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 Түйіндеме: Намазәлі Омашев зиялы ортада журналистиканы ғылым 

ретінде мойындатуға көп күш салды. Журналистикадан ғылыми атақ қорғайтын 

кеңес ашты, бірнеше ғылым докторы мен 50-ден аса ғылым кандидаты 

диссертация қорғап, қазақ журналистикасы ғылымының өзекті мәселелері 

ғылыми айналымға енгізілді. Баспа ісі, халықаралық журналист, қоғаммен 

байланыс мамандықтары өмірге келіп, дамыды. Түрік, неміс, кәріс, ұйғыр 

тілдерінде журналист даярлайтын бөлімшелер ашылып, ұлттық баспасөзге мән 

берілді. 

 Бірнеше көсемсөз жинағы мен ғылыми монографиясы жарық көрді. 

Болашақ журналистерге арналған 3 оқулығы ұлттық қорға олжа болып қосылды. 

Ұстаз-ғалым 2007 жылы журналистика саласындағы ең жоғары марапат – ҚР 

Президентінің арнайы сыйлығына ие болды. «Журналистикасы жалтақ ел 

тоқырайды» деген сөзді айтқан қайраткермен билік те санасып, осы саладағы сан 

қырлы еңбегіне осылай баға берді. 

 Н. Омашев Батысты да, Шығысты да бір кісідей зерттеді, іссапармен АҚШ-

та бірнеше рет болып, журналистік білім беру тәжірибесімен бөлісті [1].  

 «Жақсы тақырып – жарты диссертация» (Намазалы ағайдың факультеттің 

ғылыми кеңесінде айтқан сөзінен. 9 желтоқсан, 1997 жыл). Сол жылдары 

жолымыз ашылған Ұлттық университет оқытушылары факультеттің ай сайын 

өтетін кеңесінде бірімізден соң біріміздің кандидаттық диссертация қорғауға 

арналған тақырыптарымыз бекітіліп жататын. Жазылатын ғылыми жұмыстың 

мән-мағынасы, бағыт-бағдары оның тақырыбынан – ақ көрініп тұратынын 

түсіндіріп, ағай осы бір қисынды ойды айтқан болатын. Содан бері ағайдың бұл 

сөзі ғалымдар аузынан тастамайтын афоризм болып шыға келді. 

Кілт сөздер: ғалым, мансап, диссертация, тақырып, Ғылыми кеңес, іссапар, үлес, 

Қазақ радиосы. 

 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

2 

 

 

Учитель - великое имя 

  

 Аннотация:Намазали Омашев приложил много усилий для признания 

журналистики наукой в среде интеллигенции.Им был открыт совет по защите 

ученых званий в области журналистики, несколько докторов наук и более 50 

кандидатов наук защитили свой диссертации, в научный оборот были введены 

актуальные вопросы казахской журналистической науки. Появились и 

развивались такие профессии, как, издательское дело, журналист-

международник и связь с общественностью.Были открыты факультеты 

подготовки журналистов на турецком, немецком, корейском и уйгурском языках, 

большое значение придавалось национальной прессе. 

 На свет вышло несколько сборников публицистики и научных 

монографий.Большим вкладом в национальный фонд было поступление 3-х 

учебников для будущих журналистов.Высшей наградой в области журналистики 

для педагога-ученого была специальная награда Президента Республики 

Казахстан, которую он получил  в 2007 году. 

Власти приняли во внимание деятеля и оценили его многогранную работу в этой 

сфере, сказавшего, что «в стране с запуганной журналистикой будет застой». 

 Н. Омашев одновременно изучал и Запад, и Восток, несколько раз бывал в 

командировке в США и делился своим опытом журналистского образования. 

 «Хорошая тема – залог пол диссертаций» (из выступления Намазали 

Омашева на ученом совете факультета. 9 декабря 1997 г.). В те годы на 

ежемесячном совете профессорско-преподавательского состава Национального 

университета одна за другой утверждались наши темы для защиты кандидатских 

диссертаций.Намазали Омашев сделал это логическое замечание, объяснив, что 

смысл и направление научной работы, которую предстоит написать, очевиден из 

ее темы.С тех пор его слова стали афоризмом, которые не сходят с уст ученых. 

 Ключевые слова: ученый, карьера, диссертация, тема, Ученый совет, 

командировка, вклад, Казахское радио. 
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Great title of teacher 

 

Abstract: NamazaliOmashev made many efforts to have journalism recognized as a 

science among the intelligentsia. He opened a council for defending academic degrees 

in journalism, several doctors of science and more than 50 candidates of science 

defended their dissertations, and topical issues of Kazakh journalistic science were 

introduced into the scientific community. Professions such as, publishing, international 

journalist, and public relations emerged and developed. Departments were opened to 

train journalists in the Turkish, German, Korean, and Uighur languages, and great 

importance was attached to the national press. 

Several collections of journalism and scholarly monographs were published. A great 

contribution to the national foundation was the receipt of 3 textbooks for future 

journalists. The highest award in the field of journalism for the teacher-scientist was a 

special award of the President of the Republic of Kazakhstan, which he received in 

2007. 

The authorities took note of the figure and appreciated his multifaceted work in this 

field, saying that "there will be stagnation in the country with intimidating journalism". 

N. Omashev simultaneously studied both the West and the East, went on several 

business trips to the United States and shared his experience in journalism education. 

"A good topic is the pledge of a full dissertation" (from a speech by NamazaliOmashev 

at the Academic Council of the Faculty. December 9, 1997). In those years, the monthly 

faculty council of the National University approved one by one our topics for PhD 

dissertations. NamazaliOmashev made this logical observation, explaining that the 

meaning and direction of the scientific work to be written is obvious from its topic. 

Since then, his words have become an aphorism that does not leave the lips of scientists. 

 Key words: scientist, career, dissertation, topic, Academic Council, business 

trip, contribution, Kazakh Radio. 

 

 Әкем сөздің майын тамызып сөйлейтін Омаш ақын дейтін аты шыққан кісі 

болатын. Жасынан өлең айтып, домбыра тартып, серілікті көп құрған. Болыстың 

баласы. Бішкектегі жеті жылдық приходская мектебін бітірген. Кейін лесной 

техникумды тәмамдап, милиция бастығы қызметін атқарды. Үлкен ағамның атын 

Оразалы, менің атымды Намазылы деп, әкем қойған екен. Бала кезімде Намазалы 

деген атыма намыстанатынмын. Әкем: шырағым балам, атыңды дұрыс 

қойғанымды өскенде білесің дейтін.  

 Білдім. Қазақстанда әлі бірде-бір Намазалы деген атты кездестірген 

жоқпын.Сирек кездесетін есім. Мектеп қабырғасында жүргенде әкем секілді мен 

де әнді жақсы айтатынмын. Студент кезімде де гитарада ойнап ән айтушы едім. 
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Кейіннен есейе келе ыңғайсыздандым ба, білмеймін, ән айтуды қойып кеттім. 

Ата-анам мені спортқа баулыды. Футболдан аудандық құрамада ойнадым. 

Университетте жүргенде күреспен шұғылдандым. Құдайға шүкір, 

шымырлықтың, ауылда пісіп өскендіктің арқасында кейін ғылымдағы көп 

қиыншылықтарды ауырсынбай жеңіп жүрдім  

 МГУ-дегі мен қорғаған журналистиканың 100110 деген шифырынан әлі 

күнге дейін қорғаған адам жоқ. Олай болса, қорғалмай ма. Құдай берген 

өжеттіктің арқасында алған бетімнен қайтпадым. Қиыншылық бетпе-бет 

кездескен сайын өрши түсетін мінезім бар, күресуден қашпадым.  

 Қиыншылықтан қашпасаң, алдыға нақты мақсат қойсаң, соны 

орындаймын деп жүрген кезде өмірдің өзі алып келеді екен мансапқа. Мен 

докторлығымды қорғап, кафедра меңгерушісі болған кезде факультеттегі бар 

шаруа құлап жатқан. Кеңес өткізетін зал да болмады. Жатақханада жарық жоқ, 

ел жер тырмалап жүрді.Суық. Жүрегім сулады. Өте қиын өтпелі кезеңге тап 

келдім. Сондықтан декандықты ұсынған кезде бас тарттым. Төрт аяғынан тең 

тұралап жатқан дүниені қандай ақшамен, қандай командамен жолға қоймақпын. 

Байтал түгіл бас қайғы болған заманда мансапты ойлайтындай күй болған жоқ. 

Бірақ ол кезде деканды сайлайтын, факультеттегілер бір ауыздан қол көтеріп, 

қарсы болғаныма қарамай сенім артып, декан етіп сайлады. Сөйтіп, 1995 жылы 

ойламаған жерден декан болдым. Сол жылы тағы да ойламаған жерден бір 

жаңалық болды. Орталық Азиядан бір адамды ЮНЕСКО-ға профессор етіп 

қабылдап, осы жақтан ЮНЕСКО-ның кафедрасын ашу керек болған екен. Бұл 

менің әлі декан болмай тұрған кезім, Крикунов декан. Сарыағашқа барып 

демалып келсем, Крикунов құттықтап тұр. Орталық Азия бойынша ЮНЕСКО-

ның профессоры болып қабылдандыңыз деп. Мәскеуден қорғағандығым, оның 

үстіне ең жасымын, осылар ескерілген болуы керек. Келесі жылы олар өздерінің 

қаражатымен КазГУ-ден кафедра ашып, мені соған меңгеруші етіп тағайындады. 

Бұлай болады деген ой менің түсіме де кірген емес. Ал, енді 2001 жылы 

декандықтан проректорлыққа ауысайын деп жатқан кезім. Кембридж 

университетіндегі ірі географиялық орталықтан тағы бір күтпеген жақсы хабар 

алдым. Дүние жүзінің біраз елін араладым, бірақ әлі Англияда болған емеспін. 

Кембридж университетін көрген де емеспін. Сол университеттегі география 

орталығы дүние жүзінің әр аймағындағы ғалымдар арасынан жыл сайын «жыл 

адамын» таңдайды екен. Соған менің кандидатурам дәл келіп қалыпты.  

 Адам еңбектене берсе, атақ-даңқ деген өзі келеді екен. Білмеймін жолым 

болғыш па...Мансапты маған Құдай береді [2]. 
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Осы күні ойлап отырсам журналистиканың үлкен үш мектебінен өткен екенмін. 

1969 жылы С. Киров атындағы ҚазМУ-ге түскен Жанболат Аупбаев, Жүрсін 

Ерманов, Тұрсын Жұртбаев, Несіпбек Айтов, Бақытжан Майтанов, дүниеден 

озып кеткен Дәуітәлі Стамбеков, Асқар Егеубаев сияқты жігіттер тай-құлындай 

тебісіп,таласып оқыдық. «Толқын» деген альманах шығардық. Бәріміз де 

«жалындап тұрған» ақын-жазушымыз. Өлең, әңгіме, әліміз келгені репортаж, 

очерк жазамыз. Университеттің екінші қабатында, ректордың кабинетінен 

бастап, ано-оу бұрыштағы кәсіподақ бөлмесіне дейін, отыз метр келетін 

көшқұлаш қабырға газетін шығарамыз. Көкірегімізге жігер құйған, тәлім берген 

Қайыржан Бекхожин, Тауман Амандосов, Темірбек Қожакеев, Әбілфайыз 

Ыдырысов, Марат Барманқұлов, Абдулхамид Мархабаев, Рамазан 

Сағымбековтер нағыз тарландар екен сөйтсек... 

 1974 жылы оқуды бітірген соң, Қазақ радиосында үш жыл жұмыс істедім. 

Радио деген – обыр, жазғаның шақ келмейді, тәулігіне қырық «Правданың» 

материалын береміз. Ал, айына бір хабар жасайтын тележурналистер аздап 

шабандау. Сондықтан, комитет басшылары радиода ысылған тілшілерді 

теледидарға ауыстырады. Мені де жібергелі жүрген. Бір күні радионың бас 

редакторы шақырады дегенге «не бүлдіріп қойдым екен деп?» жасқаншақтай 

кірсем, кабинетте Марат Барманқұлов отыр. Марат ә дегеннен «бұл жігітті 

танимын» деп, күлімсіреп қол ұсынды. Бұл – 1976 жылдың соңы. Теле-радио 

кафедрасында қазақша дәріс оқитын Рамазан Сағымбеков «Орталық Қазақстан» 

газетіне бас редактор болып тағайындалып, орнына кісі іздеп жүр екен. Солайша 

КазГУ-іме қайта оралдым. Өзім де аспирантурада оқысам деп бекініп жүргенмін, 

көктен іздегенім жерден табылды.  

 Марат мені радиодан кафедраға алып келгенде Темірбек Қожакеұлы 

«Мынаң қара кадрды алыстан тауып келген екенсің» деп өзіне тән күлкісімен 

қарқылдап күлгені бар. 1980 жылы журналистикадан ғылыми жұмыс қорғауға 

аттанғанымда Темірбек Қожакеұлы «қылышынан қан тамған» декан еді. Ол 

шыны керек, менің Мәскеуге кеткенімді қалаған жоқ. Сөзінің райынан «Біз де 

осы жерден қорғадық, ешкімнен кем болған жоқпыз. Қазақ әдебиетінің көп 

проблемасының бірінен қорғауға да болатын еді» дегенді аңдатты.  

 Темірбек Қожакеевтің білім-беделіне, ұйымдастырушылық қабілетіне, 

тапқыр сөйлейтініне, ерік-жігеріне ешқашан шәк келтірген емеспін, әлі күнге 

дейін ол кісінің кәсіпқойлығын мойындаймын. «Жақсының артынан сөз еретін» 

әдеті ғой. Мен ол кісінің ара-тұра орынсыз қатыгездігін, студенттерді беталды 

жәбірлеуін ұнатпадым. Мәскеудің профессорлары мен әлем университеттері 

ұстаздарының студенттермен арадағы қарым-қатынасын мысалға келтіріп, 

«қаталдығыңызды шектегеніңіз жақсы ғой, жөн білетіндер болмаса, кейбірі 
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көтере бермейді» деп ақырын айттым да. Мәскеуден ғылыми жұмысымды 

қорғап келген соң, журфакта жеті жыл декан болдым. Соның үш жылында 

Темірбек Қожакеевтің ғана дегені жүрді. Ғылыми кеңесте не айтамын десе, 

ешкім бетінен қақпауға тиіс. Лажсыз, тілімді тістеп мен отырамын. Өзгелер 

қашаңғы төзсін, күндердің күнінде бұл мәселе кезекті кеңесте шегіне жетті. 

Амалсыз, жиынды үзіп, кабинетке келіп, ректордың атына ұсыным хат жазып, 

ол кісіні ғылыми кеңестің мүшелігінен шығаруға мәжбүр болдық. Өкпеледі. 

Үстімнен арыз жазды. Талай комиссия «Бұл не деген оңбағандық!? Күшік 

асырап, ит етсең, осы, міне балағыңды қанатады» деп тепсініп келетін.   

 - Үлкендер де бала сияқты, өзара айтысып-тартысады. Сосын «Ағалар, 

сіздер студенттерге дәріс беріңіздер. Қашан келіп, қашан кетесіздер, ешкім 

қыстамайды» деп пәтуаға шақырдым. Бізге жұмысты үлгірту керек. Заман озып, 

талап күшейіп барады. Менеджмент тек экономикаға емес, кез-келген салаға 

дендеп ене бастады. Сондай кезде іліп-шалып үлгеретін, керек десең, жұмсап, 

жүгіртіп жіберетін қолды-аяқты жастар керек. Кафедраға жас жігіттерді 

қойдым. Бүгінде студенттерге жатақханадан орын жетпей жатса, ол кезде 

жылуы жоқ, жарығы жоқ жатақханада ұстай алмайсың. Кеш түсе, бұзақылар 

балаң жігіттерді жәбірлейді, қыздарды қорқытады. Сондайда осы күні өздері де 

қырыққа келген Бауыржан, Амантай, Қайрат деген жігіттер арқасүйерім болды. 

Бұған бәрі көнді. Тағы да Темірбек аға көнбейді, ақыры сол қалпы кетті. 

Екеуміздің арамызға сына болған осы мәселе. Көзі тірісінде ренішімді 

айтқаныммен, көзі кеткен соң, атын сөзге іліктірген емеспін.   

 Журналистік кәсіп те қоғамның барлық саласы сияқты, дамуы, жаңа 

талапқа жауап беруі тиіс. Осы ретте тек Қожакеевке емес, ғылыми кеңесте қоян-

қолтық бірге жұмыс істеген талай қадірменді ағаларыма тіке келген кезім көп 

болды. Республикалық журналистикалық әдістемелік комиссияның төрағасы 

ретінде Журналистік білім дамытудың тұжырымдамасын түзіп, журналистика 

мамандығы бойынша мемлекеттік білім стандартын жасадым. Міне, сол басыма 

көп қиындық әкелді. Зейнолла Қабдолов ағамызбен де пікір таластыруға тура 

келіп қалды. Ол кісі «Әдебиетші болмай, әдебиет теориясын білмей, не 

боламыз?» дейді. «Жақсы әдебиет теориясын қалдырайық. Бірақ филфакта 

оқытатын сонша көп сағаттың бізге керегі жоқ» дедім. Өзімізде сабақ беріп 

жүрген профессорлардың да қарсылығына душар болдым. Олар да бұрыңғы 

сарыннан ажырағысы жоқ. Журналистика кәсібін оқытуды керемет өрлеттім 

демеймін, менің орнымда өзге адам да осыны атқарады. Бірақ, іште, сыртта 

көрген, білген, түйгендерді уақытында іске асырмасақ, ұқсатпасақ, не боламыз? 

[3].  «Кәсібің қаламгер болғандықтан да, үнемі жүрек түкпіріне сақтап, 

алыстан қайырып, жаныңа жақын тартып, өзіңнің көңіліңнің жұбанышы үшін, 
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өмірдің бар бояуымен асықпай,бабымен жазармын-ау деп жүрген оқшау сырың 

болады. Соның бірі достарың, соның ішінде бозбалалықтан тартып, сақалың 

бозқырау шалған шағыңа дейін қанжығаласып, қатар ғұмыр кешкен 

курстастарың. Бастапқыда курстағы елу бір адамның елуі ақын еді, қазір Асқар 

марқұм дүниеден қайтқаннан кейін екеуі ғана ұйқас іздеп басын қатырып жүр. 

Қалғанымыз бірінші курста, ерінбегеніміз отызға аяқ басқанда, Құнанбай атам 

айтқандай, мұндай «шайтандық машақаттан» ертерек құтылып алғамыз. Ал 

соның ішінде әлгі «шайтанды өнер» қонбаған, яғни ақындықпен басын әу 

бастан ауыртпаған таза ақылдың иесі осы Намазәлі Омашев болды.  

 Ал қазақ радиосының тарихы мен жанрын ғылыми ізге түсірген 

Намазәлінің еңбегі менсіз де әспеттеліп жатқан шығар. Ол заңды да. Менің 

ойымша, ұстаздардың ұстазы – профессор деген сөзден артық мақтау жоқ. Ал  

Намазәлі нағыз профессор. Мінез профессоры. 

 Міне, Намазәлінің «Арқаның ару қызы», курстасымыз Кларамен қол 

ұстасып Астанаға, Жәмкенов айтқандай, «қайындап келіп қалғанына да» жыл 

толып қалды. Ортамыз толып, біріміздің кезегіміз келіп, біріміздің кезегіміз 

келмей, кейіміз кергіге түсіп, мәре-сәре болып қалған жайымыз бар. 

Сарырақаның ауасы жүрегіне дауа боп қонсын»-, деп жазды досы, курстасы, 

профессор Т. Жұрбай «Намазалы» деген мақаласында[4 ]. 

 «Елімізге іс тетігін білетін азамат қана емес, әр нәрсені елдік мүдде 

тұрғысынан ойлайтын, адамгершілігі мол, өткен тарихымызға құрметпен 

қарайтын ұлтжанды тұлғалар керек» (Н. Омашев. Ақпарат әлемі. 1-том. 259-б.). 

Шыны керек, билік басындағы, тіпті журналистикадағы теорияны, 

технологияны жетік меңгерген, білікті де білгір мамандардың ішіндегі ел-

жұртының жағдайын ойлап, оның болашағы үшін бел шешіп кірісіп, батыл 

бастамаларға бара алатын байыпты ой иелері ғана өз ұлтының көсегесін көгерте 

алады [5].  

 Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Бейсенқұлов А. Жүрген жерін көгерткен Намазалы Омашев, «Президент 

және Халық», 2010 жыл, 22 қаңтар, №3, 2 бет 

2. Барманбекова Г. Қазақ болып туғаныма қуанамын, Омашев Намазалымен 

сұхбат. «Сұлтан» журналы, 2007 жыл, №2, 18-23 бет 

3. Төленқызы Р. Журналистиканың үлкен үш мектебінен өттім, Омашев 

Намазалымен сұхбат. «Алматы ақшамы», 2010 жыл, 23 қаңтар, №7, 6-7 бет 

4. Жұртбай Т.Намазалы, «Айқын», 2010 жыл, 20 қаңтар, №7, 6 бет 

5. Әбдіжәділқызы Ж. Теория тәлімгері, «Айқын», 2013 жыл, 21 наурыз, №51, 

21 бет 
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                                             № O00050  03.03.2023 ж        

                                                 Етістік 
 

АЖИБАЕВА АЙТКУЛЬ САБЫРОВНА 

Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының                                                       

Кентау қаласының адами әлеуетті дамыту бөлімінің                                                             

А.С.Пушкин атындағы №6 жалпы орта мектеп"                                                                  

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің                                                                                        

бастауыш сынып мұғалімі 

 

Педагогтің аты-жөні  

Күні:  

Сынып: Қатысушылар 

саны: 

Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 
 

Етістік 

Оқубағдарламасынасәйкесоқытум

ақсаттары 

2.1.2.1 - мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің 

негізінде мәтіннің мазмұнын болжау 

Сабақтың барысы.  

Сабақтың 

кезең 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Басы Жаңа топ құру 

Психологиялық ахуал 

қалыптастыру. 

Ана тілің арың бұл,  

Ұятың боп тұр бетте.  

Өзге тілдің бәрін біл,  

Өз тіліңді құрметте.  

Жұмыс ережесін келісу 

 Сабақта бір-бірімізді 

сыйлаймыз, тыңдаймыз! 

 Уақытты үнемдейміз! 

 Нақты,дәл жауап 

береміз! 

 Сабақта өзіміздің 

Психология

лық ахуалға 

берілген 

тақпақтард

ы дауыстап 

айтып, тілді 

жаттықтыру 

және жаңа 

сабаққа 

назар 

аудару. 

Оқушылар 

сұраққа 

жауап 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

Психология

лық ахуал. 

 

Алдыңғы 

білімді еске 

түсірутапсы

рмалары. 
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шапшаңдығымызды, 

тапқырлығымызды 

көрсетеміз! 

 Сабаққа белсене 

қатысып, жақсы баға 

аламыз! 

Ой шақыру  (ұжымда) 

Оқу мақсатын таныстыру 

Күтілетін нәтижені 

анықтау 

береді, 

жұмысты 

берілген 

түріне 

қарай 

орындайды. 

Сабақтың 

ортасы 

Ширату тапсырмасы. 

 
Оқушыларға сұрақтар 

қойылады:  

Белсенді оқу 

тапсырмалары(топта, 

ұжымда)  

Заттардың қимылын, іс-

әрекетін білдіретін сөздерді 

етістік дейміз. Етістіктерге 

не істеді? қайтті? не қылды? 

деген сұрақтар қойылады: 

өсті, ойнады, сайрады. 

Дескриптор: 

 Тыңдалған мәтін 

бойынша қойылған 

сұрақтарға жауап беріп, 

мәтінде жалпы не туралы 

айтылғанын түсінеді. 

 

Берілген 

сұраққа 

жауап 

беріп, 

тапсырмала

рды талапқа 

сай 

орындайды. 

 

 

Жұмыс 

дәптеріндегі 

жазылым 

тапсырмала

рын 

орындау 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

 

 

 

Оқылым, 

жазылым 

тапсырмала

ры. 
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 Диалогке қатысады; 

мұғалімнің көмегімен 

негізгі ойды анықтай 

алады. 

 Берілген тақырып 

бойынша ой қорыту 

жасай алады. 

ҚБ: Бас бармақ  

арқылы бір-бірін 

бағалау. 

Жұмыс дәптеріндегі 

жазылым тапсырмаларын 

орындау  

Соңы Мәтінді негізгі сөздің 

мағынасына қарай етістік 

қойып оқы. 

Көктем ... . Жер ... . Күн ..., 

найзағай ... . Құстар жылы 

жақтан ... ... . 

• Көктемде болатын 

құбылыстардың реттілігін 

көрсетіп тұрған 

етістіктерді ата. Мәтінге 

қандай сұрақ қоюға 

болады? Бұл мәтіннің қай 

түрі?  

«Ойлан, Жұптас, Пікірлес» 

 

Оқулықтағы 

қосымша 

тапсырмала

р. 

ҚБ: 

Бағдарша

м көздері 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау 

Топтық 

тапсырмала

р. 

Кері 

байланыс 

4-жаттығу 

Көп нүктенің орнына керекті 

сөздерді қойып жаз. 

БББ кестесі 

 

Білгені

м 

Білдім Білгім 

келеді 

   

 

 

 

 

Сабақтан 

алған 

әсерлерін 

стикерге 

жазып, 

суретін 

жібереді. 

 

«Ашық 

микро 

фон» 

 

 

«Ашық 

микрофон» 

 кері 

байланыс 

парағы 
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Рефлексия 

(жеке,жұпта,топта, 

ұжымда) 

Оқушыларға «Ашық 

микрофон»кері байланыс 

парағы таратылады. 

Оқушылар өздері белгілейді. 
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№  O00051    03.03.2023 ж 

Абай шығармаларын бастауыш сыныпта оқытудың тиімді әдістері 

 

БЕГЖУМАНОВА МӨЛДІР АЛИҚЫЗЫ                                                                                                              

Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының                                                                        

Кентау қаласының адами әлеуетті дамыту бөлімінің                                                                                                     

Б. Момышұлы атындағы №12 жалпы орта мектеп"                                                                                            

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің                                                                                                           

бастауыш сынып мұғалімі 

Бүгінгі білім мен техниканың қарыштап дамуы оқушының тұлғалық 

жетілуіне түрткі болуда. Жеке тұлғаның қажетін өтеуде мұғалім өзінің 

пайдаланып отырған отырған әдістеріне рефлекция жасай отырып, жетілдіре 

білуі қажет, сол жағдайда ғана білім мазмұнын меңгеріп, алдымыздағы 

шәкірттің тұлғалық шығармашылық жетілуіне мүмкіндік жасаймыз.                                             

Абай шығармаларынын оқытуда ең тиімді әдіс-тәсілдің бірі сын тұрғысынан 

ойлау. Өйткені сын тұрғысынан ойлауды  дамыту бағдарламасы көп електен 

өткен, әлемдік білім берушінің бірлескен еңбегінің нәтижесі.Жоба педагогика 

саласында өзіндік із қалдырған, ұлы педагог Ж.Пиаже, Л.Выготский 

теорияларын басшылыққа алады.  

Сын тұрғыснан ойлау технологиясының , мінез машығына, назар аудара 

отырып. Тақырыптан ерекшелігі оқушылар сабақ барысында, Абай 

шығармаларының тақырыбы мен идеясы мазмұны, тіл ерекшелігіне немесе 

лирикалық кейіпкерге сын тұрғыдан қарап саналы шешім қабылдауға үйренеді. 

Қабылдаған шешімді дәлелдей білу, пікірін қорғай білу, басқаның пікіріне 

құрметпен қарау сол басты қағида.Мұғалім кез келген әдіс тәсілде оқушыға сенім 

арта отырып, олардың ой ұшқырлығы мен тіл көркемдігіне, мінез машығына 

назар аудара отырып тақырыптан ауытқымай отырып жұмыс жасауына 

мүмкіндік береді. Егер мұғалім оқу үрдісі барысында жұмысты дұрыс 

ұйымдастырған жағдайда оұушы шығдалып, белгілі бір жетістікке жетері сөзсіз. 
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Абайдың «Күз», «Қыс» сияқты өлеңдерін оқығанда, бастауыш 

сыныптардағыдай жыл мезгілдерінің әр түрлі белгілерін, табиғат көріністерін 

айту үстірт түсінік тудырмаса керек. Абайдың өзі табиғат көрінісі және жер 

бетіндегі тіршілік атаулының (адам, өсімдік, оның әлеуметтік халі т.б) бәрін де 

тұтастық қалпында сипаттап тұр. Ол тұтастықты даралап ыдыратқанда әрбір 

жеке ғылым саласының үлесінен (өсімдіктану, жаратылыстану, тәнтану, 

әлеуметтану, саясаттану, география, тарих, сурет т.б.) екені байқалады. 

Сондықтан кейбір материалдың мазмұнындағы бірден көзге түсетін бөлікті 

екінші пәннің үлесіндегі жеңіл бір ұғым, мазмұнмен байланыстырып, 

интеграциялық сабақ өткіздім деу қисынсыздау болады. Бұл түрдегі 

байланыстың іске асырылуы мұғалімнен үлкен міндет пен жауапкершілік, 

сабаққа мүлтіксіз дайындықпен келуді талап етеді. 

Мектепте оқылатын оқу пәндеріндегі бай мазмұнмен оның күрделі құрылысы 

оқу ісінің аса жауапты, қат-қабат қиын екенін көрсетеді. Сондықтан да 

мұғалімнің мамандық дайындығының жан-жақты, биік дәрежелі болуы өте 

қажет. 

Абай шығармаларының табиғаты кешегіні айта отырып, бүгінгі күннің барысына 

жөн сілтейді. Кешегі айтылған Абай сөзі бүгін өз құнын жоғалтпақ түгіл, ол 

құндылық пен оған деген мұқтаждықты еселеп арттырғандай болады. 

Сондықтан да бұл жердегі интеграциялық байланыс мұғалімнің білімдік-

әдістемелік дайындығын қалайды. 

Абай өлеңдерінің терең мазмұнына бойлау үшін сабақты интеграциялық 

байланыста жүргізу бірден-бір тиімді әдіс болып табылады. 

Мәселен, «Интернатта оқып жүр» өлеңін оқытқанда оқушылардың 5 сыныпта 

оқыған «Интернат наны» (Ш. Мұртаза) мәтінімен байланыстыру арқылы кең 

ұғым беруге болады. Осы тұста тарихи жағдай ықпалын да сөз ету керек. Әсіресе, 

Абай өлеңдерін оқытқанда, тарихи жағдайға соқпай өтуге болмайды. 

Ақын өлеңдері өз заманының шындығын бейнелейді. Оны жалаң күйде бүгінгі 

ұғым, түсінікпен айту өлеңнің ішкі мазмұнын жоғалтады. «Интерната оқып жүр» 

өлеңіндегі «Ойында жоқ олардың шариғатқа шаласы»» – деген жолдар Абай 

заманындағы ел арасының бүліншілігінен хабар береді. Сол тұстағы білім 

алудағы тар ұғым, түсініктің қалыптасқанын аңғартады. 
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Оқудағы мақсат арыз, шағым жаздыру, сот ісінде бедел көтеру, біреуден есе 

қайтару дегендерге саяды. Мұның өзі отаршылдық алып келген саясат 

салдарынан қазақ елінің ішкі жағдайының өзгеруін көрсететінін ашып айту 

керек. 

Абай білім алудың мақсаты бұлардан әлдеқайда жоғары екендігін айтатынын 

ұғындыра отырып, әңгімені бүгінгі жағдайға бұрған орынды. 

«Нан таппаймыз демейді, 

Бүлінсе елдің арасы» – деген сөз бүгінгі қоғам құрылысы бір түрден екінші түрге 

ауысып, жер жүзінде идеялық түсініктерге өзгеріс еніп жатқанда халық көріп 

отырған қиындықты жеңу жолы – ел арасының бірлігі деген ұғымды биіктету 

және ел бірлігі деген түпкі тек сонау түркі қағанаты болып құрылғаннан бері келе 

жатқан мызғымас тұрақты ұғым екендігін ұрпақ көзқарасы мен дүниетанымына 

негіз етіп қолдану керек. Ол үшін өлеңнің негізгі ой-түйіні ретінде көрінетін 

тұсын анықтап, ол бойынша түрлі-түрлі жұмыстар жүргізу қажет. 

Абай Құнанбаев шығармаларын оқыту бастауыш сыныптардан басталып, орта 

буында, жоғары сыныптарда түгел қамтылады. Абай шығармаларын бастауыш 

сыныптарында оқытқанда, оқушылардың ассоциациялық ойлауы мен қиялын 

дамытатын әдіс-тәсілдер пайдалану орынды деп есептейміз. 

Мысалы, Абайдың табиғат лирикасынан «Күз» өлеңін оқытқанда мына тектес 

сұрақтар беруге болады. 

1. Күз сөзі көз алдымызға қандай көріністерді елестетеді? 

2. Күз сендерге қандай сезім-күй туғызады? 

3. Күз қандай түсті елестетеді? 

Сұрақ, тапсырмаларға берілген жауаптарды жинақтап, оқушылардың 

дәптерлеріне немесе тақтаға еркін жазу, яғни оқушы жауаптары бойынша 

жүйесіз жазып шығу керек. Жинақталған «ым» – түсініктерден оқушы өз 

ассоциациясындағыларын бөлек теріп жинақтайды, оларды топтастырып 

шығуға болады. 

«Қыс» мезгілін оқытар алдында берілген сұрақтарға «қар», «қырау», «аяз», 

«үскірік», «шаңғы теуіп жүрген балалар», «сырғанақ», «аяз ата», «шыршаны 

жағалай айналған балалар», «жаңа жыл», «қатып жатқан сулар, өзендер», «қар 

үстіндегі адам іздері» алуға болады. Қысты оқушылардың барлығы бірдей ақ 

түсті табиғи деп таниды. 
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Көктем белгілеріне қатысты қойылған сұрақтарға «қар ериді», «жаңбыр», 

«үйлердің шатырына қатқан мұздардың еріп, тамшылап тұрғаны», «8 – наурыз», 

«құстар жылы жақтан оралғаны» «ағаштар гүлдейді», «жан-жануар ояна 

бастағаны», «дән егіп жатқан диқаншы» сияқты жауаптар қайырады. Оқушылар 

көктемді әр түрлі түспен елестетеді. Бір оқушы жасыл түсті, біреуі қызыл 

қызғалдақ түсін елестетеді. Мұндай жұмыс түрлерін ұйымдастырудағы басты 

мақсат оқылатын шығарманы дұрыс, өз дәрежесінде қабылдауға жағдай туғызу, 

оқушы қиялын ұштау болып табылады. 

«Күз» өлеңінде Абай бұлттың түсін неліктен басқаша қолданбай, (қара бұлт, ақ 

бұлт, ақша бұлт, т.б) «сұр бұлт тіркесімен берген? немесе «дымқыл тұманның 

ерекшелігі қандай?» деген сұрақтар табиғат ерекшеліктерін тереңдей ұғуға әрі 

жете түсінуге жетектейді. 

Білмеймін, тойғаны ма, тоңғаны ма, 

Жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан. 

Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрыңғыдай, 

Жастар күлмес, жүгірмес, бала шулай, – деген жолдарға назар аударта оқыту 

оқушы ойын, ассоциациялық қиялын күз көріністерімен толықтырады, жаңа 

ұғым, түсініктерге, сезімге ойыстырады. Өлеңнің келесі жолдары сол 

ұғымдардың бояуын қанықтырып, өлеңнің әлеуметтік мәнін түсініп қабылдауға 

жол ашады. Оқушы санасында Абай бейнелеген күздің тұтас суреті орнығады. 

Оқыту жұмысының нәтижелі болуы оқыту әдістерін үйлесімді етіп таңдап ала 

білуге байланысты. Себебі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы – сабақ. 

Ал сабақтың мақсаты мұғалім мен оқушының ұжымдық, шығармашылық еңбегі, 

сондай-ақ сабақта оқыту мен тәрбиенің міндеттері, мақсаттары жүзеге 

асырылады, оқушылардың ой - өрісі кеңіп, қабілеті шыңдала түседі, өмірге деген 

көзқарасы қалыптасады. 

Қорыта айтқанда, ұлы Абайдың шығармаларын бастауыш сынып оқушыларына 

үйрету барысында ең қажетті сыналған әдістемелерді пайдаланып, оларды әрбір 

сабақта жаңалап, жетілдіріп отыру, әрбір тақырыпты өтуге творчестволықпен 

қатынас жасау бүгінгі күннің ең зәру мәселесі болып табылады.  
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№ O00053    03.03.2023 ж 

Шөл далаға саяхат 

АБЖАЛАЛОВА АЙГҮЛ ҚАЛДАНҚЫЗЫ 

Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының                                                                     

Кентау қаласының адами әлеуетті дамыту бөлімінің                                                                                                   

Б. Момышұлы атындағы №12 жалпы орта мектеп"                                                                                

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің                                                                                                           

бастауыш сынып мұғалімі 

      Бөлім: Табиғат құбылыстары 

Мұғалімнің  аты-

жөні 

 

Күні:  

Сынып: 4 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 
Шөл далаға саяхат 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқыту 

мақсаттары 

4.2.9.1 түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты табу, өңдеу 

және тұжырым жасау және себеп-салдарлық байланысын 

сызба түрінде көрсету;  

Сабақтың мақсаты  түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты табады. 

      Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің  әрекеті Оқушыны

ң әрекеті 

Бағалау Ресурста

р 

Ұйымдас

тыру,  

өзін – 

өзі 

тексеру 

 

Ынтымақтастық 

атмосферасын қалыптастыру 

ширату жаттығуларымен өтеді. 

Топқа бөлу «Таңдау» әдісімен 

жүреді.  

-Берілген суреттерден біреуін 

Жаттығу 

жасайды. 

 

Топқа 

бірігеді.  
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8 мин 

таңдап, топқа бірігіп отырыңдар. 

Өткен тақырыпқа шолу:  

-Үй тапсырмасын сұрау. 

-Бір-біріңе өткен тақырыпқа 

байланысты сұрақтар қойып, 

жауап алыңдар. 

Жаңа оқу материалын 

жариялау «Ой қозғау» әдісі: 

-Берілген суретке қарап, нені 

көріп тұрғандарыңды айтыңдар. 

(шөл дала) 

-Шөл деген не? Шөл сөзін 

естігенде не ойларыңа келеді? 

-Сұрақтарға жауап беріп, 

тапсырмаларды орындаңдар? 

- Бүгінгі сабақта шөл далаға 

саяхат жасап, түрлі 

дереккөздерден қажетті 

ақпаратты табамыз, 

тапсырмаларын орындайтын 

боламыз. 

 

Сұрақтар 

қояды,  

жауап 

береді. 

 

«Ауызша 

мадақтау» 

әдісі: 

Жарайсың!  

Тамаша! 

Жақсы! 

 

 

 

 

 
 

 

 

Жаңа 

білім 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Т) 1- тапсырма «Ойлан, 

жұптас, талқыла» әдісімен 

орындалады.  

А) Сөздікпен жұмыс. 

 

 
Ә) Мәтінмен жұмыс. 

-Мәтінді дауыстап тізбектей 

оқыңдар. 

Б) Қатені анықтау. 

Қате сөйлем: Шөл дегенде 

қайнаған су іш. 

Саралаудың «Дереккөз» тәсілі 

- 

Тапсырма 

орындайд

ы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескрипто

р: 

Сөдікті 

жазып, 

жаттайды-

2балл. 

- Мәтінді 

тізбектей 

оқиды-

2балл. 

- Қате 

сөйлемді 

анықтайды

-2бал 

 

«Әде- 

биеттік 

оқу» 

оқулығ

ы 

4 сынып 

1-бөлім 

2019ж 
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2 мин 

 

 

 

Бекіту 

15 мин 

 

 

 

 

 

жүзеге асады.  

Кейбір оқушыға:  

- Шөл жануарлары туралы не 

айта аласың? 

 

Сергіту сәті -«Поэзия минуты». 

Абайдың жыл мезгілдері туралы 

өлеңдерін еске түсіріп, мәнерлеп 

оқыту. 

 

(Д, Т) 2-тапсырмада «Ашық 

микрофон» әдісі,  дәптермен 

жұмыс жүзеге асырылады.  

А) Дыбыстау. 

Шөлді жердің жануарлары мен 

жәндіктерін ым-ишара, қимыл-

қозғалыс, дыбыстау арқылы 

көрсетіңдер. 

Б) Қорытынды. 

-Шөлді жер туралы қандай жаңа 

ақпарат алдыңдар? 

 

 

 

 

Өлең оқып 

сергиді. 

 

 

-

Тапсырма

ны 

орындап, 

өз 

пікірлерін 

білдіреді.  

Дескрипто

р: 

- Шөлді 

жердің 

жануарлар

ы мен 

жәндіктері

н ым-

ишара, 

қимыл-

қозғалыс, 

дыбыстау 

арқылы 

көрсетеді-

2балл.  

Шөлді жер 

туралы 

алған жаңа 

ақпараттар

ды айтады -

2балл.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Қорытын

-ды 

5 мин 

Кері байланысты «Үш 

қадамдық сұқбат» әдісі арқылы 

береді.  

Мұғалім оқушылар жауабын 

талдап, өз қалыптастырушы 

бағасын қояды. 

Оқу  тапсырмасы: мазмұндау, 

шөл мен өз жерімізді салыстыру.  

Сабақтан 

түйген ой-

пікірін 

айтады. 

ҚБ 

қойылады. 
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№ O00054   03.03.2023 ж 

ЖУСИПБАЕВА САЛТАНАТ СЕЙТКАСЫМОВНА                                                                                                                 

Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының                                                                   

Кентау қаласының адами әлеуетті дамыту бөлімінің                                                                                                 

Б. Момышұлы атындағы №12 жалпы орта мектеп"                                                                                    

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің                                                                                                                    

тарих пән мұғалімі 

Бөлім: ХХ ғасырдың екінші жартысындағы әлемнің саяси 

картасы 

Педагогтің Т.А.Ә. 

(болған жағдайда) 

 

Күні:  

Сынып: 9 Қатысушылар саны:  

Қатыспағандар саны: 

Сабақтыңтақырыбы ХХ ғасырдың екінші жартысында отарсыздандыру 

процесі неліктен    күшейді? 

Оқубағдарламасына

сәйкесоқумақсаттар

ы 

9.1.1.1 социалистік даму жолынан бас 

тартуғабайланыстыәлеуметтікқұрылымдағыөзгерістердіаны

қтау; 

9.3.1.3 мемлекеттердіңтарихи даму заңдылықтарынанықтау; 

9.3.2.1 отаршылдықжүйекүйреуініңсебептері мен 

салдарынталдау 

*Тарихи ойлау 

дағдысы 

*Тарихи концепт 

Тарихи талдау мен түсіндіру 

Себеп пен салдар. 

Сабақтыңмақсаты социалистік даму жолынан бас 

тартуғабайланыстыәлеуметтікқұрылымдағыөзгерістердіаны

қтау 

Бағалау критерийі  Социалистік даму жолынан бас 

тартуғабайланыстыәлеуметтікқұрылымдағы 2-3 

өзгерістердіанықтайды;  
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 Отаршылдықжүйекүйреуініңсебептері мен салдарла-

рынталдайды;  

 Мемлекеттердіңтарихидамудың 2-3 заңдылықтары-

нанықтайды 

 

Сабақтың барысы 

 

Сабақтың 

кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының  

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

 

Ұйымдас-

тыру 

 

 

Өткен 

білімді еске 

түсіру 

7 минут 

 

 

 

 

Жаңа 

тақырыпқа 

қадам 

3 минут 

 

 

 

Қызығушылықтыояту. 

«Африканы азат ету» 

иллюстрациясын көрсету. 

- Суреттенқандайіс-

әрекеттібайқайсыз? 

- 

Екіншідүниежүзіліксоғыстанке

йінгі 

колониялардыңжағдайықандай

болды? 

Мақсаты: 

Оқушылардыңотарлықжүйетур

алыбілетіндерін 

мұғалімніңбағыттаушысұрақта

рыарқылықайталау. 

Сабақтыңтақырыбы мен 

мақсатынтұжырымдау, 

оқушылардысабақтыңмақсатын

талқылауғақатыстыру.  

Оқушылар өз 

ойларын 

ортаға салады. 

Оқушылар 

жауаптары 

арқылы жаңа 

тақырыпқа 

көшу 

Оқушылар өз 

болжамдарын 

айтып, 

талқылау 

жүргізеді 

ҚБ 

«Мадақ

таусэнд

вичі» 

 

Тақырыпт

ық 

суреттер 

Сабақтың 

ортасы 

Жаңа білім 

5 минут 

 

 

Мәтінмен жұмыс 

«Бірге ойлаймыз» әдісі.  

1.«Қырғи қабақ соғыс» ұғымын 

түсіндір; 2.Әскери-саяси 

одақтар НАТО және ВШҰ-ның 

қарсылығын сипатта; 

Дескриптор:  

1.Әлеуметтік 

құрылымдағы 

өзгерістердегі 

фактілерді 

көрсетеді.  

ҚБ 

Мұғалі

м 

оқушыл

ар 

жауабы

 

Ақпаратт

ық мәтін 

 

Үлестірме

лі 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.ХХ ғасырдың екінші 

жартысында әлемнің саяси 

картасындағы өзгерістерді 

көрсет. 

1 тапсырма 

Континент». «Постер»тәсілі 

арқылы тақырыпты анықтау. 

 Социалистік даму жолынан 

бас тартуға байланысты 

әлеуметтік құрылымдағы 

өзгерістерді анықтау.  

• жаңа оқылған 3 факті туралы;  

• оларға жеңіл болып 

көрінгендер туралы;  

• оларға қиын болып 

көрінгендер туралы алдағы 

уақытта оқығысы келген 

нәрселер туралы ақпарат 

алмасады. 

ЕБҚ оқушыға дереккөздің 

форматын үлкейтіп,  қолдау 

2 тапсырма 

«ПТМС-формуласы» әдісі – 
мәтінмен жұмыс Отаршылдық 
жүйенің күйреуінің себеп-
салдарын талдаңыз 
Африкаелдері 
1. «П» - Біздіңойымызша........ 
2. «Т» - Бізоныңсе-
бебін
 түсіндіреміз 
3. «М» ............................... фак-
тымендәлелдейміз 
4. «С»-Біз .................. қоры-
тындығакелдік. 

2.Социалистік 

даму жолынан 

бас тартуға 

байланысты 

әлеуметтік 

құрылымдағы 

өзгерістерді 

анықтайды.  

 

 

 

Дескриптор: 

1.Сұрақтарға 

жауап береді. 

2.Өз ойларын 

жеткізе алады. 

3.Негізгі ойды 

фактілермен, 

мысалдармен 

дәлелдей 

алады. 

4.Қорытынды 

шешімді 

ұсынады. 

 

 

Дескриптор:  

1.Мемлекеттер

дің тарихи 

даму 

заңдылықтары

н анықтайды. 

 2.Оқушылар 

өз пікірін 

білдіреді. 

н 

мұқият 

тыңдап 

кері 

байлан

ыс 

беріп 

отырад

ы  

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ 

«Алақа

н-

жұлдыз

» 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ «Ең 

үздік 

жауап» 

 

 

 

 

 

қағаздар 

 

 

Африканы

ң 

деколониз

ация 

картасы 

http://ww

w.britishe

mpire.co.u

k/ ap.htm 

 

 

 

 

Суреттер 

 

Африка 

елдері 

https://geo

map.com.u

a/ru-

wh11/1325

.html 

 

 

Тірек-

сызбалар 

Кесте 

 

Карта 

 

 

 

ҚБ 

парағы 

http://www.britishempire.co.uk/maproom/decolonisationasiamap.htm
http://www.britishempire.co.uk/maproom/decolonisationasiamap.htm
http://www.britishempire.co.uk/maproom/decolonisationasiamap.htm
http://www.britishempire.co.uk/maproom/decolonisationasiamap.htm
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5 минут 

 

 

 

 

10 минут 

 

 

ЕБҚ: оқушыға тапсырманың 

нақты бір бөлігін ерекшелеп 

көрсетіп беріледі. 

3 тапсырма 

«Аквариум» әдісі.  

Мемлекеттердің тарихи даму 

заңдылықтарын анықтау.  

«Аквариум әдісі» -  мәселені 

«қоғам алдында» талқылауға 

ұсынғандағы диалог формасы. 

Оқушылар белгілі бір мәселе 

бойынша диалогті жүргізуге 

кімге сеніп тапсыруға 

болатынын таңдайды. Кейде 

тілек білдірушілер бірнеше 

болуы мүмкін. Қалған барлық 

оқушылар көрермен рөлін 

атқарады.  

ЕБҚ: оқушыға жеке жұмыс 

кезінде қасындағы 

сыныптастары және мұғалім 

диалог арқылы қолдау жасайды 

 

 

 

ҚБ 

«Өзін-

өзібағал

ау» 

 

 

 

Сабақтың 

соңы 

5 минут 

 

 

Кері байланыс 

«Жақсы сұрақ» әдісі арқылы 

кері байланыс жасайды. 

1. Неліктен...? 

2. Егер... болса қалай? 

3. Сіз қалай ...? 

Тақырып 

бойынша не 

білетінін, не 

білгісі 

келетінін,  не 

білгенін 

жазады  

 

Оқушы

лар 

бағалай 

критери

йлеріме

н  өз 

деңгейл

ерін  

бағалай

ды 

 

А4, 

конспект  

 

Үй 

тапсырмасы 

Деколонизацияның негізгі себептері анықта. 
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№ O00057  06.03.2023 ж 

ШАХАЕВ ТАҢАТ ЕСЕНГЕЛДІҰЛЫ 

Орал политехникалық колледжі 

Педагог-модератор тарих және география пәнінің оқытушысы 
 

 

Бөлім:  Бөлім 6. Өркениет 

Педагогтің аты-жөні: Шахаев Таңат Есенгелдіұлы 

Күні: 15.02.2023 

Топ: 1 курс, 22 топ Қатысушылар саны:   24            Қатыспағандар саны:  

Сабақтың тақырыбы: Қолөнер мен кәсіптер 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

11.1.3.4 этнографиялық материалдардың қазақтарда қолөнер мен 

кәсіптердің дамуын сипаттау 

Сабақтың мақсаты: Этнографиялық материалдардың қазақтардың қолөнер мен 

кәсіптердің дамуын сипаттау 

Бағалау критерийлері  Қазақ халқының қолөнер туындыларының ерекшеліктерін 

анықтайды;  

 Дамыған кәсіп түрлерін сипаттайды. 

Сабақ кезеңі/ 

Уақыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының 

іс-әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

 

Қызығушылықт

ы ояту 

2 мин 

Ұйымдастыру кезеңі: 

 

«Түс таңдау»  әдісі арқылы 

білім алушыларды 

топтарға бөлу. 

«Ұста», «Зергер»,  

«Ісмер», «Шебер»  

  

Студенттер 

топ атауы 

жазылған 

стикер 

жапсырып 

тұрады, сол 

арқылы топқа 

бөлінеді.  

  

 

 

Түрлі түсті 

стикерлер. 

 

 

Үй тапсырмасы 

сұрау. 

5 минут 

 «QR-код» әдісі. 

1. Көшпелі мал 

шаруашылығы? 

2. Жартылай мал 

шаруашылығы  

3. "Отыршылық" 

дегенді қалай 

түсінесіңдер? 

4. Дәстүрлі 

малшаруашылығы? 

 

 

 

Білім 

алушылар 

сұраққа QR-

код арқылы 

нақты жауап 

берді. 

Критерийлері: 

- Мал 

шаруашыл

ығы және 

егіншілік 

туралы 

Қ.Б. «Алғыс 

білдіру»  
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түсінік 

береді ; 

Дескрипторла

ры; 

-  Қазақ 

халқының 

дәстүрлі 

шаруашылығы 

көшпелі, 

жартылай 

көшпелі, 

отырықшылық  

туралы 

анықтайды: 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

10 мин 

 

 

«Миға шабуыл»  

«Ой түрткі» сұрақтар: 

ҰСТА- Қару-жарақ, Ер-

тұрман, сауыт-сайман т.б. 

жасаумен шұғылданатын 

адам.  

ЗЕРГЕР -Алтын мен 

күмістен сырға,алқа, 

шолпы,сақина білезік т.б. 

жасайтын адам.  

ІСМЕР -Ұлттық киімдер 

тігумен айналысатын 

адам.сонымен қатар 

текемет,алаша,ою-

өрнек,тұс киіз 

жасаушылар  

ШЕБЕР -Ағаштан әр түрлі 

бұйымдар жасайтын адам, 

соның ішінде, сувинерлік 

бұйымдар, сандық, мүсін, 

сүйекпен мүйізден т.б 

жасалған бұйым. 

 Студенттерді сабақтың 

тақырыбымен, оқу 

мақсатымен және бағалау 

Білім 

алушылар 

Суреттер 

арқылы өз 

ойларын 

ортаға салып, 

жаңа сабақ 

туралы түсінік 

береді. 

Дескриптор: 

Сурет 

бойынша өз 

пікірлерін 

білдіру 

 

 

«Сурет 

сөйлейді»  

әдісі. 

Слайд 

https://melimde.com/kiiz-kilem-aza-medenietini-bir-boligi.html
https://melimde.com/kiiz-kilem-aza-medenietini-bir-boligi.html
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критерийлерімен 

таныстырады.   

Білу және түсіну  
 

 

 

Оқытушы-ның 

сөзі: 

5 

«Кинометафора» әдісі 

бойынша бейнеролик 

тамашалау. 

Студенттерді сабақтың 

тақырыбымен, оқу 

мақсатымен және бағалау 

критерийлерімен 

таныстырады.   

Білім 

алушылар 

бейнероликтің 

мазмұнын 

түсініп, 

болжам 

жасайды. 

Дескриптор: 

Білім 

алушының  

ой-өрісін 

ойлау 

қабілетін 

дамыту. 

Бейнеролик 

бойынша өз 

пікірлерін 

білдіру 

 

 
Слайд 

бейнефильм 

Сабақтың 

ортасы 

 

   20 минут 

  

 

 

 

 

 

1-тапсырма.  

«Постер» әдісі  

 

1 топ. «Ұста»,  Қазақ 

қолөнері мен кәсібінің 

бастаулары. 

2 топ. «Зергер»,  Ерлер 

кәсібі мен қолөнері. 

3 топ. «Ісмер»,  Әйелдер 

қолөнері. 

4 топ. «Шебер»  

Қазақтардың ою-өрнегі 

 

Дескриптор: 

Білім 

алушыларға 

сұрақтар 

қойылады. 

Білім 

алушылар өз 

ойларын 

дұрыс түрде 

жеткізеді. 

 

 

ҚБ: 

«Шапалақ» 

әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 «Суреттер сөйлейді» әдісі 

2-тапсырма. Суретке 

қарап, кестені толтыру. 

Қолөнер бұйымдарының 

атауын жазып, сипаттаңыз. 

 

Дескриптор: 

Білім алушы 

- Ағаштан 

жасалған 

қолөнер бұйы

мының атауын 

жазып, сипатта

йды; 

- Теріден 

жасалған 

ҚБ  

«Мадақтау 

сэндвичі» 
әдісі арқылы 

білім 

алушылар 

бір-бірін 

ауызша 

бағалайды. 

 

https://melimde.com/?q=%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://melimde.com/kilttik-oris-db-ru-tertibi-db-ru-tertibi.html
https://melimde.com/kilttik-oris-db-ru-tertibi-db-ru-tertibi.html
https://melimde.com/kilttik-oris-db-ru-tertibi-db-ru-tertibi.html
https://melimde.com/kilttik-oris-db-ru-tertibi-db-ru-tertibi.html
https://melimde.com/kilttik-oris-db-ru-tertibi-db-ru-tertibi.html
https://melimde.com/sabati-tairibi-jiluozfaltishtari.html
https://melimde.com/sabati-tairibi-jiluozfaltishtari.html
https://melimde.com/adamzat-balasi-jasafan-medeniet-eki-trge-bolinedi-birinshisi-r.html
https://melimde.com/adamzat-balasi-jasafan-medeniet-eki-trge-bolinedi-birinshisi-r.html
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қолөнер 

бұйымының 

атауын жазып, 

сипаттайды; 

- Жүнен 

жасалған 

қолөнер 

бұйымының 

атауын 

жазып, сипатта

йды 

- Металдан 

жасалған 

қолөнер 

бұйымының 

атауын 

жазып, сипатта

йды 
 

 Позитивті 

комментари

й; 

 Сындарлы 

сын; 

Келешекке 

ұсыныс  

 

 3-тапсырма.  

Суретте берілген киіз 

 үйдің құрамын сипаттап 

жаз 

Дескриптор:  

Білім алушы 

- Киіз үйді 

сипаттайды; 

- Киіз 

үйдің ағаш 

құрамын 

бөлшектеп 

жазады 

Қ.Б. 

«Шапалақ» 

 

 

2 минут Дәптермен жұмыс 

Термин сөздермен жұмыс 

Натуралды шаруашылық- 

Үй кәсіпшілігі 

Ағаш өңдеу 

Ұсталық 

Тері илеу 

Сүйек ою 

Киіз басу 

Ши тоқу 

Үйші 

Тақтадағы 

деректерді 

дәптерге 

жазады, есіне 

сақтайды. 

 

  

https://melimde.com/adamzat-balasi-jasafan-medeniet-eki-trge-bolinedi-birinshisi-r.html
https://melimde.com/sabati-tairibi-jiluozfaltishtari.html
https://melimde.com/sabati-tairibi-jiluozfaltishtari.html
https://melimde.com/sabati-tairibi-jiluozfaltishtari.html
https://melimde.com/sabati-tairibi-jiluozfaltishtari.html
https://melimde.com/sabati-masati-janrli-erekshelikterine-saj-resimdelui-men-rilim.html
https://melimde.com/sabati-masati-janrli-erekshelikterine-saj-resimdelui-men-rilim.html
https://melimde.com/sabati-masati-janrli-erekshelikterine-saj-resimdelui-men-rilim.html
https://melimde.com/sabati-masati-janrli-erekshelikterine-saj-resimdelui-men-rilim.html
https://melimde.com/sabati-tairibi--sharuashili-procester-jim-izmetini-negizi-josp.html
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Сабақтың соңы 

2 минут 

 

 

 

Бекіту сұрақтары. 

Quizizz.com  

платформада сұраққа 

жауап береміз 

Quizizz.com  

платформада 

сұраққа жауап 

беру арқылы 

жаңа сабақтан 

алған 

білімдерін 

қорытындылай

ды. 

Қ.Б. 

«Мадақтау» 

сөздері 

арқылы 

бағалау 

https://quiziz

z.com/join/qu

iz/63eb2eb3c

5dbe1001dca

2054/start?st

udentShare=t

rue  

Рефлексия 

1 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үйге тапсырма  

 

Бүгінгі сабақ бойынша  

Маған ... қызықты болды  

Маған ... бұл болашақта 

қажет болады  

Бұл ... қиындық туғызды  

Осы ... мені ойландырды 

Оқытушы сабақты 

қорытындылау, мақсатына 

студенттердің сабаққа 

деген көзқарасын, 

рефлекстерін тыңдайды. 

 

Қолөнер үй 

кәсіпшіліктерінен несімен 

ерекшеленеді? Үй 

кәсіпшілігіне мысалдар 

келтіре отырып, эссе 

жазыңдар. 

Дескриптор:  

-Білім 
алушылар 
тақырыпты 
оқиды, ой 
қорытады. 
-Өз ойын 
білдіреді. 
-Сабақ 
мақсатын 
түсінеді. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://melimde.com/sabati-tairibi-elektrteristilik-kovalentti-bajlanis-ou-masati.html
https://melimde.com/sabati-tairibi-elektrteristilik-kovalentti-bajlanis-ou-masati.html
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МАЗМҰНЫ 

 

 ӘЛІМ ӘСЕЛ АМАНХАНҚЫЗЫ 

 ЖЕТПІСБАЕВА МЕИРКУЛЬ САРСЕНБАЕВНА 

 АЖИБАЕВА АЙТКУЛЬ САБЫРОВНА 

 БЕГЖУМАНОВА МӨЛДІР АЛИҚЫЗЫ 

 АБЖАЛАЛОВА АЙГҮЛ ҚАЛДАНҚЫЗЫ 

 ЖУСИПБАЕВА САЛТАНАТ СЕЙТКАСЫМОВНА 

 ШАХАЕВ ТАҢАТ ЕСЕНГЕЛДІҰЛЫ 

 

 

 

 


