрлі бұйымдар жасау технологиясын, соның ішінде алқа жасау 

технологиясымен таныстық. Бұл да қазақтың ұлттық қол өнеріне жатады. Ата-

бабамыз төрт түлік мал бағып,жесе ет, кисе киім деп оның жүнінен көптеген 

дүниелер дайындаған. Соның ішінде жүннен алқа жасау технологиясы, яғни 

қазіргі таңда жүнді жуып кептіріп отырмаймыз, оның дайын түрінен бұйым 

түрлерін дайындаймыз. 
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 Сабақта жай ғана онымен түрлі бұйымдар жасаудың тенологиясын 

үйретеміз. Соның ішінде алқа қазіргі таңда сәнді бұйымдардың бірі. Оны әрбір 

оқушы  технологиясын білсе тоқып ала алады. 

Әр түрлі қалдық заттардан (мысалы,көкөніс салатын жәшіктерден, 

жұмыртқаның ыдыстарынан) әр түрлі бұйымдар ұлттық нақышта жасаудың әдіс-

тәсілдерін көрсетті. 

  Қазіргі  өмір талабы оқу , тәрбие процесін түбегейлі өзгерту. Оқушылардың 

сабаққа қызығушылығын арттыра отырып, сапалы, әдепті ұрпақ тәрбиелеу. 

Технология сабақтарында іс жүзінде нақты жұмыс жүргізілетіндігін, оны 

меңгеру үшін ерінбей еңбек ететіндей төзімді және жинақы болу 

керек.Сондықтан оқушылардың қызығушылығын арттырып, сабақты 

түрлендіріп өткізуге ұмтыламын. 

   Сәндік-қолданбалы өнер түрлерінің технологиясын меңгертуде қазақ 

халқы нақты қағидаларды (еңбек түрлеріне баланы жастан баулу, оларға 

сыйластық көзқарасты қалыптастыру, еңбек түрлерін біріндеп күрделендіріп 

отыру ұжыммен бірлесе отырып еңбек етуге баулу және т.б.), педагогикалық 

принциптерді (халықтық, табиғилық, көрнекілік, түсініктілік, жүйелілік, 

бірізділік, жас және дара ерекшеліктерін ескеру, өмірмен байланыстылық және 

т.б.) тірек еткен. Әртүрлі әдіс-тәсілдерді (көрсету, түсіндіру, әңгімелеу, 

тапсырма беру, жаттықтыру, сендіру, сенім арту, мақтау, мадақтау, марапаттау, 

түзеу, бағалау, қолдау, ынталандыру және т.б.) пайдаланған.  

.     Қолөнер ғасырлар бойы дамып қалыптасып келе жатқан халық 

шығармашылығы.Ол талай ғасырлар кезеңінен өтіп түрленіп жаңарып келіп 

атадан балаға қалған мұра ретінде бізге жеткен дәстүрлі өнер .Ол арқылы біз 

үлкен рухани эстетикалық  тәлім алып өнер әлеміне қанат қағамыз. Өнер 

туындылары белгілі бір дәуірде, сол дәуірде  өмір сурген халықтың тұрмыс 

тіршілігін бейнелейді. Халықтың асқақ арманын, табиғат сұлулығын, ішкі жан 

сезімін өнер арқылы білдірген. Өнер туындылары арқылы белгілі бір халықтың 

тарихын білуге болады. Қолөнер қашанда заман, өмір ағымымен 

туындап,  дамып отырады. Осы курс барысында маған ұнағаны фетрмен жұмыс 

түрлері.Фетрмен ұлттық нақышта бұйым түрлерін дайындау. Мысалы, фетрден 

бисермен әрлеп жаға түрлерін тоқу. Соның ішінде жағаны ұлттық ою түрінде 

дайындау әдіс-тәсілдері. 

      Сонымен қатар фетрден ұлттық киімдер тігу. Ең көп тараған түрі камзол 

тігу. Камзолдың материалы көбінесе түкті матадан, барқыт пен шұғадан да тігеді. 

Міндетті түрде бір  түкті  матадан  тігілу керек. Бүгінгі таңда камзол түрлерін 

фетрден дайындау үлгілері қолға алынуда.  Киім-кешек  ұлт байлығы.Ұлттық 

киімдерімізге қарап, халқымыздың эстетикалық талғамының нәзік те бай екеніне 

көз жеткізуге болады. 
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Ата-бабамыз ұрпақ тәлім-тәрбиесіне өмірінің жалғасы деп қарап, «Адамның 

көркі шүберек» деген. Жас шамасына дәулетіне  қарай үйлесімді, шаруасы да, 

сауыққа да ыңғайлы киім  киген. Қазіргі таңда осы камзол түрлерін фетрден тігіп 

жатыр. Осындай фетрден тігілген камзолдар өте әдемі, ыңғайлы және түстері де 

өте әдемі болып келеді. 

     Сондықтан да технология сабақтарында қыз балаларға фетрмен жұмыс 

түрлерін дайындауды үйрету қажет деп ойлаймын. 

  «Өнер таусылмас қазына», жұтамас байлық -дейді дана халқымыз.  Қазақ 

қолөнері   өзінің  өзінің төлтума бітім қасиетімен, көркемдік мән-мағынасымен, 

шын мәнінде, халқымыздың ғасырлар талғамынан өткен асыл қазынасы. 

       Ата бабаларымыздың  өмірі көшпелі болғанымен, рухани болмысы 

көшпелі болған емес. Бабаларымыздың ұрпақтан ұрпаққа деген өсиет үлгісі 

өнері арқылы жеткен.Атадан баласына, анасынан қызына мирас болып келе 

жатқан қолданбалы сәндік өнердің  өзі ұлттық мәдениетіміздің дамуына 

ықпалын тигізеді. 
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25.01.2023 ж.    № D00024 

Сиқырлы кейіпкерлер қорапшасы 

ЖУАШОВА МАРИНА ЕСЕНХАНОВНА                                                                                    

Жамбыл облысы  Жамбыл ауданы                                                                           

Қостөбе бастауыш мектебінің                                                                                            

МАД тобының тәрбиешісі  

Білім беру саласы: «Таным»                                                                                                        

Оқу қызметі:Математика негіздері                                                                                 

Мақсаты: 10 - ға дейінгі сандар қатарымен таныстыру. Тура және кері санау 

тәртібімен  таныстыруды  жалғастыру. Қызықты математикадан өткен 

білімдерін қайталату. 10 көлеміндегі кестелік қосу және азайтуды,                            

10 көлеміндегі нумерацияны, 10 көлеміндегі сандардың құрамын 

қайталау.Сандардың таңбасын танып білуге  үйрету.Сандардың қатарын 

ажырата білу қабілеттерін дамыту.Шапшаң есептеуге баулу. Сұрақ қою және 

дағдыларын дамыту. Қоршаған ортадағы сәйкес пішіндегі заттарды табуы. 

Логикалық ой өрісін дамыту, есепке қызығушылығын арттыру, алған білімдерін 

пысықтай отырып, бекіту. Айтқанды мұқият тыңдауға, өзгенің ойымен келісе 

білуге, сыпайы бола білуге, адамгершілікке тәрбиелеу  

Билингвальды  компоненті: бір-один,екі-два,үш-три,төрт-четыри,бес-

пять,сандарды қосу-сложение  

Сөздік жұмысы: адасқан  сандар,шатасқан аңдар. 

Қолданылатын көрнекі құралдар: сандар,есептер , салыстыру 

шамалары, апта күндері, қыс мезгілінің суреті, пішіндер бейнесі мен 

макеті 
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Қызмет  

кезеңдері 

Тәрбиешінің басқару қызметі Балалардың қызметі 

Мотивациялық 

- қозғаушылық 

- Балалар қане бәріміз тұрып 

шаттық шеңберін құрайық. 

Біздер жақсы баламыз, 

Өсті ақыл санамыз. 

Қонақтармен  ең  алғаш, 

Амандасып аламыз. 

Сәлеметсіздер ме? 

Дұрыс, балалар бізге келген 

барлық қонақтармен амандасып  

өз  әдептілікпен ізетілігімізді  

білдірдік. 

 

Шаттық шеңберіне тұрып 

орындайды 

 

Қонақтармен амандасады. 

 

Ұйымдас- 

тырушылық – 

ізденістік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     -Балалар бүгін  біз  

математика негіздерін 

өтеміз.Алдымен не білетінімізді 

тексерейік. 

 

Сұрақ-жауап: 

1.Бір жылда неше жыл мезгілі 

болады? 

2.Бір аптада неше күн бар? 

3.Апта  күндерін атаймыз. 

4. Бүгін аптаның қай күні? 

5. Кеше,бүгін,ертең дегенді 

қалай түсінесіңдер? 

6. Ал, қазір жылдың қай мезгілі? 

7.Қыс мезгілінің ай аттарын 

атай аласыңдар ма? 

Сұрақтарды  суреттерді  

көрсетіп  сұрау 

Кенеттен белгісіз жерден 

музыка ойнайды. 

Тәрбиеші топта  гүлдердің 

арасынан белгісіз қорапша 

тауып алады.Қорапшаның әр 

жағында пішіндер 

бейнеленгенін ішінде бірнеше 

 

 

 

 

 

4 мезгіл 

7 күн 

Атап береді 

Сәрсенбі 

Кеше өтіп кеткен күн,бүгін 

болып жатқан күн,ертең келе 

жатқан күн. 

Қыс мезгілі 

Желтоқсан,қаңтар,ақпан 

 

 

 

 

Балалар қызыға  қарайды. 

 

 

 

 

 

 

Көмек беруге  талпынады. 
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тапсырмалар бар екенін 

айтады.Ал бұл қорапша қайдан 

келгенін білу үшін сыртында 

тұрған флешкадан видеоны 

қарайды.Видеода  «Балапан» 

арнасының мультфильм 

кейіпкерлерінің  арнайы 

қалдырған жазбасын көреді. 

   Міне ,балалар  көрдіңдер 

бүгінгі  оқу –қызметіміз өте 

қызықты болғалы тұр.Мұнда 

мультфильм кейіпкерлері 

сендерге өздері  шеше алмаған 

тапсырмалар  ретін  салып  

жіберіпті.Ал біз  оларға  

тапсырмаларды  орындап  

шешімдерін  тауып  беретін  

болсақ   бізге  сый әкеп  

берулері мүмкін.Көмек береміз 

бе? 

 Ендеше қандай тапсырмалар 

екенін көрейік. Оны көру  үшін 

1-ден -  10  -ға  дейін тура  және 

кері санауымыз керек.Және оны 

орысша,ағылшынша санап 

көрейік. 

Кенеттен қораптың бір бетінен  

жарық түсе бастайды.  

-Балалар  қараңдар нені көріп 

тұрсыңдар? 

Дұрыс , енді біз ең алдымен  

қызыл түсті шеңбердегі 

тапсырманы орындау керекпіз 

 

 

Бірден –онға дейін тура, 

кері,орыс тілінде  және 

ағылшын  тілінде  санап 

береді. 

 

 

Қызыл түсті  шеңберді 

 

 

 

 

 

 

Балалар  реттеп қояды. 

 

 

 

 

Көк түсті үшбұрыш 

 

Сандардың көршілерін 

табады. 

 

 

Сары түсті шаршы 

Есептерді есептеп шығарады. 

 

 

 

Жасыл түсті тіктөртбұрыш 

 

 

Үйлерді салысытырады. 
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1. «Сүйкімді понилердің 

тапсырмасы» 

«Аңдардың адасқан бейнесі»  

Әр балаға 1-10 ға дейінгі 

қиылған аңдардың суреттері 

беріледі.Соны сан реті бойынша  

реттеу керек. 

Жарайсыңдар балалар енді 

келесі тапсырмаға көшейік.Осы 

сөзден кейін қораптың екінші 

жағы жанады. 

-Балалар,қандай пішін шықты? 

 

2. «Көліктердің 

тапсырмасы» 

« Көршісін тап» 

Тақтаға әр балаға сандар  

ілінеді.Балалар  шығып  сол  

сандардың   көршілерін тауып 

іледі. 

Тапсырма аяқталған соң 

кенеттен қораптың үшінші 

жағы жанады? 

 

3. «Эльзаның тапсырмасы» 

«Есептер  

қосамыз,аламыз» 

Әр баланың  алдына қағазға  

есептер тапсырмасы 

беріледі.Онда сандарды  қосу мен 

азайту есептері берілген. 

Қораптың төртінші жағы 

жанады 

 

4. «Құтқарушы күшіктердің 

тапсырмасы» 

Тура және кері  реттеліп 

тұрады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ойланып жазады. 

 

 

 

 

Мұқият тыңдайды 

 

 

 

 

 

 

 

Ойынға қызыға қатысады. 
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«Үйлерді 

салыстырамыз,артық 

,кем» 

  Балалар алдыларына берілген 

қағаздағы салыстыру 

тапсырмасын орындайды. 

 

Сергіту  сәті: 

 

«Тура және кері сандар» 

Балалар қолдарына 0 ден-10 ға 

дейінгі сандарды ұстап 

шығады.Музыка ырғағына билеп 

жүріп  белгі берілгенде тура 

реттеліп тұрады.Келесіде кері 

қарай тұрады. 

 

Қораптың бесінші жағы 

жанғанда балалар қызғылт сары  

түсті сопақшаны көреді. 

 

5. «Сүйкімді Софияның 

тапсырмалары» 

«Адасқан  сандар» 

1-10 дейінгі сандардың 

араларында  бірнеше сандар  

жоғалып кетіпті ,соларды тауып 

жазу. 

 

Жарайсыңдар,балалар сендер 

барлық тапсырманы дұрыс 

орындап шықтыңдар.Енді бізде  

қораптың соңғы  жағы қалды .Ол 

қораптың қақпағы оны  ашудың 

соңғы тапсырмасы  бізге берілген 

ойынды  ойнау екен. 
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    Ойын:  «Көңілді пішіндер» 

Балалар 4 топқа  бөлініп 

отырады. Әр топқа әр түрлі түсті 

пішіндер беріледі.  

1 топқа қызыл,сары,көк түсті  

кішкене  шеңберлер. 

2 топқа  дәл сол түсті 

үшбұрыштар. 

3 топқа шаршылар. 

4 топқа  тіктөртбұрыштар. 

Осы пішіндерді  әр бала өз түсін 

түтікше арқылы өз ыдысына 

жинап алуы керек. 

Жарайсыңдар, балалар сендер 

барлық тапсырмаларды 

орындап,ойынды да дұрыс 

ойнадыңдар. 

 

Рефлексиялық 

– 

Түзетушілік 

 

Қорытынды:  

Сұрақ-жауаптар: 

-Бүгінгі оқу –қызметі  сендерге 

ұнады ма? 

-Барлық тапсырмаларды 

орындадық па? 

-Сандарды тура және кері 

санайық 

-есептер шығару оңай ма 

екен,әлде қиын ба? 

Балаларды бағалау 

Қол ұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз құрайық. 

Көріскенше күн жақсы, 

Сау саламат болайық. 

 

 

 

Сұрақтарға жауап береді. 

 

 

Балалардың іс-қимылдары 
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25.01.2023    D00025 

Көлдер мен мұздықтар 

 

ШИНТАЕВА ЖАДЫРА МЫРЗАХМЕТҚЫЗЫ                                                                

Түркістан облысы «Тілінде ауыр кемістігі бар балаларға                                                 

арналған облыстық арнайы мектеп - интернаты»КММ                                

География  пәні мұғалімі 

 

Қысқа мерзімді жоспар 
8– сынып,  

Бөлім Бөлім 3. Физикалық география 3.3 Гидросфера 

Педагогтың аты-

жөні 

Шинтаева Ж.М 

Күні   

Сынып: 8 Қатысушы

лар саны 

Қатыспағандар саны  

Сабақтың  

тақырыбы  

 

Көлдер мен мұздықтар 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.3.3.5- көлдер мен мұздықтарды жоспар бойынша 

сипаттайды 

Сабақтың  мақсаты  

 

Барлық оқушылар: көлдер мен мұздықтар туралы 

біледі,пайда болуымен танысады. 

Басым оқушылар :көлдердің пайда болу тегін түсінеді, 

картадан көрсетеді. Мұздықтардың түрлерін анықтайды. 

Кейбір оқушылар: көлдер мен мұздықтарды экологиялық 

жағдайына баға береді және оларды қорғау жолдарын 

ұсынады. 

Бағалау критерииі  1.Көлдер мен мұздықтар туралы  біледі, түсінеді. 

2.Көлдер мен мұздықтардың географиялық орнын, 

ерекшелігін салыстырады  

3.Көлдер мен мұздықтардың табиғи ерекшелігінің 

маңызын анықтап талдайды. 

 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушыны

ң әрекеті 

Бағалау  Ресурс 

тар  

Сабақтың  басы 

Ұйымдастыру 

Ұйымдастыру: 

а) Сәлемдесу 

Оқушы  өз 

жұбын 

Қол 

шапалақ 

Дидакт

икалық 
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Кезеңі 

Қызығушылықты 

ояту 

8 мин. 

(оқушыларды түгелдеу) 

 ә)  «Ақ тілек» 
аттысергітусәтін өткізу. 

Мақсаты: сенімділік 

қарым –

қатынас,жағымды кері 

байланыс орнатамын. 

 

б) Алдыңғы бөліммен 

байланыс.  
 

1. Гидросфера  деген  не? 

2. Өзен дегеніміз не? 

3. Өзен гидрогрофы 

дегеніміз не? 

4. Өзеннің су режимі 

немен сипатталады? 

5. Шығын  деген  не?   

6.Өзендердің қоректену 

көзі? 

7.Өзен ағыстары? 

8.Су деңгейі? 

табады 

Әдіс 

арқылы   

қайталау  

Сұрақ 

жауап  

орындайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

матери

алдар. 

 

 

 

Интера

ктивті 

тақ 

Сабақтың  ортасы 

Жаңа сабақ 

30 мин 

1-тапсырма: Квест 

әдісі: Сыныпта 

жасырылған 

сұрақтарды тауып 

жауап береді. 

 

2-тапсырма. 

Қорытынды  ретінде  

"Ия немесе жоқ" 

ойыны 

1.Ең үлкен көл-Каспий 

2.Ең терең көл-Титикака 

3.Көлдер-өзен 

суларының келіп 

қосылуымен қоректенеді 

4.Көл-мұхитармен 

байланысы жоқ,табиғи 

қазаншұңқырда,ойыста 

орналасқан су айдыны 

5.Балқаш көлі қалдық 

Арнайы 

ресурстар 

арқылы 

жаңа 

тақырыпты 

талдайды 

Жұп 

бойынша 

Жеке,   

өзара 

тақырыпты 

түсінгендері

н мұғалімге  

қол көтеру 

арқылы  

білдіреді  

 

 

 

ҚБ «Бәр

екелді,әт

теген-

ай» 

 

 

 

Бағалау 

парақша

сын 

толтыра

ды. 

 

 

ҚБ 

Бағдар

шам 

Оқулы

қ, 

жұмыс 

дәптері 
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көл ма? 

6.Мұздықтардың пайда 

болуының 

алғышарттары-жер 

бедері және климат 

7.Мұздықтардың пайда 

болуының 

алғышарттары-жер 

бедері және климат 

8.Антарктида жамылғы 

мұздыққа жатады  

9.Антарктида жамылғы 

мұздыққа жатады  

10.Қатқыл 

атмосфералық жауын-

шашын-мұздықтың 

негізгі қоректену көзі  

 

 

Сабақтың  соңы 

Қорытынды  

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

Кері байланыс 

«Мұғалімге хабарлама» 

әдісі. Инстаграм 

парақшаға история етіп 

өз ойларымен бөліседі 

● Сабақта маған 

не ұнады? 

● Нені үйрендім? 

● Нені түсін-

бедім? 

 

Бүгінгі 

сабақтан 

түйген 

ойлары мен 

тұжырымда

рына 

байланысты 

кері 

байланыс 

жасайды. 

 

Рефлек

сия 

парағы 
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25.01.2023 ж.    № D00026 

                                      Дифференциация  звуков «Б - П». 

ТИЛЕПОВА АЙГУЛЬ УТЕГЕНОВНА                                                                     

КГУ «Областная специальная речевая школа – интернат  для детей 

 с тяжелыми нарушениями речи УОТО»    Логопед – дефектолог 

Предмет Коррекция недостатков развития речи. 

ФИО дефекто-

лога 

Тилепова А. 

Дата 18.01.23. 

Класс 3 Количество присутствующих: 4               Отсутствующих :- 

Тема урока Дифференциация  звуков «Б - П». 

Цели обуче-

ния 

-учить детей различать буквы  Б – П  и звуки, которые они 

обозначают в слогах, словах, словосочетаниях и предложе-

ниях; 

-упражнять в согласовании имени существительного с име-

нем прилагательным; 

-развивать зрительную  и слуховую память, внимание, логи-

ческое мышление. 

Цели адапти-

рованной про-

граммы 

3.1.3.2 воспроизводить нужный уклад органов артикуляции 

для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

3.1.5.1 закреплять и дорабатывать навык правильного произ-

ношения 

3.2.3.6 дифференцировать смешиваемые звуки после отра-

ботки их отчетливого произнесения,закрепление соответ-

ствующих графем 

Цель урока развивать слуховую дифференциацию звуков П- Б. 

Ход урока 

Этапы   Деятельность учи-

теля 

Деятельность 

обучающихся 

Оцени-

вание 

Ресурсы 

 

Начало 

урока 

Организа-

ционный 

этап. 

Создание положи-

тельного эмоцио-

нального настроя. 

Ниточку души от 

каждого из вас, 

В руки бережно 

возьму я сейчас. 

Мы соткём из нито-

чек урок. 

Приветствуют 

логопеда 

 

 

 

 

 

Формируют 

тему урока 

поощре-

ние 
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Он знакомство 

нашего исток. 

А исток- начало мно-

гих дел. 

Я хочу,чтоб каждый 

захотел 

Прямо здесь и слу-

шать,и читать, 

Думать,гово-

рить,мечтать.  

Артикуляционные 

упражнения с био-

энерго пластикой. 

 
Дыхательное упраж-

нение 

«Пузырьки» 

 

 

 

 

 

Выполняют 

артикуляционны

е упражнения 

под музыку 

Выдувают 

мыльные 

пузырьки и 

лопают их 

только 

указательным 

пальцем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Картинки, 

музыка 

 

 

 

 

Мыльные 

пузырьки 

Основная 

часть 

Актуализация зна-

ний. 

Отгадать загадки. 

Спал цветок и вдруг 

проснулся, 

Больше спать не за-

хотел. 

Шевельнулся,встре-

пенулся, 

Взвился вверх и уле-

тел. 

(бабочка) 

Домовитая хозяйка 

Пролетает над лу-

жайкой. 

Похлопочет над 

цветком – 

Он поделится мед-

ком. 

(пчела) 

-Какой первый звук 

слышем в словах-

 

 

Отгадывают 

Загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки «П», «Б» 

 

 

 

 

 

 

Участвуют в бе-

седе 
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разгадках,ба-

бочка,пчела 

1. Характеристика 

звуков. 

 - Дайте характери-

стику звукам. Выби-

райте нужные кар-

точки и расскажите 

мне о звуках.([Б]- со-

гласный, звонкий, 

может быть мягким 

или твердым, на 

письме обозначается 

буквой Б,  [П] - со-

гласный, глухой, мо-

жет быть мягким или 

твердым, на письме 

обозначается буквой 

П. 

 - Сегодня мы пого-

ворим о буквах Б  - 

П и звуках, которые 

их обозначают. 

2. Уточнение арти-

куляции: 

- Произносим 

звук  б  (таблица) 

Губы : смыкаются и 

размыкаются 

Язык: не работает 

Струя воздуха: ко-

роткая 

Голосовые связки 

работают 

- Произносим 

звук  п  (таблица) 

Губы : смыкаются, 

ворота закрыты, с 

тихим пыхом размы-

каются 

Язык:  не работает 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают лого-

педа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознают и 

обводят пра-

вильно написан-

ные буквы,вы-

чёркивают гра-

фический не 

правильно напи-

санные буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

пальчиковую 

гимнастику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

П н р б Б п 

м в т с П 

бБ а ы ш 

еВ 

Н м б в ф 

у Б р п п ю 

д н П Б ва 
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Струя воздуха: ко-

роткая 

Голосовые связки от-

дыхают 

3.Как мы обозна-

чаем звуки на 

письме? 

-При помощи букв. 

-Какими буквами 

обозначаются звуки 

П-Б? (Буквами Б-П) 

Игра «Нолики и кре-

стики» 

4. Работа по кар-

точкам (корректур-

ная проба). 
Все буквы П – под-

черкни одной чер-

той, а буквы Б – 

двумя чертами. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

«Котенок- малыш». 

Кусается больно ко-

тенок малыш. 

Он думает – это не 

палец, а мышь! 

Ноя же играю с то-

бою глупыш! 

А будешь кусаться, 

скажу тебе: «Кыш!» 

7.Графический дик-

тант. 

Ответь на вопрос од-

ним словом. 

-Кого ловят рыбо-

ловы?  

(Рыбу – 3 –Б) 

-Какой день начи-

нает рабочую не-

делю. (Понедельник 

– 1 – П) 

 

 

 

Выполняют за-

дание в тетрадях 

 

 

 

 

 

 

Выполняют за-

дание у доски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исправляют 

ошибки и чи-

тают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тетради 
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-О каком овоще го-

ворят «сто одежек и 

все без застежек»? 

(Капуста 3-п) 

Назови одним сло-

вом: диван, шкаф, 

стул, стол. (Мебель 

3–б. 

Работа на уровне 

словосочетания. 
Вместо точек нужно 

вставить пропушен-

ные буквы и соста-

вить словосочетания. 

Тё...лая                    

не..о 

Раз..итая                  

..огода 

Глу..окие                 

..таха 

Голу..ое                   

ре..ята 

..егущие                    

..осуда 

..ойкая                      

сугро..ы     

Игра «Исправь 

ошибки» 
В дубле  живёт 

белка. 

На перёзе распусти-

лись бочки. 

Вода  пежыт в про-

хладной речке.   

Лечит  от полезней 

врач. 

Хлеп  печёт  умелый 

пекарь. 

Конец 

урока 

Задание на 

дом 

Прочтите предло-

жение, вставьте 

пропущенные 

буквы. 
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      В_арке  рас-

тут  _ольшие ли_ 

ы  и  _ерезы. На их 

ветках мирно _оют 

_тицы. _елка сидит 

на сосне. _еседка 

стояла на _ерегу 

реки. _а_ушка разве-

сила сушиться _елье 

и  ис_екла _ирожки.  

Итог занятия 

Пароль на выход. Ре-

бята мы прекрасно 

потрудились.  

-А сейчас вы приду-

мываете вопрос для 

своего товарища. 

Этот вопрос должен 

быть на нашу тему. 

И если вы отвечаете 

на него, то вы мо-

жете быть свобод-

ными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивают свою 

деятельность на 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Большой 

палец» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

МАЗМҰНЫ 

 

 НАУРЫЗБАЕВА МОЛДИР КУРБАНАЛИКЫЗЫ 
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 ЖАНПЕЙСОВА  МАДИНА СУЙЮМБЕКОВНА 

 ЖАНПЕЙСОВА  АННА  СУЮМБЕКОВНА 

 ЖУАШОВА МАРИНА ЕСЕНХАНОВНА 

 ШИНТАЕВА ЖАДЫРА МЫРЗАХМЕТҚЫЗЫ 

 ТИЛЕПОВА АЙГУЛЬ УТЕГЕНОВНА 


