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География пәнін оқытудың маңыздылығы 

 

 

ӘШІРОВА АЛТЫНАЙ ҒАППАРҚЫЗЫ                                                                                                                                   

Түркістан облысы Созақ ауданы                                                                                                                             

"Қарақұр" жалпы орта мектебінің                                                                                                                        

география пәні  мұғалімі 

 

Қазіргі кезде еліміздің білім беру ісінде түбірлі өзгерістер болып жатқаны 

мәлім. Ал бүгінгі таңда мектептің, мұғалімнің ең қасиетті міндеті-рухани бай, 

жан- 
жақты дамыған жеке, дарынды тұлғаны қалыптастыру. 
Жас ұрпаққа саналы тәрбие және сапалы білім беру деңгейі ең 

алдымен мұғалімнің даярлығына, оның іс-тәжірибесінің қалыптасып 

шыңдалуына байланысты. 

Мұғалім-баланың жеке тұлғасын қалыптастырушы, маңызды тәлім-тәрбие 

өнегесінің бастаушысы, жарқын үлгісі, бала қиялын самғатып, арманын көкке 

ұсындырушы басты тұлға. Бүгінгі жас өркеннің ертеңгі әлеуметтік –саяси қоғам 

мүшесі ретінде қалыптасуында тәлім-тәрбиенің маңызы зор екендігі белгілі. 

Ендеше қоғамдағы қол жеткен тәрбиелік жақсы дәстүр атаулыны пайдаланып, 

биік адамгершілік қасиеттерге баулу, тәрбиелеу-мұғалімнің басты міндеті. 

Мұғалім жан-жақты жетілген білімді, әдістемелік шығармашылық 

шеберлік иесі, халықтық дәстүр, әдет-ғұрып пен салт-сана ерекшеліктерін 

әлеуметтік қарым-қатынастар түрлерін кәсіби түрде меңгеруі тиіс. 

Әсіресесе осы кәсіби білік дағдыларын шыңдауы оның ұстаздық тәжірибе 

жинақтауының ең басты алғы шарты болып табылады. 
Географиядан берілетін білім мақсаттары: 

Негізгі мектепте географияны оқыту төмендегідей мақсаттарға жетуге 

бағытталған: 
- негізгі географиялық ұғымдар, географиялық қабық және оның 
-жердің көлемі мен пішіні, оның географиялық маңызы; 
- жер шарының халқы, адамзаттың негізгі нәсілдері; 
- өзінің туған өлкесі мен Отанына деген патриоттық тәрбие; 
-оқушылырдың табиғат заттары мен табиғи құбылыстар туралы көзқарасы; 
- әлеуметтік- экономикалық міндеттерді географиялық білім негізінде шешу; 

- ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдана отырып, 

географиялық есептерді шешу. 

Географиялық білімнің мазмұны: 

Мектепте географиялық білім берудің мазмұндық құрылымы: 
- Жер заңдылықтарын нақты түсіндіретін ғылыми білім беру; 
- географиялық қабық және табиғат кешендері туралы ілім; 
- географиялық зерттеу әдістері: бақылау, далалық зерттеулер; 
- табиғи объектілер, жер, оның қабықтары. Материктер мен мұхиттар; 
- әлеуметтік-экономикалық объектілер. Аймақтар, елдер, облыстар, аудандар; 
- жердегі тіршілік барысын анықтайтын процестер мен құбылыстар; 
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- табиғи процестер; табиғаттағы су айналымы; 
- ауа райы мен климаттың өзгерісі; 
- жер бетіндегі тараған негізгі нәсілдер мен халықтар. Жер шары халқының өсуі. 
 
                                                                                                                                        
Демографиялық саясат; 
- адамзаттың өмір сүруі мен өмірлік танымы; 
- адамның шаруашылық әрекеті, оның қоршаған ортаға бейімделуі; 
- қазіргі заман географиясы; 
- әлемдік шаруашылық пен ұлттық шаруашылықтың өзара байланысы; 
- адамзаттың жаһандық проблемалары. 

 

География сабағын әңгіме, баяндау, тек түсіндіру арқылы оқыту 

айтарлықтай нәтиже бермейді. Оқушылардың оқу материалын оқып-үйрену 

кезінде таным белсенділігі жоғары болатын сабақтар білім мен біліктілікті 

сапалы түрде 

меңгеруді қамтамасыз ете алады. Тиянақты білім беру, оқу үрдісін 

жандандыру түрлі әдіс-тәсілді таңдай білуге, қолда бар көрнекілікке, құрал-

жабдыққа, т.б.көптеген себептерге байланысты. 

Мектеп оқушыға жыл бойы нені үйретеді, нені оқытады деген сұраққа педагог 

мамандар «Табиғатты» деп жауап береді. Адам өмірге келгеннен өмірден 

озғанынша табиғатпен біте қайнасып, табиғатты зерттеп, табиғатты өлшеп, 

табиғатты жырлаумен күн кешеді. Демек табиғат адам өміріндегі бітпейтін 

өлшеусіз лаборатория болып табылмақ. 

Осы алып лаборатория — «табиғатты» география пәнінен ажыратып тастау 

мүмкін бе? Жоқ. Адам ұғымындағы бұл екі сөз атауы жағынан айырмашылық 

жасағанымен бірлескен біртұтас дүние. Бұл жерде айтпағым,  бүкіл оқу 
жүйесі географияны оқытады дей келе, геогафия пәнін елеусіз тұрғыда 
қарастыруға мүлдем болмайды демекпін. География пәнін оқыту барысында 

әрбір сабақты сарамандық жүйеде өтіп келемін. 

 

Ал енді география сабағын сарамандық жүйеде оқыту дарынды оқушының 

қаншалықты тиянақты білім алуына жағадй туғызатындығына тоқталайық. 

Мысалы, «План және карта», «Атмосфера» тараулары оқушымен бірлесіп, 

әр сабақта картамен, географиялық алаңды пайдалана отырып саамандық 

жүйеде жұмыс жүргізуге болады. Мұнда топтық, серуен, картаны оқу, 

георафиялық алаңмен жұмыс жүргізу оқушының география пәніне деген 

қызығушылығын арттыра түседі. 

Ұлы Абай «Үш-ақ нәрсе – адамның қасиеті: Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы 

жүрек,- дей отырып болашақ ұрапқтан арлы, білімдар, ақиқатшыл әрі 

еңбекқор, көпшіл, жақсылықты жанқиярлықпен жақтаушы, қайратын 

жалындатқан, ақыл- парасатын көрегендікке бағыттаған азаматты аңсады. 

Лайымда, әр жас өрен ұлы Абай аңсағандай азамат атанса, халқымыз адамзат 

көшінде әркез ардақты 

орында болары хақ. 
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Ұлттық қолөнер арқылы оқушының 

шығармашылығын қалыптастыру 

 

БОТАБАҒАРОВА ҰЛТУАР ЕРСІНҚЫЗЫ                                                                                 

Түркістан облысы Созақ ауданы                                                                                                                             

"Қарақұр" жалпы орта мектебінің                                                                                                 

Технология пәнінің мұғалімі 

Қазақ халқы өнерлі халық болғандықтан, өнерін жоғалтпай өзінің ісін, 

өмірін жалғастыратын шеберлі өнерлі ұрпақ тәрбиелеп өсірген.  

Ал қазіргі күнде жастарды өнерге, шеберлікке үйрету, ұлттық тәрбие беру 

технология пән мұғалімдеріне жүктелген.Халқымыздың сарқылмас бай 

қазынасы, рухани мұрасы болып табылатын қазақ қолданбалы өнеріне деген 

алғашқы негізі, ұлттық мәдени құндылықтарға баулу ісі мектептегі бейнелеу 

өнері пәнінен басталатыны белгілі.Осы тұрғыдан бейнелеу өнері пәнін мектепте 

оқытудың негізгі мақсаты қоршаған орта әсемдігін көру, сезіну, қабылдау 

қасиеттерін қалыптастыру, эстетикалық талғамын, шығармашылық қабілетін 

жетілдіру, көркемдік қаракеттерді өз бетімен орындауға үйрету болып 

табылады.  Қазіргі таңда мектеп оқушыларын еңбекке тәрбиесіне баулу арқылы 

өз ұлтымыздың ұлттық қолөнеріне үйрету – оқу тәрбие үрдісінің өзекті 

мәселелерінің бірі болып келеді. Қолөнерге оқушыларды баулу өз елін, жерін, 

халқын сүю, салт-дәстүрін бағалай білуге үйретеді.  

Қай халықтың болмасын қолөнері, оның тарихынан, әдет-ғұрып, салт-

дәстүрлерімен қатар өркендеп, дамиды. Сондықтан жас жеткіншектерді 

халқымыздың мазмұнға бай тәрбиесі негізінде өсіруге, ой-өрісін, жоғары 

эстетикалық тағлымын, биік адамгершілік тұлғасын қалыптастыруға көп көңіл 

бөлінеді.Қолөнерді жасап байыту арқылы адамның жан дүниесі, ақыл-ойы, 

қиялы, іскерлігі, шеберлігі, тапқырлығы, талаптылығы, ұқыптылығы және 

байқағыштығы артып, дағдыландырады. 

 

Қолөнерді оқыту әдісі дегеніміз — мұғалімнің технология сабақтарында 

оқушылардың шығармашылық іс-әрекетіне басшылық ету тәсілдерінің 

жүйесі.Қазақ халқының ұлттық өнерін, тарихын көптеген ғалымдарымыз 

Ә.Марғұлан, Ө.Жәнібеков, Х.Арғынбаев, С.Қасиманов, Ғ.Иляев, А.Ғалымбаева, 

А.Мұқанов және т.б. зерттеп көптеген еңбектерін жарыққа шығарған.Еңбек 

сабақтарында оқушыларды қолөнеріне баулу және сәндік қолданбалы өнер 

негіздері бойынша М.Қозыбақов, Ш.Әбдуалиева, С.Жолдасбекова, Б.Ортаев, 

т.б. зерттеу жұмыстарын жүргізген. 
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Технология сабақтарында халқымыздың қолөнерін үйрету арқылы 

оқушыларға ұлттық дәстүрге тәрбие берудің артықшылығы көп. Қолөнерге 

баулу, шығармашылықпен ұштастырып білім беру, еңбек етуге баулумен қатар 

ата-бабаларымыздан қалған салт-дәстүрге тәрбиелеу қазіргі заманның талабы. 

Қолөнерге қызықтыру үшін кез келген бұйымның, туындының жасалу 

құпиясын, тарихын ашып көрсетсек, қосымша әдебиеттерден мағлұматтар 

берсек қайталанбас ерекшеліктерге толы жасалу технологиясымен таныстырсақ 

оқушы шығармашылықпен іске кіріседі. 

Қазақ қолөнер көркем мәдениеттің бір бөлігі болып табылады.Бұл өнер 

ежелгі дәуірден бастап бүгінгі күнге дейін тұрмыста қолданып келеді.Қазақтың 

ұлттық өнерімен таныстыру негізінде бала айналадағы дүниенің қимыл-

қозғалыстарының алуан түрлі реңін түсінеді.Балалардың өнер туындыларымен 

бірге үнемі байланыста болуы рухани-өнегелік,эмоционалдық-сезімдік 

дамуының және шығармашылық мүмкіндіктерінің қалыптасуының негізгі тірегі 

болып келеді. Оқушылар бейнелеу өнері,ән-күй; құрастыру және қол 

еңбегі,көркем әдебиет сабағында және ертеңгілік-тер мен ойын-сауықтар 

барысында халқымыздың ұлттық өнерімен танысып,көркем талғамын,өзіндік 

дүниетанымын қалыптастырады.  

Қазақстандағы мектеп оқушыларының көркем мәдениетін қалыптастыруда 

ұлттық өнердің ерекшеліктері мынадай міндеттерді алға қояды:               

— қолданбалы және бейнелеу өнерінің мәнерлеу тілін меңгеру арқылы 

қоршаған ортаға эстетикалық қатынасты қалыптастыру;                       

  — қоршаған ортаны эстетикалық тұрғыда бағалауға қажетті білім 

қалыптастыру;                                                                                                                    

— бейнелеу өнері сабақтарында оқушының шығармашылық қарекеттерінің 

потенциалын жетілдіру;                                                                                                    

-оқушылардың ұлттық өнерге деген мақтаныш сезімі мен елжандылығын 

қалыптастыру.Оқушыларға халық шеберлері-ағаш шебері, 

ұста,зергер,тоқымашы,кестеші,өрмек тоқушы т.б.таныстыра отырып, олардың 

қолынан жасалған бұйымдар туралы мағлұмат беру балалардың білім 

деңгейлерін жетілдіре түседі. Қазіргі кезде сол ұлттық қол өнерді жас ұрпақтың 

бойына дарытын, үйрететін мектептерде жүргізілетін еңбек пәні.  

 

Олай болса «Ата көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер” деген халық 

даналығын басшылыққа алып, жас ұрпақты тәрбиелеуде, дамытуда, 

қалыптастыруда халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан тәрбие құралдарын 

(тіл, дін, өнер, үлгі-өнеге) орнымен пайдалану бүгінгі күн үшін де өте маңызды. 

Балалар ағаш шебері ағаштан түйін түйетінің,ұста темірден жасалатын 

бұйымдарды соғатынын,зергер әшекей бұйымдарды жасайтынын,тігінші киім 

тігетініні жөнінде мағлұмат алып,ұлттық бұымдардын жасалу ерекшеліктерімен 

танысады. 
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Еңбек арқылы адамның денесі, көзқарасы, эстетикалық және ақыл – ой 

деңгейі дамып, жетіледі, еңбектің мәні және құндылығы арта түседі. Балалар 

мен жастардың еңбек тәрбиесі ежелден – ақ ата – ана парызы, бүкіл халық 

міндеті болды.Қайсыбір қолөнер шеберін алсақта олар өздерінің жасаған 

бұйымдарын түрлі ою-өрнектерімен әшекелейді.Әдемілік пен әсемдікке 

құштарлық адамзатқа тән. Көркем бұйымдар мен зәулім ғимараттар — көз 

қуанышы. Ол жанды сергітеді. Ежелгі адамдар жын – шайтаннан қорғану және 

өзін — өзі сәндеу үшін тәндерін нақыштап, киімдерін әшекейлеп, үйлеріне 

тұмар іліп қоятын. Осының нәтижесінде ою — өрнек пайда болды. Ою — өрнек 

латынның «оrnamentum» сөзімен мәндес. Оның аудармасы әшекей, өрнек, бедер 

деген мағынаны білдіреді.Көшпелі қазақтар табиғаттың әдемілігіне сүйсіне 

отырып, өз айналасының сұлулығына аса мән берген Қолөнерден білім берудің 

әрбір түріне тоқтайтын болсақ : Құрақ-құрау өнері Бүгінгі күнде ата-

бабамыздың айналысқан қандайда бір кәсібі болмасын өз маңызы мен қасиетін 

жоймаған. Қайта түрленіп қазіргі заман талабына сай ерекшеленіп отыр. 

Құрақ құрау барысында оқушылардың ой-өрісін жанжақты дамытуға әсері 

мол. Құрақ құрауда оқушылар түрлі геометриялық фигураларды басын 

құрастыруды игеріп , үшбұрыштың қабырғасы мен төртбұрыш таңбасының бір-

біріне тең болуын, өлшемі арасындағы байланыстылықты есептеуді 

үйренеді.Ою өрнек — қолөнер бұйымдары бүгінгі тұрмысымызда сирек 

қолданылатындықтан, оқушылар оның атын естігеннен көп есте сақтамайды, 

сондықтан оюдың шығу тарихын, аңыз- әңгімелер арқылы жеткізе 

отырып,тәжірибиеде жиі қолдануымыз керек . Ою оя білген оқушы шеберлікке, 

өрнекті матаға үйлесімді, сәйкесті орынды қолдануға үйренеді. 

Ертедегі қазақ оюларын мазмұны жағынан іріктесек, негізінен 3 түрлі 

ұғымды бейнелейді. Олар: біріншіден, мал өсіру мен аңшылықты, екіншіден, 

жер — су, көшіп — қону көріністерін, үшіншіден, күнделікті өмірде кездесетін 

әр түрлі заттардың сыртқы бейнесін береді. Шеберлер іске беріліп, жұмыс 

әдісіне төселе келе өздерінің көрген ою — үлгілерін жатқа жасап, оюға өз 

бетімен жаңа түрлер енгізу дәрежесіне жетті.Ою- өрнек жасауда өзіндік 

қағидалары бар. Олар: композиция, колорит, симметрия, ритм. Композиция 

дегеніміз өрнекті бұйымның бетіне реттеп орналастыру. Колорит дегеніміз ою- 

өрнектің бояутүрлерінің бір-бірімен үйлесіп, жарасым табуы. 

Осы жерде әр түстің нышаны бар. Мысалы, көк түс — аспанның, қызыл 

түс — оттың, ақ түс — ақиқаттың, сары түс – ақыл-парасаттың, жасыл түс – 

жастықтың, көктемнің символы. Симметрия дегеніміз — ою- өрнектің екі 

жағының тең болуы. Ритм дегеніміз — ою-өрнекте бір элементтің қайталанып 

келуі деп атайды.    Кесте –қазақ халқының қолөнерінің ерекше түрінің бірі . 

Ертеде халқымыз киімде, үй тұрмысында қолданатын бұйымдарының бәрін 

кестемен әшекейлеп безендірген.Бүгінгі күнде кесте өнерін ұлттық киімдерде 

және ұлттық бұйымдарында ғана қолданылады.Кесте тігу барысында 
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төзімділікті, шыдамдылықты талап етеді және адам бойына, әсіресе, 

бойжеткендерге сабырлы, ұқыпты, зерделі мінез-құлық қалыптастыруда кесте 

өнерінің тигізетін пайдасы көп деп айтуға болады.Кесте және көркемдеп тігу 

ою — өрнекті әшекейлеудің ертеден келе жатқан элементтерінің басты түрі.  

Кестені бізбен және жай инемен әшекейлеп тігу барлық халықтарға да 

ортақ өнер. Кесте өнері нағыз халықтық, алуан әдісті, таңдауы көп өнер. Кесте 

өнерінің қазақ халқына тән байырғы көне түрлері: біз кесте, айқас тігу, айқыш 

— үйқыш тігу, басып тігу, қайып тігу. Біз кестенің шым кесте және әредік кесте 

деп аталатын екі түрі бар      

Тоқу өнері –қазақ халқының ежелден қолданып келе жатқан ең алғаш киімі 

мен үй жабдығының негізі болған.Бұл тамаша өнер қазіргі талап тілектер 

тұрғысынан жасалып, жылылыққа, сұлулыққа, әсемдікке жетелеуде. Тоқумен 

айналысқанда адам жеке басына аса қажет нәрсені жасау үшін ғана тоқымайды. 

Осы тоқу әдісінің өзі оған қуаныш әкеледі.Себебі, түрлі- түсті бояулар әлемінің 

үйлесімділігі, алуан сән мен фасондар шеберлігін, ой -өрісін жетілдіріп, 

көркемдікті сезіну қабілетін дамытады. Тоқыма тоқу кезінде адамның көңіл-

күйі сабасына түсіп, бір сәт өзімен-өзі болып, шаршағаны басылады.  

Әрі еңбек, әрі ермек. Оның үстіне мынадай қымбатшылық заманда өз 

киімін өз тоқып алса, ол да әжептеуір үнем.   Әшекейлерді түсіре білу — үлкен 

өнер. Бұл екінің бірінің қолынан келе бермейді. Тіпті күнде ине ұстап, киім 

тігіп отырғандардың өзі әшекейлеуге келгенде шорқақтық танытады.Бұл заңды 

да, өйткені әшекей салу — өнер. Әшекейлеудің түрлері көп.Зергерлік – өте ерте 

заманнан келе жатқан өнер.  

Алтын — күміс әшекейлі бұйымдарды жасаумен әуестенушілерді зергер 

деп атау бүкіл Орта Азия халықтарында ерте кезден — ақ қалыптасқан. Қазақ 

шеберлер зергерлік өнерін біліп бірақ алтын — күмісті өздері қорытып, өндіре 

алмаған. Сондықтан оларды көрші орыс мемлекеттерінен сатып, айырбасқа 

алып отырған. Кесек күміс пен алтын оңайлықпен табылмағандықтан ол кездегі 

қазақ зергерлері көбінесе алтын, күміс ақшаларды қайта балқытып немесе ол 

күйінде пайдаланған.  

 

Олар – бұрау, көз салу, жону, бастыру, бедерлеу, өру, теру, кестелеу, сызу, 

құю, бояу, зерделеу, жапсырмалау, бисірлеу сияқты өрнек үлгілерінің үй 

тұрмысында, өнеркәсіпте,құрылыста, мәдениет саласында, сәулет өнерінде 

жалпы әлем өнерінің дамуында қолданылмайтын, іске аспайтын жері жоқ.                       

Соның ішінде көп кездесетін түрі – кестелеу, жапсырмалау, бисерлеу өнері. 

Бисер тоқу өнері ертеде кеңінен тарап, танылып келе жатқан халық 

шығармашылығының және әшекей бұйымдар дайындаудың бір түрі. Бисермен 

жай суреттерден бастап өте күрделі түрлі-түсті жұмыстар жасауға 

боладыМысалы,тұмарша, ұлттық сөмкелерді, әмиян, ұлттық қоржын, алқа, 

шашбау,қазіргі кезде ұялы телефондарға арналған қапшықтарды әшекейлеп 
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тігеміз. Бисер тоқу өнері нәзіктікті, әдемілікті, шыдамдылықты және фантазия 

мен шеберлікті талап етеді. Әр адам бисер тоқумен айналысуына болады. 

Сызбамен жұмыс істегенде есте сақтау қабілеті жоғары болып, түстерді 

үйлесімді орната білуге үйретеді.Бисермен жұмыс істегенде жұмыс істейтін 

орын жарықпен жақсы қамтамасыз етілу керек. Көзге демалыс беру үшін 5-10 

минут үзіліс жасау тиімді. Бисерді таңдау – үлкен жұмыс. Олардың өлшемдері, 

түстері әр алуан. Сондықтан тігілетін бұйымға байланысты маржан моншақтың 

қандай түрін, қанша мөлшерде алуды, қандай түсін таңдауды, тігілетін мата 

түрін, ине, жіпті тандай білу қажет.Қазақтың ұлттық қолөнерінде ағаштан 

көптеген заттар жасалады. Балташылар, ағаш ұсталары, ершілер қайыңды, 

үйеңкіні, үйшілер, ағаш ойып, шыбық өріп тоқушылар талды пайдаланады. 

Балташылар үй борайды, еден төсеп, арба, шана, жақтау, қақпа, тіреу сияқты ірі 

заттарды істейді. Ағаш ұстасы стол, шкаф, сөре, орындық, кебеже, асадал, 

рамалар жасайды. Ағаш оюшылар оны жонып күйдіреді де бояулап өрнектейді. 

Шыбық өрушілер, тоқушылар қамыстан, шиден қорап, шыпта, орындық, 

шарбақ сияқты заттарды өреді                         

Адамзат коғамының рухани және мәдени корының кымбат казыналарының 

бірі — халыктың колөнері мен әдет-ғұрпы, кай халықтың болсын бітім тұлғасы, 

психологиялық, этникалық жан сезім белгілері оның колөнер мен әдет-ғұрып, 

салт-санасынан көрінеді. Өткен ел тарихын, тұрмыс-тіршілігін ой елегінен 

өткізер болсақ, халық өміріндегі әдет-ғұрып, салт-санасының дамуы тарихи 

оқиғалардан кейін заманның өзгеруіне байланысты болғаны айқын.Мұны ұрпақ 

тәрбиелеу ісіндегі халықтық тәжірибе белгілсрінен көруге болады.Бұл жағдай 

сабақтарда халық өнерін қазіргі мәдениеттің ажырамас бөлігі тұрғысынан, 

кәсіби өнермен өзара әрекеттестігі, ерекше типтегі шығармашылық тұрғысынан 

карастырғанда ғана мүмкін болады.Сәндік-қолданбалы өнерге негізделген 

көркем-шығармашылық сабақтар мектеп оқушыларына белсенділік береді, 

бейнелі ойлауын, қиялдауын дамытуға ықпал етеді.  

Мәселен, халықтың сәндік-қолданбалы өнер туындыларындағы бейнелер 

мен ою-өрнектерде берілген оюлар, түйсіктер мен түсініктер, тұжырымдар, 

халықтың дүниетанымы жеке тұлғаның эстетикалык сапаларын жетілдіре 

түседі.  
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№ I00040    03.03.2023 ж 

Developing speaking: Talking about photos 

НАРЫМБЕТОВА ДАНА ҮСЕНҚЫЗЫ                                                                                  

Түркістан облысы Созақ ауданы                                                                      

С.Бақбергенов атындағы шжжом                                                                      

Ағылшын  тілі мұғалімі 

Unit of a long-

term 

plan:Virtual 

reality 

 

Date: Teacher name:  

Class: 10  Number present:  absent: 

Lesson title Developing speaking: Talking about photos  

Learning 

objectives 

10.2.3 - understand the detail of an argument in unsupported extended 

talk on a wide range of general and curricular topics, including talk on 

a limited range of unfamiliar topics;  

Cross-

curricular 

Physics, Geography, Maths 

Previous 

learning 

Travelling; Transport 

Plan  

Planned timings Planned activities  Learners

’ 

activitie

s 

Evalua 

tion 

Resou

rces 

Start 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 Greetings and organisational moments. 

Teacher introduces a new theme, 

learning objectives, and assessment 

criteria. Divide into two teams and ask 

for the name of a team 

Checking homework. 

21st Century task 

Find out more about food miles in your 

 

 

Project 

work 

 

 

 

 

 

The 

teacher 

assesses 

them by 

giving 

scores  

 

 

 

 

Gatew

ay 

Scien

ce 
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area. 

Work in a group and follow this plan: 

1 Collect different food labels or 

packaging and bring them to class. 

2 Using a world map, create a display to 

show each item and where it came from 

or where it was packaged. 

3 Find out which of the products could 

be produced or packaged closer to 

where you live, and what the benefits 

could be. 

4 Present your findings to the class. 

What are your conclusions? 

WARMER 

Play Hot seat. One volunteer from each 

team sits with their back to the board. 

Write a word from the unit on the board 

so that only the teams can see the word. 

Teams give clues to their volunteer so 

that he/ she guesses the word and gets a 

point for their team. The first one to 

guess the word gets a point for their 

team.  
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Middle  

25 min 

 
1 SPEAKING. Teamwork. Use the 

phrases in the Speaking bank to talk 

about the similarities and differences 

between the photos 

 

  

 
2 Decide which sentence (1-6) is….(a-

f). 

a)A plan or intention b)A prediction 

c)An arrangementd)A promise f)An 

offer 1.Shall I make you a cup of tea? 

2.You’ll drive too fast. 

3.I’m not going to go to university yet. 

4.I’m staying the night there.5.I’ll drive 

really slowly.6.It’s going to be cold 

tonight 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students 

will talk 

about 

the 

similarit

ies and 

differen

ces 

between 

thee 

photos 

Students 

will 

decide 

which 

senteenc

e (A-F) 

is a 

predicti

on 

And so 

on. 
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giving 

scores  

 

 

 

The 
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third 

editio
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Unit 

1B 

P.18 

Conclusion 

7 min 

3 Prediction game: What am I going to 

do in….? 4 Jeopardy game 

5 Communication time 

Ask and 

answer 

the 

The 

teacher 

gives a 

Englis

h file 

eleme
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Ask another team these questions about 

his\her plans. Try to ask another 

question if possible 

question

s 

point for 

their 

team 

ntary 

End 

3 minutes 

Home task: Ex 3-4  p.27 WB. 

REFLECTION 

Saying goodbye 

commen

ts on the 

padlet  

Self-

assessm

ent 

https:/

/padle

t.com/

lucky

akyl/n

9w8w

7f90w

ihah4 
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 №   I00044      03.03.2023 ж 

ӘЛІМ ӘСЕЛ АМАНХАНҚЫЗЫ                                                                                                                

Алматы қаласы  Әл-Фараби атындағы  

Қазақ Ұлттық университеті, аға оқытушы 

 

НУРЖАНОВА ШАРИПА СЫЗДЫКОВНА                                                                                                      

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, 

 Phd, аға оқытушы 

 

 

ТҮЙМЕБАЕВ ЖАНСЕЙІТ ҚАНСЕЙІТҰЛЫ:  

бала, ұстаз, дипломат, министр, әкім, ректор... 

 

 Түйіндеме: Ж.Қ. Түймебаев еңбек жолын С.М. Киров атындағы ҚазМУ-да 

ғылыми және оқытушылық қызметпен бастап, кафедра доцентіне дейінгі жолдан 

өтті. Ол түркі әлеміне байланысты ғылыми мәселелермен белсенді айналысады 

және 1987 жылы КСРО ҒА мүше-корреспонденті, белгілі түркітанушы Э.Р. 

Тенишевтің жетекшілік етуімен кандидаттық диссертациясын қорғайды.   

   1993 жылы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі Орта және 

Таяу Шығыс пен Африка елдері Басқармасының бірінші хатшысы, артынша 

бөлім меңгерушісі лауазымына тағайындалуы аталған саладағы оның қызметінің 

бірінші сатысы болды. Алғашқы қазақстандық дипломаттар қатарында ол 1994 

жылдан 1997 жылға дейін Қазақстан Республикасының Түркия 

Республикасындағы Елшілігінің бірінші хатшысы ретінде еліміздің мүдделеріне 

өкілдік етті.   

 Өзін ең жақсы жағынан көрсеткен Жансейіт Түймебаев дипломатиялық 

миссияны аяқтаған соң Президент әкімшілігінде жауапты мемлекеттік 

лауазымдарды атқарды. Жинақтаған тәжірибесі мен білімі оған Қазақстан 

Республикасының Стамбул қаласындағы бірінші Бас консулы, Қазақстан 

Республикасы Президентінің протокол қызметінің жетекшісі және ҚР 

Президентінің кеңесшісі ретінде өзінің кәсіби дағдыларын қолдануға мүмкіндік 

берді.  

 Ел ішінде, сондай-ақ шет елдерде дипломатиялық қызметтің барлық 

деңгейлерінде 12 жылдан астам уақыт еңбек етіп, соның ішінде Мемлекет 

басшысының тікелей қасында жұмыс істеген кезінде ол орасан зор тәжірибе 

жинақтаған. 

 Кілт сөздер: дипломатия, ғылым, білім, министр, елшілік, шенеунік, билік, 

әкім. 
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Туймебаев Жансеит Кансейітулы: мальчик, учитель,  

дипломат, министр, аким, ректор... 

 

 Аннотация: Ж.К. Туймебаев начал свой трудовой путь в КазГУ имени 

С.М. Кирова с карьеры преподавателя и научного сотрудника до доцента 

кафедры.  Он активно занимается научными вопросами, связанными с тюркским 

миром и в 1987 году под руководством члена-корреспондента АН СССР, 

известным тюрковедом Э.Р. Тенишева защищает кандидатскую диссертацию. 

 В 1993 году он назначается на должность первого секретаря Департамента 

Ближнего и Среднего Востока и стран Африки МИД РК, позднее назначение на 

должность заведующего кафедрой было первым этапом его деятельности в этой 

сфере. В числе первых казахстанских дипломатов, с 1994 по 1997 год он 

представлял интересы страны в качестве первого секретаря Посольства 

Республики Казахстан в Турецкой Республике. 

 Жансеит Туймебаев, проявивший себя с очень хорошей стороны, после 

завершения дипломатической миссии занимал ответственные государственные 

должности в администрации Президента. Накопленный опыт и знания позволили 

ему использовать свои профессиональные навыки в качестве первого 

Генерального консула Республики Казахстан в Стамбуле, руководителя службы 

протокола Президента Республики Казахстан и советника Президента 

Республики Казахстан. 

 Он накопил колоссальный опыт проработав более 12 лет на всех уровнях 

дипломатической службы в стране, а также за рубежом, в том числе работая 

непосредственно при главе государства.  

 Ключевые слова: дипломатия, наука, знания, министр, посольство, 

чиновник, власть, аким. 

 

Tuimebayev Zhanseit Kenseituly: boy, teacher, diplomat, minister, akim, rector... 

 

Abstract: Zh.K. Tuimebayev began his career at KazSU named after S.M. Kirov from 

the career of a teacher and researcher to associate professor of the department.  He is 

actively engaged in scientific issues related to the Turkic world and in 1987 he 

defended his doctoral thesis under the guidance of E. R. Tenishev, corresponding 

member of the USSR Academy of Sciences, a famous Turkic scholar. 

In 1993 he was appointed as the First Secretary of the Department of the Near and 

Middle East and African countries of the MFA RK, later his appointment as the head 

of the department was the first stage of his activity in this field. Among the first 

Kazakhstani diplomats, from 1994 to 1997 he represented the interests of the country 

as the first secretary of the Embassy of the Republic of Kazakhstan in the Republic of 
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Turkey. 

He accumulated colossal experience, having worked for more than 12 years at all levels 

of the diplomatic service in the country, as well as abroad, including working directly 

under the head of state.  

 Key words: diplomacy, science, knowledge, minister, embassy, official, power, 

akim. 

 

- «Біз үйсін тайпасынан шыққан Бәйдібек баба ұрпақтарымыз. Өзі батыр, 

өзі бай, әрі көсем, әрі абыз, әрі көреген кісі болған екен. Бабаның сағанасы 

Оңтүстік Қазақстан облысы, Бәйдібек ауданындағы Бала бөгеннің жағасына 

салынған. Сол сағананың жанындағы төбешіктің басына бабаның екінші әйелі 

Зеріп ана жерленген. Біз сол Зеріп анадан тарағанбыз»,- дейді қазіргі әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры Жансейіт Қансейітұлы 

Түймебаевтың әкесі Қансейіт қажы Түймебаев. 

Қария әрі қарай әңгімесін: «Зеріп анамыздың Бәйдібек бабадан бір мүшел 

кішілігі бар екен. Өзі ақылдың дариясы, сұлулығына көз тоймайтын адам 

болыпты. Ол кісіден Жалмамбет, одан Жауатар, Жауатардан Тілек, одан Ыстық, 

Ыстықтан Тасжан, одан Әйтен, Әйтеннен Сырымбет, одан Досалы дүниеге 

келеді. Досалыдан Байсары, одан Бәймен, Бәйменнен Бектас, одан Бердібай, 

Бердібайдан Түймебай туылған. Сол Түймебайдың баласы менмін, менің ұлым – 

Жансейіт»,- деп жалғастырды. 

 Сол Қансейіт қария мен Ұлмекен әженің ұлы Жансейіт Түймебаев 

төрт жылдық мектепті Созақ ауданындағы «Қаратау» кеңшарында бітіреді. Содан 

кейін оны Шымкент қаласындағы шопандардың балалары оқитын №12 мектеп-

интернатқа оқуға береді. Әкесі Қансейіт ол кезде кеңшарда партия комитетінің 

хатшысы. Сондықтан Жансейітті «аға шопанның баласы» деп, құжат толтырып, 

интернатқа өткізеді. Сол жерде орта білім алып шығады. Алтын медальмен, үздік 

бітіреді. 5-11 – сыныптарда Жансейіттің сынып жетекшісі, математика пәнінің 

мұғалімі Сара Қабылбекова болыпты: «Өте жақсы оқушы болды. Мен 

Жансейітке алаңдамайтынмын. Қолынан кітабы түспейтін, үнемі күліп жүретін. 

Мен оны математик болатын шығар дейтін едім. Кейін филология саласындағы 

ғылым жолына түсіп кетті» -, дейді ұстаз. 

Әкесі  Қансейіт-қажы айтады: «Жансейіт жастайынан оқуға зерек болды, 

кітапты оқығанда пістедей шағатын. Онжылдықты алтын медальмен бітірген 

соң, маған «Папа, Ленинградтағы шығыстану факультетіне түсемін» деген талап 

қойды. Мұнысына қуанып қалдым. Осы екі арада туыстарымыздың бірі қайтыс 

болды да, біраз уақыт жоғалтып алыппыз. Содан соң Жансейіт екеуміз Мәскеуге 

бардық. Бұл 26-27 шілде болатын. Ленинградта да, Мәскеуде де қабылдау 

емтихандары бір ай бұрын басталып, әлдеқашан аяқталып қойған екен. Содан 29 

шілдеде Алматы қайдасың деп ұштық.  
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Сөйтіп, құжат қабылдайтын ең соңғы күні – 30 шілдеде КазГУ-ге 

тапсырдық. «Алматы» қонақүйіне Жансейіт екеуміз екі күнге орналасқанбыз. 

Қонақүйде еден сыпырушы болып істейтін орыс кемпірмен «балама емтихан 

тапсырып біткенше үйіңізде жата тұрсын» деп келісіп, дайындалдым. Ертеңіне 

ауылға қайттым. 2 тамыз күні үйге келдім. Сөйтсем, үйдегілер «Жансейіт оқуға 

түсті, сүйінші!» дейді. Ал мен «Кеше ғана жанынан кеттім. Әлі оқуға түсетіндей 

уақыт болған жоқ» деп, ашуланып жүрмін. Жансейіт мектеп-интернатты алтын 

медальмен бітірген ғой. Жазбаша емтиханнан «бес» алыпты. Содаң соң оған 

«қабылдау комиссиясына көмектесе бер» депті. Үйге «осылай болды» деп, 

жеделхат салыпты. Хабар ауылға менен бұрын жетіпті. Жансейіттің бізге еш 

ауыртпалығы түскен жоқ. КазГУ-ді де қызыл дипломмен бітірді. Сөйтіп, сол 

жерде жұмыста қалдырды»[1]. 

Дипломатия өнермен түйісіп жатқан қызмет саласы ретінде білім мен 

тәжірибені мол жинақтаған, әлемдік аренада мемлекеттің ұлттық мүдделерін 

икемді, сенімді және саяси сауатты тұрғыда қамтамасыз етуге тиісті дарынды 

жандарды талап етеді. С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті мен 

Мәскеу мемлекеттік әлеуметтік Университетінің түлегі Ж.Қ. Түймебаев осы 

салада өзінің лайықты орнына ие болды.  

 Жансейіт Түймебаев 2006 жылдың ақпанында Қазақстан Республикасы 

Президентінің Жарлығымен Қазақстан Республикасының Ресей 

Федерациясындағы Төтенше Және Өкілетті Елшісі болып тағайындалады. Бұл 

кезеңде оның басқаруымен қазақстан-ресей ынтымақтастығының дәстүрлі аясы 

айтарлықтай кеңейді, өзара қатынастардың ауқымына жаңа жобалар, жаңа 

салалар мен бағыттар тартылды. Бұған 20-дан астам маңызды мемлекетаралық, 

үкіметаралық және салааралық қазақстан-ресей келісімдерінің жасалуы, сондай-

ақ шекаралас өңірлер арасында 40-тан астам маңызды келісімдерге қол қойылуы 

дәлел болып табылады.Тек 2006 жылдың өзінде ғана Қазақстан мен Ресей 

мемлекеттері мен үкіметтері басшыларының 14 кездесуі ұйымдастырылып, 

жемісті өткізілді. Екі ел арасындағы қатынастардағы айтулы оқиға – Абай жылын 

өткізу және екі президент – Н. Назарбаев пен В. Путиннің қатысуымен Мәскеу 

қаласының Чистопрудный бульварында ұлы ақын және ойшыл Абай 

Құнанбаевқа ескерткіштің ашылуы болды.  

 2007 жылғы қаңтарда табысты еңбек етуінің арқасында Жансейіт 

Түймебаев Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі болып 

тағайындалды, мұнымен бір уақытта ТМД елдері Мемлекетаралық 

гуманитарлық ынтымақтастығы қоры басқармасының төрағасы, сондай-ақ Қ.А. 

Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Қамқоршылық кеңесі 

төрағасының орынбасары болды.  
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Оның жетекшілігімен ғылым және білім саласында біршама нәтижелерге қол 

жеткізілді, білім деңгейін көтеруге, ғылыми-оқытушы құрамын даярлау сапасын 

одан әрі арттыруға, қазақстандық білім жүйесін батыс стандарттарына сәйкес 

келтіруге бағытталған реформалар жүргізілді. Осылардың арқасында Қазақстан 

Орталық Азия елдерінің арасында бірінші болып Болон үдерісінің толық 

құқықты мүшесіне айналды. Қазақстан мектептеріне жаппай интерактивті оқыту 

жүйесі, қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар енгізілді және кең жолақты 

Интернетке кіру мүмкіндігі пайда болды [2].   

 Сөйтіп, Білім және ғылым министрлігіне жаңа басшы келді. Филология 

ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің түлегі, 49 жасар 

Жансейіт Түймебаев. Ең бастысы, Жансейіт Қансейітұлы өзі ұстаз, Қазақ ұлттық 

университетінде дәріс оқыған, ғылыми еңбекпен айналысқан, яғни, ғылым-білім 

саласында тәжірибесі бар маман. Ең қуантарлығы, Құлекеев, Беркімбаева секілді  

Жансейіт Түймебаевтың да қазақша білім алуы. Демек, оның экс-министрден 

айырмашылығы, ұлттық құндылықтарымызды әспеттеп, қазақ мектептерінің 

материалдық-техникалық базасын көтеруге ат салысуына қазақша білім алғаны 

қамшы болар деген ойдамыз. Үкіметтің алғашқы отырысында журналистермен 

тілдесіп үлгерген Жансейіт Қансейітұлы жұмысты ең алдымен мұғалімдердің 

жалақысын көтеруден бастайтындығын мәлім етті. Демек, қоғамымыздағы 

шешуін таппай келе жатқан басты проблема, ұстаздардың дәрежесі мен 

әлеуметтік деңгейі және материалдық жағдайы оның да шымбайына батады екен. 

Сондай-ақ, Түймебаев 12 жылдық білім беру үрдісін дамыта беретіндігін, 

ғылыми атақ алудың тәртібін күрделендіріп,  ғылыми дәреже беруге аса 

ыждағаттылықпен қарайтындығын атап өтті [3].     

 Жансейіт Түймебаев Білім және ғылым министрі қызметін атқарып 

жүргенде, 2009 жылдың 15 сәуірінде Қазақстан Республикасының қиыр 

оңтүстік-батысында орналасқан Маңғыстау облысының Қарақия ауданының 

орталығы Құрыққа іс-сапармен барады. Онымен бірге атақты жерлесіміз, заңғар 

жазушы,сенатор, марқұм Ә. Кекілбайұлы, сенатор Ж. Сәрсенқұлов, Ұлттық 

Ғылым академиясының президенті М. Жұрынов тағы басқа ресми адамдар 

болды.  

 Министр Құрыққа келгенде бірден ат басын тіреген нысан – жаңадан 

салынған №9 мектеп болды. Бұл мектеп республикалық бюджеттен бөлінген 

1354 миллион теңге қаражатқа 2007 жылы салына бастаған еді. 1200 оқушыға 

арналған мектепте ауданның дарынды балалары білім алады. Мектеп директоры 

Мұрат Ақмұрзаевтың айтуына қарағанда, бұл – аудандағы осыншама деңгейде 

жарақтанған бірден-бір мектеп. Бірнеше комьютер сыныбы, бірнеше 

интерактивті тақта, хореография сыныбы балалардың білім көкжиегін кеңейтуге 

даңғыл жол ашып отыр. Мектеп жанынан 200 балаға арналған интернат та 

ашылды. Онда да тәрбиеленушілерге барлық жағдай жасалған [4]. 

  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Жансейіт Қансейітұлы 2016 жылдың 7 қазанынан 2018 жылдың маусым айына 

дейін Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі қызметін атқарады.Бірақ, біз оның 

Түркістан облысына әкім болғандағы қызметіне тоқталуды жөн көрдік.  

  Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 20 маусымдағы №703 

Жарлығы бойынша Жансейіт Түймебаев Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі 

қызметінен босатылып, Түркістан облысының әкімі болып тағайындалды.  

 2016 жылдың 7-қазаны. Дәл осы дата Жансейіт Түймебаев үшін ерекше сәт. 

Өйткені, жеті жылға жуық Елшілікте жүріп дипломатиялық қабілетін көрсеткен 

азамат туған жеріне абыроймен келді. Негізі лауазымды шенеуніктер елден 

жыраққа Елші болып кеткенде тағдырлары әрқилы болып өзгереді. Кейбіреулері 

сол бойы биліктің сахнасынан орнын жоғалтса, енді біреулерінің қызметтері 

жоғарылайды. Ресей, Түркия, Албания Республикаларында дипломат болған 

Түймебаев орны айрықша Оңтүстікке әкім болғанда жұрт елең етті. Филология, 

заңгер мамандығын игерген азаматтан халық қайырлы жаңалық күтті. Тіл 

байлығы зор, сөзіне сендіре алатын Жансейіт Қансейітұлы креслоға отырған 

күннен бастап елді мекендердің тынысын назарға ілді. Шетелдің өмірін көріп, 

тәжирибе жинаған басшы бірден мәдениетті көтеру керек деген ұсыныс жасады. 

 «Шатқал» десек барлығымыздың есімізге Түймебаев сарт етіп оралады. 

Қоршаған орта табиғатты аялау керектігін қатаң қадағалаған азамат Шымкент 

қаласында шатқалдарды салып, жасыл желек егілген болатын. Саябақтарға 

отырғызылған сол көшеттердің біразы көгерсе, кейбір ағаштар қараусыз қалғаны 

жасырын емес. 

 Дәл осы еккен талдардың орын жасыл баққа айналуын армандаған 

Түймебаев бір топ қызметкерлерді туысқан Түркия жеріне тәжірибе алмасып 

қайтуын да ұйымдастырды. Дегенмен, облыс орталығы Түркістанға ауысып бұл 

идея соңына жетпей кетті. Иә, айтпақшы әлеуметтік салаға жіті мән берген 

Жансейіт Қансейітұлы дәрігерлер мен ұстаздардың біліктілігін шыңдап тәжірибе 

алмассын деген мақсатпен сол Түркияға талай топты жіберді. Қара теңіз 

жағалауындағы тамаша мекенге барғандардың қатарында журналистер де бар. 

Бұл сапар әріптестердің естерінен шықпаған болар. 

 Әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға баспананың кілтін табыстау үшін 

тірлікті тездетіп, көп қабатты үйлердің құрылысын соңына жеткіздірді. Елмен 

елді елдестіруде тәжірибесі мол Жансейіт мырзаның әкім болған уақытында 

инвесторларды жиі тартқан болатын. Әсіресе, Түркия Республикасынан 

кәсіпкерлер келіп, бірлесіп жұмыс жасау мақсатында қаншама мемарандум 

түзілді. Оңтүстік Қазақстан облысының соңғы әкімі болған азамат ауыз 

толтырып айтарлықтай іс атқарғаны әлі күнге дейін жұртшылықтың есінде 

болар… 
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Түймебаевтың тұсында қол қойылған тарихи оқиғалардың ең маңыздысына 

тоқталсақ. Қордаланып қалған Мақтарал мен Сарыағаш аудандары дәл осы 

еңбекқор әкімнің кезінде екіге бөлінген болатын. Ал, Оңтүстік Қазақстан 

облысының орталығын Түркістан қаласына көшіру Түймебаевтың өмірбаянына 

алтын әріппен жазылып қалар оқиға. Шымкент қаласының миллионға жетуі дәл 

осы қайраткердің тұсындағы жаңалық. 

 Сабырлы, салмақты мінезі бар байырғы әкім түрлі фестивальді 

ұйымдастырып, халықтың назарын аударды. Мәселен, Түлкібаста «Ақсу 

Жабағылы алауы, шұбайқызыл жалауы» атты фестиваль, Бәйдібек ауданында 

«Қымызмұрындық», Жетісай ауданында «Қауынфест», туризм саласын дамыту 

бағытында «Сафари-Шардара», Төлеби ауданында «Тау самалы, жан самалы» 

атты фестивальдер Түймебаевтың тұсындағы жаңалық. Мәдениет 

қайраткерлеріне көп мән берген, жастарға жиі көңіл бөлген Жансейт 

Қансейітұлы қызметтен кетер уақытында Түркістан облысында жастар 

орталығының ғимаратын пайдалануға беріп, ел есінде тағы бір қырымен 

сақталды [5]. 

 2019 жылдан бастап Жансейіт Түймебаев Қазақстан халықтар ассамблеясы 

төрағасының орынбасары, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің 

Қазақстан халқы Ассамблеясы хатшылығының басшысы лауазымына ие болады.  

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің хабарлауынша, 2021 жылғы 5 ақпан 

күні «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі Басқарма төрағасы – 

ректор лауазымына үміткер болған кандидатураларды қарастырды. Аталған 

лауазымға үміткерлер ЖОО дамыту бағдарламаларын дайындап, ҚазҰУ 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне таныстырды. Нәтижесінде конкурсқа 

қатысқан бірнеше үміткердің ішінен Жанар Амангелдіқызы Темірбекова мен 

Жансейіт Қансейітұлы Түймебаевтың кандидатурасы Республикалық 

комиссияның қарауына ұсынылды. ҚР Премьер-Министрінің орынбасары 

Ералы Тоғжанов төрағалық өткен Республикалық комиссия Директорлар Кеңесі 

ұсынған кандидаттармен әңгімелесу өткізіп, «Әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма 

төрағасы – ректоры лауазымына Жансейіт Қансейітұлы Түймебаевты таңдады 

[6]. 

 Бүгінгі күні жоғары оқу орнының инфрақұрылымын модернизациялау 

жұмысы өте қарқынды жүріп жатыр. Биыл 7 оқу ғимаратында косметикалық 

жөндеу жүргізілді, 3 оқу ғимаратында күрделі жөндеу жұмыстары аяқталуда. 14 

жатақхана жөндеуден өтіп, студенттерге қазіргі заманға сай жағдай жасалды. 

Кампустың аумағы абаттандырылып жатыр. 
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 Университет ректоры білім беру мен ғылымның озық инфрақұрылымын 

заман талабына сай дамытуда әлі де ауқымды жұмыстар атқарылатынын айтты. 

Жатақханалар ескірген, көпшілігінде пайдалануға берілгеннен кейін күрделі 

жөндеу жүргізілмеген. Коммуникация жүйесі апаттық жағдайда. 15 мыңға жуық 

студент жатақханаға мұқтаж. Соңғы студенттік жатақхана 1991 жылы салынып, 

пайдалануға берілген. Оқу ғимараттары тозған. Инженерлік желілер мен 

коммуникацияның жағдайы сын көтермейді. Жаңа ғимараттар мен жатақханалар 

қажет. 

 Осыған байланысты кампусты дамытудың 2025 жылға дейінгі жұмыс 

жоспары жасалды. Білім және ғылым министрлігінің Қаржы орталығымен 

бірлесе жатақханалар салуға инвесторлар тарту бойынша жұмыс жүргізіліп 

жатыр. Сондай-ақ қазір бюджетке түсетін жүктемені азайтатын шетелдік 

инвестицияларды тартудың түрлі тетіктері қарастырылуда. Биыл университет 

ұжымы 600-ден астам ағаш отырғызды, Елбасы саябағы, Ағаштар аллеясы 

ашылды. 

 8 қазан айында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде  

Жансейіт Түймебаев онлайн және офлайн форматта есептік кездесу өткізді. 

Ректор жоғары оқу орнының білім беру және ғылыми-зерттеу жұмысы, 

инфрақұрылымын жаңғырту және әлеуметтік мәселелері туралы баяндама 

жасады. Сондай-ақ 2020-21 оқу жылындағы негізгі нәтижелерді талдап, 

көшбасшы университеттің алдағы даму жоспарын таныстырды. 
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4. Қыдыр А. «Білім беру саласы – еліміздің дамуының кепілі» дейді Білім 

және ғылым министрі Ж. Түймебаев. «Маңғыстау», 2009 жыл, 16 сәуір, 

№53  

5. Байкөбек Б. Әкім болған Түймебаев қандай ісімен ел есіңде?, «Айғақ» 

газетінің сайты, 2009 жыл, 28 ақпан 
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№ I00045    03.03.2023 ж 

 

Таңдап алу тәсілімен шығарылатын комбинаторлық есептер 

 

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            

                             

Білім беру ұйымының 

атауы 

 

Пәні: Математика 

Бөлім: Қозғалысқа,түсімділікке берілген есептер 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сынып: 4 Қатысушылар саны:  Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: №100 сабақ. 

Таңдап алу тәсілімен шығарылатын комбинаторлық 

есептер 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту мақсаты: 

4.4.4.1 «таңдап алу» әдісімен комбинаторлық есептерді 

шығару 

4.3.3.1 қозғалыстың басталуы мен бағытын пайдалана 

отырып, нысандар қозғалысы сызбасын құру,сәйкес 

есептеулер жүргізу. 

 Сабақтың  мақсаты Таңдап алу тәсілімен шығарылатын комбинаторлық 
есептерді шығаруды үйрену. 
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Сабақтың барысы 

Сабақт

ың 

кезеңі// 

уақыты 

Педагогтің әрекеті Оқушын

ың 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Ұйымда

с 

тыру 

  

Өткен 

білімді 

еске 

түсіру 

Өзін-өзі 

тексеру 

 

 

Жаңа 

білім 

 

 

 

 

 

 

 

Сабаққа дайындық. 

Психологиялық ахуалды жақсарту 

 

Өткенді пысықтау 

 

9-тапсырма 

Қағаздан кенгурудың пішінін 

шаршылар арқылы құрастырып 

келу 

 

Жаңа тақырып 

Жаңаны ашу. Есіңе сақта! 

Комбинаторлық есептер – берілген 

нысандардан есепті шығару 

барысында бір немесе басқа да 

шарттарға бағынатын түрлі 

комбинация жасауға және түрлі 

комбинациялардың санын санауға 

тура келетін есептер. 

ФС-тапсырмасы 

1-тапсырма 

Шаттық 

шеңберін 

жасайды 

 

 

 

Үй 

тапсырмас

ын 

көрсетеді 

 

 

 

 

Жаңа 

ұғыммен 

танысады 

 

 

 

 

Мақтау,мадақтау 

 

ҚБ: Жарайсың! 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: Керемет! 

 

 

Дескриптор: 

 

 

 

Суреттер 

 

 

 

 

Кенгуруды

ң 

пішінінің 

үлгісі 

 

 

 

 

 

 

 

Плакат 
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2-тапсырма 

 1-нұсқа.  

Шешуі: 12, 13, 21, 23, 31, 32. 

Жауабы: 6 екі таңбалы сан жазуға 

болады.  

2-нұсқа.  

Шешуі: 12, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 

25, 31, 32, 34, 35, 41, 42, 43, 45, 51, 

52, 53, 54. Жауабы: 20 екі таңбалы 

сан жазуға болады.  

3-тапсырма 

 

 

4-тапсырма 

 

 

 

 

Нұсқалард

ы табады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырман

ы 

орындайд

ы 

 

Екі түсті 

бірнеше 

тәсілмен бояй 

алады-1Б 

Сабақ кестесін 

түзе алады-1Б 

Дескриптор: 

Барлық мүмкін 

жағдайларды 

көрсетеді-1Б 

«Таңдап алу» 

әдісімен 

комбинаторлық 

есептерді 

шығарады -1Б 

ҚБ: «СМС»әдісі 

Дескриптор: 

Барлық мүмкін 

нұсқаларды 

табады-1Б 

Жүлделі 

орындарды 

таңдайды-1Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемпірқос

ақ 

тың суреті 
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ЕҚБ-тапсырма 

5-тапсырма  

             Дана  Айна   Әлия   

Маржан 

Арман  AД      AA       AӘ        АМ 

Серік    СД      СА      СӘ         СМ 

Ерлан    ЕД     ЕА      ЕА         ЕМ 

Нұрлан  НД    НД      НӘ          НМ 

 

 

6-тапсырма  

Кесте бойынша өрнектер құрып, 

олардың мәнін тап  

45 146 + 648 · 3 = 45 146 + 1944 

 = 47090 

 

 

Мүмкін 

нұсқалард

ы 

таңдайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таңдап алу 

тәсілімен 

орындайд

ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор: 

Таңдап алу 

тәсілімен жұмыс 

жасайды-1Б 

Мүмкіндіктер 

тармағын 

сызады-1Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор: 

Кесте құрады-1Б 

Би жұптарын 

 

 

 

Суреттер 

 

 

Оқулық 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сызба 
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 9 825 - (986 - 369) = 9 825 – 617= 

9 208 6 959 · 3 + 473 · 2 = 20 877 + 

946  

= 21 823 

ЕБҚ тапсырма 

7-тапсырма 

568900+548=569443 

80002-54860=25142 

123*435=53505 

2065*289=596725 

34216/329=104 

4300/25=172 

 

 

8-тапсырма 

Айна-сарғалдақ 

Әлия-қызыл қызғалдақ 

Дана-көк қоңыраугүл 

Бану- сары нәркез 

Құралай-қызыл қалампыр 

 

 

Үй тапсырмасы 

9-тапсырма 

 

 

 

 

 

 

Тапсырман

ы 

орындайд

ы 

 

 

 

 

 

Өрнектерд

ің мәнін 

табады 

 

 

 

 

 

 

 

таңдайды-1Б 

 

 

ҚБ: 

«Бургер»әдісі 

Дескриптор: 

Кестемен жұмыс 

жасайды-1Б 

Өрнектер құра 

алады-1Б 

 

 

 

 

Дескриптор: 

Есептеу 

тәсілдерін 

біледі-1Б 

Жауабын 

тексере алады-

1Б 

 

 

 

ҚБ: «Ақша»әдісі 

Сызбалар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суреттер 

 

 

 

Кесте 

үлгісі 
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Бекіту 

 

Кері 

байла 

ныс 

1-нұсқа                         2-нұсқа 

Математика                Математика 

Қазақ тілі                   

Жаратылыстану 

Жаратылыстану        Қазақ тілі 

 

3-нұсқа                           4-нұсқа 

Қазақ тілі                      Қазақ тілі 

Математика                 

Жаратылыстану 

Жаратылыстану           Математика 

     

      

 

 

 

Есептеп 

жазып 

алады 

 

 

 

Жауабын 

табады 

 

 

Сабақ 

кестесін 

түзеді 

 

 

Кері 

байланыс 

жасайды 

Дескриптор: 

Гүл суреттерін 

салған 

қыздардың атын 

табады-1Б 

Оланып, жауап 

айтады-1Б 

 

 

 

Дескриптор: 

Үй тапсырмасын 

орындап 

нұсқаларын 

табады-1Б 

Сабақ кестесін 

құрады-1Б 

 

 «Білім почтасы» 

әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық 

 

 

Суреттер 

 

Тақта       

Гүлдердің 

суреттері          

Сабақ 

кестесі 

үлгілері 

Кері 

байланыс 

парақтары 
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МАЗМҰНЫ 

 

 ӘШІРОВА АЛТЫНАЙ ҒАППАРҚЫЗЫ 

 БОТАБАҒАРОВА ҰЛТУАР ЕРСІНҚЫЗЫ 

 НАРЫМБЕТОВА ДАНА ҮСЕНҚЫЗЫ 

 ӘЛІМ ӘСЕЛ АМАНХАНҚЫЗЫ 

 НУРЖАНОВА ШАРИПА СЫЗДЫКОВНА 

 БЕГЖУМАНОВА МӨЛДІР АЛИҚЫЗЫ 

 


