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№ C00069  06.02.2023 ж 

Ғарышқа сапар 

АМИРОВА МАЙРА  ТЛЕККАБЫЛОВНА                                                                                                                             

Атырау  облысы.  Құрманғазы ауданы                                                                                                                

МҚКК «Балбөбек» бөбекжай балабақшасының                                              

тәрбиешісі          

Мақсаты:                                                                                                             

Білімділік: балалардың ғарыш, әлем туралы ұғымдарын қалыптастыру, Күн, 

жұлдыздар, Ай, Жер, ғаламшар жайлы мағлұматтар беру, іс-әрекетте 

балалардың геометриялық пішіндерді естеріне түсіру.                                

Дамытушылық: балалардың ақыл-ойын іс-әрекетте қызығушылықтарын 

дамыту, қимыл-қозғалыстарын жетілдіру. 

Тәрбиелік: айналаны қоршаған орта жайында білімдерін кеңейту, үлкендердің 

еңбегін бағалай білуге тәрбиелеу. 

Балалар, бүгін бізде тіл дамыту іс-әрекеті. Іс-әрекеттің тақырыбы «Ғарышқа 

сапар». 

Шаттық шеңбер 

Қайырлы таң, 

Ормандар мен далалар. 

Қайырлы таң, 

Достасқан бар балалар. 

Қайырлы таң, 

Біздің балабақшамыз. 

Қайырлы таң, 

Ғаламшарымыз. 

Жұмбақ жасыру. 

Ұшады қанатсыз 

Зырлайды аяқсыз (ЗЫМЫРАН) 

Сұрақ-жауап. 

-Балалар ғарышқа немен ұшады? (Зымыранмен ұшады) 

-Зымыранды қандай геометриялық пішіндерден құрастырамыз? (Үшбұрыш, 

тіктөртбұрыш, дөңгелек) 

-Енді осы бөлшектерден зымыранды құрастырайық. Сол құрастырған 

зымыранмен ғарышқа ұшатын боламыз. (Зымыран құрастырады) 

-Міне, ғарыш әлеміне де келіп қалдық. Балалар кеш түсіп, аспан 

қараңғыланады. Біз аспаннан нені көреміз? (жұлдызды аспанды көреміз.) 

-Бұл не? (жұлдыздар, планеталар) 
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-Осыларды бір сөзбен қалай атауға болды? (Ғарыш) 

-Бүгін міне, осы ғарыш туралы әңгімелейтін боламыз. 

-Балалар, аспанда қанша жұлдыз бар? (Көп) 

-Дұрыс. 

 Күн сайын аспаннан көп көретін, бізге жылуын беретін күн, ол аспандағы көп 

жұлдыздың бірі. Ол басқа жұлдыздардан бізге жақын тұрғандықтан үлкен және 

дөңгелек болып көрінеді. Күн- ең үлкен және ыссы жұлдыз. Ыстықтан оған 

жақындай алмайсың. Тіпті оған қарай алмайсың: тым жарық. 

-Кім айтады, күн қай бағытта , қалай жұреді? (балалардың жауабы) 

-Дұрыс. Күн сайын күн Шығыстан шығып, Батысқа батады. Күн біздің жерді 

айналып жүрген сияқты көрінеді. Бірақ тіптен олай емес. Негізі біздің жеріміз 

және басқа планетелар күнді айналады. Күнді және оны айналып жүрген 

планеталарды күн жүйесінің құрылымы деп атаймыз. Қайталайықшы. 

Балалар: Күн жүйесінің құрылымы. 

-Міне, күн жүйесінің құрылымы. Күн-жүйесінің орталығы болып саналады. 

-Күн жүйесінде неше планета бар? (9 планета бар) 

-Кім атап береді? (Меркурий, Венера, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун, Плутон) 

-Ал балалар, осы планеталарды біз аспанға қарап көре аламыз ба? (Жоқ) 

Сергіту сәті: 

Аспан, аспан, арайлым, 

Саған жиі қараймын. 

Сені көзбен шоламын, 

Мен ғарышкер боламын. 

Ойын «Ұшты,ұшты». 

-Ал кім айтады ғарышқа немен ұшады? Ұшақ, тікұшақ ұша ма? (Зымыранмен 

ұшады) 

-Дұрыс. Ғарышқа зымыранмен ұшады. 

-Ал ол зымыранмен ұшатын кімдер? (Ғарышкерлер) 

-Ең алғашқы ғарышқа ұшқан ғарышкер кім (Юрий Гагарин) 

-Ал ең алғашқы қазақ ғарышкерлерін атаңдаршы. (Тоқтар Әубәкіров, Талғат 

Мұсабаев және Айдын Айымбетов) 

Ғарышкерлер туралы тақпақ айту. 

Жерден басқа планеталарда тіршілік жоқ, ауа жоқ, сондықтан да ғарышкерлер 

арнайы киім киеді. Оны – скафандр деп атайды. Ғарышкерлерге арналған бұл 

киім арнайы жабдықталған, бұл киімнен ыстық та, суық та өтпейді және арнайы 

сөйлесу ұшін радиомен жабдықталған. 

Балалар кім айтады күн жүйесіндегі тоғыз планетаның ішінде тіршілік бар, 

өмір сүруге болатын планета қалай аталады дедік? (Жер) 

Қорытынды: Біз бүгін не жайында айттық? Ғарышкерлерден кімдерді 

білесіңдер? Жұлдыздарды беріп мадақтау. 
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№ C00070    06.02.2023 ж 

Сол жақта-оң жақта,заттарды сәйкестендіру 

УНГАЛИЕВА ЛЯЗАТ КАРИМОВНА                                                                                       

Атырау  облысы.  Құрманғазы ауданы                                                                                                                

МҚКК «Балбөбек» бөбекжай балабақшасының                                                   

тәрбиешісі 

Мақсаты:тәулік түн бөлігімен таныстыру; осы сөздерді сөйлеу барысында 

қолдану;таныс заттарды көлеміне қарай(үлкен-кіші)және санына қарай (үлкен -

кіші) және санына қарай (бір-көп) салыстыруды үйрету. Қоршаған ортадан бір 

және көп затты, үлкен және кіші затты таба білуді дамыту. 

Шыдамдылыққа,қызығушылыққа тәрбиелеу. 

Қажетті құрал-жабдықтар мен көрнекіліктер:Ойыншық 

қоян,перде,эаттардың оң жақ немесе сол жақ екенін көруге болатын сурет. 

Қостілділік компонент: Сол жақта-слева,оң жақта-справа,дөңгелек- круг. 

Оқу қызметініңкезендері 

Тәрбиешінің іс-әрекеті 

Балалардыңіс-әрекеті 

Мотивациялық-қозғаушылық 
Ғажайып сәт. 

Жұмбақ жасырады. 

Қалқиып ұзын құлағы, 

Елеңдеп қорқып тұрады.(қоян) 

Сендер мұның не екенін білесіңдерме? 

-Перденің артынан қоян шығады. 

Балалармен амандасады. 

Қоян балалардан өткен оқу қызметінде тәуліктің қай бөлігі туралы 

әңгімелегендерін еске түсіруді сұрайды. 

Қызығушылық танытады. 

Тыңдап шешуін айтады: 

қоян 

-Иә,бұл қоян. 

Балалар сұраққа жауап береді:таңертең,күндіз, 

кеш,түн. 

Ұйымдастырушылық –ізденістік 
«Не қайда тұр»ойыны. 

Тәрбиеші жұмбақ жасырады: 

«Қалқиған екі құлағы, 

Тырс етсе зытып тұрады. 
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Өзі ноян,Бұл қорқақ....»(Қоян) 

Қоян өзін суреттен табуын сұрайды. 

Қоян балаларға мыныдай сұрақтар қойып,олармен әңгімелеседі. 

-Менің сол жағымда не отыр? 

-Менің оң жағымда қандай аң отыр? 

Сергіту минуты. «Қоян» 

Ыршып-ыршып секіріп , 

Қоян келді кеңкиіп. 

Аяқтары жаураған, 

Қолдары да жаураған, 

Жылытпақ боп тырысты 

Жүгірді де қуысты. 

Бір жоғары,бір төмен 

Жүр аяқтың ұшымен. 

Секіреміз,отырамыз, 

Аяқтарды жылытамыз. 

Балалар жұмбақты мұқият тыңдап,шешуін табады. 

Балалар суреттен қоянды табады. 

-Түлкі отыр. 

-Қасқыр. 

Рефлексиялық-түзетушілік 

Қоян тапсырманы дұрыс орындағандары үшін балаларға рахмет 

айтады.Балалармен қоштасады. 

Сұрақ қояды: 

-Біз қарындашты қай қолымызбен ұстаймыз? 

-Енді, сол қолдарыңды көтеріңдер. 

-Біздің тобымыздағы дөңгелек пішінді заттарды атап беріңдерші? 

Балалар қуанады. 

Қоянмен қоштасады. 

-Оң қолымызбен. 

Сол қолдарын көтереді. 

Балалар аттай бастайды. 

Күтілетін нәтиже: 
Біледі: заттар мен фигуралардың саны бойынша әртүрлі топтарын атайды; 

Игерді: сол жақты-оң жақты, қанша болса, соншаны; 

Меңгерді: қоршаған ортадан дөңгелек пішінді заттарды таба білуді. 
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№ C00073     06.02.2023 ж 

«Қарлығаш пен дәуіт» ертегісі 

УТЕМИСОВА ПАКИЗА МАКПУЗОВНА 

Атырау облысы  Құрманғазы ауданы                                                                   

Еңбекші жалпы орта мектебінің                                                                          

мектепалды даярлық тобының                                                                             

тәрбиешісі   

ҰОҚ мақсаты:       Ертегі мазмұнын эмоционалды қабылдайды, мазмұнның    

                                  жүйелілігін сақтай отырып  ертегіні  сахналайды.  

                                  Ертегі кейіпкерлерінің мінезін сипаттайды.  

Күтілетін нәтиже: Театрландырылған қойылымды дайындау барысында  

                                ересектермен және құрдастарымен өзара әрекет ете алады. 

 

Уақыты: 

ҰОҚ Жоспарын 

жүзеге асыру 

уақыты 

1.Дұрыс әсерлі 

көңіл күй орнату. 

Слайд 1 мин 

20 мин 

ҰОҚ жоспары 

 

-Сәлеметсіздер ме,балалар! 

Балалар бүгін топқа көптеген 

қонақтар келіп 

отыр.Қане,қонақтармен 

Ресурстар 

Үнтаспа 

Слайд 

Қасық театры, қуыршақ 

театры 
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Аудио таспа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миға шабул 

Ашық сұрақтар 

Айтылым,тыңдалым 

 

 

 

 

 

Топтасу 1 мин 

 

амандасайықшы,ол үшін біз 

шаттық шеңберіне тұрайық. 

Шаттық шеңбері 

Қайырлы таң 

Күннің көзі ашылсын, 

Көкке шуақ шашылсын 

Құтты қонақ келіпті 

Төрімізге еніпті 

Ал, қанекей бәріміз 

Сәлем дейік үлкенге 

Сәлеметсіздер ме, апайлар! 

-Балалар,қазір жылдың қай 

мезгілі? 

-Күз мезгіліне неше ай жатады? 

-Күз айларында ауа-райы қандай 

болады? 

-Балалар,қолдарымызға 

таратылған суреттер арқылы 2 

топқа бөлінеміз. 

 

-Балалар,бүгінгі көңіл күйлерің 

қандай? 

-Бүгінгі тамаш көңіл-күймен 

бүгіні ашық оқу қызметімізді 

бастаймыз.  

Қарлығаш туралы слайд көрсету. 

Ширату: 

-Балалар слайдтан қандай құсты 

 

Шаттық шеңберіне 

тұрып, қонақтармен 

амандасады. 

 

-Күз мезгілі 

-Үш ай 

бар.Қыркүйек,қазан,қар

аша. 

-Күн суытады,жаңбыр 

жауады,құстар жылы 

жаққа 

ұшып кетеді. 

Қарлығаш, дәуіт тобы

 

-Тамаша. 

-Қарлығаш 

-Қарлығаш айыр 

құйрықты, 

қанаттары ұзын,дене 

бітімі ерекше құс. 

-«Қарлығаштың 

құйрығы неге айыр?», 

«Қарлығаш пен дәуіт»  

 

-Ұнады. 
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Слайд 1 мин 

 

 

Миға шабул 

Ашық сұрақтар 

Айтылым,тыңдалым  

 

 

 

Аудио таспа  

 

Миға шабул 

Ашық сұрақтар 

Айтылым,тыңдалым  

 

 

 

көрдіңдер? 

-Қарлығаш қандай құс? 

-Қарлығаш туралы қандай 

ертегілерді білесіңдер? 

-Жарайсыңдар,балалар! 

-Олай болса аудиотаспадан  

«Қарлығаш пен дәуіт» ертегісін 

мұқият тыңдайық. 

-Балалар ертегі сендерге ұнады 

ма? 

-Қарлығаштың ұясы қайда 

орналасқан екен? 

-Жылан не үшін келді? 

-Қарлығаш бірінші нелерден 

көмек сұрады? 

-Олар көмек көрсетті ме? 

-Қарлығаш ұшып келе жатып нені 

кездестіреді? 

-Дәуіт қандай іс жасады? 

-Қарлығаш дәуіттің ерлігіне риза 

болды ма? 

-Жарайсыңдар балалар! 

-Ертегінің мазмұны түсінікті 

болса,ертегіні рөлге бөліп 

ойнайық. 

-«Қарлығаш» тобы қасық театры 

арқылы рөлге бөліп ойнайды. 

-Жардың басына 

-Балапандарды жеуге 

-Көкек,қарға 

-Жоқ көмек көрсете 

алмады 

-Дәуітті 

-Қарлығаштың 

балапандарын 

құтқарып қалды.  

-Қарлығаш дәуіттің 

ерлігіне риза 

болып,екеуі 

айырылмастай дос 

болды. 
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Негізіг бөлім 

Топтық жұмыс 

Бақылау:тікелей,жал

пылама 

Бала үні,4К: 

командамен жұмыс 

Саралау: мазмұн 

арқылы 

 

Кері байланыс 

 

Сергіту сәті 

 

Құрылымдалған 

ойын: 

 

 

 

 

ҰОҚ қортындысы 

 

 

-«Дәуіт» тобы қуыршақ театры 

арқылы рөлге бөліп ойнайды. 

Екі топ бірі-біріне кері байланыс 

береді. 

«Дәуіт» тобы «Бас бармақ» 

әдісімен бағалайды. 

«Қарлығаш» тобы «Көңілді 

смайликтер» әдісімен бағалайды. 

-Балалар бойымызды жазу үшін 

сергіту сәтіне кезек берейік 

«Қарлығаш әні» 

«Досымның жүрегі» 

Шарты: досына жақсы тілек 

айтып жүрекшені ұсынады. 

 

-Жарайсыңдар,балалар! 

-Бүгініг ашық оқу қызметіне 

жақсы қатыстыңдар. 

-Мен сендерге 

ризамын,қуаныштымын. 

-Мен сендерді  «Жарайсың 

балақай!» атты көңілді қоянмен 

марапаттаймын. 

Келген қонақтармен қоштасайық. 

Сау болыңыздар 

 

 

 



«ORLEU-TV.KZ»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077 

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

9 

№ C00075     06.02.2023 ж 

Әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері 

АБАЕВА АЙЖАН ТУРСЫНОВНА                                                                                          

Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы                                                                            

"№19 Шұғыла жалпы орта мектебі"  КММ                                                                  

Физика пәнінің мұғалімі 

Бөлімі: Механикалық қозғалыс 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: 7 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

7.2.1.6 – дененің  орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен 

дененің тыныштық күйін, тұрақты жылдамдықпен қозғалысын 

анықтау; 

7.2.1.7 – бірқалыпты қозғалған дененің орын ауыстыруының уақытқа 

тәуелділік графигінен жылдамдығын анықтау 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар істей алады: Кез-келген уақыт мезетіндегі дененің 

орнын графикте белгілеуді үйренеді 

Көптеген оқуышылар істей алады: Графикте дененің тыныштық 

күйіндегі және тұрақты жылдамдықпен қозғалысын анықтайды 

Кейбір оқушылар істей алады: Дененің орын ауыстыруының уақытқа 

тәуелділік графигінен екі жағдайында жылдамдық мәнін анықтайды 

Бағалау критерийлері 

 

-Кез-келген уақыт мезетіндегі дененің орнын графикте белгілеуді 

үйренеді 

-Графикте дененің тыныштық күйіндегі және тұрақты жылдамдықпен 

қозғалысын анықтайды 

-Дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен екі 

жағдайында жылдамдық мәнін анықтайды 

Құндылықтарға баулу Ынтымақтастық, еңбек пен шығармашылық, ашықтық, өмір бойы 

білім алу құндылықтарына баулу сапалық және эксперименттік 

тапсырмалар арқылы іске асырылады. 
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Сабақтың барысы: 

Сабақ кезеңі Педагогтің іс-әрекеті Оқушының 

іс-әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

10 мин 

Ұйымдастыру кезеңі 

Оқушылармен амандасу, 

түгендеу, сабаққа 

дайындығын бақылау. 

Ынтымақтастықты 

қалыптастыру, оқушылардың 

сенімділігін арттыру. 

Шаттық шеңбер "Жақсы 

тілек- жан жылуы " 

Үй тапсырмасын сұрау 

кезінде «Семантикалық 

карта» әдісін пайдаланамын. 

«Жақсы тілек- 

жан жылуы» 

оқушылар 

бір-бірлеріне 

тілектер 

айтып, жақсы 

көңіл күймен 

сабақты 

бастайды. 

 

Оқушылар 

картаны 

толтырады. 

 

 

 

Дескриптор 

- Қозғалыстағы 

дененің 

жылдамдығы 

мен орташа 

жылдамдығын 

есептейді. 

Р. Башарұлы 

Физика және 

астрономия 7-

сынып. 

Алматы 

«Атамұра» 

2017 жыл. 48-

52 беттер 

Сабақтың 

ортасы 

15мин 

Жаңа сабақта «Жақсартуға 

арналған уақыт» әдісін 

пайдаланамын 

1-тапсырма 

Мына жағдайлар үшін 

бірқалыпты түзусызықты 

қозғалыс графиктерін 

сызыңдар 

 

X,м t,с 

2 1 

4 2 

6 3 

2-тапсырма 

Суретте бірқалыпты 

қозғалатын екі дененің 

(I және II) қозғалыс 

графиктері берілген. 

Олардың қайсысының 

жылдамдығы үлкен? 

Жауабыңызды дәлелдеңіз. 

Оқушылар 

кестеге қарап 

дәптерлеріне 

график 

тұрғызады  

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

графикке 

қарап екі 

дененің 

жылдамдықт

ын 

салыстырады 

 

 

 

Дескриптор 

- Кестедегі 

мәліметтер 

бойынша 

координатаның 

уақытқа 

тәуелділік 

графигін 

тұрғызады 

 Жалпы балл-2 

 

Дескриптор 

- 1,2-ші  график 

бойынша дене 

жылдамдығын 

анықтайды 

-Екі дененің 

жылдамдықтары

н салыстырады 

 Жалпы балл-3 

 

 

Дәптер 

Слайд 

ДК экран 

оқулық 
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3-тапсырма 

а)суретте дененің орын 

ауыстыруының уақытқа 

тәуелділік графигі 

берілген.Графикпен танысып 

төмендегі тапсырманы 

орындаңыз: 

Гграфиктің әр бөлігіне 

сәйкес дененің 

жылдамдығын анықтаңыз 

АВ бөлігінде......................... 

ВС бөлігінде......................... 

СД бөлігінде......................... 

б)дененің барлық жолдағы 

(АД аралығы) орташа 

жылдамдықты анықтаңыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 

бөліктері 

үшін 

жылдамдығы

н есептейді 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор 

- АВ бөлігі үшін 

дене 

жылдамдығын 

анықтайды 

- ВС бөлігі үшін 

дене 

жылдамдығын 

анықтайды 

-СД бөлігі үшін 

дене 

жылдамдығын 

анықтайды 

-Барлық 

жолдағы 

жылдамдықты 

анықтайды 

 Жалпы балл-4 

 

Сабақтың соңы 

10мин 

 

 

 

 

 

Жаңа сабақты бекітуде 

«Ойлану уақыты» әдісін 

пайдаланамын 

1 тапсырма 

Дененің қозғалыс теңдеуін 

және жылдамдығын анықта 

Оқушылар 

жаңа сабақты 

бекіту 

тапсырмалар

ын 

орындайды. 

Дескриптор 

-Графикке 

қарап, қозғалыс 

теңдеуін 

анықтайды  

-

Жылдамдығын 

анықтайды 

 

Дәптер 

Слайд 

ДК экран 

оқулық 
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Рефлекция 

Бағалау 

 

Үй тапсырмасы 

 

2 тапсырма 

Графикті пайдаланып 

қозғалыс теңдеуін жазыңыз 

 

БББ кестесі 

Білемі

н 

Білгім 

келеді 

Білдім 

   

Тапсырмалардың бағалау 

критерий бойынша 

бағаланады 

Оқулықтағы §11 қайталау 

2.2-жаттығу. Өзін -өзі 

тексеру сұрақтары 

Жалпы балл-2 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор 

-Графикке 

қарап, қозғалыс 

теңдеуін 

анықтайды  

Жалпы балл-1 

 

Жалпы балл-12 

 

 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз 

қабілетті оқушылардың алдына қандай тапсырмалар қоясыз? 

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды 

игеру деңгейін 

қалай тексеруді 

жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық 

және 

қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау 

 

 

Саралау тапсырмаларды іріктеуді, белгілі бір оқушыдан 

күтілетін нәтижені,оқушыға жеке қолдау көрсетуде, оқу 

материалы мен ресурстарды оқушылардың жеке қабілет- терін 

ескере отырып әзірлеуді қамтуы мүмкін (Гарднер бойынша 

көптік зият теориясы).Уақытты тиімді пайдалана отырып, 

саралауды сабақтың кез келген кезеңінде қолдануға болады. 

Бұл бөлімде 

оқушылардың 

сабақ кезінде 

нені 

үйренгендерін 

бағалау үшін 

қолданатын 

әдіс-тәсілдерді 

жазыңыз. 

Физика 

кабинетіндегі 

қауіпсіздік 

ережесі еске 

салынады. 
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                                        №  D00008    06.02.2023 ж 

                                    Дыбысты бәсеңдетуге бола ма? 

УСИПБАЕВА КАТША ҚАРЖАУБАЕВНА                                                                         

Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Көкпарсай ауылы                                                                                                                                                                                                                                                                                      

№40 Сәбит Мұқанов атындағы жалпы орта мектебінің                                                                                                                                                                            

бастауыш сынып мұғалімі 

Бөлім: Табиғат  физикасы 

Мұғалімнің  аты-

жөні 
Усипбаева Катша Қаржаубаевна 

Күні:  

Сынып: 4 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 

Дыбысты бәсеңдетуге бола ма? 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқыту 

мақсаттары 

4.5.3.1 белгілі бір кедергілердің дыбыстың қаттылығы 

мен таралуына әсерін зерттеу және түсіндіру 

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну 

Сабақтың мақсаты  белгілі бір кедергілердің дыбыстың қаттылығы мен 

таралуына әсерін зерттеу және түсіндіреді;  

 нәтижені таңдаған формада ұсынады; 

 Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ уақыт 

Педагогтің  

әрекеті 

 

Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Ұйымдастыру,  

өзін – 

өзі тексеру 

 

 

 

5 мин 

Ынтымақтастық 

атмосферасын 

қалыптастыру 

ширату 

жаттығуларымен 

өтеді. 

Өткен 

тақырыпқа 

шолу: 

-Өткен 

тақырыпты 

мазмұндаңдар.  

Жаттығу 

жасайды. 

 

Сұрақтар 

қояды,  

жауап береді. 

 

Тақырып 

ашады.  

 

 

Топқа 

 

 

 

Сұраққа жауап 

берген оқушыны 

«Ауызша 

мадақтау» 

әдісімен бағалау. 

Жауабын 

толықтыру, 

тиімді кері 

байланыс жасау. 
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-Өткен 

тақырыптарға 

байланысты бір-

біріңе сұрақ 

қойып, жауап 

алыңдар. 

Оқу материалын 

жариялау «Ой 

қозғау» әдісі 

арқылы жүреді: 

-Дыбыс деген не?  

-Дыбыс қалай 

пайда болады? 

-Дыбысты 

өзгертуге бола 

ма?  

-Ендеше бүгінгі 

сабағымыз дыбыс 

қаттылығын 

өзгерту туралы 

болмақ. 

Сабақ мақсаты 

жария етіледі. 

Топқа бөлу 

«Санау» әдісі 

арқылы жүреді.   

бірігеді.  

Жаңа білім 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ұ) 1- тапсырма 

«Еркін әңгіме» 

әдісімен 

орындалады. 

Дәптермен жұмыс 

болады.  

А) Сөздік 

жұмысы. 

Дыбыстың 

жұтылуы. 

Ә) Жедел жауап. 

-Дыбыстың 

шағылуы мен 

жарықтың 

шағылуының 

- Сөздікті 

жазып 

алады. 

 

 

- Сұрақтарға 

жауап 

береді.  

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор: 

- Сөздікті жазып, 

жаттап алады-

1балл. 

- - Дыбыстың 

шағылуы мен 

жарықтың 

шағылуының 

ұқсастығын, 

айырмашылығын 

анықтайды -2 

балл.  

- Бөлмелерді 

сипаттайды-

1балл. 

Жараты-

лыстану 

оқулығы 

4-сынып 

2019ж, 

дәптер 
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2 мин 

 

 

Бекіту 

18 мин 

 

 

 

 

 

 

 

ұқсастығы бар 

ма?  

-Айырмашылығы 

неде? 

-Дыбыстың 

шағылуынан 

тауда қандай 

құбылыс болады? 

Ә) Салыстыру. 

-Бөлмелерді 

сипаттаңдар. 

-Бөлмелердің 

қайсысында 

дыбыс 

жаңғырады? 

Неліктен? 

-Қай бөлмеде 

дыбыс құлаққа 

жағымды 

естіледі? 

Неліктен?  

Б) Мәтінмен 

жұмыс. 

-Мәтінді оқып 

танысыңдар. 

Саралаудың 

«Тапсырма» 
тәсілі жүзеге 

асады.  

Кейбір оқушыға:  

-Дыбыстың 

шағылуы қай 

салаларда қажет 

деп ойлайсың?  

Сергіту сәтінде 

«Көңілді күн» 

әнін айтып 

билету. 

(Т) 2-тапсырма -

«Ойлан, жұптас, 

талқыла» әдісі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билеп 

сергиді.  

 

Сұрақтарға 

жауап беріп, 

тапсырма 

орындайды. 

Дыбыс 

жаңғыратын 

бөлмені 

анықтайды-

1балл. 

Дыбыс құлаққа 

жағымды 

естілетін 

бөлмені 

анықтайды-

1балл. 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор: 

- Дыбыстың 

шағылуы мен 

жұтылуын 

пайдалану 

көздерін  

анықтайды-

2балл. 

-

Аудиожазбадағы 

дыбыстың 

өзгеше естілу 

себебін 

болжайды -

2балл.  
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А) Суретпен 

жұмыс. 

- Суреттерге 

қарап, дыбыстың 

шағылуы мен 

жұтылуын қайда 

пайдалануға 

болады? Тағы 

қандай мысалдар 

келтіруге болады? 

Ә) Ойлан. 

-Неліктен 

дыбысымыз 

аудиожазбада 

өзгеше естіледі? 

Б) Сен білесің 

бе?. 

-Мәтінді түсініп 

оқып  

танысыңдар. 

В) Есте сақта! 

Кері байланыс 

5 мин 
Кері 

байланысты 

«Шеринг» әдісі 

арқылы береді. 

Оқушылар 

шеңберге тұрып 

бүгінгі 

тақырыптан алған 

білімі туралы  

талдайды. 

- Мұғалім 

оқушылар 

жауабын талдап, 

өз 

қалыптастырушы 

бағасын қояды. 

Оқу  

тапсырмасы: 
мәтінді 

мазмұндау.  

Кері 

байланыс 

жасайды. 

Оқу 

тапсырмасын 

жазып алады. 

ҚБ қойылады.  
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                                                  №  D00013   06.02.2023 ж 

                                        Мен – жаңа ғасыр педагогімін   

ШАДЕНОВА МАЙРА ЕРТАЕВНА                                                                                   

Түркістан облысы Отырар ауданы                                                                         

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы                                                                                          

№4 жалпы орта лицей-интернаты                                                                        

тәрбиеші  

 

«Ел есінде бір жыл қалғың келсе – ас бер, он жыл қалғың келсе – ағаш 

отырғыз, ал мәңгі қалғың келсе – бала тәрбиеле» дейді халық даналығы. Мен 

үшін қастерлі де, қасиетті мамандық ол – ұстаздық жол. 

Мамандықты таңдау – әр адам үшін ең маңызды шешім. Мен үнемі 

Ж.Аймауытовтың «Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне 

икемділік қажет, бұл – жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен 

өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе» деген сөзін өзіме жол сілтер 

Темірқазық қып алдым. Сөйттім де «Ұстаздық» деп аталатын қиын да қызық 

соқпаққа алып барар мамандықты таңдауға бел будым. Өйткені мектеп өмірі мен 

үшін ыстық, тым жақын. Бала күнімнен санама сіңген қоңырау үні, 45 минуттық 

білімнің тылсым құдіреті өзіне шықыратын да тұратын. Осы арман желкені 

салиқалы да салмақты ұстаздарымның жолын жалғастыруға себеп болды. 

Ұстаздық еткен жалықпас, 

Үйретуден балаға, – деп, ұлы Абай атамыз айтқандай, М.Өтемісов атындағы 

мемлекеттік университетінде білім алғанан кейін Сырым ауданына қарасты 

Қызылағаш орта мектебінде, кейін Бұлан орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті 

пәндерінің мұғалімі болып жұмыс жасадым. Мектеп ұжымындағы әрбір 

ұстаздың бойында болатын төзімділік, сыпайылық, адамгершілік, 

еңбексүйгіштік сияқты жақсы қасиеттерді бойыма сіңірдім. Тәжірбиелі 

ұстаздардан шәкірттермен жұмыс жасау әдістерін, оларды жақсы көруді, көңілін 

таба білуді үйрендім.Қиыны мен жеңілі, қызығы мен қуанышы мол болған еңбек 

жолымдағы педагогикалық ұстанымым – үнемі жаңалыққа ұмтылып, ақпарат 

ағымында заманауи алдыңғы қатардан көріну және әр оқушының  бойынан 

жақсылық тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы биік мақсаттарға жетелеу. 

Б.Момышұлы «Ұстаз – ұлық емес, ұлы қызмет»дейді. Ал ұстаздық – мен 

үшін биік шың іспетті. Өзіңнің аңсаған шыңыңа шығу үшін талай еңбектенесің. 

Ал сол шыңға жету жолындағы талай бұрмалаң да шатқал, қиын да 

қалтарыстарына төзе білетініме сенімім мол. 

Жебеп тұрар, демеп тұрар арқада, 

Болу керек құдіретті төрт ана. 

Туған жері – түп қазығы, айбыны, 

Туған тілі – сатылмайтын байлығы, 
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Туған дәстүр, салт-санасы – тірегі, 

Қадамыңа шуақ шашар үнемі, – деп М.Шаханов ағамыз жырлағандай, адам 

баласының өміріндегі төрт ананның бірі болып табылатын – қазақ тілі мен қазақ 

әдебиетінің мұғалімі болу – аса жауапкершілікті іс деп білемін. Осындай 

жаһандану заманына тұспа-тұс келген біздің шәкірттеріміздің бойына ұлттық 

рухымызды сіңіріп, тілі мен дінін, ділін берік ұстанған ұрпақ оқыту, тәрбиелеу 

барысында қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімінің мойынына жүктелетін 

міндет зор.  Сондай-ақ қазіргі білім беру саласының алдында тұрған басты 

мәселе – жаңа форматты ұстаз қалыптастыру. Бүгінде ұстаздар қауымы үстелдің 

бір шетінде «мен ұстазбын» деп тұрып алмай, бақылаушы, жазалаушы, 

тексеруші қызметін әрі ысырып тастап, ізденуші, зерттеуші, шығармашылықпен 

жұмыс жасайтын жаңашыл болса деп ойлаймын. 

Иә, мен қазіргі заман педагогімін. Осы жолда өз алдыма шәкірттерге терең 

білу барысында мақсаттар қойдым. Менің ойымша, қазіргі педагогикалық 

тәжірибеде тиімділікке  қол жеткізу үшін Кембридж бағдарламасын  жеті 

модульді сабақта тиімді пайдалану, яғни оқушыға өзіне дұрыс шешім табу және 

алға қойылған міндеттерді шешу үшін шығармашылықпен және сын тұрғысынан 

ойлауға мүмкіндік беру керек. Мен өзімнің шәкірттеріме бағыт-бағдар беремін, 

ал алдымдағы шәкірт оны жүзеге асырады. Жан-жақты өз пікірлерін айтып, 

ойларымен бөліседі. Өз сабақтарымда қолданатын әдістер мен тәсілдер заман 

талаптарына сәйкес келеді және оқушыларыма  ұнайды. Жаңа ғасыр педагогі, 

бұл –   рефлексивті педагог. Әрбір мұғалім үнемі өзін-өзі жетілдіріп және 

де  рефлексия тәжірибесінде ғана бұл өсуге ықпал етеді. 

Мен жұмыс жасап жүрген шағын жинақты мектепте әр түрлі оқушылар бар 

және әр оқушының ойлауы мен қабылдауы да әр түрлі деңгейде. Кей кезде 

жаңартылған білім беру жүйесінде топқа, жұпқа бөліп жұмыстану кездерінде 

қиындықтар да кездесіп жатады. Осындай кездерде шетел ғалымы  Генри 

Фордтың « Бұған дейін жасағандардың бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға 

болады» деген сөзін есіме аламын да, өзімнің тәжірибемде жинақтаған әдіс-

тәсілдерге сүйенемін. 

Менің шәкірттерім менен әр күн сайын жаңалықтар  күтеді және олардың 

сенімін ақтамауға болмайды. Менің мамандығым менен тұрақты жұмылдыруды 

талап етеді. Мен бәсекеге қабілетті жастарды дамыту және тәрбиелеу үшін 

барлық жаңалықтарды білуге міндеттімін. Мен мұғаліммін, «Өз болашағымды» 

оқытамын, болашақ дәрігерлер, мұғалімдер, инженерлер, әскери және барлық 

болашақ мамандарын даярлаймын. 

Менің түсінігімде, жаңа ғасыр педагогы – өз ісінің кәсіби шебері, ол білім 

көзі болып қалу ғана емес, оқыту үрдісінің белсенді қатысушысы. Әрбір баланы 

оқу үрдісіне тарту оңай, бірақ кейде мұны жүзеге асыру қиын. Тек әдістемені 

жақсы меңгерген педагог сыныптағы жұмысты дұрыс ұйымдастыра алады. 
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06.02.2023 жыл | № H00010 

 

КУБИЕВ СЕРИК КАЙРЖАНОВИЧ 

Преподаватель специальных 

дисциплин ГККП «Уральский 

политехнический колледж» 

Управления образования акимата ЗКО 

 

Тема урока: «Устройство и принцип работы механизма сцепления» 

 
Механизм сцепления 

Механизм сцепления представляет собой устройство, в котором происходит 

передача крутящего момента за счет работы сил трения. Именно механизм 

сцепления позволяет кратковременно разъединять двигатель и коробку передач, 

а затем вновь 

плавно их соединять. 

Кроме того, сцепление предохраняет детали трансмиссии от перегрузок. При 

неравномерном вращении коленчатого вала двигателя в трансмиссии возникают 

колебания. Для их гашения в сцеплении имеется гаситель колебаний или 

демпфер. Элементы механизма заключены в картер сцепления, который крепится 

к картеру двигателя. 

Устройство сцепления автомобиля 

Схема гидравлического привода выключения сцепления и механизма 

сцепления: 

коленчатый вал; 

https://avtonov.info/wp-content/uploads/2017/07/scep1.gif
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маховик; 

ведомый диск; 

нажимной диск; 

кожух сцепления; 

нажимные пружины; 

отжимные рычаги; 

нажимной подшипник; 

вилка выключения сцепления; 

 рабочий цилиндр; 

трубопровод; 

главный цилиндр; 

педаль сцепления; 

картер сцепления; 

шестерня первичного вала; 

картер коробки передач; 

первичный вал коробки передач. 

Виды сцепления 

Сухое сцепление 

Принцип действия сцепления данного типа основан на силе трения, 

возникающей при взаимодействии сухих поверхностей: ведущего, ведомого и 

нажимного дисков. Это обеспечивает жесткую связь двигателя и коробки 

передач. Сухое однодисковое сцепление – самый распространенный вид, 

использующийся на основной массе автомобилей с механической КПП. 

Ресурс сцепления 

Ресурс сцепления главным образом зависит от условий эксплуатации 

автомобиля, а также от стиля езды водителя. В среднем, срок службы сцепления 

может доходить до 100-150 тысяч километров пробега. В результате 

естественного износа, возникающего в момент соприкосновения дисков, 

фрикционные поверхности изнашиваются и требуют замены. Основная причина 

– проскальзывание дисков. 
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Двухдисковое сцепление обладает большим ресурсом за счет увеличенного 

числа рабочих поверхностей. Выжимной подшипник сцепления задействуется 

при каждом разрыве соединения двигателя и коробки передач. Со временем в 

подшипнике вырабатывается и теряет свойства вся смазка, в следствие чего он 

перегревается и выходит из строя. 

Особенности керамического сцепления 

Ресурс сцепления и эффективность его работы на пределе нагрузок зависит и 

от свойств материала, обеспечивающего зацепление дисков. Стандартный состав 

накладок дисков сцепления большинства автомобилей включает спрессованную 

смесь стеклянных и металлических волокон, смолы и каучука. Поскольку 

принцип работы сцепления базируется на силе трения, фрикционные накладки 

ведомого диска рассчитаны на работу при высоких температурах, доходящих до 

300-400 градусов Цельсия. 

 

 

 

https://avtonov.info/wp-content/uploads/2017/07/scep3.gif
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Диск сцепления с керамическими фрикционными накладками 

В мощных спортивных автомобилях нагрузки на сцепление намного 

превышают обычные нормы. Для некоторых трансмиссий может применяться 

керамическое и металлокерамическое сцепление. В состав материала таких 

накладок входит керамика и кевлар. Металлокерамический фрикционный 

материал менее подвержен износу и выдерживает нагрев до 600 градусов без 

потери рабочих качеств. 

  

Основные неисправности сцепления 

Сцепление «ведет» (выключается не полностью) из-за большого свободного 

хода педали сцепления, перекоса нажимного подшипника, коробления ведомого 

диска или поломки пружин. Для устранения неисправности следует 

отрегулировать свободный ход педали, удалить воздух из гидропривода, 

заменить неработоспособные диски и пружины. 

Сцепление «пробуксовывает» (включается не полностью) из-за малого 

свободного хода педали, замасливания или износа фрикционных накладок 

ведомого диска, поломки пружин. Для устранения неисправности необходимо 

отрегулировать свободный ход педали, промыть или поменять диски, пружины. 

Сцепление включается резко вследствие заеданий в механизме привода, 

задирах на рабочих поверхностях дисков, маховика и разрушения фрикционных 

накладок ведомого диска. Для устранения неисправности следует заменить 

неисправные узлы привода, устранить задиры на поверхностях дисков, заменить 

ведомый диск. 

Подтекание тормозной жидкости в приводе выключения сцепления возможно 

из главного или рабочего цилиндров, а также в соединительных трубках. 

Для устранения неисправности следует визуально определить место утечки и 

заменить неисправные узлы, с последующей прокачкой всего гидропривода 
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(удалить из него воздух). 

ВНИМАНИЕ  Все перечисленные действия необходимо выполнять плавно и 

постепенно. Многие начинающие водители по неопытности (а отработка 

движений происходит в процессе тренировок) бросают педаль сцепления 

слишком резко, в результате чего автомобиль резко дергается, а двигатель вообще 

может заглохнуть. Это чревато поломкой сцепления, а также других узлов и 

агрегатов автомобиля. Кстати, по этой причине сцепление на учебных машинах 

автошкол является механизмом, который чаще всего выходит из строя. 

При необходимости выключения сцепления (например, при переключении 

передач, движении автомобиля по инерции) водитель нажимает педаль 

сцепления. В результате нажимной диск отдаляется от маховика, освобождая 

ведомый диск. Нетрудно догадаться, что передача крутящего момента от 

двигателя к ведущим колесам (точнее, к коробке переключения передач) 

прекращается, и двигатель работает вхолостую (отсюда выражение: «мотор 

работает на холостых оборотах»). Учтите, что выключать сцепление (нажимать 

на педаль) также следует плавно. 

Если автомобиль необходимо пустить накатом (например, при движении по 

наклонной дороге или после разгона), то для этого следует установить рычаг 

переключения передач в нейтральное положение. Порядок действий при этом 

следующий: нажать педаль сцепления, выключить передачу, отпустить педаль 

сцепления. 

Тест на тему сцепления авто 

 1. Как называется агрегат трансмиссии автомобиля, предназначенный: 

для кратковременного разъединения двигателя и трансмиссии и плавного их 

соединения? 

а) сцепление 

б) коробка передач 

в) раздаточная коробка 

г) карданная передача 

2.  Из каких частей состоит механизм сцепления автомобиля? 

а) из кожуха, ведущего и ведомого дисков, выжимных рычагов и нажимных 

пружин 

б) из кожуха, ведомого диска, гасителя крутильных колебаний, ступицы 

ведомого диска 

в) из кожуха, гасителя крутильных колебаний, ведомого диска, фрикционных 

накладок ведомого диска 

3. Какие причины могут вызвать пробуксовку сцепления? 

а) снижение упругости или поломка нажимных пружин 

б) замасливание фрикционных накладок 

в) отсутствие свободного хода педали 

г) все вышеперечисленные 
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4. Какой элемент трансмиссии разъединяет двигатель и коробку передач во 

время переключения передач, а также обеспечивает плавное трогание 

автомобиля с места? 

а) главная передача 

б) карданная передача 

в) сцепление 

5. В чем заключаются основные преимущества однодисковых сцеплений по 

сравнению с двухдисковыми? 

а) простота конструкции 

б) возможность передачи большого крутящего момента 

в) плавное включение 

г) удобство при эксплуатации и ремонте 

6. Какие типы сцеплений нашли наибольшее распространение на 

отечественных автомобилях? 

а) автоматические 

б) полуавтоматические 

в) дисковые, фрикционные 

г) электромагнитные 

7. Для чего необходим свободный ход педали сцепления? 

а) для полного выключения сцепления 

б) для плавного включения сцепления 

в) для быстрого включения 

г) для полного включения сцепления 

8. По какому признаку определяется конец свободного хода педали сцепления? 

а) по началу плавного нарастания усилия на педали 

б) по резкому увеличению усилия на педали 

в) по резкому уменьшению усилия при нажатии на педаль 

г) по любому из перечисленных признаков 

9. Когда чаще всего может проявляться пробуксовка сцепления? 

а) когда автомобиль нагружен 

б) когда автомобиль не нагружен 

в) при движении на подъём 

г) при движении по горизонтальному участку дороги 

10. К чему может привести несоответствие свободного хода педали 

сцепления? 

а) к пробуксовыванию сцепления 

б) к затрудненному переключению передач 

в) к ускоренному износу деталей сцепления 

г) к любой из указанных неисправностей 
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11. Для чего на ведомом диске сцепления накладки из фрикционного 

материала? 

а) для уменьшения веса сцепления 

б) для более точного включения сцепления 

в) для создания трения между ведущим и нажимным дисками 

12. Какой вид привода сцепления применяется на легковых автомобилях? 

а) механический 

б) гидравлический 

в) пневматический 

13. Для чего предназначено сцепление?  

а) для соединения двигателя с трансмиссией  

б) для разъединения двигателя с трансмиссией 

в) для обеспечения плавного трогания автомобиля  

г) для выполнения всех перечисленных функций 

14.  Из каких частей состоит механизм сцепления автомобиля? 

а) из кожуха 

б) из ведущего и ведомого дисков 

в) из выжимных рычагов и нажимных пружин 

г) все ответы верны 

15. На каком автомобиле сцепление сухое, фрикционное, однодисковое, с 

переферийным расположением нажимных пружин и механическим приводом 

включения? 

а) ГАЗ-3309 

б) ЗиЛ-4314.10 

в) ВАЗ-2121 

г) КамАЗ-5320 

 16. Как изменится свободный ход педали сцепления при износе 

фрикционных накладок? 

а) не изменится 

б) уменьшится 

в) увеличится 

 17. Какой механизм предохраняет трансмиссию от перегрузок при резком 

торможении с невыключенным двигателем или резком трогании с места? 

а) главная передача 

б) сцепление 

в) карданная передача 

18. С какой целью между пружинами и нажимным диском устанавливают 

теплоизоляционные шайбы? 

а) для предохранения нажимного диска от перегрева 

б) для предохранения кожуха сцепления от перегрева 

в) для предохранения нажимных пружин от перегрева 



«ORLEU-TV.KZ»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077 

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

26 

г) для регулировки жесткости нажимных пружин 

Закрепление новой темы: 

Назначение и устройство сцепления 

Устройство гидравлического привода выключения сцепления и механизма 

сцепления. 

Привод выключения сцепления 

Механизм сцепления 

Основные неисправности сцепления 

Эксплуатация сцепления 

Виды сцепления 

Соблюдение ТБ при разборке и сборке сцеплений. 

Основная литература: 

1. Власов В.М., Жанказиев С.В., Круглов С.М. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей», АКАДЕМИЯ, 2012 г.; 

\2. Туревский И.С. «Техническое обслуживание автомобилей зарубежного 

производства».  Издательство ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2012 г;  

3. Туревский И.С. «Техническое обслуживание автомобилей. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Том (часть) 1.».  Издательство  

ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2011 г;  

4. Туревский И.С. «Техническое обслуживание автомобилей. Организация 

хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного   транспорта. 

Том (часть) 2.». Издательство ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2011 г. 

5. Напольский Г.М. «Технологическое проектирование автотранспортных 

предприятий и станций технического обслуживания», Москва, Транспорт2003г 

6. Жуков В.М. «Гаражное и ремонтное оборудование», Москва, ДОСААФ, 

1982 г.; 

7. Воронов В.П. «Управление качеством ТО и ремонта автомобилей на 

автотранспортных предприятиях», Москва, МАДИ, 1990 г.; 

8.  Кабанов Е.И. «Техническое обслуживание автомобилей. Лабораторный 

практикум», Москва, Транспорт, 1999 г.. 
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H00044  7.02.2023ж 

 

РИЗУАНОВ АБЗАЛ ДЕМЕУОВИЧ 

Тарих пәні оқытушысы, педагог-сарапшы 

Орал политехникалық колледжі 

 

Тақырыбы: Қазақстан  халқының моноэтникалық  құрамының  өзгеруі 

(ХVІІІ ғасыр-ХХ ғасырдың басы). 

1. Жалпы мәлімет 

Сабақтың түрі: Ашық сабақ 

Мақсаты: 11.2.1.2. Қазақстан аумағындағы халықтың  этникалық  құрамының 

өзгеру кезеңдерін зерттеу 

Міндеті: Қазақстан аумағындағы халықтың этникалық құрамының өзгеру 

кезеңдерін зерттеу; 

2.1 Оқу сабақтары барысында білім алушылар игеретін кәсіби біліктердің 

тізбесі 

2.2  Бағалау критерийлері: Қазақстан тұрғындарының ұлттық құрамындағы  

өзгерістерді талдайды.  

Ұйғырлар мен дүнгендердің Жетісуға қоныс аудару себебін  анықтайды 

2.3  Ойлау дағдыларының деңгейлері:  Білу, түсіну,талдау, жинақтау, қолдану, 

бағалау. 

2.4  Құндылықтарға тәрбиелеу: Адалдық, серіктестік, толеранттылық, 

үштілділік, денсаулық, құрмет, жауапкершілік және үздіксіз оқу.   
2.5  Тілдік мақсаттар: статистикалық өңдеу, үлгілеу, жіктеу.болжамды түйіндеу, 

зерттеуді жобалау, деректерді өңдеу  

2.6  Пәнаралық байланыс: Әдебиет, Қазақстан тарихы 

3.  Сабақтың жабдықтау: Интербелсенді тақта,  

3.1 Оқу-әдістемелік құрал-жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 11 сынып, 

Қазақстан тарихы 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Интербелсенді тақта, компьютер, 

топшамалар, кітап. 

4. Сабақтың барысы  
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Сабақтың 

жоспарлан 

ған 

кезеңдері  

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет 

   

Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

 

 

«Ой түрткі» 

әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 минут 

«Дедектив» 

әдісі. 

 

 

Ұйымдастыру кезеңі. Амандасу, топты 

түгелдеу және сабаққа дайындау. 

 

Ой қозғау үшін презентацияда Қазақстан 

картасы мен елімізде өмір сүретін түрлі 

халықтар мен ұлыстардың суреттері 

көрсетіледі. Сол жерде білім алушылар 

өздерінің сол суреттерге байланысты 

ойларын ортаға салады. 

«Ой түрткі» әдісі 

1. Картадан не көріп тұрсыздар? 

2. Бастапқыда қандай ой береді? 

3. Мағынасы неде? 

4. Маңызы неде деп ойлайсыздар 

Содан кейін ғана білім алушылардың 

ойлары негізінде сабақ тақырыбы шығуы 

тиіс.  

Сабақ мақсаты мен оқушыларды 

таныстырамын. 

Тақырып барысында жаңа сөздермен 

таныстырып, олардың кейбіреуін 

жаздырып аламын. Терминдер:  

«Моноэтностық құрам» -  тек қана бір 

ұлт өкілдері тұратын қоғам, XVIII 

ғасырда елде тек қана қазақтар ғана өмір 

сүрді.   

«Көші-қон саясаты» - XVIII ғ. ортасы 

ХХ ғ. басы Ресей империасының қазақ 

жерін отарлау үшін тартып алынған 

жерлерге казактар мен орыс шаруаларын 

жаппай орналастыруы. 

«Аграрлық саясат» - ХІХ ғ. ортасы ХХ 

ғ. басы Ресей империасының қазақтарды 

ежелгі атамекенінен жаппай қуу және ең 

құнарлы жерлерін күштеп тартып алу 

саясаты.  

  «Полиэтностық құрам» -  мемлекетте 

көп ұлт өкілдерінен тұратын қоғам. Ресей 

империясының құрамында болған 

кезеңде Қазақстанда жүргізген саяси-

әкімшілік реформалары барысында қазақ 

халқының құрамында үлкен өзгерістерге 

ұшырады. Қазақ халқының ұлттық 

құрамы моноэтникалық тұтастықтан 

Презентация  

 

 

 

 

Мәдениеттер сұхбаты – 

ұлтаралық қатынастар 

 

 

 

 

 

http://e-

history.kz/kz/contents/view/1190  

Қазіргі этникалық процестердің 

ерекшелігі және этносаяси 

процестердің ішкі саяси 

жағдайға ықпалы 

 

 

А4 қағаз  

http://e-history.kz/kz/contents/view/1190
http://e-history.kz/kz/contents/view/1190
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«Қалай 

ойлайсың» 

әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

полиэтникалық сипатқа ие болды. Басқа 

ұлт өкілдері елге көшірілді, көшіп келді 

содан тек қазақтардан тұратын ел 

өзгеріске ұшырады. Сондықтанда ХХ ғ. 

соңында 100 деген ұлт пен ұлыс елімізде 

тұрады.  

Одан кейін Қазақстанның 2009 жылғы 

санақ бойынша берілген мәліметімен 

таныстырып, оқушылардан сол 

презентация бойынша пікірлерін 

сұраймын. 

 «Дедектив» әдісі. Жұппен жұмыс.  

Қазақстанның ұлттық құрамы туралы 

статистикалық мәліметтермен жұмыс 

(2009 жылғы ұлттық санақ 

материалдары). Диаграмма құрып, 

сөйлетеді. 

Критерийлері: 

- Қазақстандағы саны 100 мыңнан 

асатын ұлтты анықтау;  

- Анықталған ұлттарды диаграммада 

пропорционалды көрсету; 

- Ұлт санының өзгеру себептерін 

талдау; 

Дескрипторлары: 

Ұлт өкілдерінің санын анықтайды; 

Ұлт өкілдерінің шоғырланған 

аймақтарын көрсетеді; 

Ұлт санының өзгертуге ықпал еткен 

факторларды көрсетеді; 

«Өзара бағалау  

+      маған әсер етті 

- қолымнан келмеді 

«қызықты» сабақ мен үшін қызықты 

Білім алушылар жұмыстарын тескерген 

соң «Қалай ойлайсың» айдары 

бойынша:  

• Не себептен Қазақстанда көп 

ұлттар өмір сүреді? 

• Осындай көп ұлттардың елге келуі 

қандай оқиғалармен байланысты? 

• Қазақ халқы өз жерінде не себепті 

аз? 

• Қазақ халқының азаюуы басқа 

ұлттардың көбеюі қандай 

оқиғалармен байланысты? 
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сұрақтары қойылады. 

 

Сабақтың 

ортасы 

« Коллаж 

әңгіме» әдісі. 

15 минут 

«Әңгімеге 

негізделген 

жазу» әдісі» 

15 минут 

 

 

 

 

2 минут 

 

 Топпен жұмыс. « Коллаж әңгіме» әдісі. 
Білім алушылар: «көші-қон саясаты», 
«моноэтностық», «полиэтностық құрам» 
деген терминдер жазылған карточкалар 
арқылы 3 топтарға бөлемін.  
Презентациядан Қазақстанға көшірілген 
казак әскерлері, «қара 
шекпенді»(переселендері), «ходоктарды» 
көрсетіп, ой тастап бастаймын. Бейне 
жазбалар (Казактар, ұйғыр және дүнген 
халықтары және Қоныс аудару саясаты) 
«Әңгімеге негізделген жазу» әдісі» 

1 топ. ХVIII ғ. қоныс аудару 

саясатының ерекшеліктері 

2 топ. ХІХ ғ. ортасындағы қоныс 

аудару саясаты 

3 топ. ХІХ ғ.ұйғыр және дүнген 

халықтарының Қазақстан жеріне 

көшіп келуі 

 

Дескрипторлар  

-Қоныс аудару ерекшеліктерін 

анықтайды 

-Этнодемографиялық өзгерістерді 

анықтайды 

-Қазақстан аумағына басқа ұлт 

өкілдерінің  қоныстануын зерттеу 

 

Жаңа сабақты бекіту. Сәйкестілікті 

табу 

Берілген термин сөздерді дұрыс ретімен 

тауып сызба арқылы сәйкестендіру. 

1.Эмиграция                       Қоңыс аудару 

2.Депортация                     Өз елінен басқа жаққа жер 

аудару 

3.Миграция                        Мемлекетен мәжбүрлеп шығару 

4.Демография                     Халықтың санын құрамы өсуі 

 

 

 

Карточка 

 

Дереккөз: Қабылдинов З.Е. 

 Қазақстан тарихы 11сынып 1-

бөлім, Алматы, 2020ж.-93б. 
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Рефлексия 

және үй 

тапсырмасы  

3 минут  

Рефлексия. «Бес қадам» әдісі 

- Бүгінгі сабақта не үйрендің? 

- Не ұнады? 

- Не түсініксіз болды? 

- Бүгінгі сабақта саған кім көмектесті? 

 

  Үйге тапсырма: Кескін картамен 

жұмыс 
Қазақстанда өзге ұлт өкілдерінің көп 

шоғырланған аймағын анықтап  кескін 

картаға түсіріңіз 

 

Кескін карта 
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МАЗМҰНЫ 

 

 АМИРОВА МАЙРА  ТЛЕККАБЫЛОВНА 

 УНГАЛИЕВА ЛЯЗАТ КАРИМОВНА 

 УТЕМИСОВА ПАКИЗА МАКПУЗОВНА 

 АБАЕВА АЙЖАН ТУРСЫНОВНА 

 УСИПБАЕВА КАТША ҚАРЖАУБАЕВНА 

 ШАДЕНОВА МАЙРА ЕРТАЕВНА 

 КУБИЕВ СЕРИК КАЙРЖАНОВИЧ 

 РИЗУАНОВ АБЗАЛ ДЕМЕУОВИЧ 
 


