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 13.02.2023 ж.   № J00027 

Мои педагогические находки 

ОСМОЛА  ВАЛЕНТИНА  ВЛАДИМИРОВНА                                                                     

Мангистауская област  г. Актау                                                                                                                                        

"N31 "Еркемай" ясли-сад                                                                                                                                       

воспитатель 

Воспитатель – это творчество, которому присущи интуиция, вдохновение, 

находчивость, свобода мысли. Деятельность воспитателя не может 

осуществляться по шаблону, поскольку неотъемлемыми ее компонентами 

является оригинальность, неожиданность, умение действовать интуитивно и 

согласно обстоятельствам. Моя профессия немыслима без постоянного 

творческого поиска и саморазвития. Мой путь в педагогике – это постоянный 

поиск, это счастливые находки и желание поделиться педагогическим опытом с 

другими. Поэтому большое внимание уделяю изучению инновационных 

технологий, нетрадиционных форм работы и современных методов обучения и 

воспитания. Все свои знания, умения и навыки, весь свой талант я отдаю своим 

воспитанникам, и вместе с ними частичка меня остается в каждом малыше. 

И сейчас мне хочется поделиться с коллегами педагогическими находками. Так 

как моя тема по самообразованию связана с развитием речи, я буду говорить о 

наработках, которыми пользуюсь. 

Говорить умеют почти все, но говорить правильно, лишь единицы из нас. 

Разговаривая с другими, мы пользуемся речью, как средством передачи своих 

мыслей. Речь является для нас одной из главных потребностей и функций 

человека. Именно через общение с другими людьми человек реализует себя как 

личность. 

В детском саду дошкольники, усваивая родной язык, овладевают важнейшей 

формой речевого общения – устной речью. Среди многих задач воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста в детском саду обучение родному языку, 

развитие речи, речевого общения – одна из главных. 

Проблема развития связной речи издавна привлекала внимание известных 

исследователей разных специальностей, и неоспоримым остается тот факт, что 

наша речь очень сложна и разнообразна, и что развивать ее необходимо с 

первых лет жизни. Дошкольный возраст - это период активного усвоения 

ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи.  
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Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребёнка в овладении 

родным языком. По тому, как дети строят связное высказывание, можно судить 

об уровне их речевого развития. 

Наблюдения показывают, что у многих детей не развита именно связная речь, 

поэтому проблема развития речи является одной из актуальных и задача 

воспитателя, вовремя обратить внимание на речевое развитие ребенка, так как с 

речью ребенка к моменту поступления в школу может возникнуть множество 

проблем. 

Невозможно переоценить роль родного языка, который помогает людям, прежде 

всего детям, осознанно воспринимать окружающий мир и является средством 

общения. Дети, не получившие в раннем возрасте соответствующее речевое 

развитие, с большим трудом наверстывают упущенное, в будущем этот пробел в 

развитии влияет на его дальнейшее развитие. Именно в раннем возрасте нужно 

обогащать пассивный словарь ребёнка, приучать ребенка самостоятельно 

пользоваться словами, стимулировать речевую активность и познавательные 

интересы. 

Эта проблема подвела меня к мысли о необходимости больше внимания уделить 

именно развитию речи детей самого раннего возраста. Не секрет, что в младших 

группах в основном заботятся о создании комфортных условий и гигиене 

малышей. А ведь именно ранний возраст наиболее благоприятен для 

закладывания основ грамотной, четкой, красивой речи, для пробуждения 

интереса ко всему, что нас окружает. Поэтому задача обогащения словаря и 

активизации речи детей должна решаться ежеминутно, ежесекундно, постоянно 

звучать в беседах с родителями, пронизывать все режимные моменты. 

  

Устное народное творчество представляет собой прекрасный речевой материал, 

который можно использовать в непосредственно образовательной и в 

совместной деятельности. Возможность использования устного народного 

творчества в дошкольном учреждении для развития речи детей дошкольного 

возраста обусловлена спецификой содержания и форм произведений словесного 

творчества русского народа, характером знакомства с ними и речевым 

развитием дошкольников. 

Учеными и исследователями уже давно доказано, что то, что упущено в раннем 

детстве, наверстать впоследствии очень трудно. Это относится и к развитию 

речи. Ранний возраст является периодом, особенно благоприятным для 

освоения речи. Интенсивное речевое развитие в этом периоде связано с 

повышением интереса ребенка к окружающему миру, активной предметной 

деятельностью. Речь становится для ребенка необходимой потребностью для 

общения с взрослыми и сверстниками, малыша уже не устраивает общение на 
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уровне жестов и звукоподражания. Формирование активного словаря важно и 

для психического развития малыша, оно свидетельствует о переходе на другую 

возрастную ступень – от младенчества к раннему возрасту. Педагогам 

дошкольных учреждений и родителям важно оказать ребенку своевременную 

действенную помощь в овладении первоначальными навыками общения. 

Работая с детьми раннего возраста, я заметила, что дети положительно и 

эмоционально реагируют на произведения устного народного творчества: 

песенки, потешки, прибаутки. Они помогают мне легче найти контакт с 

малышами в период адаптации, определить уровень речевого развития. Устное 

народное творчество обладает большими возможностями, поэтому я решила 

использовать фольклор для развития речи детей. Так как роль семьи в речевом 

развитии малышей очень велика, я стала активно привлекать родителей к 

решению выявленных проблем. Опрос родителей по данной теме показало, что 

большинство родителей не придают большого значения использованию устного 

народного творчества в жизни ребенка. Именно поэтому мы начали работу над 

проектом «Говорушки». 

Существенную роль в процессе развития речи детей дошкольного возраста 

выполняет художественное слово – детская литература и фольклор. Именно 

фольклорные произведения характеризуются богатством, наполненностью, 

яркостью речи, интонационной выразительностью. 

Детский фольклор дает нам возможность не только на ранних этапах жизни 

ребенка приобщать его к народной поэзии, но и решать практически все задачи 

методики развития речи. Фольклор – незаменимый помощник в процессе 

развития связной речи, он служит могучим, действенным средством 

умственного, нравственного и эстетического воспитания детей. 

Хотелось бы закончить свое эссе изречением Ушаковой О. С., что «Все задачи 

развития речи детей дошкольного возраста (обогащение словарного запаса, 

формирование грамматического строя речи, звуковая культура) не достигнут 

своей цели, если не найдут завершающего выражения в развитии связной 

речи». 
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     13.02.2023 ж.   № J00028 

Шынжыр табан жүру жабдығы, қолданылу аясы 

КАМЫСБАЕВ ЕРМЕК БИРГЕБАЕВИЧ                                                                                    

Жамбыл облысы, Қаратау қаласы Талас ауданы,                                                   

Қаратау құрылыс-техникалық колледжісінің                                                          

Арнайы құрылыс пәндер оқытушысы 

       САБАҚТЫ ЖҮРГІЗУ ЖОСПАРЫ                                                                                                                                         

Пән аты: Құрылыс машиналары мен шағын механикаландырылған құралдар. 

Оқу тобы:  1401-20-9Б        курс: 3       бөлім: күндізгі. 

Сабақтың №: 9        өткізілетін күні: 28.10.2022 ж. 

Тақырыбы: Шынжыр табан жүру жабдығы, қолданылу аясы. 

Сабақтың мақсаты:   

Білімділік: Білімгерлерді шынжыр табан жүру жабдығының ерекшелігінің, 

техникалық күйінің талдауына тексеру жұмыстарын жүргізу бойынша тірек 

сызбаларымен жұмыс жүргізудің мәнін ашу. 

Дамытушылық: Білімгерлердің шынжыртабан жүру жабдығының міндетін, 

техникалық күйінің талдауына тексеру жұмыстарын жүргізу бойынша ойлау 

қабілетін дамыту, сонымен қатар интеллектуалдық және танымдық қасиеттері 

мен дағдыларын дамыту.  

Тәрбиелік: Білімгерлерді шынжыртабан жүру жабдығын пайдалануға 

қызығушылығын арттыру, қауіпті жағдай болдырмауға шапшандыққа тәрбиелей 

отырып білім беру. 

Сабақтың типі:  Жаңа сабақты хабарлау. 

Сабақтың түрі:   дәріс  

Оқыту әдістері: шағын топпен жұмыс, миға шабуыл,  ақпараттық – 

коммуникативтік технологиялар (АКТ),  Эльконин—Давыдов технологиясы 

(проблемалық), перспективалық - озық оқыту технологиясы (С.Н. Лысенков 

жүйесі: «тірек сүлбелері», «тұлғааралық қарым-қатынас»). 

Жаңа ұғымдар: доңғалақ, шина, пневмодоңғалақ, шасси, дифференциал, вал, 

рама. 
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Пән аралық байланыс: сызу, геометрия, теориялық механика, материалдар 

кедергісі, электротехника, металдық құрылымдар. 

Сабақтың көрнекілігі: слайдтар, бейне роликтер, оқу фильмдері,  

Үлестірме материалдар: таратпа материалдар, тақырып бойынша конспект. 

Оқыту техникалық құралдары: ноутбук, проектор, экран, указка, тышқан. 

Әдебиеттер:  

Негізгі: Волков, Д.П. «Строительные машины». – М.: Высш. школа 1988 г. 51-55 

стр.  

Қосымша: Д.П.Волков, В.Я.Крикун. Строительные машины и средства малой 

механизации 9-е издание – М.: Мастерство, 2014  г., 17-18 стр. 

 

САБАҚТЫҢ БАРЫСЫ (90′ ) 

І. Ұйымдастыру кезеңі: білімгерлердің сабаққа қатысуын тексеру. (2 мин ) 

ІІ. Білімгерлердің оқудағы белсенділігін арттыру: (5′ ) 

1. Құрылыс машинасының жүру жабдығы дегеніміз не? 

2. Шынжыр табан жүру жабдығын көргендеріңіз бар ма? Қайда? 

3. Пневмодоңғалақты (шинадоңғалақ) дегеніміз не? 

4. Қанша шиналы машинаны көрдіңіздер? 

Рефлексия. Білімгерлер ББҮ кестесін толтырады. 

III. Жаңа тақырыпты меңгеруді ізденпаздық-зерттеу әдістерін пайдалана 

отырып төмендегі сұрақтар бойынша жүргіземін. (65′ )  

Жоспары: 

1. Шынжыр табан жүру жабдығы, қолданылу аясы. 

2. Пневмодоңғалақ шасси. 

3. Жұмсалуы мен құрылыс нобайы.  

4. Жетістігі мен кемшілігі. 

5. Жетек және басқарылатын доңғалақ туралы түсінік, топтамасы. 

Бейне таспа тыңдау (шынжыр табанды жабдық туралы). ( 1' ) 
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1. Шынжыр табанды жүру жабдығы, қолданылу аясы. 

 

 

 

Құрылыс машинасының жүру жабдығы жүруші қондырғысынан тұрады. Олар: 

 

 

 

Қозғалтқыштар       қозғалыс механизмі                 тірек рамалары                  

осьтер 

 

 

Жүру жабдығына қарай 

 

 

Шынжыр табанды жүру жабдығын жолсыз жерлер мен негізгі операция болып 

табылмайтын машиналарда қолданады.  

Шынжыр табан жүру жабдығының кемшіліктері мен жетістігі. 

 

+  - 

• Үлкен салмақты, 

тартымдылықты және 

маневрлікті 

салыстырмалы төмен 

қысымды топырақты 

қабылдауы. 

 • Үлкен салмақты (машинаның 

барлық салмағынан 35 % 

дейін) 

• Үлкен материалдық тұтынушы 

• Қысқа мерзімді және жөндеу 

жұмыстрының жоғарғы құны 

• ПӘК және қозғалыс 

жылдамдығының төмендігі  
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• Жаңа төселген жолдар мен 

алаңдарда жұмыс істеу мен 

қозғалысына мүмкіндік 

туғызбауы.  

 

 

 

 

 

 

Шынжыр табан құрылымы: 

 

1 – бағыттаушы доңғалақ; 2 - бұранда (винт); 3 - шынжыр табанды лентаның 

құрылымы; 4,7 – көмекші және тірек катоктары; 5- жүру рамасы; 6-стопор; 8-

шынжыр табандағы салмақ көтеруші арқалық; 9-керілген қондырғы; 10-

бағыттаушы доңғалақ. 

 

Шынжыр табанды жүру жабдығы 

 

Екі шынжыр табанды     Көп  шынжыр табанды 

    

Жергілікті жолға бейімделуі бойынша: 

 

 

2. Пневмодоңғалақ шасси. 

Екі осьтік бір 5 немесе екі 6 бағыттаушы осьтермен орындалады. Өте ауыр 

машиналар үш осьтік екеу 7 немесе брлығымен 8 бағыттаушы осьтермен және 
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төрт- 9 және көп осьтілермен 10 орындалады. 

Пневмодоңғалақты шассидің кемшіліктері мен жетістігі. 

+  - 

• Шынжыртабандығы 

қарағанда жеңіл және 

жұмыс істеу қоры 20 

есе жоғары. 

• маневрлігі, мобильдік, 

жоғары жылдамдық 

(60…70 км/сағ дейін). 

• Тегіс қозғалысты, 

ПӘК жоғары. 

 • Топыраққа үлкен меншікті 

қысы түсіруі, тарту күшінің 

төсендігі. 

 

 

Әрбір пневмодоңғалақтың негізгі элементтері ауамен үрленген серпімді 

резиналық шина жиекке киігізілген.  

Шиналар типтері камералық және камера емес болып бөлінеді. 

Камералы шиналардағы ауа камераға сығылады, ал камерасыздарға – тығын 

мен жиектің арасы герметикалық біріктіліген. 

Шиналардың типтері: 

I - жер жұмыстарына арналған; II – сондай сияқты тас карьеріне арнаған; 

тіреліп қалғанға қарсы; IV – әмбебап г) арық 

5. Жетек және басқарылатын доңғалақ туралы түсінік, топтамасы 

Жетек және басқарылатын доңғалақ 

 

 

 

Механикалық                  гидравликалық                   электрлік                    аралас 

IV. Жаңа материалды бекіту  (15′ )    

Сүлбеге сәйкес шынжыр табан жүру жабдығының элементтеріне номер қойып 
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шығу керек. (10′)    

1-тапсырма. 

а — жалпы түрі: б — кинематикалық сұлба;  

 

Бағыттаушы жұлдызша_____________________ [  ] 

қозғалтқыш_______________________________ [  ] 

арқалық (балка)____________________________[  ] 

кішкене арба______________________________ [  ] 

рама_____________________________________ [  ] 

роликтер_________________________________ [  ] 

беріліс қорабы ____________________________[  ] 

жұлдызша кернеуі_________________________ [  ] 

Бұранда (винт)____________________________ [  ] 

Дифференциал____________________________ [  ] 

шынжырлы тізбек_________________________ [  ] 

вал______________________________________ [  ] 

 

Жауаптары: 1; 11; 4; 2; 9; 3; 12,14; 5; 7; 13; 6; 10. 

2-тапсырма. Сөйлемді аяқтаңдар... (5′ )                                                                                                                

Шынжыр табан жүру жабдығы 

_____________________________________қолданылады. 

Пневмодоңғалақ шасси – бұл 

Шиналардың типтері – бұл 

Жүру жабдығына қарай -  

Жетек және басқарылатын доңғалақ 

Бағалау. (2′ )  

Әр білімгерді жекелеп бағалау. 

Үйге тапсырма беру: (1′ )     

Рефлексия. Білімгерлер ББҮ кестесін қорытындылау. 

Аты - 

жөні 

Білемін Білгім  келеді Үйрендім Жағымды, 

жағымсыз 

Көрнекілік Баға 
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Қорытынды. 

Теориялық: Шынжыр табан жүру жабдығының  жұмыс істеу принципін оқып 

үйрену.   Волков, Д.П. «Строительные машины». – М.: Высш. школа 1988 г. 51-

55 стр. Конспектілеу.                                    

Практикалық: Пневмодоңғалақ шассидің жұмыс істеу сүлбесін сызу. 
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13.02.2023 ж.   № J00029 

М.Ю.Лермонтов «Бородино». 

БОРАНБАЕВ ЕСЖАН ӘЛІҚҰЛҰЛЫ                                                                              

Түркістан облысы Мақтаарал ауданы                                                                                    

Жамбыл атындағы №39 жалпы орта мектебінің                                                            

орыс тілі пәнінің мұғалімі  

Проверено:  СШ     Класс: 5   Дата: 

Раздел 

долгосрочног

о плана №1: 

Героический 

эпос 

Учитель:  

Количество присутствующих:            отсутствующих: 

Тема урока М.Ю.Лермонтов «Бородино». Историческая основа сказа, 

особенности жанра 

ЦО, которые 

достигаются 

на данном 

уроке 

ПО6Ответы на вопросы 

ПО4 Составление  плана 

Цели урока Учащиеся смогут: 

5. ПО 6. давать краткий и полный ответ на вопрос составлять 

простой план; 

5. ПО 4.  составлять простой план 

Критерии 

успеха 

Учащиеся будут: 

- искать дополнительную информацию по творчеству  

М.Ю. Лермонтова; 

- создавать кластер, опираясь на историческую основу 

произведения; 

- составлять цитатный план стихотворения. 

Языковые 

цели 

 

Анализировать художественно-изобразительные средства языка, 

использованные в  произведении. 

Привитие 

ценностей 

Способствовать развитию культуры взаимоотношений (уважение, 

сотрудничество) при работе в группах, парах, через содержание 

текстов 

Межпредметн

ые связи 

Межпредметные связи прослеживаются с «Историей» 



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12 

Навыки 

использовани

я ИКТ 

 

Предваритель

ные знания 

Обучение производится на базе знаний и ресурсов, полученных в 

процессе изучения произведений русской литературы в 

предыдущие годы обучения, в частности, мифов, легенд, сказок. На 

уроке учащиеся будут продолжать  совершенствовать навыки 

чтения и анализа текста.  

Ход урока 

Запл/ны

е 

этапы 

урока 

Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 

Начало 

урока 

5мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середи

на 

урока 

 

15 мин. 

 

 

 

15 мин. 

I.Работа в парах. Поиск 

дополнительной информации 

Учащимся предлагается рассмотреть 

внимательно иллюстрации, найти  

информацию о жизни и торчестве  

М.Ю. Лермонтова и соотнести следующие 

даты даты с картинками:  1837, 1832, 1841. 

Учащиеся должны пояснить свой выбор. 

 
П 

Ф (комментарии от одноклассников, 

наблюдение учителя) 

II. Создание кластера 

Учащимся предлагается работа с 

информационными статьями, в которых 

содержится информация о войне 1812 

года. На основе прочитанной информации 

каждая группа будет заполнять кластер, 

заранее подготовленный учителем. 

Работа в группах. Пример кластера: 

http://www.mlermontov.ru/lbi

ography/ 

биография  

М.Ю. Лермонтова 

 

 

 

 

 

http://aplik.ru/shkolniku/8-

klass/klassnyi-chas-voina-

1812-goda-5-klass/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Война 1812 года  

http://www.myshared.ru/slide/

840066/ 

 таблица  

«Кластеры к урокам истории 
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Конец 

урока 

5 мин. 

 

 
   Спикер от каждой группы представит 

итоги наблюдения в форме кластера. 

К 

Ф (взаимооценивание, наблюдение 

учителя) 

III.Выразительное чтение 

стихотворения. Составление цитатного 

плана. 

Учащиеся будут выразительно читать 

стихотворение «Бородино». Затем в своих 

тетрадях создавать цитатный план 

событий, разворачивающихся в 

произведении. 

И 

Ф Взаимооценивание по 

разработанным совместно с учителем 

критериям. 

 

IV.Рефлексия. 

На общем большом листе группой или всем 

классом нарисовать красками своё 

настроение в виде полоски, листочка, 

облачка, пятнышка (в течение 1 минуты). 

Чтобы определить настроение по цвету, 

можно применить характеристику цветов 

Макса Люшера: 

Красный цвет мягких тонов (розовый, 

оранжевый) – радостное, восторженное 

настроение, 

красный насыщенный и яркий цвет – 

нервозное, возбуждённое состояние, 

агрессия; 

синий– грустное настроение, 

пассивность, усталость; 

зелёный – активность, (но при 

насыщенности цвета – это 
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беззащитность); 

жёлтый– приятное, спокойное 

настроение; 

фиолетовый – беспокойное, тревожное 

настроение, близкое к разочарованию; 

серый– замкнутость, огорчение; 

чёрный – унылое настроение, отрицание, 

протест; 

Дифференциация – 

каким образом Вы 

планируете оказать 

больше поддержки? 

Какие задачи Вы 

планируете поставить 

перед более способными 

учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения 

материала учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

Работа в группах: более 

способные ученики 

оказывают поддержку 

менее способным, работа 

в парах: оказание 

поддержки 

слабоуспевающим 

учащимся учителем 

(клише) 

 Критерии успеха, 

наблюдение,комментарии 

учащихся  

Кабинет оборудован в 

соответствии с нормами 

безопасности, следить за 

осанками учащихся 

Рефлексия по уроку 

Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными? Все ли 

учащиеся достигли 

ЦО?Если нет, то почему? 

Правильноли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока? 

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 
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13.02.2023 ж.   № J00030 

ШОҢОВ АБЗАЛ ШАЙБЕКҰЛЫ                                                                                                       

Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласы                                                                                       

Қаратау құрылыс-техникалық колледжісінің                                                                        

өндірістік оқыту аға шебері 

 

Курс: 

 

3 
 

Топ: 

 

1401-17-9б 
Са-

бақнөмі

рі 

(пара) 

 

1-7 

Мамандық/  

біліктілік:  

1401. 000 «Үйлер мен ғимараттар салу және пайдалану» 

1401 202- Құрғақ құрылыс маманы»  

Модульдің 

атауы: 

Сылақ жұмыстары.   

Сабақ тақы-

рыбы: 

Қабырға беттігінен дақтарды кетірудің тәсілдері 

Күні:  «_18.05 -30.05.2019ж              

ж. 
Ұзақтығы:  сағат 

 (90 мин) 

Өткізуорны:  шеберхана  

Сабақмақсаты:  Қабырға беттігінен дақтарды кетірудің әдіс- тәсілдерін 

үйрету 

Сабақ міндеті: 

 

1.  Әртүрлі қабырғаның беткі қабатты дайындау. 

2. Қабаттар құрамына кіретін негізгі компоненттерді білу 

3. Механикалық тәсілмен майлы шпаклевканы дайындау. 
 

Күтілетін 

нәтиже: 

1.  Әртүрлі қабырғаның беткі қабатты дайындау біледі 

2. Қабаттар құрамына кіретін негізгі компоненттерді 

біледі 

3. Механикалық тәсілмен майлы шпаклевканы 

дайындайды 

Сабақтың түрі: Лекция, практика 

Оқыту әдістері, әдістемелік тәсілдер, педагогикалық техника, педагогикалық 

технологиялар:  

Топтап жұмыс жасау.   

 

Қажеттіқұрал-

дарменжаб-

дықтар:  

Сызбалар, суреттер, оқулық,анықтамалар, бейне роликтер, 

слайдтар, т.б. 



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16 

Қосымша 

ақпарат көзі 

(әдебиет): 

 

1.Құрылыста еңбек бойынша норматнвтік актілердің жннағы. I, 

II модуль М    

   Стройиздат, 1984 

2. Крейнулин Л. Н. Ұсталық жұмыстар. 3 жығарылым. М 

Жоғары мектеп, 1988 

3.Крейнулин Л. Н. Ағаш-ұсталық жұмыстар. 2 жығарылым. М 

Жоғары мектеп, 1976 

4.Конин А. Д., Вершинина 0. С. Құрылыстағы өңдеу 

жұмыстары, М. Стройиздат,  

1987 

Оқытушының  байланыс ақпараттары : 

Тегі, аты- жөні: 

Шонов Абзал Шайбекович  

Тел.:     87082106077 

 

 

 

Сабақтың 

барысы 

Уа 

қыт 

(ми

нут) 

Оқытушының әрекеті  
Тыңдаушылардың 

әрекеттері 

Оқу 

ресурстары 

мен 

материалдар

ы 

1 2 3 4 5 

1. 

Ұйымдаст

ыру кезеңі 

2 

мин 

1.Білім алушылармен 

сәлемдесу, жоқтарды 

белгілеу. 

2. Оқу тәжірибесіне  білім 

алушылардың 

дайындығын тексеру. 

Білім алушылардың 

сәлемдесуі және 

жоқтарды анықтау; 

көп уақыт болмаған 

топта пайда болған 

білім алушылармен 

сәлемдесу; білім 

алушылардың 

назарын паузаларды 

және т.б. қолданумен 

сұрақтарды қою 

арқылы 

ұйымдастыру. 

Үлестірмелі 

материалдар, 

плакаттар 

2. Үй 

жұмысын 

орындауды 

тексеру 

7 1. Үй жұмысын 

орындаудың дұрыстығын, 

толықтығын және 

ұғынушылықты бекіту  

2. Білімдегі және қызмет 

әдістеріндегі 

Берілген оқу 

материалын меңгеру 

дәрежесін анықтау; 

Білім алушылардың 

білімдеріндегі 

қарапайым 
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кемшіліктерді анықтау 

және олардың үй 

жұмысын орындау кезінде 

пайда болу себептерін 

айқындау. 

3. Тексеріс кезінде 

анықталған кемшіліктерді 

жою. 

кемшіліктерді және 

олардың туындау 

себептерін анықтау; 

Анықталған 

кемшіліктерді жою. 

3. 

Оқушылар

дың негізгі 

кезеңде 

жұмысқа 

дайындығ

ы 

5 

мин 
Тақырып: Қабырға 

беттігінен дақтарды 

кетірудің тәсілдері. 

Жаңа тақарыпқа 

назар аудару.  

Сабақтың тақырыбы 

мен жоспарын жазып 

алу 

 

 



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

18 

4. 

Қызметтің 

жаңа білімі 

мен 

тәсілдерінің 

қалыптаст

ыру 

60 

мин 

Беттерді дайындау екі 

мақсатты шешу үшін 

орындалады: біріншіден, 

бетте қажетті кедір-

бұдырлық жасау, шаң 

және әр түрлі ластанудан 

тазалау жолымен оның 

сылақ жабуымен берік 

ұстасуын қамтамасыз ету; 

екіншіден, сы- лақ 

ерітіндісінің артық 

шығынына, еңбек 

өнімділігін төмендетуге 

және сылақ 

жұмыстарының құнын 

көтеруге келтіретін 

тіктіктен және 

жазықтылықтан бет 

мөлшерден тыс ауытқуын 

жою. 

Сылақтауға жататын 

кірпіш, бетон және басқа 

беттерді тозаңнан, 

батпақтан, майлы және 

битум дақтарынан ұқып- 

ты тазалау керек. Кедір-

бұдырлығы аз беттерді 

(мысалы, бетон) тілумен, 

кертумен өңдейді. Жіктері 

толтырылып қаланган 

кірпіш қабырғаларды 

сылақтағанда алдын ала 

жіктерді 10—15 мм 

терендікке тырнап із 

салады немесе олардың 

бетін тегіс кертіп түсіреді, 

сосын шанды кетіреді. 

Бетті дайындау 

жұмыстарын 

механикаланған 

құралдарды қолданып 

орындаған жөн. Сонымен 

Меңгерілетін 

материалдарды 

ұғынып, дәптерлеріне 

жазып алу. 

Оқулыққа назар 

аудару. 

Қажетті 

ақпараттарды жазу 
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жіктерді керту және шабу 

үшін әр түрлі 

ауыстырмалы үштыктары 

бар электр шой балғалар 

қолданылады. Беттерді 

кедір-бұдырлықтан, 

қаспақтан, шығыңқы 

жерлерден тазарту үшін 

электр ажарлау 

машиналарын 

пайдаланады. Үлкенбет-

тердітазалауүшінқұм-

сорғалатқышаспаптарқол-

данады. 

5. 

Зерделенге

н 

материалд

ы түсінуді 

алғаш 

тексеру 

 

10 

мин 

Бояу жұмыстары  

дегеніміз не ?  

Бетонды және 

штукатураланған беткі 

қабатты  қалай 

дайындайды? 

Қолмен және 

механикалық құралмен 

пайдалануда қандай 

талаптар қойылады? 
Үстіңгі беттерді жөндеу 

және тегістеуде   

талаптар қойылады? 

Ағаш беткі қабатын 

дайындауда   талаптар 

қойылады? 

Металды қабатының 

дайындауда  талаптар 

қойылады? 

Жаңа тақырыпты 

меңгергені бойынша 

сұраққа жауап беру, 

ойын жеткізу. 

Қателерін түзету 

 

6. 

.Қызметтің 

жаңа білімі 

мен 

тәсілдерін 

бекіту 

10 

мин 

 
Сылақ астыңдағы тас, 

бетон, ағаш қабаттарын 

дайындау. 

Меңгерген 

материалдың 

маңызды белгілерін 

орындау. 

Оқытушының пікірін 

ескере отырып үлгіге 

қарап, керекті 

ақпаратты жазып 
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 Сылақтауға жататын 

кірпіш, бетон және басқа 

беттерді тозаңнан, 

батпақтан, майлы және 

битум дақтарынан ұқып- 

ты тазалау керек. Кедір-

бұдырлығы аз беттерді 

(мысалы, бетон) тілумен, 

кертумен өңдейді. Жіктері 

толтырылып қаланган 

кірпіш қабырғаларды 

сылақтағанда алдын ала 

жіктерді 10—15 мм 

терендікке тырнап із 

салады немесе олардың 

бетін тегіс кертіп түсіреді, 

сосын шанды кетіреді. 

отырады 

 

 

 

 

 

 

 

7. Қызметті

ң  білімі 

мен 

тәсілдерін 

қолдану 

2 

мин 

пікір алмасу,    белсенді,  

топ бойынша жұмыс 

жасау 

топтықжұмыс жасау 

8. Білімді 

жалпыланд

ыру және 

жүйелендір

у 

5 

мин 

Сылақ жұмыстары  

бойынша байланыс жасау.  

Өмірмен байланыстырып 

жағдаяттар құру 

Өз пікірлерін жеткізе  

білу 

9. Қызметті

ң білімі мен 

тәсілдерін 

бақылау 

және 

өзіндік 

бақылау 

 

10 

мин 

Практикалық тапсырма  

орындау 

 

Сұрақтарға жауап 

беру 

10. 

Қызметтің  

білімі мен 

тәсілдерін 

түзету 

5 

мин 

Білім алушылардың білімі 

мен қызмет әдістерінде 

анықталған кемшіліктерді 

түзету 

Білім мен қызмет 

әдістерінде 

анықталған 

кемшіліктерді түзету 

бойынша білім 

алушылардың 



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

21 

қызметін 

ұйымдастыру 

11. Үй 

тапсырмас

ы туралы 

ақпараттан

дыру 

3 

мин 
Қабырға беттігінен 

дақтарды кетірудің 

тәсілдерін үйрену 

Берілген тапсырманы 

жазып алу, орындау 

12. Сабақ 

қорытынд

ыларына 

қорытынд

ы жүргізу 

және 

рефлексия 

5 

мин 

1. Меңгерілген оқу 

материалын жалпылау 

және кәсіби 

маңыздылығын көрсету. 

2. Барлық топтың және 

жеке білім алушылардың 

жұмысына сапалы баға 

беру. 

3. Өздерінің уәждемесі 

және қызметі, психикалық 

– эмоциялық жағдайы мен 

оқытушы мен басқа білім 

алушылардың өзара 

әрекеттесуі бойынша 

білім алушылардың 

рефлексиясын 

ұйымдастыру 

Меңгерілген білім 

мен қызмет әдістерін 

жалпылау; 

меңгерілген білім мен 

қызмет әдістерінің 

болашақ кәсіппен 

байланысын ашу;оқу 

саба-ғының 

нәтижелерін 

шығару;өзіндік оқу 

қызметі мен оның 

нәтижелерінің 

рефлексиясына білім 

алушыларды 

ұйымдастыру 
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10.02.2023 ж. г    № І00057 

Математическое моделирование биологических процессов 

ИБРАГИМОВА ЛЕЙЛА МАНСУРОВНА 

Учитель биологии 

КГУ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №64 ИМЕНИ 73 

ГВАРДЕЙСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ СТАЛИНГРАДСКО-

ДУНАЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ" УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ 

 

Мало кто знает, что применение математических формул и параметров 

позволяет смоделировать большинство биологических систем и процессов. 

Каждая биологическая система или процесс имеет свои числовые значения 

(размер, вес, численность и т.п.), которыми можно оперировать с 

применением современных информационно-коммуникационных технологий. 

Математическую модель представляет формула, осуществляющая расчеты с 

параметрами разных значений, и определяющая ее количественные данные. 

Выводы и обобщения формируются в ходе расчетов. 

Расчет и перерасчет большого объема полученных данных осуществляется 

благодаря электронным таблицам. Именно таблицы решают задачи по 

быстрой и виртуозной обработке количественных данных исследуемого 

биологического объекта или целого процесса. 

Моделирование с применением электронных таблиц осуществляется в 

четыре этапа: 

1) ставится задача; 

2) разрабатывается модель; 

3) запускается компьютерный эксперимент; 

4) анализируются результаты. 

Предлагаем рассмотреть каждый этап математического моделирования. 

Первый этап. Постановка задачи. 

Именно постановка задачи считается самой первой ступенью любого вида 

моделирования и соответственно математическое моделирование не 

исключение. Задачи подразделяются на две группы, которые звучат 

следующим образом: «что произойдет, если…» и «что сделать, чтобы…». 

Первая группа требует включить в себя задачи, которые исследуют 

характеристики изменяющегося объекта при определенном виде воздействия 

на него. К примеру, ставится задача, с помощью которой необходимо 

определить изменение скорости гепарда через 5 секунд, если он будет 

двигаться с ускорением 0,5 м/с² и начальной скоростью 5 м/с. 
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Расчет осуществляется с применением формулы: путем подстановки 

начальных данных. Результат расчета представленной модели, будет 

следующий: 5+0,5 · 6=8 м/с. 

Более расширенное задание для примера выше выглядит следующим 

образом: как изменится скорость гепарда через 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 с? 

Наглядное отображение зависимости расчетных параметров модели от 

исходных данных мы можем наблюдать на графиках и диаграммах. 

Следующая группа задач обладает обобщенной формулировкой: какое 

необходимо осуществить действие с объектом, чтобы его показатели 

соответствовали некоторым заданным условиям. Данные задачи 

соответствуют принципу: «что необходимо сделать, чтобы…». Например, 

сколько потребуется энергии, чтобы синтезировать несколько тысяч молекул 

ДНК? Для решения подобной задачи применяются более сложные 

математические формулы. 

Очень часто требуется проводить комплексное моделирование. В этом 

случае в первую очередь решают задачу «что произойдет, если…». После 

этого строятся расчетные таблицы по формулам с корректировкой начальных 

данных в определенном диапазоне. Зависимость параметров модели от 

начальных данным анализируется на основе таблиц. Подбор исходных 

данных в ходе анализа должен соответствовать проектным – «что сделать, 

чтобы…». 

Четко сформулированная цель моделирования напрямую влияет на 

успешность будущей модели, поэтому всегда следует точно знать, что 

должно получиться в итоге. Не стоит забывать о том, что поставленные в 

задаче вопросы непосредственно связаны с целью, а формализация задачи 

вытекает из общей формулировки цели. 

На основе поставленной цели определяются параметры, которые были ранее 

известны (начальные данные) и те, которые требуется найти (конечный 

результат). Из предполагаемого результата с большими показателями 

данных, следует выделять только те, которые имеют наивысшее влияние на 

исследуемый объект. 

Второй этап. Разработка модели. 

Разработку модели целесообразно начинать с постройки информационной 

модели. Данная модель, в виде разнообразных знаковых форм на 

завершающем этапе конвертируется в компьютерную. 

Информационная модель в виде табличной формы обозначает параметры и 

действия исследуемого объекта. Представления об объектах можно 

 

демонстрировать не только в виде таблиц, но и виде схем, чертежей, 

формул. Это в свою очередь даже улучшает понимание поставленной задачи. 

В исследованиях может применяться прием уточнения моделей, где модель 

первоначально представлена минимальными входными данными, а далее 
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дополняется введением дополнительных, более расширенных характеристик. 

Для исследования количественных характеристик требуется создание 

математической модели на основе математических формул. 

Компьютерная модель строится на базе информационной и математической 

моделей, напрямую связанной с программой, на базе которой будет 

происходить моделирование. В нашем случае этой программой будет 

табличный процессор – MS Excel. 

Для правильного составления расчетных таблиц выделяют три области 

данных: 

1. Исходные данные; 

2. Промежуточные расчеты; 

3. Конечный результат. 

Исходные данные вводятся вручную, в то время как промежуточные и 

конечные результаты рассчитываются на основе математической модели с 

помощью введенных в таблицу формул. 

Этап третий. Компьютерный эксперимент. 

В соответствии с поставленными задачами и достигаемой цели, 

осуществляется тестирование и целая серия намеченных экспериментов. 

План компьютерного эксперимента отображает последовательность работы с 

моделями. 

Следующим этапом будет – тестирование. Тестирование заключается в 

проверке введенных данных и формул в электронную таблицу. Для проверки 

верности алгоритма построения компьютерной модели применяется 

тестовый ввод исходных данных. 

В случае, если в процессе моделирования используются расчетные формулы, 

то осуществляется ручной подбор разнообразных вариантов исходных 

данных. План тестирования обязательно должен содержать эксперимент или 

целую серию экспериментов. 

Основой для анализа моделирования должны стать осмысленные результаты 

каждого эксперимента. 

Четвертый этап. Анализ результатов моделирования. 

Анализ – это заключительный этап процесса математического 

моделирования. По полученным общим данным проведенного 

моделирования, можно судить о том, насколько они удовлетворяют 

поставленным целям и задачам. Важным показателем будет то, на сколько 

полученные показатели соответствуют реальности и сопоставимы с 

исследу 
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10.02.2023 ж.  № І00056 

 

Химия, биология пәндерін оқытуда білім мазмұнын жаңарту жолдары 

КАРАБАЛАЕВА АЙГЕРИМ ГАЛЫМОВНА 

Жетісу облысы Кербұлақ ауданы 

 «Ш.Уәлиханов атындағы орта мектеп» КММ 

директордың оқу -ісі жөніндегі орынбасары, 

 химия және биология пәнінің мұғалімі 

 

Қоғамда туындап отырған жаңа экономикалық қатынастарға орай білім 

беруді реформалау мәселесі туындайды. Реформалаудың басты мәселесі білім 

мазмұнын толық жаңғырту жетілдіруді талап етеді. Ол білім беру стандарттарын, 

базалық оқу жоспарларын жасау және тәжірибеге енгізу арқылы жүзеге аспақ. 

Стандарттар барлық тұрпаттағы оқу құралдарының қай түріне жататынына 

қарамастан, кадр даярлаудың жоғары біліктілік сапаларын үйлесімді атқаруы 

тиіс. Бұл күнде өмір өлшеусіз өзгереді. Қазақ халқы өз еркін өз қолына алып, өз 

болашағы болып табылатын болашақ жастарды білім мен тәрбие ісіне көңіл 

бөліп, өзіндік бағыт ұстап, жасампаздық жолға меңзейтін әдістер ұсынуда. 

Өз мүддесі мен қоғамдық мүдделерді ұштастыра білетін, зиялы, 

адамгершілігі мол, денсаулығы мықты жеткіншек тәрбиелеу. 

Оқушылардың санасына туған халқына деген патриоттық сезім ұялатып, ұлттық 

рухты сіңіру. Сондай – ақ тілі мен әдебиетін, тарихы мен өнерін қастерлеп, салт 

дәстүрін меңгерту. Әр оқушыны дара тұлға деп танып, олардың бойына үнемі 

оқып үйренсем деген ізденімпаздық қасиет дарыту, оларға өздігінен білімдерін 

толықтырып тереңдету тәсілдерін жаңа технологиялармен, әдіс-тәсілдермен 

байланыстыра отырып дамыту. 

Қоғамның өзгеруімен байланысты білім беру әдістері де, білім көлемі де үнемі 

өзгеріп отырады. Ол білім беру заңдылықтарына байланысты өзгеріп дамып 

отырады. Жаңа технологияларды сабақта қолданудың тиімділігін қашан да жолға 

қоямыз. Оқушыға қалай оқу керектігін үйрету, соның нәтижесінде еркін, өзіндік 

дәлел - уәждерін нанымды жеткізе білетін, ынталы, сенімді, сыни ойлай алатын, 

пікір - көзқарастары жүйелі дамыған, сандық технологияларда құзырлылық 

танытатын оқушы қалыптастыру. 

2016-2017 оқу жылынан бастап жаңартылған білім мазмұнына барлық 

сыныптар көшеді. Ол 12 жылдық білім беруді кезең-кезеңімен енгізу, 

функцияналдық сауаттылықты дамыту үшін мектептегі оқыту стандарттарын 

жаңарту. Жоғары сыныптарда жанбасылық қаржыландыруды енгізу, табысты 

мектептерді ынталандыру жүйесін құру. Білім беру жүйесінде-жоғары 

сыныптарды ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңімен көшу. «Нұрлы Болашақ» 

ұлттық жобасын әзірлеу және жүзеге асыру. Мектептік білім берудің 
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қолданыстағы оқу бағдарламаларына «Мәңгілік ел» құндылықтарын енгізу. 

Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі саласы жаңа тәсілдер аясында кеңеюде. Ол – 

пәнаралық және жобалық қызмет, оқыту мен басқаруда ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды пайдалану, білім беру қажеттіліктері ерекше 

балаларды интеграциялау және ата-аналарды консультациялық қолдау. Білім 

алушылардың оқу нәтижелерін бақылау үшін педагогтердің таңдауымен іске 

асырылатын әртүрлі әдістер мен құралдар қолданылады. 

Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша 12 сұрақ: 

1. Жаңартылған орта білім беру мазмұнына көшу 

2. Мектептегі бес күндік оқу аптасы 

3. 12 жылдық оқыту моделіне көшу 

4. Оқыту орыс тіліндегі мектептерде қазақ тілін жаңаша оқыту әдістемесі 

5. Ағылшын тілін оқытудың заманауи әдістемесі 

6. 2019 жылдан бастап 10 және 11 сыныптарда ағылшын тілінде оқытыла-

тын пәндерді енгізу 

7. Бірыңғай оқулықты енгізу 

8. Оқу бейнематериалдары 

9. Шағын жинақты мектептермен жұмыс 

10. ҰБТ-дағы өзгерістер 

11. Мұғалімдердің жүктемесі 

12. Мұғалімдермен тікелей байланысу және мектептердің есеп беруі 

Заманауи қоғамның ақпараттандыру жағдайында пән мұғалімдері 

АКТ-құзыреттілігін біліп, қосымша ресурстарды пайдалана отырып, соның 

ішінде интернет және пән бойынша ақпаратты табу мен өңдеу білігін 

қалыптастыруы керек. 

Білім мазмұнын жаңарту шеңберінде мектеп оқушыларының функционалдық 

сауаттылығын дамыту білім берудің басым мақсаттарының бірі ретінде 

айқындалып отыр. Функционалдық сауаттылық әр мектеп пәнінің негізінде 

қалыптасады. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту және оның 

қалыптасуын тексеру құралы шығармашылық сипаттағы тапсырмалар болып 

табылады. Жаратылыстану ғылыми сауаттылық – жаратылыстану 

ғылымындағы білімін қолдана білу, қоршаған ортаны және адамзат енгізген 

өзгерістерді түсіну үшін, табиғи-ғылыми мәселелерге қатысты және ғылыми 

дәлелдермен негізделген сұрақтарды анықтап тану және негізделген 
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қорытынды жасай білу қабілеттері. 

Ұлттық тілде оқытылатын мектептерде «Математика», «География», 

«Физика», «Биология» пәндерін көптілді оқыту бойынша әдістемелік 

ұсынымдар бар. Әдістемелік ұсынымда жалпы білім беретін мектептердегі 

сабақта көптілді оқытуды ұйымдастыру мен пайдалану бойынша практикалық 

ұсынымдар, сабақты жүргізудің типтері мен формалары, әдістемелік 

тәсілдердің жиынтығы көрсетілген. Пәнді көптілді оқытудың дидактикалық 

тәсілдері суреттелген, пән бойынша оқушылардың тілдік құзыретін және 

функционалды сауаттылығын дамытудағы жұмыстың мазмұны, әдістері және 

нысандары бойынша ұсыныстар беріледі. 

ХХI ғасырда оқушылардың сын тұрғысынан ойлау, өзін-өзі ынталандыру, өзін-

өзі реттеу, оқи білу дағдыларын белсенді әрі табысты қолдану дайындығын 

қалыптастыруға ықпал ететін қажетті білім ортасын құруға мүмкіндік береді. 

Үшінші (базалық) деңгей бағдарламасы бойынша оқып шыққан мұғалімдер: 

- жоспарлау процесін, бағалау жүйесі мен рефлексиялауды жетілдіруі, жеті 

модуль тақырыбында кіріктірілген тізбекті сабақтар серияларын іске асыруға 

тиіс. 

- Бағдарламаның 7 модулін қолданудың, сабақтарға қатысу арқылы 

оқытуда инновациялық тәсілдерді қолданудың тиімділігін бақылау; 

- сол мұғалімнен білім алатын оқушылардың білім сапасына мониторинг 

жүргізу. 

1. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер «Диалог негізінде оқыту және 

оқу» және метасана немесе «Қалай оқу керектігін үйретуді» қарастырады. Білім 

беру әдістері ішінде ерекше орын алатыны - диалог. Диалог оқушылардың 

сөйлесу әрекетін, сұрақты дұрыс қоя білуде, ақпарат алмасуда, жалпы тіл 

үйренуде таптырмас жұмыс түрі. Әр түрлі тақырыпта диалог құрғызу мынадай 

нәтиже береді: сабақта белсенділік жоғарылайды; сөздерді есте сақтау қабілеті 

дамиды; оқуға қызығушылықтары артады; 

2. Сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз не? Ол: 

- күрделі мәселелерді шешуге, аса маңызды, жауапты шешімге қабылдауға 

құштарлық; 

- үйрету мен үйрену бірлігінен, үйренудің қызығушылығынан тұратын, 

үйренушінінің сеніміне негізделген құрылым. Төмендегідей нәтиже береді: 

- білім алушының белсенділігін арттыру; 

- пәнге қызығушылығын ояту; 

- зерттеуге икемділігін дамыту; 
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- білім алушылар бір - бірімен қарым - қатынас жасай біледі; 

- басқаларды тыңдауды, кез-келген жауапқа сыйластық, түсіністікпен қарау. 

Жалпы, сыни тұрғыдан ойлайтын оқушылар белсенді болады, олар сұрақтар 

қойып дәлелдерді талдайды. 

3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау 

Мұғалім оқушыны оқуға мәжбүрлеу үшін кейде «баға-жазалау құралы» деген 

әдісті қолданулары да мүмкін. Ол сыныптың бағалау журналына түскеннен 

кейін оқушының мұғалімге және сабаққа кері көзқарасын туғызуына әкеліп 

соғады. Қазіргі кезде 3,4,5 қою білім деңгейлерін тексеруде аздық етеді, себебі 

көпшілік жағдайда салыстырмалы тәсілдерді пайдаланып қоямыз деп 

ойлаймын. 

Көтеріңкі баға қою оқушының сабаққа қызығушылығын арттыратыны белгілі, 

жиі қолдану теріс нәтиже береді. Ол үшін мұғалім жақсы бақылаушы бола білуі 

тиіс. Оқушының нені білетінін, нені істей алатынын, қиындықтарға кездесуі 

мүмкін бе? деген сауалға өзі жауап іздеуі шарт. «Көп оқығаннан емес, көп 

көргеннен сұра» деген түсінікке сәйкес зертханалық жұмыстар орындау 

барысында осымен бетпе-бет кездесемін. 

Бақылау, қорытынды және логикалық қорытынды арқылы мұғалім жиынтық 

бағалай алады. Бір оқушының бойынан барлығы табыла білсе, екінші 

біреулерінде тек осының бір түрін ғана бақылауға болады. Білім сапасын 

арттыру мақсатында критериалды бағалау жүйесін дамыту маңызды болып 

отыр. Критериалды бағалау - оқушылардың білім жетістіктерін анықтауға, 

оқушыларға алдын-ала белгілі, білім берудің мақсаты мен мазмұнына сәйкес 

нақты анықталған критерийлер бойынша салыстыруға негізделген процесс. 

«Өте жақсы», «жақсы», «керемет», «қанағаттандырарлық» деген түсініктер, 

сонымен қоса қолдау, қолпаштау оқушыларға ерекше әсер қалдырады деген 

ойдамын. Әлемдегі бағалау жүйелерінің көпшілігі- нормативті, яғни қандай да 

бір белгіленген нормамен салыстыру арқылы бағаланады. Критериалдық 

бағалау жүйесі нормативті бағалау жүйесіне жатады. Бұл бағалау жүйесі- 

тұлғаның қалыптасуына бағытталған бағалау жүйесі болып табылады. 

Химия пәні бойынша оқушылардың білім жетістіктерін бағалаудың жалпы 

критерийлерін Блум таксономиясына салып, талдауға болады. 

Критерийлер Максималды деңгей 

1.Білу 1 

2.Түсіну 2 

3.Қолдану 3 

4.Талдау 4 

5.Жинақтау 5 

6.Бағалау 5 
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Барлығы 20 

Оқушылардың білім деңгейлері мына шәкілмен бағаға айналдырылады: 

Ұпай саны Баға 

9-нан төмен ұпай «2» 

10-14 ұпай «3» 

15-17 ұпай «4» 

18-20 ұпай «5» 

Оқушы өзін бағалағанда қызығушылығына ықпал етеді, білім алуға түбегейлі 

әсер ететіндігін бірнеше сабағымда байқадым. Алғашқыда көтерме бағалаулар 

жүзеге асады, оқушыға нақтылап ұғындырғанда ол жауапкершілікті сезініп, 

осыған қарай бағыт алады. 

«Оксидтер» тақырыбына топ болып критериалды бағалау құрған болатынбыз, 

ол төмендегідей болды. 

№ Критерийлер Балл Блум 

таксономиясы 

1. Анықтамасы 1 балл Білу 

2. Аталуы, валенттілікке сәйкес 

формула құру 

2 балл Түсіну 

3. Жіктелуі 2 балл Түсіну 

4. Табиғатта таралуы 1 балл Білу 

5. Алынуы 3 балл Талдау 

6. Физикалық қасиеттері 1 балл Білу 

7. Химиялық қасиеттері 3 балл Қолдану 

8. Қолданылуы 2 балл Жинақтау 

9. Оксидтердің бейорганикалық 

қосылыстардың арасындағы 

алатын орнын бағалау 

5 балл Бағалау 

Осы нұсқаларды сабақтарымда қолданып жүрмін. 

Нақты критерийлер құра отырып, оны оқушылармен талдау арқылы бағалау 

тиімді екендігін түсіндім. Мысалы, кез-келген сыныпта химиялық реакция 

теңдеулерін құруда, сандық есептер шығаруда: 

1. Элементтің дұрыс таңбалануы 1 балл 

2. Реакция теңдеуінің дұрыс құрылуы 2 балл 



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

30 

3. Валенттілікке сәйкес формуланы құрастыру 2 балл 

4. Коэффициенттердің қойылуы 2 балл 

5. Теңестірілуі 3 балл 

6. Реакцияға қатысқан, түзілген заттарды оқи білуі ... 5 балл 

15-13 «5» 12-10 «4» 9-7 «3» 6-0 «2» 

Осыны қолдану барысында «дұрыстап ойлансаң бұл есепті шығара аласың», 

«сенің көмегің қажет», «сәл ойлан, білімің жеткілікті», «мына есепті жақсы 

шығардың», «алдыңғы сабақта шығардың ғой, сол тапсырмаға ұқсас» деп 

қолдау көрсетіп отырамын. 

Топта жұмыс істегенде барлығы есеп шығаруға, қате жібермеуге, талдауға 

талпынады, нәтижеге бірге қол жеткізеді. 

Ал, 8-сынып бақылау жұмысында балдық шәкіліне бағаны нақтылап алғанымда 

жұмыс оң нәтижесін берді. 

 

 

20-18 «5» 

17-14 «4» 

13-10 «3» 

9- 0 «2» 

 

 

 

Қорытындылай 

келетін болсам, 

критериалды бағалау 

арқылы жоғары 

сынып оқушылары 

өздерін-өзі бағалай 

алады, топ 

басшысының формативті бағалауымен келісімге келеді, яғни оқушылар бірін-

бірі бағалағанда әділдік бар. Ал, орта буын балалары мұғалімнің жиынтық 

бағалауымен түсіндірме жүргізген жағдайда қанағаттанады, келіседі. Нақты 

критерийлер оқушылармен бірге талданса, өздерінің оқуын қалай жақсартуға 

болатындығын түсінеді. 

Бағалау жүйесінің негізгі мақсаты-білім сапасын арттыру болып табылады. Ал, 

1 Химиялық элементтің атауымен таңбалайды 1 

балл 

2 Теориялық білімді тұжырымдай біледі 2 

балл 

3 Сұраққа толық жауап беріледі 2 

балл 

4 Ережені біліп, мысалын дәлелдеп береді 3 

балл 

5 Теңдеуді аяқтайды, теңестіре алады 3 

балл 

6 Есептің шығарылу жолын біледі 4 

балл 

7 Жаттығуларды толық аяқтайды 5 

балл 
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қазіргі заманғы білім сапасы дегеніміз-ол білім алушының келешектегі өзінің 

әртүрлі жеке мәселелерін шешуге керекті, қажетті құзіреттіліктерін 

қалыптастыратын білім беру нәтижесі. Оқушыларды бағалауда дәлдік пен 

дәлелділікке үйрету керек, өйткенді шолу өлшемдерін қолданатын және 

нәтижелерді бақылай алатын тұлғаға бағыттауды қолға аламын. 

4. Білім беруде ақпараттық - коммуникациялық технологияларды пайдалану. 

Ақпараттық - коммуникациялық технологияның тиімділігі - келешек ұрпақтың 

жан - жақты білім алуына, іскерлігі мен шығармашылығын еркін дамытуға жол 

ашатын педагогикалық - психологиялық жағдай жасауында. 

Сондай - ақ, интерактивті тақта арқылы уақытты үнемді пайдалануға, 

оқушылардың ынтасын арттыруға қажетті, әрі пайдалы құрал. Әр түрлі тест 

тапсырмаларын жүргізіп, оқушылардың білім сапасын бақылауда да 

компьютерлік технологияның үлесі зор. 

5. Талантты және дарынды балаларды оқыту 

Дарындылық-адамның өз бейімділігі арқылы, шығармашылықпен жұмыс істеу 

арқылы қалыптасатын қасиет. Көбінесе “дарынды оқушы-бұл жақсы оқитын 

оқушы” деген пікір қалыптасқан. Оқуда қиыншылық туғызбайтын, тәртіпті, 

ұйымшыл, білімді, тұрақты, ұғымтал, өз ойын нақты және түсінікті жеткізе 

алатын оқушылар ғана емес. Дарынды оқушымен жұмыстың негізгі мақсаты-

олардың шығармашылық жұмыста өзінің қабілетін іске асыруға дайындығын 

қалыптастыру. Ал мақсатқа жету - оқу бағдарламасын тереңдетіп оқыту және 

оқушылардың танымдық белсенділігін дамыту арқылы жүзеге асады. 

6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту. 

Еш нәрсеге бейімділігі жоқ, қабілетсіз бала болмайтыны педагогикада 

дәлелденген. Мысалы, төрт жасар балалар көп сұрақ қояды және «қайда», «не», 

«кім», «неге», «қашан» сияқты көптеген сұрақтар пайдаланады. Жалпы шәкірт 

бойына білім нәрін сіңіруде ең бастысы оқушының жас ерекшеліктерін ескеру 

қажет. Топтық жұмыс немесе диалог барысында оқушының жас ерекшелігін 

ескере отырып жұмыс жасау - бұл мұғалімнің жан - жақты ойластырылған 

шеберлігін қажет етеді. 

 

7. Білім берудегі басқару және көшбасшылық. 

Осы заманғы кез келген оқыту технологиясы оқу процесін ұйымдастыру 

кезеңінде технологияның бар мүмкіндіктерін үнемі шығармашылықпен 

пайдалану қажеттілігіне көңіл аударуда. Оқыту технологиясын оқыту процесін 

ұйымдастыру, басқару және бақылау деп түсіну керек. Осы орайда өз 

тәжірибемнің негізінде оң нәтижеге қол жеткізу үшін алдыма мынадай мақсат 

қойдым: 
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- заман талабына сай білімді, білікті, дүниетанымы кең, шығармашылық 

қабілеті дамыған жеке тұлға қалыптастыру 

Осы мақсат негізінде алдыма қойған міндеттерім: 

- оқушының қабілеті мен талантын ашу; 

- шығармашылық, логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру; 

- өз әрекетінің нәтижелерін бағалай білу. 

Көшбасшылық қабілеті ең бірінші сабаққа даярлықтан басталады, яғни, 

өтілетін сабақтың жоспарын құру, оны өткізу әдістемесі, оқушылардың 

қабілеттерін, жас ерекшеліктерін ескере отырып, иллюстрация, техникалық 

құралдарды, дидактикалық материалдарды пайдалану. Мұғалімнің осы 

шығармашылық әрекеті арқылы оқушының шығармашылық қабілеті 

қалыптасады. Ал, көшбасшылық қабілеттер шығармашылық елес, 

шығармашылық ойлау арқылы жүзеге асады. Оқушыны шығармашылық 

ойлауға, жылдамдыққа, икемділікке, тапқырлыққа үйрету ол мұғалімнің әр 

сабағында қалыптасып отыратыны анық. Ұлы ағартушы Ахмет 

Байтұрсыновтың «Ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана, шәкірт жанына нұр құя 

алады», – деген сөзі ізденімпаз, жаңаша ұстаздарға арналғандай. 
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 14.02.2023 ж.   № J00039 

 

Отбасы құқығының ұғымы, мазмұны мен қағидалары 

 

ИБРАИМОВ ГАНИ АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ 

Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласы                                                                                       

Қаратау құрылыс-техникалық колледжісінің                                                                           

арнайы пәндер оқытушысы 

 

Модуль /пән атауы   

Құқық  негіздері 

Педагог Ибраимов Ғ.А. 

 

оқу жылы  2022-23        курс  IV          

топ:  0816199б             сабақ № 9 

 15.02.2023 ж.ж. 

Сабақ типі              Жаңа дәрісті хабарлау  

Сабақтың тақырыбы Отбасы құқығының ұғымы, 

мазмұны мен қағидалары 

Сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары мен міндеттері 

 Мақсаты : Жастар санасында 

Отбасы институтының 

маңыздылығын дәстүрлі құқық 

нормаларымен сабақтастыру арқылы 

ұялату, ҚР Конституциясының ІІ-ші 

(адам және азамат) бөлімінде 

белгіленген жеке тұлғаның 

құқықтары мен бостандықтарының 

студенттердің мінез-құлқында 

қағидаттық тұғырнамаға айналуына 

ықпал ету.  

Міндеті: 1.Тақырып арқылы 

студенттердің ойлау және 

салыстыра білу қабілетін дамыту, 

отбасының белсенді мүшесі (жұбайы, 

зайыбы) ретіндегі статусын  

(құқықтарын, міндеттерін және 

жауапкершілігін) түсіндіру 

2.ҚР заңнамындағы, соның ішінде 

Неке және отбасы (ерлі-

зайыптылық)  кодексіндегі отбасы 

мүшелерінің арасындағы 

қатынастарды  реттейтін  
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нормалармен студенттерді 

таныстыру. 

3. Студенттердің заң актілерімен 

жұмыс істей білу қабілетін ояту 

4. Тақырып бойынша құқықтық 

казустарды шешуді үйрету. 

Оқу сабақтары барысында білім 

алушылар игеретін кәсіби біліктердің 

тізбесі: (Осы тақырып бойынша 

студенттің дағдысын ашып көрсету 

керек) 

     Отбасы құқықғының мақсаты-

отбасыны емес, отбасы мүшелерінің 

арасындағы қатынастарды реттеу. 

    Отбасы,неке ұғымдарының мәнін,    

Отбасы субъектілерінің  құқықтары 

мен міндеттерін, жауапкершілігін 

біледі, Неке  жасын, неке тұру және 

бұзу  тәртібі мен шарттарын 

түсінеді. Некені тоқтату мен 

бұзуды, сонымен қатар некені сот 

тәртібімен және азаматтық хал 

актілерін жазу органында бұзу 

ерекшеліктерін ажырата алады. 

Бағалау критерийлері  Отбасының, некенің, алиментті 

қатынастардың негізгі белгілері мен 

оларды жүзеге асыру әдістерін біледі. 

Қоғамда некеге, отбасыға және 

балаларға тәрбиелеуге байланысты 

қалыптасқан жекелеген қасаң 

қағидаттардан заң нормаларының 

талаптарын  ажыратып, таниды. 

Сабақты жабдықтау 

-Оқу-әдістемелік құрал-жабдықтар, 

анықтамалық әдебиеттер 

-Техникалық құралдар, материалдар 

 Теориялық:  НичаеваА. Н. Семейное 

право. –М. : Проспект, 2000  

  Практикалық :  ҚР Кодексі «Неке 

және отбасы(ерлі –зайыптылық) 

туралы»  

                             ҚР Конституциясы 

ІІ-ші бөлім «Адам және азамат» 

                              ҚР Кодексі 

«Әкімшілік құқық бұзушылықтар 

туралы» 

                              ҚР Заңы «Бала 

құқығы туралы» 

     Тақта шетіне бағалау парағы 

ілінеді (сабақ барысында студент 
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жауабына сәйкес толтырылып 

отырады, түрлі-түсті 

фломастерлермен. 

     Үлестірме материалдар (тесттер 

№9.3, перфокарталар), 

бейнероликтер, презентация,  

смартфон және т.б. 

    Интерактивті тақтаны қолдану 

арқылы электронды оқулық, 

презентация (слайд), бейнероликтер, 

оқу  көрнекіліктері 

Сабақтың кезеңдері Сабақтың барысы /90мин/ 

Ұйымдастыру кезеңі /2мин/ Психологиялық ахуал 

қалыптастыру.Амандасу, көңіл 

күйлерін сұрау, студенттердің 

сабаққа қатысуын тексеру, 

дәрісхананың сабаққа дайындағы 

 тексеру 

Студенттердің оқудағы белсенділігін 

арттыру /10мин/ 
   Қызығушылықты ояту. Ой қозғау 

стратегиясы 

 Балалар  отбасы дегеніміз не?  

Отбасының  біздің  өміріміздегі ролі 

қандай? Неке қашан қиылған деп 

танылады: мешітте қиылса ма, әлде 

АХАЖ органдарында ма? 

 Пікірлер тыңдалады, қысқа 

талданып, бағаланады. Қате 

көзқарасқа төмен баға қойылмайды. 

 Жаңа сабақты хабарлау/  Пратикалық 

тапсыр-малармен жұмыс жасау  

/60мин/ 

1.Отбасылық құқық ұғымы. 

2.Некеге тұру шарттары. 

Араларында неке тіркелмейтін 

тұлғалар . Некені бұзу және 

тоқтату 

  3. Ерлі –зайыптылардың құқықтары 

мен міндеттері 

4.Ата-ана мен  балалардың 

құқықтары мен міндеттері   

5.Отбасы мүшелерінің алименттік 

қатынастары 

6. Ата-ана құқықтарынан айыру  
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Сабақтың нәтижесін шығару және 

рефлексия /15мин/ 

       Қорытындылау 

-қысқа блиц сұрақтарды пайдалану: 

1.Отбасы дегеніміз не? 

2. Неке  дегеніміз не? 

3. Некеге қойылатын негізгі 

талаптар 

4. Ата-аналардың құқықтары 

5.Ата-аналардың  міндеттері 
6.  Ата-аналардың балаларды 

тәрбиелеу және оларға білім беру 

жөніндегі құқықтары мен 

міндеттері  

7. Баласынан бөлек тұратын ата-

ананың ата-ана құқықтарын 

жүзеге асыруы 
 8..Ата-ана құқықтарынан айыру   

 9.  Ата-ана құқықтарын қалпына 

келтіру 
10. Ата-ана құқықтарын шектеу 

 

- құқықтық есептер  шығару  

Ысқаков С.А.  Отбасылық құқық. 

практикум  №1-3 есептер 

Қалған уақыт қорына байланысты 

есептердің барлығы, болмаса одан 

кемі шығарылуы және талқылануы 

мүмкін. 

     Бағалау парағында (сабақ 

жоспараның ажырамас бөлігі болып 

табылады) белгіленген бағалар оқу 

журналына қойыдады. 

  P.S. бір бағыттағы мәліметтерден 

студенттердің жалығу (шаршау) 

симптомдары орын алған жағдайда 

олардың  мәліметті қабылдау 

назарын қалпына келтіру 

мақсатында поэзия бетін ашқан жөн, 

яғни М.Мақатаевтың, 

Ф.Оңласынованың өлең жолдары 

оқылады. 
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Үй тапсырмасы туралы 

ақпараттандыру /3мин/ 

 

Үй тапсырмасы  экранда жабулы 

тұрады. Қоңырауға бір минут 

қалғанда ашылады: 

 Теориялық: Ничаева А.Н. Семейное 

право. -М. :Проспект,2000. Гл.1 

Практикалық: ҚРЗ «Неке және 

отбасы туралы» 1Тарау 1-5 б.б. 

 

3. «Некенің бұзылу себептері неде 

және оның алдын алу үшін қандай 

нормалар қабылдайтын едіңіз?» 

тақырыбында  қысқа эссе жазу 

ұсынылады  
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МАЗМҰНЫ 

 

 ОСМОЛА  ВАЛЕНТИНА  ВЛАДИМИРОВНА 

 КАМЫСБАЕВ ЕРМЕК БИРГЕБАЕВИЧ 

 БОРАНБАЕВ ЕСЖАН ӘЛІҚҰЛҰЛЫ 

 ШОҢОВ АБЗАЛ ШАЙБЕКҰЛЫ 

 ИБРАГИМОВА ЛЕЙЛА МАНСУРОВНА 

 КАРАБАЛАЕВА АЙГЕРИМ ГАЛЫМОВНА 

 ИБРАИМОВ ГАНИ АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ 


