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Бастау сөз
   

  Қазіргі  таңда  дүниежүзілік  білім  жүйесі  деңгейіне  сәйкес  келетін,  сапалы  білім
беруге  жағдай  жасайтын,  жастардың  үйлесімді  дамуына  бағытталған  білім  беру
көзделіп отыр. 

Осы орайда 2014 жылдың наурыз айында Қызылорда облысының жалпы орта білім
беретін  мектептерінде  «Қазақстандық  жол  —  2050:  Бір  мақсат,  бір  мүдде,  бір
болашақ»  Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.  Ә.  Назарбаевтың  Қазақстан
халқына  жолдауын  қолдау  барысында  Республикалық  45minut.kz  басылымы  және
жергілікті білім бөлімдерінің қолдауымен «Болашақты бірге жасаймыз» тақырыбында
ғылыми практикалық семинарлар өткізілді.

Семинар жоспары
• 06.03.2014 ж – Қызылорда қаласы
• 11.03.2014 ж – Жалағаш ауданы 
• 27.03.2014 ж – Қазалы ауданы 
• 28.03.2014 ж – Тереңөзек ауданы 
• 29.03.2014 ж – Арал ауданы 

Семинар  мақсаты:  Педагогикалық  кадрлар  біліктілігін  көтерудегі  7  модулдік
бағдарламаның негізгі  идеясын жүзеге  асырып,  мұғалімдердің  кәсіби  тәжірибесіне
енгізу.  Семинар барысында ІІ  — ІІІ  –  деңгейлік  курстардан өткен мұғалімдер мен
біліктілігін  арттырудың  негізгі  тұғырына  байланысты  тақырыптарында  шебер
кластарын ұйымдастыру. 

Педагогикалық  іс-  тәжірибені  насихаттау,  педагогтың  әдістемесін  және
шығармашылық байланысын кеңейту. Осы мақсатты жүзеге асыруда, белгілі бір білім
көзін  меңгерген  тұлға  ғана  емес,  сонымен  бірге  өзін-өзі  жетілдіруге,  таратуға,
дамытуға, қолдана білуге қабілетті шәкіртті тәрбиелеу – бүгінгі күннің қағидасы. Ал
мұндай тұлғаны тәрбиелеу үшін мұғалім құзыретті  болу керек.  Педагогтың кәсіби
құзыреттілік ұғымы тұлғаның біртұтас құрылымындағы теориялық және практикалық
дайындығының бірлігі, кәсібилігі арқылы жүзеге асыру және тәжірибесін ортаға салу. 

Семинар жұмысы пленарлық және секциялық бөлімдер бойынша өткізілді. 
http://www.45minut.kz  арқылы  онлайн  түрде  басқа  да  облыстардан  қатысушылар

қатысуға мүмкіндік жасалған. 

Семинар  бағдарламасы  аясында  білім  мекемелерінің  көрмесі  ұйымдастырылып,
семинар  қатысушылары  және  онлайн  түрде  http://www.45minut.kz  (Күнделікті  40
мыңнан  астам  қолданушы)  Республика  ұстаздарына  ұсынылады.  Cеминардың
материалдары негізінде топтастырылған ұстаздар жинағы шығарылды. 
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Тәжірибе  алмасу бағытында топтама жинаққа  Қызылорда  облысы ұстаздарының
материалдары  және  Батыс  Қазақстан,  Оңтүстік  Қазақстан,  Ақтөбе  т.б  облыс
ұстаздарының еңбектері қосылды.

Семинар  барысында  көңілге  түйгенім,  ұстаздар  арасында  тәжірибе  алмасу
бағытында  тақырыптық  семинарларға  сұраныс  бар.  Семинардың  мақсатына  сай
деңгейлік курстардан өткен ұстаздар деңгейлік курстарға оқуға талаптанып жүрген
әріптестеріне барынша қолдау көрсетіп, алған білімдерімен бөлісуге әзір екендіктерін
білдірді. 

Оқу  мен  оқытудағы  жаңа  әдіс  тәсілдерді  қолдану  арқылы  жоспарланған
сабақтарының  оқушылар  үшін  қызықты  да  пайдалы  екендігін  өз  тәжірибелерінде
дәлелдеп,  жаңашыл  көшбасшы  ретінде  әріптестеріне  тәжірибе  таратты.  Ал,
талаптанушы ұстаздар болса білім алуға деген құштарлығын көрсетті. 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір
мүдде,  бір  болашақ»  атты кезекті  Жолдауда  айтылғандай:  Біздің  болашаққа  барар
жолымыз  қазақстандықтардың  әлеуетін  ашатын  жаңа  мүмкіндіктер  жасауға
байланысты.  ХХІ  ғасырдағы  дамыған  ел  дегеніміз  –  белсенді,  білімді  және
денсаулығы мықты азаматтар. Бұл үшін біз не істеуіміз керек? 
Біріншіден, барлық дамыған елдердің сапалы бірегей білім беру жүйесі бар. Ұлттық
білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды жұмыс күтіп тұр.
2020 жылға қарай Қазақстандағы 3-6 жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі
біліммен 100 пайыз қамту жоспарлануда. Сондықтан оларға заманауи бағдарламалар
мен оқыту әдістемелерін, білікті мамандар ұсыну маңызды. 

Орта  білім  жүйесінде  жалпы  білім  беретін  мектептерді  Назарбаев  зияткерлік
мектептеріндегі  оқыту деңгейіне жеткізу керек.  Мектеп түлектері қазақ,  орыс және
ағылшын тілдерін білуге тиіс. Оларды оқыту нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау,
өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру болуға тиіс.

                                                            

 Ізгілік Байдрахманұлы Нағиев
                            Республикалық 45minut.kz басылымы редакторы
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СЫНДАРЛЫ ОҚЫТУ ТЕОРИЯСЫ БОЙЫНША 
ЖЕТІ МОДУЛЬГЕ КӨЗҚАРАС  (БАЯНДАМА)

Қызылорда қаласы. №176 орта мектебінің І санатты биология
 панінің  мұғалімі Мадиева Рыскүл Тұрғанбекқызы

Білім беру мен білім алудағы стратегия әдіс-тәсілдерді қарастыру, яғни таңдау,зерттеу,танысу т.б.
теориялық негіздемені  қамтамасыз ету үшін қажет.    Сонымен қатар оқуға  арналған материалдар
тиісті сабақтарда қарастырылатын жеті модульге сараланған.Төменде аталған жеті модуль идеялары
өзара байланыста және оқыту барысында аралас түрде жүріп отырады.

       Модульдер:
       1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.
       2.Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.
       3.Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау.
       4.Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.
       5.Талантты және дарынды балаларды оқыту.
       6.Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту.
       7.Білім берудегі басқару және көшбасшылық.

Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдерде оқушылар өз түсініктерін өзіндік зерттеулері мен
әлеуметтік  өзара  байланысқа  сәйкестеп  құратын  белсенді  білім  алушы  болып  табылса,ғылыми
зерттеу нәтижелерінде  Мерсер (1995 ж) мен  Александердің  (2008 ж)  «Диалог  негізінде  оқыту
және  оқу», Флейвелл  (1976  ж)   Выготскийдің  (1978ж)  «Қалай  оқу  керектігін  үйрету» атты
педагогикалық  тәсілдері  әлеуметтік-сындарлылық  идеяларының  қазіргі  заманғы  маңызды
түсіндірмелері ретінде қолданылады.

Диалог  негізінде білім  беру  мен  білім  алу  -  оқушылардың  өзара  сұхбаттасуын
дамытатын,мұғалім мен оқушы арасындағы өзіндік ой-пікірлерін жүйелейтін тәсіл. 

«Қалай оқу  керектігін  үйрету» немесе  метасана  – оқушының өз  деңгейі  арқылы  нәтижеге
жетіп,білім жинау жауапкершілігін түсінуге көмектесетін тәсіл .

Жалпы білім алу –  оқушы білімінің сандық ұлғаюы,есте сақтауы,ақпарат жинақтауы, мән –
мағынасын ұғынып- анықтауы,шынайылықты өзгеше түсініп-түсіндіруі. Ал  біздің қалай білім 
алатынымызды түсінуге бағытталған зерттеушілердің « теориялық экспедицияларында » әдеби 
негізгі үш топ анықталған: әлеуметтік психологтар, мотивациялық,аффективті теоретиктер 
және когнитивті психологтар.

Когнитивті психологтар адам санасында болып жатқан үдерісті зерттейді.
Когнитивті   психология әлемінде 1960 жылы  Жан Пиаженің ойлауды дамыту теориясы 

басымдыққа ие болды.Ол кеңістік,уақыт,сандық аспектілерді қамтитын дамудың жалпы 
кезеңдерін анықтады. 

Мотивациялық  және  аффективті  теорияда   «мен»  тұжырымдамасына  назар  аудара
отырып,түсінуді  дамытуда  жеке  еркіндік,таңдау,ынта  және  сезімдердің  мәнінің  де  зор  екені
айтылған.Ғалым Авраам Маслоу (1968ж) өз зерттеуінде ынтаның  бес    сатылы үлгісін ұсына
отырып,психологиялық  қажеттіліктерді  төменгі  деңгейге,өзін-өзі     көрсете,таныта  білуді
жоғарғы деңгейге  орналастырды.Олар:  Биологиялық  және  физиологиялық ,қауіпсіздікке  ,қарым-
қатынасқа  ,өзін-өзі  құрметтеуге,өз-өзін  таныта  білуге  деген  қажеттіліктер.  Мен
тұжырымдамасы  когнитивті  және  аффективті  компоненттердің  үйлесуі  болып  келеді.
Компоненттері: Когнитивті, аффективті, әлеуметтік.

Әлеуметтік –мәдени теорияда психолог Лев Выготский жұмыс жасаған.Теория жеке тұлғаның
дамуына қосатын қоғам үлесінің маңызын қарастырады.Маңызды ұғымы-    жақын арадағы даму
аумағы. Выготскийдің  пікірінде  оқушылардың  ересек  ,көзі  ашық  зиялы  кісілермен  араласуы
нәтижесінде ойлау және сөйлеу дағдылары дамып,әлеуметтік        -жанама диалог орнатады деген.
Сабақ барысындағы әлеуметтік өзара іс-әрекеттер білім алуда маңызды рөл атқарады. «Мұғалім-
оқушы» және «оқушы-оқушы» қарым-қатынасы түсінікті  дамыту мен мағынаны ашудың елеулі
бөлігін  құрайды.Яғни,адамдар     ассоциативті  оқытуда  нақты  мәліметті  жаңғыртады,есте
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сақтайды.Зерттеулерде  дағдылардың ықпалдасуына,тереңірек түсінуге көмектеседі. Диалог әдісін
қолдануда  талқылауды,білімді бірлесе құруды,түсінік пен дағдыны қалыптастырады.Басты назар
аударылатын  әдістер  –  оқушының  белсенділігі,нәтижеге  сай  сындарлы  қызмет  бағыттарын
жүзеге  асыру,  жауап  әрекеттерінің  маңыздылығы,ықпалдасу  мүмкіндігі.  Мұғалімнің  оқушыға
«Білім алуды үйрету» құбылысына келсек,негізгі қозғаушы күші –метатану.  Яғни оқушының қалай
ойлайтынын,оқитынын  қадағалау,бағалау,бақылау.  Сыныптағы  оқу  үдерісінің  негізгі
факторлары:балалардың  білім  алу  үдерісін  түсінуі,нені  оқу  керектігін  түсінуі,ұғымның
қалыптасуы,оқу  нәтижелігін  бағалау  мүмкіндігін  игеру.   Осыған  орай оқушылар әр  сабақта оқу
үдерісінің барлық аспектілеріне белсене қатысып отыру керек.Себебі: іздену барысында бір-біріне
кеңес береді,алдына мақсат қояды, шыққан нәтижені қадағалайды,жаңа идеялармен эксперимент
жасайды  және  қателер-    оқудың ажырамас бөлігі екенін түсінеді,тәуекелге барады.   Оқушылар
бір-бірімен  және мұғалім –оқушы арасында жүйелі түрде диалог жүретін болса, онда әрбір тұлға өз
ойларын  еркін  жеткізуге,  қорытып  шығаруға,  сонымен  қатар  мұғалімдер  оқушылардың  пікірін
тыңдай отырып өтілген тақырыпты қандай деңгейде түсінгенін аңғаруға болады екен.

Диалог сабақта маңызды рөл атқарады. Сабақты ұйымдастыру, жаңа материалды меңгерту, бекіту,
бағалау,  қорытынды  рефлексия  диалог  арқылы  жүзеге  асады.  Сонымен  қатар  диалог  сабақ
оқушылардың қызығушылығын арттырады, олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосады, сабақтың
белсенді өтуіне әсер етеді. Жалпы  диалог негізінде білім беру мен білім алу оқушылардың өзара
сұхбаттасуы  мен  мұғалім  және  оқушы  арасындағы  өзіндік  ой-пікірлерін  жүйелеуіне,  дамуына
көмектесетін әдіс.           2012 жылдың қазан айының 17-ші жұлдызында тәжірибелік практикамда 11
«А» сыныбына «Бейімделушілік –эволюция факторларының өзара әрекетінің нәтижесі» тақырыбында
сабақ  өткіздім.  Сабақтың  негізгі  мақсаты  тірі  организмдердің  тіршілік  ету  ортасына  түрліше
бейімделуінің  себептері  мен  бейімделушіліктің  түрлеріне  жеке-жеке  тоқталып,  мысалдар  арқылы
талдап, оқушылардың ойлау қабілетін қалыптастырып, дамыту.

Сабақ мақсатына жету үшін жаңа технологияның тиімді әдістерін қолдана отырып тапсырмалар
берілді. Сабақ өту барысында сыныпты 3 топқа бөлдім. Санамақ бойынша 1,2,3 деп санатып, 1-лерді І
топқа,  2-лерді  ІІ  топқа,  3-терді  ІІІ  топқа  топтастырдым.  Оқушылар  өздері  білгендері  бойынша
рольдерге бөлінеді.  Өткен тақырыппен жаңа сабақты байланыстыру мақсатында 3 топқа сұрақтар
бердім.

• Тіршілік үшін күрестің түрлерін ата?
• Көбеюдің қарқындылығының организм үшін қандай пайдасы бар?
• Түрлер неғұрлым көп қырылса, соғұрлым қарқынды дамиды, мұның себебін қалай 

түсіндіресіңдер?                                   
Қойылған сұрақтарға оқушылардан жүйелі түрде жауап алдым. Сонымен бірге үй тапсырмасын

бекітуде проблемалық жағдайларды қоя отырып шешкіздім7
 Екінші модуль - сыни тұрғыдан ойлау – болашақта әрекет жасауға негіз бола отырып, ойлауға,

бағалауға,  талдауға,  синтездеуге  бағытталған  пәндік  шешім.  Көбінесе  қарсы  пікір  айтуға,
баламалы шешімдерді қабылдауға, жаңа тәсілдерді енгізуге дайын болуға, қоғамдық әрекеттерге
сыни тұрғыдан ойлауға баулуды білдіреді.

 Дағдылары: бақылау, талдау, қорытынды, интерпретация.
 Диалог арқылы сыни тұрғыдан ойлау да дамуға оң әсерін берген. Александер (2004ж) диалогтік 

оқытуға сәйкес сынып зерттеуінде бес үлгіні анықтаған.Олар:механикалық есте 
сақтау,декламация,нұсқаулық-мазмұндама,талқылау,диалог. Нәтижесінде  балалардың  сыни 
тұрғыдан ойлау қабілеттерінен көргіміз келетін ерекшеліктер-ұтқырлық,пайым,тәртіп,өзіндік 
сана сезім.

          Үшінші модуль – оқыту үшін бағалау және оқытуды бағалау.
Бағалау – сананың қалыптасуына септігін тигізе отырып,оқытудың нәтижелерін жүйелі түрде 

жиынтықтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин. Білім беру 
әдістерінің мүмкіндіктерін жақсартуға,анықтауға бағытталған бағалау критериалды бағалау,

формативті немесе оқыту үшін бағалау болып табылады.Жиынтық бағалау-дәстүрлі бағалау.
Сыныпты бағалау тек қана  техникалық тәсіл емес.Сол себепті баланың әрбір істеген әрекетіне 

шаршамай , жалықпай,табандылық таныту керек.Мұғалімнің ұстанымы,әдіс-тәсілдері,іс-
әрекеттері,стратегиялық жоспары,табанды болмаса ,білім беру,білім алу нәтижесіз болады.  
Бағалаудың басты мақсаттары:
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1.Оқытудың қиындықтарын анықтау
2.Кері байланыс
3.Уәж
4.Болжау мен сұрыптау
5.Стандартты бақылау және орындау
6.Оқыту бағдарламасының мазмұнын,білім беру стилін бақылау..
            Төртінші модуль - білім  беруде  ақпараттық –коммуникациялық технологияларды 

пайдалану (АКТ).
            Технологиялық білімдер – оқытудың қосалқы құралдары туралы білім.
Мектептегі технологияларға:теледидар бағдарламалары,сандық теледидар,интернет,ұялы 

телефон,ұтқыр қондырғылар,компьютер жатады. Білімдердің технологиялық аспектісі -      
технологиялық білімдер (ТБ) мен пәндік білімдердің (ПБ)өзара әрекеттесуінің тәсілін білу. Сабақта 
теориялық және тәжірибелік білімдерді қолданған кезде,анықтаушы фактор білім беру үрдісінің 
мазмұны,әдістемесі,технологиясы саласындағы білімнің қалыптасқандығы болып табылады.Пәндік
білімдер дегеніміз – оқытылатын пәннің өзекті білімдері,ал педагогикалық білімдер – білім берудің 
жалпы негіздерін,мақсаты мен міндеттерін білуге негізделетін оқу мен оқыту 
үдерістері,тәжірибесі мен әдістері жайындағы терең білімділік. 1986 жылғы Шульман 
зерттеуінде білімдердің педагогикалық аспектісі – оқу мазмұны мен педагогикалық білімдердің   
біртұтастығы деген.

           Бесінші модуль – талантты және дарынды балаларды оқыту.
  Балаларға білім беруде мұғалімдер жоғары жетістіктерге қол жеткізу үшін қолайлы орта 

жасайды. Дарынды және талантты балалармен жұмыс күрделі мәселе ойлауды,талқылауды,
мұқият жоспарлауды талап етеді.Балалардың қабілеттіліктерін,біліктілігін,әлеуетті 

мүмкіндіктерін көрсету үшін  оларға жағдай туғызу қажет  және кеңейтілген тапсырмалардың да 
пайдасы мол.Себебі,кеңейтілген тапсырма нағыз құзыреттілікті қалыптастыруға,өзара 
әрекеттесуге,шешімі анықталмаған тапсырмаларды зерттеуге,қабілеттілігіне қарамастан 
кеңейтілген тапсырмаларға тең қол жеткізуге,қолдау ахуалы тұрақты қалыптасқан оқу үрдісіне 
қатысуға,сыни ойлау дағдыларын дамытуға,шығармашылық тәсілдерді қолдануға,неге қабілетті 
екенін көрсетуге мүмкіндік береді. 

             Алтыншы модуль – оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту –
баланың оқуға деген қабілеті,зейіні,сөз сөйлеу дағдысы,ойлауы,шығармашылық қабілетінің дамуы – 
когнитивтік даму теориясында сипатталады.Жас ерекшеліктеріне қарай оқудың бірнеше 
теориялары анықталған.Мысалы,психологиядағы бихевиористика- лық бағытта ортамен өзара 
байланыстағы мінез-құлықты зерделеу үшін эксперимент-

тік рәсімдер пайдаланылған.Бихевиоризмнің негізін салушы Джон. Б.Уотсон зертханалық  
экспериментінің нәтижесінде «түрткі-реакция» моделін әзірледі. Ал зерттеушілер  

Оқытудағы гуманистік тәсілде адамның өсуіне ерекше назар аударған.Бұл тәсілдің негізін 
қалаушылар-Абрахам Маслоу мен Карл Роджерс. Сондай – ақ  Хаген мен Хейл  (1973ж) 5 – 6 жасар 
балалардан суреттерді есте сақтауды сұрау арқылы зейіннің дамуын көрсетті.Тәжірибеде 5-6 
жастағы балаларға қарағанда,14-15 жастағылар аса маңызды суреттерді көбірек есте 
сақтаса,кіші жастағылар есте сақта деп сұрамаған суреттерді көбірек есте сақтаған.Сөйтіп,екі 
топтағы балалар үшін ақпараттың жалпы көлемі бірдей болған,бірақ ересек балалар зейіндерін 
тиімдірек шоғырландыра алған. 

 Жетінші модуль – білім берудегі басқару және көшбасшылық.
Білім берудегі көшбасшылық та адамның тұрақты дамуына әкелетін негізгі қабілеті.  Мұғалімнің

көшбасшылығын дамыту бағдарламасы «мұғалім – зерттеуші» түсінігінде   емес, «мұғалім – 
дамыту жұмысының көшбасшысы» деген ұғымда құрылған.

Мұғалімдер дамыту жұмыстарын жүргізу барысында рефлексияны,жоспар құруды, кеңес беруді
біртіндеп жүзеге асыру әдісі арқылы қолдау таба алады.Әрбір ұстаз үшін алғашқы қадам маңызды
шешімдерді  талап  ететін  құндылықтар  мен  мәселелерді  анықтау.Келесі  қадам  –  өзгерістер
бағдарламасы  жөніндегі  әріптестерінің  кеңестері.  Одан  кейін  мектеп  мәжілістерінде  қаралып
мақұлданса  мұғалім  өзінің  мәселесі  бойынша  нақты  жоспар  құрады.Мұғалімнің  сапалы  даму
жұмысына  –  жаңа  технологияларды  сынақтан  өткізу,бағалау,талқылау  және  шолу
жатады.Нәтижелерін практикада  көре аламыз. Іс – тәжірибеде жоба басынан нәтижелі болса,
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әріптестерін қызықтыра алса,онда бұл өзгерістер мектепте кеңінен қолдау табады.
Қорытындылай келсек,адамдар тек білім арқылы ізгілікті бола алады.
Білім беру – адамдардың зерделеп үйренуіне қажет көмектердің жиынтығы. Жалпы алғанда ,

тек мұғалімдер ғана педагогикалық тәжірибені жақсарту жөніндегі шараларды қабылдай алады
деген  дәлелдерге  тоқтауға  болады  және  ол  мұғалім  көшбасшылығының  міндетті  қыры  болып
табылады.

Оқушылар бір-бірімен  және мұғалім –оқушы арасында жүйелі түрде диалог жүретін болса, онда
әрбір тұлға өз ойларын еркін жеткізуге, қорытып шығаруға, сонымен қатар мұғалімдер оқушылардың
пікірін тыңдай отырып өтілген тақырыпты қандай деңгейде түсінгенін аңғаруға болады екен.

Диалог сабақта маңызды рөл атқарады. Сабақты ұйымдастыру, жаңа материалды меңгерту, бекіту,
бағалау,  қорытынды  рефлексия  диалог  арқылы  жүзеге  асады.  Сонымен  қатар  диалог  сабақ
оқушылардың қызығушылығын арттырады, олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосады, сабақтың
белсенді өтуіне әсер етеді. Жалпы  диалог негізінде білім беру мен білім алу оқушылардың өзара
сұхбаттасуы  мен  мұғалім  және  оқушы  арасындағы  өзіндік  ой-пікірлерін  жүйелеуіне,  дамуына
көмектесетін әдіс.           2012 жылдың қазан айының 17-ші жұлдызында тәжірибелік практикамда 11
«А» сыныбына «Бейімделушілік –эволюция факторларының өзара әрекетінің нәтижесі» тақырыбында
сабақ  өткіздім.  Сабақтың  негізгі  мақсаты  тірі  организмдердің  тіршілік  ету  ортасына  түрліше
бейімделуінің  себептері  мен  бейімделушіліктің  түрлеріне  жеке-жеке  тоқталып,  мысалдар  арқылы
талдап, оқушылардың ойлау қабілетін қалыптастырып, дамыту.

Сабақ мақсатына жету үшін жаңа технологияның тиімді әдістерін қолдана отырып тапсырмалар
берілді. Сабақ өту барысында сыныпты 3 топқа бөлдім. Санамақ бойынша 1,2,3 деп санатып, 1-лерді І
топқа,  2-лерді  ІІ  топқа,  3-терді  ІІІ  топқа  топтастырдым.  Оқушылар  өздері  білгендері  бойынша
рольдерге бөлінеді.  Өткен тақырыппен жаңа сабақты байланыстыру мақсатында 3 топқа сұрақтар
бердім.

• Тіршілік үшін күрестің түрлерін ата?
• Көбеюдің қарқындылығының организм үшін қандай пайдасы бар?
• Түрлер неғұрлым көп қырылса, соғұрлым қарқынды дамиды, мұның себебін қалай 

түсіндіресіңдер?                                   
Қойылған сұрақтарға оқушылардан жүйелі түрде жауап алдым. Сонымен бірге үй тапсырмасын

бекітуде проблемалық жағдайларды қоя отырып шешкіздім7
2.Проблемалық жағдайларды шешу 
Құралайдың салқыны .Мамыр айының аяғында болатын суық жел.осы желге қарсы киік өз 

құралайларын аяқтандырып,жүгіртіп,өргізеді.Киік қанша көп болса да ,олар 2-3 күн ішінде 
түгелдей төлдеп болады.Киіктің тағы бір айта кетерлік ерекше қасиеті – оның енелігі кез келген 
құралайды емізіп,бауырына ала береді.Киік құралайының далада жетім,жалғыз қалмауы осыдан. 

Сұрақ:  Бұл халық болжамы тіршілік үшін күрестің қандай формасына келеді?
1 кг киік мүйізінің халық аралық құны 600 доллар.Бөкен мүйізі өкпе қабыну,жүрек сусамыр 

ауруларына таптырмайтын ем.Киік 300 түрлі дәрілік қасиеті бар шөппен азықтанады екен.Киік 
даламыздың көркі, табиғатымыздың байлығы,Еуразия материгінің жазық аймақтарында тіршілік 
еткен олардың біздің республика- мызда ғана сақталуы еліміздің ұлттық мақтанышы. 
Десекте,қазіргі таңда олардың саны жойылу алдында тұр.Сол себепті де мемлекет тарапынан 
қорғауға алынған жануар болып саналады.Қазақтың бетпақ даласын мекен еткен киіктің 
жүйріктігі арқасында жауынан қашып құтылады,алыс суатқа да әлділері жетіп, әлсіздері 
жыртқыштарға жем болады. 

 Сұрақ: Киіктердің тек біздің жерімізде сақталуы дарвинизм бойынша қалай аталады?
 Жаңа сабақты меңгерту мақсатында оқушыларға оқулықтағы мәтінді бөліп бердім.
Бүркеніш реңінің түрлерін  3 топқа бөліп бердім. Сол тапсырмалар бойынша топ мүшелері өз 

түсініктерін сурет бойынша айтып, топта диалогтық қарым-қатынас орнады. Ашық жерде тіршілік 
ететін организмдердің жауынан қорғану үшін қажетті бейімделушілік – бүркеніш рең, Улы, шағатын, 
күйдіретін жәндіктерге тән бүркеніш реңнің түрі – сақтандырғыш рең, Жауынан қорғану үшін айбар 
шегіп құтылу тәсілі – қауіп төндіруші рең екендігі туралы жеке – жеке талдау жасап, түсіндірді.

   Жаңа сабақты қаншалықты дәрежеде меңгергендігін ойтолғаныс яғни, жеке жұмыс ретінде 
сәйкестендіру тестін шешкіздім. Кітаппен жұмыс ретінде тапсырма – Келтірілген мысалдар бүркеніш 
реңнің қай түріне жататынын әр қайсысының тұсындағы тор көзге бас әріппен белгіледі. 
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Тапсырмаларды орындау барысында оқушылардың қызығушылығы оянып, өмірмен байланысты 
мысалдар келтірді. Жұмыс аяқталысымен оқушылар тапсырмаларды критерий бойынша бағалады.

Бақылаушы тобындағы мүшелердің жұмысын бағалап, баға қою себебін түсіндірді. Сабақта сәтті 
шыққан жерлерім оқушылар тапсырманы белсенділікпен орындап, үнемі сабаққа селқос қарап 
отыратын оқушы «С» сабаққа белсенді аралысып отырды.

Қорыта  айтқанда,  күнделікті  дәстүрлі  сабаққа  қарағанда  топтық  жұмыс  жасау  сабақта
оқушылардың бірлесіп жұмыс жасауына, пікірін тыңдай білуге, талдауға, ой өрісінің дамуына
септігін тигізеді деп ойлаймын.      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хайдарова Сауле Қуанышқызы 

 Қызылорда облысы, Қызылорда қаласындағы
 №43 Ж. Махамбетов атындағық қазақ орта мектебінің

бастауыш сынып мұғалімі                                    

  Бастауыш сынып  оқушыларын сыни ойлау 
арқылы шығармашылық   қабілетін дамыту 

Орта  білім  беру  жүйесінде  әлемдік  жоғары  деңгейге  қол  жеткізген  анағұрлым танымал  оқыту
әдістемелері  арасында  сындарлы  теориялық  оқытуға  негізделген  тәсіл  кең  тараған.Бұл
бағдарламаның басым бөлігі,түрлі тәсілдер қарастырылғанына  қарамастан,сындарлы оқыту теориясы
негіздерін қамтыған.Бұл теория  оқушылардың ойлауын дамыту олардың бұрынғы алған білімдері
мен жаңа немесе сыныптағы түрлі дерек көздерінен,мұғалімнен,оқулықтан және достарынан алған
білімдерімен астастырыла жүзеге асады деген тұжырымы негізделеді.

 «Сын  тұрғысынан  ойлау»  дегендегі  «сыни»  термині  «теріске  шығару»  дегенді  емес,  сыни
тұрғыдан ойлау оқушыға еркін,  нақты ойын жеткізуге үйретеді.  Сондай-ақ оқушы сыныптасымен
жұптық  жұмыста  да,  топтық  жұмыста  да  өз  ойын  айтып  дәлелдей  алады,  өз-өзіне  баға  беріп,
сыныптастарын да бағалай алады.Ол маңызды мәселелерді  талқылау және тәжірибені ой елегінен
өткізуді қамтиды. Сын тұрғысынан ойлау – Қазақстандағы білім беруді дамыту       үшін маңызды
болып табылатын қазіргі  ең басты педагогикалық түсінік.  Ол мұғалімдердің де,  оқушылардың да
сыни тұрғыдан ойлауды дамытуды саналы және оймен қабылдауын көздейді.

Заманауи әлемде сыни тұрғыдан ойлау қазіргі заманғы жұмыс күшінің ойлауын алға тартатын
атрибут  ретінде  қаралады.  ХХ  ғасырда  осы  проблеманы  Франкфурт  сыни  әлеуметтік  теория
мектебі  карастырды.  Джон  Дьюи  білім  беру  саласындағы  осындай  зерттеуді  бастаған
алғашқылардың  бірі  болды,  ол  оқушылардың  ойлау  дағдыларын  қалыптастырудың  білім  беру
бағдарламасын  тек  оқушылар  үшін  ғана  емес,  демократиялық  қоғамдық  құрылыс  үшін  тимді
болуына бағыттау керек екендігін мойындатты. Ал Эдвард Глейзер (1941)  сыни тұрғыдан ойлау
қабілеттілігі үш элементтен тұратынын болжады: 

1. проблемаларды шешуге өзінің тәжірибесін қалыптастыру өрісіне кіретін ойлау үдерісін жүзеге
асыру;

2. логикалық зерттеу мен ой жүгірту әдістерін білу;
3. осы әдістерді қолданудағы тәжірибелік дағдылар.
(Мұғалімдерге арналған нұсқаулық42-бет ).
Сын  тұрғысынан  ойлау  –  ойлау  үдерісінің  жоғары  деңгейі  десек  те,  Блум  таксономиясы  сын

тұрғысынан  ойлау  үшін  қажет  деп  қаралады.  Блум  таксономиясы  білімді  деңгейлеп  беруге  және
білімді қайтарып алу үшін сұрақтардың жіктеуінде қолданылады және 6 кезеңнен тұрады. 1956 жылы
АҚШ-тың Чикаго  университетінің  психологы Бенджамин Блум тарапынан  жасалған.  Жіктеудің  6
деңгейі туралы сипаттама берсем: 

1. Білу – оқушыларға берілген білімді жалпылама қайтарып алуға көмектеседі және еске түсіреді. 
2. Түсіну – осы деңгейде қойылған сұрақтар оқушылардың алған білімін еске түсірумен қатар, өз

ойымен қайталай білуге негізделеді. 
3. Қолдану – қойылған сұрақтардан алған білімін қолданып, тәжірибелік жұмыстарды және есептік

жұмыстарды орындауды көздейді. 
4. Анализ (талдау) – осы деңгейдегі сұрақтар күрделі болып, оқушының ойлау әрекетін туғызады.

Оқушы тереңнен ойлап, білетін ақпаратты пайдаланып, анализ жасап, нәтиже шығара алады. 
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5.  Синтез  (жинақтау)  –  осы  деңгейдегі  сұрақтар  оқушылардың  жаңалық  ашуға  жаңа  пікір
қалыптасуына көмектеседі. 

6.  Бағалау  және  қорытындылау  –  осы  деңгейдегі  сұрақтардың  тек  бір  жауабы  болмай,
оқушылардың  ойлау  іс-әрекетін  талдау  және  жинақтау   нәтижесінде  көп  түрлі  шешімдер  табуға
мүмкіндік береді. 

  Іс-тәжірибеге  енгізілген  өзгерістерге  келетін  болсам,  оқытуды  жаңаша  ұйымдастыру,
оқушылардың  пәнге  қызығушылығын  арттыру  мақсатында  әрбір  сабағымды  түрлендіріп  өткізуге
тырыстым. Оқушы санасына білімді жүйелі түрде меңгертуде  және оқушы қабілетін дамытуда жеті
әдіс-тәсілдің орны ерекшелігі анықталды. Себебі, оқушылардың шығармашылық қабілеті артып, өз
бетімен жұмыс істеуге, қорытынды жасауға, жүйелі білім алуға жетелейді. Олардың ойлау қабілеті
дамиды, көп ізденіс шығармашылықпен жұмыс істеуіне тақырыпты жан-жақты ашуына мүмкіндік
тудырады. Ал, сабақ жоспарын құру мұғалім шеберлігіне,  ізденуіне байланысты. Сабақтың негізгі
идеясын анықтап, құрылымын жоспарлауда, «Бұрынғы білімін қалай пайдалана алады? Өмірге алған
тәжірибесінің әсері  қандай? Сабақтың болашақта оқушыға қандай пайдасы бар? Қызығушылығын
арттыру үшін қандай іс-әрекет қолдану керек? Өзін - өзі бағалай ала ма? Оқушыдан күтілетін нәтиже
қандай?»- деген сұрақтар көкейде тұрды . Шығыс даналығы былай дейді:

«Маған айтсаң, ұмытып қаламын,
 Көрсетсең есімде қалар.
 Ал, өзім істесем, үйреніп аламын». Бұл баланың ынтасын жетелеу, қызығушылығын ояту арқылы

оқыту, өз бетімен білімді игеру, бір-бірімен қарым-қатынас жасауға тәрбиелеу.
Сыныптағы  оқушылардың  іс-әрекетін  зерттеу  үшін  оқушылардың  әлеуметтік  жағдайы  жөнінде

сөйлесіп,  олардың   жанұялық  құрамы  туралы   толығырақ   мағлұмат  алдым.  Сыныпта  сыни
тұрғысынан ойлата отырып,  оқушылардың білімін жақсарту үшін сабақта топтық   жұмыс жасаудың
және пайдаланудың  маңызы зор .

 Cыныптағы  оқушылармен  жұмыс  жүргізгенде,  іс-тәжірибе  алмасу  барысында,  тәжірибе
жинақтағанда заман талабына сай  оқытудың  стратегияларын  пайдаланған маңызды. Оқушының
оқу мен оқытудағы  жаңа тәсілдер туралы пікірлерін ескеру керек. Соның нәтижесінде сабақтарда
жұптық, топтық жұмыстың түрлерін жиі пайдалану  керек . 

Бұл бағдарламадағы стратегиялар  мектептегі оқушылардың  білімдерін жақсартып, білім сапасын
арттыруға   ықпалы зор. 

Топтық  жұмыстарда  оқушылардың  өзара  қарым-қатынасы,  сыйластығы  ерекше  байқалады,  ол
олардың бірлескен іс әрекеттерінен көрінеді. Бұл модульдер  бойынша оқытқан кезде оқушылардың
алған  білімдерін  жай  иеленіп  қана  қоймай,  өмірлік  қажеттіліктеріне  асыра  алады .  «Мектепте
мұғалімдер  қиын  мәселелерді  шешпейінше,  сыныптағы   хал-ахуалды  жақсарта  алмайды.  Іс-
әрекеттегі  зерттеуді  жүргізу  -  мұғалімнің өзін  қажетті  рөлде көре  білуіне  мүмкіндік  беретін
тәсіл». (Мұғалімдерге арналған нұсқаулық ,88 бет)

Сын тұрғысынан ойлау – бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған
ақпаратты ұғынуға, ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге бағытталған пәндік тәсіл, бұл одан
ары әрекет жасауға негіз болады. Оның негізгі тізбесіне қадағалау, интерпретация, талдау, қорытынды
жасау, бағалау, түсіндіру, метатану жатады.            

Сын  тұрғыдан  ойлаудың  мұғалімдер  үшін  маңыздылығы  ойлаудың  негіздерін  жоғары  сынып
оқушыларымен ғана емес, бастауыш сынып оқушыларымен жұмыс барысында  да дамытуға болады. 

Әдетте,  сыни ойлауды  ересек балалармен жұмыс барысында,  қажетті  дағдыларды дамыту
мақсатында білім берудің ерте кезеңінен дамытуға болады. (Мұғалімдерге арналған нұсқаулық 45-
бет)    

Жаңа  білім бермес бұрын  сол тақырып не білетіндіктерін, не ойлайтындықтарын немесе жаңа
білім алғаннан кейін ой толғаныстарын жұпта, топта немесе сынып ұжымында ортаға салу арқылы
оқушыларда бір нәрсеге  түрлі адамдарда түрліше пікірлер болатындығы туралы ой қалыптасады. 

Cыни ойлау – мәселеге немесе ақпаратқа сыни көзқараспен қарағандағы туатын ойдың бір көрінісі.
Ол белсенді тұжырымдалған күрделі, өз ойын білдіретін құбылыс. Сыни ойлауды дамыту үшін оны
жетілдіретін, ынталандыратын үйрену ортасы қажет.

Оқушы  шығармашылығын  дамытуда  сыни  тұрғыда  ойлаудың  пайдасы  өте  зор.Оны  тиімді
пайдалана білген адам үлкен жетістіктерге қол жеткізеді.Белгілі бір тақырыпқа шығарма жаздыру,сол
тақырыпта  ізденуге  тапсырмалар беру арқылы сыныпта  дарынды оқушылармен  жұмыс  жүргізуге
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болады. 
Қазақ  тілі  сабақтарында  әр  түрлі  тапсырмалар  түрін  түрлендіре  беріп  отырудың  пайдасы  көп

мысалы хабарлы сөйлемді  сұраулы сөйлемге  айналдыру деген сияқты тапсырмалар үнемі  беріліп
отырса,ой -қиялының

дамуына әсер етеді.Осындай жұмыстар оқушы белсенділігін арттырып,шығармашылық белестерге
жетелейді.

Қорыта айтқанда, бүгінгі тандағы мақсат-білімді өз бетінше іздену арқылы алуға қолайлы жағдай
жасау,өзін- өзі дамытатын тұлға қалыптастыру. 

Қолайлы орта жасау үшін оқушылармен ашық әңгіме жүргіздім:
«Жер бетінде  7  миллиардтан астам адам болса,  солардың бәрі  әр  түрлі  және  олардың ойлары,

көзқарастары әртүрлі. Біздің сыныпта да сондай. Сендер әртүрлі ойлайсыңдар. Бір нәрсе жайлы осы
отырған  26-нда  26  түрлі  пікір  болуы  мүмкін.  Біз  талқылаулар  кезінде  өз  ойымызды  шынайы
айтуымыз керек. Басқалардың пікірін тыңдап, содан өзімізге керектісін ала білуіміз керек. Бәрі пікірін
айту керек және бәрінің пікірі тыңдалу керек. Біреудің пікіріне күлмеу керек. Егер сен өз ойыңды
айтып, оған басқалары күлсе,  сен қандай жағдайда болар  едің.  Сен  күлген оқушы содан  кейін
ештеңе айтпай қоюы мүмкін. Маған да өз ойларыңды еш қысылмай айтыңдар. Мен үшін сендердің
барлықтарыңның пікірлерің құнды. Мен бәріңді де қуана-қуана тыңдаймын.»

Сыныпта ынтымақтастық  атмосферасын қалыптастырып, қолайлы орта 
тудырып алу.
Сыныпты  үш  топқа  бөлдім.Топқа  түрлі-түсті  конфет  арқылы  бөлдім.Оларға   «Алғырлар»,

«Тапқырлар»,  «Білімділер»тобы   деген   атаулар   берілді  «Екі  бала»  тақырыбында  өткен  сабақта
балалардың  қызығушылығын  ояту  үшін  әр  топқа  «Достық»сөзіне  ассоциация  құруға  тапсырма
берілді.Әр топ өздерінің  тапсырмасын қорғап  шықты.Келесі  тапсырма «Алғырлар»тобына  Сеня
қандай бала?

«Тапқырлар» тобына Федяға қандай ақыл-кеңес айтар едің?Хат жазу
«Білімділер»тобына  Венн  диаграмасын құру  тапсырылды.Топтық  жұмыста  ақылдаса  отырып,өз

ойларын ортаға салады.Топтық жұмыс түрін қолдану арқылы  алға қойған мақсатыма жете алдым деп
ойлаймын.  

Оқушылардың өз бетімен жұмыс жасауына көп көңіл бөлемін.
Мақал-мәтелдің жалғасын  тап: 
1.Жақсымен жүрсең ....(пейіш)
    Жаманмен жүрсең ,...(кейіс)   
2.Жаман дос-(көлеңке)
Бұл  тапсырманы  беру  арқылы  оқушылардың  ойлауын  және  сөйлеу  қабілетін  дамытып,бірлесе

жұмыс  істеудің  барысында  өзара  достық  қарым-қатынасқа,сыйластыққа  тәрбиелей  білдім  деп
ойлаймын.Жаңа сабақты постер жасату арқылы қортындыладым. 

Менің екінші сабағымның тақырыбы «Аққу,Шортан һәм Шаян  »мысалы.
Сабақты  бастамас  бұрын  сыныптағы  оқушыларды  түрлі-түсті  суреттер  арқылы  үш  топқа

бөлдім.Топпен  жұмыс  істеу  оқушылардың  бірін-бірі  тануына  ,тыңдау  мен  мен  пікір  алысу
мәдениетінің қалыптасуына да оң әсерін тигізеді.

Алдын-ала зерттейтін үш оқушымды белгілеп алдым. А – үздік оқушы Смағұлов Арсен. Ол түрлі
байқауларға қатысқанды ұнатады, мәнерлеп оқусайысының, пән олимпиадаларының жеңімпазы.         

 Спортпен шұғылданады, қалалық, мектепшілік спорттық сайыстарға қатысып, жүлделі орындарды
иеленіп  жүр.  Сынып  ішінде  беделді,  ұлдар  арасында  сыйлы.  Арсен  өзіне  сенімді,  қолға  алған
жұмысын ең соңына дейін жасауға дайын. Ол берілген тапсырманы жан-жақты ойланып орындайды.
В  оқушы  –  Дауылбайқызы  Жансая.  Оқуға  деген  ынтасы  жақсы.  Белсенді,  білімге  жақын,  жаңа
тақырыпты  меңгере  алатын,   бірақ  қосымша  бақылауды  қажет  етеді.  Қоғамдық  жұмыстардың
белсенді  қатысушысы. С оқушы – Құрбанов Жанарыс. Оқуға деген ынтасы  орташа.Спортпен
айналысады.  Ол  берілген  тапсырманы  орындаған  кезде  көп  ойланып,  уақытты  босқа  кетіреді.
Жанарыс тапсырманы жеке қарап көп уақыт  кетіреді. Бірақ ол келесі сабақтарда ашыла бастағанын
байқадым,  себебі  сыныптағы  белсенді  оқушылар  оны  алға  тарта  бастады.  Сабақта  қойған  басты
мақсатым  –  оқушылардың   ойлауын   дамыту.  Оқушылардың  сын  тұрғыдан  ойлау  әрекеттерінің
дамуына қолдау көрсету еді.Өзара ынтымақтастықта жұмыс істеуге үйрету,  еркіндікті  сезіну,  яғни
оқушылардың оқу материалдарын игерудегі іс-әрекетін бақылау еді.   
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Іс-әрекеттегі  зерттеу  барысында  жоғарыда  аталған  әртүрлі   санаттың  өкілі  болып  табылатын
үш  оқушының  сабақтағы    әрекеттері  мен  алған  білімдері  жайында  көптеген  маңызды  деректер
жинадым.  Топтық  талқылауда  барлығы  белсене  сабаққа  қатысты,  пікір  таластырды,  қасындағы
оқушыларға  да  айтып  түсіндіріп  жатты.  Берілген  тапсырманы  барлығы  тез  бітіруге  ат  салысты.
Олардың  оқуы  туралы  ақпарат  алу  үшін   мен  келесі  әдістерді  пайдаландым: бақылау,  сауалнама,
жұмыс  және  сұхбаттасу кезіндегі   бейнежазбалар,  балалардың  жеке   және   топпен  орындаған
жұмыстары, фотодеректер  мен рефлексиялық  парақтар.  Бұл  деректер  бойынша  оқушылардың
топтық  жұмыс  арқылы  қалай  өзгергенін  байқап, әр  сабақтан  соң  төмендегідей  кестені  толтырып
отырдым.

Деректер  түрі Үлгерімі
жоғары оқушы

Үлгерімі
орташа оқушы

Үлгерімі
төмен оқушы

Бақылау:
- Топтық  жұмыс  кезінде  өзара
әрекеттестіктің саны
- Топ  жұмысының  нәтижесіне
қосқан  үлесі

1 бақылау

2 бақылау

2 бақылау

1 бақылау

2 бақылау

2 бақылау

Сауалнама
- Дәстүрлі үлгідегі сабақтар
- Жаңа үлгідегі сабақтар

1 сауалнама
1сауалнама

1 сауалнама
1сауалнама

1 сауалнама
1сауалнама

Бейнежазба:
- Топта  жұмыс  кезіндегі
бейнежазба үзінділері
- Қорғау   кезіндегі  бейнежазба
үзінділері

Ия

Ия

Ия

Ия

Ия

Ия

Сұхбат:
- Топта бірлесіп жұмыс істегеннен
кейін
- Зерттеу   сабақтары
аяқталған  соң

Ия

Ия

Жоқ

Ия

Ия

Ия

Фотодеректер:
- Топта  бірлесіп  жұмыс  істеу
барысында
- Постерді қорғау барысында

Ия

Ия

Ия

Ия

Ия

Ия
Оқушылардың  жұмыстары:

 Жасаған  постерлері
 Семантикалық карталары
 Шешкен  жұмбақтары

2
1
1

2
1
1

1
1
1

Бермағамбетова Аягөз Қибатқызы 
Қ.И.Сәтбаев орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі, 

бірлестік жетекшісі Пед.өтілі – 32жыл Санаты — 1  

Бастауыш сынып бірлестігінің шығармашылық есебі
Тақырыбы: «Инновациялық технологиялар бәсекеге қабілетті білім беру негізі»
Мақсаты: Мектеп мұғалімдеріне жан-жақты әдістемелік көмек көрсетіп, олардың ұстаздық іс-

тәжірбиесін терең меңгеруін қамтамасыз ету.
Міндеті: Өз бетімен шығармашылық іс-әрекет жасай алатын, сыни ойлай алатын жеке тұлғаны 

қалыптастыру.
«Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты». Қазақстан 

Республикасының Президенті-Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында «Біз бүкіл 
елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне қол жеткізуге тиіспіз» делінген. 

11



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы

Сондықтан, қазіргі білім беру тәжірибесінде білім мазмұнын сараптай отырып, оқу материалын 
жеңілдетуді, оқушының негізгі құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағдарланған, жаңа оқу 
технологияларына негізделген жаңа білім сапасына қол жеткізуді көздейтін білім мазмұнын құру 
білім беру жүйесінің барлық саласында күн тәртібінен түспейтін мәселеге айналып отыр.

Қазіргі заман талабына сай білім беру жүйесінің тиімділігінің басты көрсеткіші білім сапасы.
Мұғалімнің негізгі міндеті оқушыны білімге өзбетінше ізденіске және шығармашылық жұмысқа 

баулу болып табылады.
«Біз бүкіл елімізде Әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне қол жеткізуге 

тиіспіз» делінген.
Оқу тәрбие жұмысын жүзеге асыру мақсатында бастауыш сыныптар бойынша 2 бірлестік жұмыс 

жасайды.
Бірлестікте 30 мұғалім бар. Мұғалімдердің сапалық құрамы төмендегіше.
Білімі Санаты
Жоғары Арнаулы орта Жоғары І санат ІІ санат Санаты жоқ
28 2 4 10 9 7
Мұғалімдер сапасы – 46,6 пайыз.
Биылғы оқу жылына арналған бірлестік жұмысының тақырыбы, мақсаты өткен оқу жылының 

қорытындысы, бірлестік мүшелерінің функциональдық міндеттері бөлініп бірлестік отырысында 
таныстырылды. Биылғы оқу жылына мектепалды даярлық тобына – 134, бірінші сыныпқа – 171 
оқушы қабылданды.

Күні кеше меткеп табалдырығын аттап отырған оқушылардың алғашқы қадамдары, білімге деген 
ынтасы, мектеп ережесіне дағдылануы, жаңа ұжымға бейімделуі, танымдық қабілеттері дамыған жеке
тұлғаны қалыптастыру деңгейін негізге ала отырып 15-20 қазан аралығында «Оқушылардың базалық 
білім мазмұнына қойлатын талаптардың орындалуы» тақырыбында әдістемелік тәжірибе алмасу 
семинары болды.

Семинар мақсаты: мектепішілік бақылау қорытындысы бойынша ұсыныстардың орындалуын 
бақылау. Тәжірибе алмасу, әдістемелік көмек мақсатындағы семинар апталықта 12 сынып ашық 
сабақтары мен сынып сағаттарын өткізіп қорытындыланды.

Әдістемелік кеңестің жеке пәндері бойынша Кіші жастан бастап ғылыми зерттеу жұмыстарымен 
айналысып жүрген «Мен зерттеушімін» шығармашылық топтары құрылып, төмендегіше бекітілді:

1.Садықова Әлия Құспанқызы – жоғары санатты бастауыш орыс сыныбының мұғалімі. 
Педагогикалық өтілі – 33 жыл. Шығармашылық жұмыс тақырыбы: «Развивать исследовательное 
способности учеников»

2. Сапанова Жаннат Закирқызы - бірінші санатты бастауыш сынып мұғалімі. Педагогикалық өтілі – 
16 жыл. Шығармашылық жұмысының тақырыбы: «Зерттеу оқыту арқылы оқушылардың 
интелектуалды қабілетін дамыту».

3. Құспанова Гүлзада Байболатқызы – екінші санатты бастауыш сынып мұғалімі. Педагоикалық 
өтілі – 21 жыл. «Жеке тұлғаны шығармашылық жұмысқа баулу тәжірибемнен» тақырыптарында 
шығармашылықпен жұмыс жасап жүрген, алдыңғы қатарлы мұғалімдер тобы зерттеу жұмысымен 
айналысады.

Бұл топтағы мұғалімдер қалалық, облыстық републикалық байқауларға қатысып жүлделі 
орындарға ие болып жүр.

«Ерте жастан зерттеу» ғылыми жобалар байқауы бойынша қалалық білім бөлімі №27 орта мектепте
2012 жылдың 19 қазан күні іріктеу жұмысын ұйымдастырды. Бұл байқаудан 3 «в» сынып оқушысы 
Нұрымжанов Нұрхан өз жұмысын қорғап «Алғыс хатпен» марапатталды.

2012 жыл 20-21 қараша күндері 4 сынып оқушылары арасында мектепішілік пән олимпиадасы 
өткізілді. Пәндік олимпиадаға екі пәннен 36 оқушы қатынасты. Мектеп директорының бұйрығымен 
құрылған алқа мүшелері сайланды. Байқауға қатынасқан оқушылардың жұмыстары жан-жақты 
тексеріліп ең жоғарғы көрсеткішке ие болған екі оқушы қысқы қалалық олимпиадаға жіберілді. Олар:
4 «а» сынып оқушысы математика пәнінен Джуламанов Әлішер пән мұғалімі А.Ақтөре, сонымен 
қатар 4 «б» сынып оқушысы Сатыбаева Назым ана тілі пәнінен сынып жетекшісі Г.Амирова.

ҚР Тұңғыш Президенті күніне орай Ұлт Көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың өмірімен қызметіне 
арналған «Өнегелі өмір» атты апталық өткізілді. Оған 2-4 сынып оқушылары қатысты. «Әрқашан күн 
сөнбесін тақырыбында 1 сыныптар арасында сурет байқауы өтті. 2-3 сыныптар арасында «Мен ілімді 
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жырлаймын» көркем сөз оқу байқауы болды. Онда 26 оқушы қатысты. Мақсаты: Оқушылардың 
сөздік қорын, тіл байлығын дамыта отырып, көркем сөйлей білу дағдыларын жетілдіру өз елін, жерін 
сүюге, құрметпен қарауға баулу. Осы аптада 4 сынып оқушылары тәрбие сағаттарын өткізді. 1) Ұлт 
көшбасшысы Н.Назарбаев. 2) Елбасы – ел игілігі үшін. 3) Кемеңгер Елбасы – ырысы елімнің. 4) 
Елбасы - ел бірлігі, ел сенімі. 5) Есілдің бойына ел қондырған елбасы. Қатысқан оқушыларға мектеп 
әкімшілік атынан «Алғыс хат», «Диплом» табыс етілді.

Жас мұғалімдерге әдістемелік көрсетіліп, шығармашылық семинар, байқауларға қатынастыруды 
ұйымдастыру жұмыстары да жоспарлы түрде жүргізіліп келеді. Жас мұғалімдер қатарына: 
Т.С.Степанова мен А.Қарасаева кіреді. Олардың педагогикалық өтілі 1-3 жыл аралығында.

Мектепішілік «Ең үздік бастауыш сынып мұғалімі» байқауына Сапанова Гүлнар қатысып, қалалық 
байқауға жіберілді. Қалалық байқаудан «Алғыс хатпен» марапатталды.

Бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны тәрбиелеп қалыптастырудың негізгі бастауыш сыныптарда екенін 
жете түсінген педагогикалық ұжым мүшелері әр сабағына жан-жақты үлкен дайындықпен, ізденіспен 
ең алдымен оқытудың тиімділігін жеке тұлғаға бағытталған дамыта оқыту, саралай оқыту, сын 
тұрғыда оқытуға басты назар аударып мұғалімдер идеялық-теориялық және әдістемелік деңгейін 
көтеруді міндет етті. 2012-2013 оқу жылында кәсіби санатын көтеру және бекітуге төрт мұғалім 
өтініш берді. Олар:

1. Қарағойшиева Сара – жоғары санатты сақтау
2. Аубекерова Гаухар – ІІ санатқа
3. Жаңабаева Айгүл – ІІ санатқа
4. Дүйсенова Анаргүл – ІІ санатқа
7 желтоқсан күні мектепішілік педагогикалық оқу болды. Оған 2 «д» сынып жетекшісі 

Қарағойшиева Сара қатысты. Шығармашылық жұмыстары тыңдалып, қалалық педагогикалық оқуға 
жіберілді.

Бастауыш сынып мұғалімдерінің мектепішілік пәндік олимпиадасы 8 желтоқсан күні өтті. 
Әділқазылар тағайындалды. Оған 12 мұғалім қатысты. Үш кезеңнен тұрды.

1-кезең: Өзін-өзі таныстыру 3 минут
«Көркем сөз» мәнерлеп жатқа айту
2-кезең: Эссе жазу 15 минут
3-кезең: Заңнамалар, психологиялық, педагогикалық сұрақтар, математика, дүниетану, ана тілі 

пәндерінен 20 тест сұрақтары берілді.
Әділқазылар алқасы әр кезеңнің жұмыстарын тексеріп, бағалап бағасын берді. Бұл байқаудан 

Сапанова Гүлнар, Құспанова Гүлзада, Жолдасова Сәуле өздерін жоғары дәрежеде көрсете білді.
«Ең үздік бастауыш сынып мұғалімі – 2013» қалалық байқауында шығармашылық ізденістері және 

жаңашыл бастамаларымен танылған бастауыш сынып мұғалімі Құспанова Гүлайым Бас жүлдемен 
марапатталды.

Қалалық педагогикалық оқуда Қарағойшиева Сара І орынға ие болды.
Мұғалімнің кәсіби шеберлігін жетілдіру нәтижеге бағдарланған білім берудің бір жолы.
Облыстық кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау институтының, қалалық білім бөлімі 

әдістемелік кабинеттің, ақпараттық технологиялар жаңалықтарымен таныстыру, білім жетілдіру 
курстарын, семинарларын ұйымдастырудың мұғалімдер үшін пайдасы зор. Сондай-ақ білім жетілдіру
курстарынан өтіп куәліктер мен сертификаттар алып, өз тәжірибелерінде қолданып жүрген 
ұстаздарымыз да бар.

Имашева салы - Жаңа форматтағы сабақтар бойынша ана тілі сабағынан Қ.Аманжоловтың «Туған 
жер» атты өлеңіне ашық сабақ өткізді. Сабақ мазмұны жаңа форматқа құрылған. Сыныпты тренинг 
бойынша топқа бөліп өткізді. Мұғалім сабағы жоғары дәрежеде бағаланды. «Өрлеу» ғылыми 
орталығы сертификатпен марапаттады.

Қ.И.Сәтбаев атындағы орта мектебінде «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталық акционерлік 
қоғамының филиалы «Атырау облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру 
институты» Жеке тұлғаны тәрбиелеу және әлеуметтендіру кафедрасы және Атырау қалалық білім 
бөлімімен бірлескен «Құзыреттілік тәсіліне негізделген 12 жылдық білім беру моделі: мазмұны мен 
оқыту ерекшеліктері» атты тәрбие алмасу семинары өтті. Семинар үш бөлім бойынша өткізілді.

Оқыту технологияларын оқу мазмұны оқушыларды жас және психологиялық ерекшеліктеріне 
қарай таңдап тәжірибеде қолдана білу мұғалім шеберлігінің бір көрсеткіші болып табылады. 
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Мұғалімдердің шеберлігі жоғарылаған сайын, соғұрлым әрекет саласы да ұлғая бастайды. Бүгінгі 
күнгі жаңа талаптарды жүзеге асыруға қабілетті болмақ. Ендеше, ертеңгі ел болашағы – бүгінгі 
мектеп оқушысын қарқынды дамып келе жатқан қоғамда өмір сүруге икемді тұлға етіп тәрбиелеуде 
жаңа технологиялық маңызы зор.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бекберова Күләш Джумаділдақызы 

Жоғары санатты бастауыш сынып мұғалімі 
Ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын техникалық гимназия Атырау қаласы

«Оқушылардың шығармашылық дарындылығын 
анықтау, дамытудың тиімді жолдары»

Кіріспе
Еліміздің болашақта көркейіп, бәсекеге барынша қабілетті мемле-кеттің қатарына қосылуы бүгінгі 

ұрпақтың қандай білім мен тәрбие ала-тынына тікелей байланысты болмақ.
Н.Ә.Назарбаев
Тақырыптың өзектілігі: Қазақстан Республикасының Білім туралы заңында мемлекеттік саясат 

негізінде «Әр баланың жеке қабілетіне қарай ин-теллектуалдық дамуы, жеке адамның дарындылығын
дамыту» өзекті мәселе болып отыр.

Мақсатым: Дарынды оқушыны анықтау, оның қабілетін, шығарма-шылық дарындылығын дамыту, 
шығармашылық жұмыстарға қатыстыру ар-қылы дарындылықтың бастапқы негізін қалыптастыру.

1 Оқушылардың шығармашылық дарындылығын анықтау, да-мытудың тиімді жолдары
Қазіргі заман талабына сай шығармашылық қабілеттің дамуына бағыт-талған білім дегеніміз - аз 

уақыт ішінде мол идея қорын алу емес,керісінше жеке тұлғаның толық дамуын қамтамасыз ететін іс. 
Оқытудың өзекті мәсе-лесі - оқушының жеке шығармашылық қабілеттерін дамыту. Интеллектуалды 
жоғары, қоғамға жаны аши білетін азаматтарды дайындау мектеп қабырға-сынан басталады. Ендеше 
жаңа ғасыр мектебінің алдында тұрған міндет-

дарынды балалармен жүйелі жұмыс жүргізу болып табылады.
1- Сүрет. Білім жүйесіндегі өзекті мәселе
Жас жеткеншектерді заман талабына сай тәрбиелеу мен оқытуда олар-дың жеке қабілеті мен 

бейімділіктерін, дарындылығын дамыту - біздің мінде-тіміз.
Дарындылық дегеніміз - адамның өз бейімділігі арқылы, шығармашы-лық жұмыс арқылы 

қалыптасатын қасиет. Психолог мамандар дарындылық-тың төмендегідей түрлерін анықтаған.
2- Сурет. Дарындылық түрлері
Шығармашылық – қиялдың шығармашылық даму деңгейі, ерекшелігі және нәтижелілігі. 

Шығармалық дарындылықтың ең маңызды психология-лық анықтауышы ретінде ақыл-ой 
коэффицентінің негізіндегі сандық және сапалы өсудің жоғары пайызын қоса есептегендегі 
көрсеткіші белгіленеді. Дарындылықтың дамуын зерттеуде оқушылардың мүмкіндіктері мен ақыл-ой 
Білім жүйесіндегі өзекті мәселе Дарынды баланы анықтау Қабілетін дамыту Дарындылығын дамыту 
Көркемдік Шығарма-шылық Интеллекту- алдық Академия-лық Спорттық Дарынды-лық түрлері

дамуы жоғары деңгейде анықталатын жалпы дарындылықтың және нақты іс-әрекет (спорт, музыка,
көркемөнер)түрінде байқалатын арнайы дарындылық-тың анықталуы өте маңызды.

Баланың шығармашылық дарындылығының сараптамалары нәтижесінде төмендегідей 
сипаттамаларды атауға болады:

- зерттеу кезінде білімге ерекше құштарлық танытатын жоғары қажеттілік;
* ақыл-ойдың жоғары қажеттілігі;
* белгілі бір іс-әрекетте, кәсіпте аса қызығушылық таныту, бір іспен шұғыл-дану; - өз бетімен 

белгілі бір мақсатқа жетуде табандылық көрсете білу; - абстрактылы - логикалық ойлаудың жоғары 
деңгейін дамыту; - тапсырмаларды өз бетімен ойлай және шеше білуге ұмтылу.

Дарындылықты ертерек табу, олардың игілігін ерте көтеру мақсаты бас-тауыш мектептен 
басталмақ. Дарынды оқушымен жұмыс мұғалімнің өзі-не,қызметіне және кәсіби біліктілігіне жаңа, 
жоғары талаптар қояды.

Мұғалімнің іскерлігіне қойылатын талаптар:
- дарынды оқушыны анықтау әдістерімен жұмыс жасай алуы;
- дарынды оқушыларды(жекелей және топпен) оқытуға арналған бағдарлама құрастырып, сонымен 
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тұрақты жұмыс істей білуі;
- оқушы дарындылығын дамытуға қажетті зерттеу жұмыстарын жүргізе алуы;
- дарынды оқушыны оқытудың нәтижесін нақты бағалай білуі;
- дарынды оқушының ғылыми-ізденіс жұмыстарымен айналасуына жетекші-лік етуі;
- дарынды оқушыны олимпиадалар мен сайыстарға дайындауда жетістікке жете алатындай 

деңгейде жұмыс жасауы.
Оқушыларды шығармашылыққа баулудағы қажеттілік - баланы психо-логиялық дайындықтан 

өткізу. Психологиялық дайындық, яғни мұғалімнің психологиялық әсері шығармашылық кезеңде 
баланың шабытын оятып, құлшындырып, еліктіріп отырады. Шығармашылық шеберлік үшін 
оқушыға ұстаздың берер психологиялық әсері мынадай болмақ: «Сенің қолыңнан бәрі келеді», «Сен 
қабілеттісің» деп баланың еркін билеп, сенім білдіру Оқушы-ның кішкентай жетістігі болса да 
жоғары бағалап, мадақтап, көтермелеу, шығармашылық сәтте оқушыға құптаушылық көзқарас 
білдіру, сезім күйін байқап, қамқорлық таныту. Мұғалім оқушының қабілетін сабақ кезінен бас-тап-ақ
байқайды, мұғалім оқушының бойынан бір ерекшелікті байқағаннан-ақ тапсырманы күрделендіре 
түседі, өз бетінше жұмыс жүргізуге бағыт-бағдар беріп отырады. Оқушы тапсырманы орындағанда 
өзінің бойындағы барлық қабілетін аша отырып, ойланып жұмысын жалғастырады. Әр мұғалім бала 
бойындағы дарындылықты ашуды өз сабағынан бастайды.Баланың ерекше қабілетін байқауда 
күнделікті сабақта, тәрбие жұмысында, үйірме, сыныптан тыс жұмыстарында үзбей бақылап, рейтинг
жүйесімен білімін ба-ғалай отырып, бала бойындағы дарындылықты немесе жүйелі білім алуға қа-
білетті тұлғаны анықтауға болады.

Рейтинг жүйесі бойынша аса қабілетті, дарынды оқушыны анықтау (1Кесте):
*26-32-ге дейінгі - интеллектік топ
**20-26-ға дейінгі - шығармашылық топ
Дарынды оқушыны анықтап болған соң, оларды дамыту жұмыстары басталады. Дж.Резулли 

«Шығармашылық дарындылық белгілері байқалатын балалар стандартты оқыту бағдарламасынан 
тыс кеңейтілген деңгейде оқыту мүмкіндіктерін қажет етеді» деп атап өткен. Ендеше оқыту 
бағдарламасы осы деңгейдегі оқушыларды оқыту мақсатына сай болуы керек. Шығармашылық 
дарындылықты дамыту үшін оқыту мазмұнын төмендегідей құрамын.

3-сурет. Оқыту мазмұнының құрамы
Дарынды балалардың білімге құштарлығын оятатын мазмұнды тақы-рыптарды 

оқытып,шығармашылық қабілеттерін арттыруға көңіл бөлемін. Оқыту мазмұнын оқушы мүмкіндігі 
мен қызығушылығына сай өзгерту шы-ғармашылық қабілет үшін «құнарлы орта» болып табылады. 
Дарынды бала-ларды іздеу,анықтау,оларды оқыту мен тәрбиелеу қоғам үшін ауадай қажет. Ендеше 
жұмысымыз нәтижелі болу үшін әрқашан жаңа оқыту әдістерін (тех-

№ Оқушы Денгейлік тапсырма Танымдық сұрақтар Шығарма-шылық тап-сырма Логика-лық тап-
сырма Тест ұпай а в с

1 Акрапов Д 3 3 3 3 1 2 5 20
2 Асылбек А 3 3 0 3 3 4 3 19
3 Азербаева Н 3 3 0 3 3 0 4 16
4 Алтайулы Д 3 3 6 5 5 4 5 31
5 Ахметкали Д 3 3 4 3 2 2 5 22
6 Ахымбаева А 3 3 6 5 5 4 5 31
7 Баемиров М 3 3 3 4 2 2 4 21
8 Габдиев А 2 3 0 3 2 0 4 14
9 Жантенов Д 3 3 5 5 4 4 4 28
10 Жексен А 3 3 3 5 5 4 5 28
11 Кабесов Д 2 2 0 3 2 0 2 11
12 Қазим Х 3 3 6 5 3 0 5 25
13 Хаженов Н 3 3 6 5 5 5 5 32 Оқыту мазмұны Тақырыптық тараулар-ды, күрделірек мазмұнды 

тақырыптарға ауысты-ру Білім, білік, дағдыны шығармашылық тұрғыда меңгерту Шығармашылық 
сипаттағы тапсырмалар-ды іріктеу, орында, жұ-мыстарын жүргізу талдау

нология) қолданамын. Шығармашылыққа бағытталған оқытудың мұндай әдістері оқытудың жаңа 
бағыттарын шешуге, яғни балалардың қабілетін, жүйелі ой-санасының шығармашылық ойлауын 
ашып, одан әрі дамытуға мүмкіндіктер береді. Мысалы, «Өсімдіктер» мен «Жануарлар» тақырыпта-
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рының орнына Өсімдіктер мен жануарлар әлемінің жоғалуы», т.б алмастыру-ға болады. Осындай 
қысқа мазмұнды тақырыптардың ауыстырылуы дарынды балалардың ауқымды мәселелерге 
қызығушылығын тудырады. Осы жағдай ғана динозаврлар, т.б жануарлар, өсімдіктер туралы кеңірек 
мағлұмат алуға мүмкіндік береді. Оқу тәрбие үдерісін төмендегідей оқытудың технологияла-ры 
негізінде ұйымдастырамын: дамыта оқыту, деңгейлік-саралап оқыту, тап-қырлық тапсырмаларды 
шешу технологиясы, ақпараттық технология, үздік педагогтардың тәжірибесін пайдалану, нақты 
нәтижеге жету.

Жеке тұлғаны шығармашылық дарындылыққа баулудағы мақсатым: - дара тұлғанынң танымдық 
мүмкіндігін арттыру; - оқу әрекетінің мотивациясының сипатына мән беру; - оқушы қабілетінің даму 
деңгейін арттыру; - шығармашылық ұстанымның өріс алуына баулу; - жеке тұлғаға бағытталған 
шығармашылық қадам төмендегідей: - шығармашылық белсенділікке ықпал жасау; - шығармашылық 
көңіл - күйді тудыру; - жеке тұлғанын еркін ой мүмкіндігін қалыптастыру; - шығармашылық 
жағдайды анықтау; - сын дәлелдеме, қорытынды жасау; - дәлелді пікір, қорытынды.

Дарындылықты дамытудың тиімді жолдары: бақылау әдісі, арнайы бағдарламалар, 
психодиагностикалық тренингтер, пәндік олимпиадалар, шы-ғармашылық байқаулар, ғылыми зерттеу
жұмыстары.

Оқушының шығармашылық дарындылығы шамасын анықтауда ең тиім-дісі - тапқырлық 
тапсырмаларды шешу теориясы (ТТШТ). ТТШТ технологиясы бойынша сабақтарымда төмендегідей 
әдіс - тәсілдерді, тапқырлық, шығармашылық тапсырмаларды қолданамын.

Тапсырмалардың керектісін алу Дәлелдеу, сынау Салыстыру Біріктіру (жүйелеу) ТТШТ тех-
нологиясы

4-сурет. ТТШТ технологиясы
Шығармашылық тапсырмалардың бұл түрлері оқулықта бар ақпарат ар-қылы шешіледі. Мысалы 1-

ші сыныпта ана тілі сабағында «Жылыжай» мәті-нін оқыған кезде төмендегідей шығармашылық 
тапсырма ұсындым. Шығармашылық тапсырма: Жылыжайдағы көкөністер туралы жұмбақтар құ-
растыр.

Оқушылар құрастырған жұмбақтар:
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Төмендегідей шығармашылық тапсырмаларды оқу материалын бекіту кезінде пайдаланамын.
5-сурет. Оқу материалын бекіту кезінде пайдаланудағы щығармашылық тап-сырмалар
Бұл тапсырмаларды шешу үшін ойды жандандыру әдістерін қолдана-мын. Ойды жандандыру 

әдістері: миға шабуыл, ой қорыту, талдау, шығар-машылыққа айналдыру.
Миға шабуыл әдісі:
1.Тапсырманы мұқият оқып шық, оның ағыналық шешімдерін ұсыну. 2.Ұсынылған болжамдарға 

талдау жасап, оның ішінен ықтимал жауабын тал-дау.
1-ші сыныпта дүниетану сабағында «Табиғат» бөлімінде мынадай се-бебін анықтау тапсырмасын 

ұсынамын: жылдың қай мезгілінде жаңбыр көп жауады? Неге? Себебін анықта. Миға шабуыл әдісін 
пайдаланамын.

Үлгілеу бойынша тапсырма: осы геометриялық фигуралардан кеме құ-растыр:
11
Дарынды оқушылардың ерекшелігін ескере отырып, оларға шығармашылық-пен жұмыс жасайтын 

тапсырмалар дайындай білу қажет деп ойлаймын. заңдылық тарды ашу қарама-қайшылық тарды 
шешу себептерін анық-тау үлгілеу шығармашылық тапсырмалар

Оқушылардың шығармашылық дарындылығының бір сипаттамасы ло-гикалық ойлау қабілетін 
топтық инллектік тест арқылы анықтауға болады.

Логикалық ойлау қабілетіне анықтауға арналған топтық интеллектік тест:
1. Ғасыр: а) тарих; ә)100 жылдық; б) оқиға; в) прогресс. 2. Болжау: а) ауа райы; ә) хабарлама; б) 

алдын ала айту; в) себеп 3. Минут, сағат, кеш, секунд (артық сөзді тап) 4. Су, жел, көмір,шөп (артық 
сөзді тап) 5. Ата, мұғалім, ана, әке (артық сөзді тап) 6. Әди Әмірден 2 жыл бұрын туылды. Қазір Әди 
7жаста, Әмір неше жаста? 7. Тордан көжектің 10 құлағы көрінеді. Тордағы көжектің саны нешеу? 8. 1 
ден 100-ге дейінгі сандарда неше нөл бар? 9. Алуаның партасы алдынан санағанда 2-ші, ал соңынан 
санағанда 4-ші. Бұл қатарда неше парта бар? 10. Артық суретті тап.
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*20 ұпайға дейін - логикалық ойлау өте жақсы (интеллектуалды, лидерлік топ).
**14 ұпайға дейін- қабілеті жақсы шығармашылық топ.
Оқушылардың шығармашылық дарындылығын дамытудың бірден бір көзі пәндік олимпиадаларға, 

шығармашылық байқауларға, спорт, көркемөнер үйірмелеріне қатыстыру, шығармашылық 
туындыларын баспаға шығару. 4-ші сыныптар арасындағы пәндік олимпиада резервтерін дайындау 
мақса-тында гимназиямызда өзім жетекшілік ететін әдістемелік бірлестік жанынан «Жеңімпаз» 
шығармашылық топ жұмыс жасайды. 2010-2011 оқу жылының жазғы каникулында «Біліміңді 
шыңда» атты интелектуалды жазғы лагерь жұмыс жасап, сонда жетекшілік етіп, тапқырлық есептер, 
шығармашылық

тапсырмалар орындалып, оқушылармен танымдық сауықтыру шаралары өтілді.
Шығармашылық дарындылықты дамытудың тағы бір көрінісі кішкентай сыныптан бастап, зерттеу 

ғылыми жұмыстарға оқушыларды араластыру. Зерттеушілік, ізденушілік - бала табиғатына тән 
құбылыс. Білімге деген құш-тарлық, бақылауға тырысушылық, тәжірибеден өткізуге дайын тұру, әлем
ту-ралы жаңа мәлімет жинауға талпынушылық қасиеттер балаға тән дәстүрлі мінез. Ізденушілікке 
баулу бастауыш сыныптан басталуы тиіс. Оқушыны із-денушілікке баули отырып, ғылымға жетелеу 
арқылы өздерінің қабілеттерін ашуларына көмектесуіміз керек. 1-ші сыныптан бастап дүниетану 
сабағында «Мен зерттеушімін», «Мен жобалаушымын» тақырыбында күнделік бастап, ізденушілік-
зерттеушілік жұмысты бастаттым.

Зерттеу обьектісі:сыныптағы дарынды оқушылар.
Мақсаты: оқушылардың зерттеушілік-шығармашылық мүмкіндіктерін анықтау. Мәселен, 1-ші 

сынып оқушысы Қазим Хорлан «Күзде жапырақтар неге сарғаяды?» тақырыбында зерттеу жұмысын 
бастап, күз айларында жа-пырақтардың сарғаю, түсу барысын бақылап, төмендегідей қорытындыға 
келді:

* күннің көзі азаяды, себебі күн жазға қарағанда төмен тұрады; - жылу жетіспейді;
* жапырақтарға жасыл түс беретін хлорофил азаяды.
Мен зерттеушімін
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Мен жобалаушымын
1-ші сынып оқушысы Габдиев Алишер «Ме-нің болашақ мектебім» тақырыбында болашақ өз 

қиялынан туындаған мектептің жобасын жасап, қорғады.
1-ші сынып оқушысы Акрапов Дастан «Аты-раудағы ең ұзын көше» тақырыбымен зерттеу 

жұмысын бастап, Атыраудағы ең көлемді көше Бейбарыс даңғылы екенін анықтап, жобасын ұсын-ды.
Осындай шығармашылық жұмыс-
тар арқылы оқушылардың шығармашылық дарындылығы, қабілеті шыңда-лып, дами түседі.
2 Күтілетін нәтиже
Нәтиже:
- Ойлануға, салыстыруға, себебін анықтауға, заңдылықтарын ашуға үйренеді; - ой-пікірлерін ашып 

айта алады; - өз идеясын ұсына алады; - жаңа мәселелердің шешімін тез табуға үйренеді; - 
шығармашылық белсенділігі артады.

Жобамды қорытындылай келе жоғарыда аталған шығармашылық жұ-мыстардың арқасында 
бірнеше оқушылардың дарындылық, шығармашылық қабілеттер ашылып, жоғары жетістіктерге 
жетті. Жұмысымның нәтижесін пәндік олимпиадалар, шығармашылық байқаулар, интелектуалды 
жарыстар жетістіктерінен көруге болады.

6-сурет. Жұмысымның нәтижелері - жетістігім
Кішкентай адамның рухани әлемін оқуға ғана жетелеуге болмайды. Егер сіз баланың бар күшін 

сабаққа жұмсауға ұмтылсаңыз, оны өмірі төзгісіз бо-лады.Ол оқушы ғана емес, ең алдымен сан 
қырлы қызығушылығы, сұранысы,

ынтасы бар адам болуы керек деп атап өткен болатын атақты педагог Су-хомлинский В.    
Ендеше, баланы заманына қарай икемдеп, өз заманының озық өнегесін оның санасына сіңіре білу,

оларды шығармашылық бағытта жан-жақты да-мыту-бүгінгі күннің басты талабы.
Пайдаланылған әдебиеттер
1 Граництел А.С Научить думать и действовать, М, 2010
2 Доровский И «Дарындылықтың дидактикалық негізі», С-П, 2009
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Адилова Гульфарам Аматайқызы
БҚО, Казталов ауданы, Киров ауылы, 

М.Жүнісов атындағы негізгі мектебінің  
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Сабақтың тақырыбы:  Әдеби ертегі.    Ә Тәжібаев  «Толағай» 
Сабақтың мақсаты: Автор туралы мағлұмат алып, ертегіге талдау жасай отырып, елі, Отаны 

алдындағы азаматтық парызы барын ұғыну.
Күтілетін нәтиже:1) Ертегі мазмұнын түсінеді.
                                  2) Кейіпкерлер әрекетіне талдау жасай алады.
                                  3) Туған елге, Отанға деген сезім мен азаматтық борыш туралы 

қорытынды       жасап, дәлелдей алады.
Сабақтың типі: аралас сабақ
Сабақтың түрі: практикалық жұмысқа негізделген ізденіс сабағы.
Сабақтың әдіс-тәсілі: мәнерлеп оқу, әңгімелеу,талдау,СТО стратегиялары
Сабақтың көрнекілігі: проектор, кестелер
Пәнаралық байланыс: тіл, тарих,география.
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі: 1)Оқушылармен сәлемдесу.
  2)Сыныптың сабаққа әзірлігін тексеру, психологиялық дайындық жасау.
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру: 1. Эссе оқытып, талдау.
2.Діни аңыз әңгімелер бойынша сұрақ-жауап.
а) Алла тағала ібілісті адаммен бірге жерге неге жіберді?
ә) Ажар мен ұлының аман қалуын қалай түсіндірер едің?
б) Алла тағаланың шексіз құдіретін мойындау, сену, көмек сұрау қазіргі өмірімізде кездесе ме?

(Жаңбыр жаумағанда тасаттық беру, құрбан шалу)    
ІІІ. Жаңа сабаққа кіріспе.               Қызығушылықты ояту
 «Символдар стратегиясы»
   Алып бала ,  жолбарыс,            жаңбырлы тау                 тіркестерін қатыстырып сөйлем не 

шағын мәтін  құрау.
ІV. Жаңа тақырыпты түсіндіру.   Мағынаны тану
Әдеби  ертегі туралы түсінік беру.
  Авторы Ә.Тәжібаев  өмірі,  шығармашылығы.(Слайдтан оқушылар өздері оқып танысады.)

- 1909 жылы 4 ақпанда  Қызылорда қаласында  дүниеге  келген.
- 1998 жылы 23  қыркүйекте 89 жасында  дүниеден  өткен.
- Ә.Тәжібаев – ақын, драматург, әдебиет  зерттеуші,Қазақстанның  халық  жазушысы, 
филология  ғылымдарының  докторы, профессор.
- Қарсақбайдағы «Қызыл  кенші», республикалық «Жас алаш», «Қазақ әдебиеті» газеттерінде  
қызмет  атқарған.
- Тұңғыш  жинағы «Жаңа  ырғақ» 1933жылы  жарық  көрген. 50 шақты  кітаптың  авторы.
- «Толағай» әдеби  ертегісі 1978 жылы  жазылған
- «Жамбыл» кинофильмінің  сценарийін  жазған.
- Марапаттаулары: «Октябрь революциясы» орденімен, «Еңбек Қызыл Ту» орденімен екі рет, 
«Құрмет  белгісі» орденімен, медальдармен.
- « Толағай» ертегісін  оқушылардың  өздеріне жекелеп оқытқызу.  Кей жерлерде кідіріс жасап, 
оқушының өз ойын сұрау. Мәтін толық оқылып болған соң , қай оқушының «Символдар стратегиясы»
бойынша құраған сөйлемі ертегі мазмұнына сәйкес келетінін сұрау.

 VІ. Түсінік  тексеру. 
Венн диаграммасы
                                                                       Толғаныс

Елі үшін Толағай не істеді? Елім үшін мен не істей аламын?
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Мәтінмен жұмыс.
                                Кендебай                                 Толағай

1.Кендебай қалай өсті? 3-4 жастағы бейнесі.

2.Кендебайдың күштілігін қайдан 
байқадық?

Толағайдың күштілігін қай жолдардан 
көруге болады?

3.Кімге жақсылық жасады? Кімге жақсылық жасады?

  
*Тарбағатай тауын картадан көрсету.
Ұқсастығын мәтіннен тауып оқу (ауызша)
    2.     Ертегі мазмұнына сай мақал айту.
Мысалы: Ер елі үшін туады, елі үшін өледі.

VІІІ.Сабақты  бекіту.
1.Балама тест.
1.Ә.Тәжібаев Орал қаласында дүниеге келді.
2. «Толағай»аңызға құрылған ертегі.
3. Толағай- ханның ұлы.
4.Толағайды жолбарыстан әкесі құтқарып қалды.
5.Толағай елін тау бөктеріне көшіріп апарды.
6.Жылда жаңбыр жауғанда ел Тоағайды еске алады.

2.Бес жолды өлең. Зат есімді оқушы өзі таңдайды. (Толағай, Саржан, жолбарыс, жаңбыр, тау)
Сын есім.
Етістік.
Синоним.
Сөйлем.
IХ.Бағалау. Критерий арқылы оқушылар өз-өздеріне баға қояды.

Оқу
шының
аты

Үй 
тапсы
рмасы

Сөй
лем 
құрау

Ве
нн 
диаг
рамм
асы

Ой 
толғау

Мәті
нмен 
жұмыс

Мақа
л-мәтел
айту

Т
ест Бес жолды 

өлең

Баға

 
Аяужан

+ + + + + + + + 5

Сұлт
ан

+ + - - + - + + 4

 
 Х.Үй тапсырмасын беру.
  1. Ертегіні оқып,  түсінгенін  өз  сөзімен  айту.
  2.Ертегі мазмұны бойынша сөзжұмбақ құрастыру. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Байжұмашева Гүлниса Хакімқызы
БҚО, Казталов ауданы, Талдыапан  ауылы, 

Талдыапан орта жалпы білім беретін
 мектебінің математика пәнінің мұғалімі

Геометрия, 7 сынып   Сабақтың тақырыбы: Үшбұрыш теңсіздігі.
Сабақтың мақсаты: 
Білімділік: Үшбұрыштың қабырғаларына байланысты теңсіздікті білу. 
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Дамытушылық: Оқушылардың  алған теориялық білімдерін практикада ұтымды қолдана білуі 
Тәрбиешілік: Жауапкершілік, белсенділік, білімге талпыну қасиеттерін бойында тереңдету
Сабақтың түрі: аралас сабақ
Сабақтың типі: жаңа білімді меңгерту сабағы
Сабақтың әдісі: СТО
Сабақтың жоспары:

- Ұйымдастыру кезеңі: түгендеу, сабаққа ынталандыру
- Қайталауға арналған сұрақтар                                                      
- Жаңа тақырып беру                                                           
- Есептер шығару кезеңі                                                      
-  Үйге тапсырма беру.                                                                 
- Қорытындылау, бағалау

Қызығушылығын ояту   
- Ұйымдастыру кезеңі: түгендеу, сабаққа ынталандыру С                         В      жұмысы бойынша 
сұрақтарға жауап беру
- Қайталауға арналған сұрақтар:
- Тік бұрышты үшбұрыш дегеніміз не?
- Тең бүйірлі үшбұрыш дегеніміз не?
- Тең қабырғалы үшбұрыш дегеніміз не?

46см, 20см, 20см үш сызғышты пайдаланып үшбұрыш құрап көрелік. Үшбұрыш шығама? (тақтаға 
3 оқушы шығады) – бұдан үшбұрыш құрау мүмкін емес. ( үш қабырғасы бойынша үшбұрыш салу 
барысында оқушылар кез-келген үш кесінді көмегімен үшбұрыш тұрғызу әрқашан мүмкін бола 
бермейтінін тереңірек сезінеді).

46см, 30см, 20см үш сызғышты пайдаланып үшбұрыш құрап көрелік. – бұл сызғыштардын 
үшбұрыш құрауға болады. Осы мысалдар арқылы қандай қорытынды шығаруға болады? 

Мағынаны тану
Теорема, 2
Үшбұрыштың әрбір қабырғасы өзге екі қабырғаларының қосындысынан кіші болады.
   осы теңсіздіктерді үшбұрыштар теңсіздігі деп атайды.
Есептер шығару кезеңі.
Мысал1.
Қабырғалары

- 2см, 3см және 5см 
- 2,1 дм, 2дм, 4дм

Болатын үшбұрыш табыла ма?
Шешуі:
2<3+5                                                      2,1< 2+4
3<2+5                                                      2<2.1+4   
5<2+3 орындалмайды.                          4<2.1+2     орындалады.
Үшбұрыштың әрбір қабырғасы өзге екі қабырғаларының айырмасынан үлкен болады. 
Шынында да, үшбұрыштар теңсіздіктерінен ВС>АВ-АС, АВ>АС-ВС, АС>ВС-АВ теңсіздіктерін 

аламыз.
Толғаныс
Практикалық кезең:
№ 189
Тең бүйірлі үшбұрыштың бүйір қабырғасы 6 см болса, онда оның табаны 15 см-ге тең болуы 

мүмкін бе?
№192
Екі қабырғасының ұзындығы: 1) 2 см және 5 см; 2) 21 см және 9 см:
№193
 Тең бүйірлі үшбұрыштың бір қабырғасы 20 см, ал екіншісі 10 см. Бұлардың қайсысы үшбұрыштың

табаны болуы мүмін?
№200
Тең бүйірлі үшбұрыштың периметрі 50 см, ал бір қабырғасы 10 см. Оның өзге қабырғаларын 
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табыңдар?
Тест тапсырмалары:
1.Ұзындықтары төмендегідей үш кесіндінің қайсыларынан үшбұрыш құрастыруға болады :

1)2м,3м,5м; 2)2,5см,3см;5,6см; 3)3м,4м,6м; 4)4,1м;2м;3,2м?
а) 2) 3);    б) 1), 2);   с) 3),4);    д) 1),4)
2.Тең бүйірлі үшбұрыштың екі қабырғасы 3см және 6см.Оның үшінші қабырғасын табыңдар.
а) 3см;   б)4см;   с)5см;   д)6см 
3.Тең бүйірлі үшбұрыштың екі қабырғасы 2,1м және 4,5м.Оның үшінші қабырғасын табыңдар.
А) 4,5 см;     б) 3,6 см;   с)  6,6 см;    д) 2,1 см. 
4. Тең бүйірлі үшбұрыштың бір қабырғасы екіншісінен 4 см қысқа, ал табаны мен бүйір 

қабырғасының қосындысы 10 см. Табанын табыңдар.
А) 8 см;  в) 3 см;   с)  6 см;   д) 5 см.
Үйге тапсырма: № 185 (3), 191, 192 (3), 
Қорытындылау, бағалау.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Дүйсекова Айжамал Сагынгалиевна

БҚО Казталов ауданы Қараоба ауылы
Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп-  гимназиясының

физика, математика пәнінің мұғалімі
Сабақтың тақырыбы: Қайталау сабағы 10 сынып
Сабақтың мақсаты:
Білімділік мақсаты: Термодинамика негіздері тарауы бойынша оқушылардың білім-білігін жүйелеп

қорытындылау оларға тың және тарихи мәліметтер беріп, тәжірибелер көрсету
Тәрбиелік мақсаты: Алған білімдерін тиянақтай отырып , тапқырлыққа , ізденіп шешім 

қабылдауға , ауызбіршілікке , ойын жинақтай білуге , біріне –бірі көмектесуге баулу, 
еңбексүйгіштікке  тәрбиелеу.

Дамытушылық мақсаты: Теориялық білімдерін іс жүзінде қолдана алуына көмектесу;Жаңа 
тақырып бойынша алған білімдерін қолданып , өз ойын айта білуге , жүйелі түрде ойлауға 
,ізденугебағыттау , білімге деген құштарлығын арттыру.

Сабақтың түрі:       сайыс сабақ
Сабақты өту әдісі:     білімді жинақтау,  жүйелеу, сұрақ-жауап,  есептер шығару, 
кестемен жұмыс,  деңгейлік тапсырма орындау
Сабақтың көрнекілігі: интерактивті тақта, таратпа кестелер,  слайдтар , анықтамалық  кітапша
    Жоспар 
І.Сен білесің бе?
ІІ.Жүйрік болсаң тауып көр"
ІІІ.Ой толғаныс
ІV.Кім шапшаң?
1.Термодинамиканың 1 заңының өрнектелуі    ( Q=U+A)
2.Энергия неше тәсілмен беріледі ( 2, жылу берілу, жұмыс істеу)

Изотер
миялық

Изоба
ралық

Изохо
ралық

Адиаба
талық

Термодина
Миканың
 1 заңы

3. Термодинамиканың 1 заңының изопроцестерге қолдпныңыз.
4.Жылу берілу процесінің түрлері (Жылуөткізгіштік, Конвекция, Сәуле шығару)

Атауы Жылу
мөлшері

Ішкі энергия Жұмыс Температура
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Өлшем бірлігі

5. Кестедегі шамалардың өлшем бірліктерін жаз 
 6.Жүйенің ішкі энергиясы дегеніміз не?  
  (Дененің ішкі энергиясы оның жылулық күйін анықтайды, ол бір күйден екінші күйге өткен кезде 

өзгереді)
  ІІ.Жүйрік болсаң тауып көр"  
 ІІІ.Ой толғаныс .Мына өрнектердің арасында қандай байланыс бар ?

N
Тіректің
реакция күші,Н

F 
Күш, Н

A
механикалық
жұмыс, Дж

T
Уақыт, с

K
қатаңдық
M
дененің 

массасы
μ 
Үйкеліс 

коэффициенті
S
Жол, м

   Сабақты бекіту     
 

э
н а
е ж д
г м ұ и

д и н а м и к а
е я ь с ы м ү б
н ю с с п ш а
е т а у т

о л а
н ь

с

Үйге тапсырма: Тараудың түйінді мәселелерін оқып келу, деңгейлік тапсырмалар
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ерешова Жаңылсын Сағындыққызы
БҚО, Казталов ауданы, Жалпақтал ауылы, 

К.Мендалиев атындағы жалпы орта
 білім беретін мектебінің

қазақ тілі мен әдебиетіпәні мұғалімі 

Мақсаты:     1. Жай сөйлемнің түрлері жайлы түсінік беру және ҰБТ сынағына дайындау.
               2.Оқушыны өз бетінше ойланып, қорытынды жасай білуге  
                           үйрету.
                        3. Ана тіліне деген сүйіспеншілігін арттыру
Әдіс-тәсілі:  Сұрақ – жауап, талдау, шығармашылық жұмыс.
Көрнекілігі: Жай сөйлемге байланысты мысалдар, тест, топтастыру.
Пәнаралық байланыс: әдебиет
Сабақ барысы: І. Ұйымдастыру
                             ІІ. Тест әдісі бойынша оқушы білімін тексеру.
1. Бос орынға қай сөздер тұрады?
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 ... бір қызығы-... деген,
Баланы оқытуды жек ...
А) Тәрбиенің, жастар, көрдім
Ә) Адамның, бала, көрмедім
Б) Қарттардың, ақыл, сияқты
2. Қай сөйлемде одағай бар?
А) Шырағым, көмектесіп жіберші!
Ә) «Сірә, сорлы жоқ шығар менен өткен,
      Құлынымның қасынан неге кеткем?!»
Б) Апыр-ау, бұл неге саумай тұр?
3. Жедел өткен шақтың жұрнағын тап
А) Үйді таза ұстаңдар!
Ә)Құмды жерге орналысыпты
Б) Ол рақаттана күлді.
4.Сөздердің шылау арқылы байланысын көрсет.
А)Бақытты сезін
Ә) Өзің үшін күрес
Б) Қызықты кітап
5. Сөздердің орын тәртібі арқылы байланысқан түрін тап.
А) Оның кітабы.
Ә) Өмір үшін талас
Б) Ғибратты ғұмыр
6. Қазақтың төл шешендік өнері туралы тұңғыш ой-пікір білдірген ғалымды анықта?
А) А.Құнанбаев  Ә) Ш.Уәлиханов  Б) А.Байтұрсынов
7. Шешендік өнер туралы қанатты сөздің авторын тап.
«Ақыл мен білімнің тілмашы-тіл»
А) З.Қабдолов  Ә) Платон  Б) Ж.Баласағұн
8. Сызықшаның қойылу себебін белгіле.
 Елдің шетін күзету-ең ардақты міндет.
А) Бастауыш, баяндауыш-сын есім
Ә)Бастауыш- тұйық етістік, баяндауыш-зат есім
Б) Бастауыш есім, баяндауыш есімдік
ІІІ. Жаңа сабақ
Ой қозғау.

1. Сөйлем дегеніміз не?
2. Айтылу мақсатына қарай нешеге бөлінеді?
3. Бастауыш-баяндауыштың құрылымының санына қарай нешеге бөлінеді?
4. Жай сөйлемнің қандай түрлері бар?

Тақтадан көрсету (Жай сөйлемнің түрлеріне ажырату)
• Жаңбыр жауып тұр.
• Намыссыз ер жер бауырлап қашады.
• Айтарыңды  ірікпей айт.
• Қызықты ертегілерді тыңдай бергің келеді.
• –Ертай, қашан барасың? 
•      –Ертең
• Айжан кітапты дауыстап оқыды.
• Орман. Түн.

ІV. Сергіту сәті  Мақал-мәтелдің жалғасын тап.
• Жалғыздың үні шықпас,...
• Жақсы жаныңа жолдас,...
• Өнерлінің қолы – алтын, ...

4. Бірінші буыны батыр, сөзінің синонимі, екінші буыны адамның дене мүшесі болып келетін жалқы 
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есімді тап.
      А) Ержүрек  Ә)  Ертіс  Б) Есіл
      5. Заңдылықты сүймейтін, кішіреймейтін, иілмейтін, өз тұлғасын сақтайтын қосымшаны  

анықта.
А) Жіктік жалғауы  Ә) Барыс септігі  Б) Көмектес септігі
      6. Бірінші түбірі «тағам» сөзінің синонимі, екінші түбірі ыдыс атынан біріккен сөзді тап.
   А) Бірқазан   Ә) Тамақсау  Б) Асқазан
V. Деңгейлік тапсырма
І топ 
Асты сызылған сөзге морфологиялық талдау жаса.

1) Ақыл болса, ұлылық талады,
Білім кімде, сол білікті болады.
 Асты сызылған сөзге фонетикалық талдау жаса

2) Дүние-бекет, сен керуен өтпелі.

3) Септеулік шылауды тап.
1.Ахмет-ақын, әрі ғалым.
2. Ауылдан әрі тегіс жазық бар.
     4. Жай сөйлем түріне ажырат.
  Маған сабақтан қалуға болмайды.
ІІ топ шығармашылық  деңгей. Ой толғау.
VІ. Жай сөйлем түрлерін ережесімен сәйкестендір

Түрлері Ережелері:
1. Жақты А) тұрлаусыз мүше қатысқан сөйлем;
2. Жақсыз Ә) Іс-оқиғаның, құбылыстың атауын ғана көрсететін сөйлем;
3.Жалаң Б) Бастауышы бар сөйлем
4.Жайылма В) Айтылуға тиісті тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелердің бірі түсіп қалған сөйлем;
5.Толымды Г) Бастауышы мүлдем жоқ сөйлем;
6.Толымсыз Ғ) Ойға қажетті мүшелердің бірі қатысқан сөйлем;
7.Атаулы Д)Тек тұрлаулы мүшеден тұратын сөйлем.

VІІ. Сабақты бекіту.
Жай сөйлем туралы не білдіңіздер? (оқушы жауабын тыңдау)
VІІІ. Үйге тапсырма: Жай сөйлем түрлеріне мысалдар жазып келу.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Қызылорда қаласы. №23 Ж. Қизатов атындағы 

мектеп-лицейінің география пәні мұғалімі Каренова Н. C

Сабақтың тақырыбы:   Ауаның қысымы және желдер
Сабақтың мақсаты: Атмосфералық  қысымның жер бетіне әр түрлі таралуының негізгі себептерін
түсініп білу. Ауаның температурасы мен қысымның арасында қандай байланыс бар екендігін 

ажырата білу.
Сабақтың міндеттері:
Білімділік: :    Атмосфералық  қысымның жер бетіне әр түрлі таралуының негізгі себептерін 

анықтау және  салыстыру, талдау арқылы  ұғыну.
Дамытушылық: Оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту, дүниетанымдық көзқарастарын
қалыптастыру, тіл байлықтарын арттыру, оқу-дағдысын қалыптастыру, белсенділігін арттыру.
Тәрбиелілігі: Топтық жұмыс жасау арқылы ұжымдылыққа, бір-бірін сыйлауға және 

ұйымшылдықпен нәтижеге жетуге тәрбиелеу.
Күтілетін нәтижелер:
-өзара диалог құру арқылы әңгімелесе алу;
-топтық жұмыс жасау арқылы  ұжымдылыққа, бір-бірін
сыйлауға  және  ұйымшылдықпен  нәтижеге жетуге тәрбиелеу
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Топтық жұмыс нәтижелері:
- Бірлесіп жұмыс істеу нәтижесінде оқушылар шағын топтағы жұмыс өнімін көрсете алады;
- Ортақ пікірлерді ортаға салады, түйін жасайды;
- Әрбір оқушы білімін толықтырады.

Сабақтың түрі:           Жаңа сабақты меңгерту.
Сабақтыі әдісі:            сұрақ-жауап, СТО стратегиялары:

- Ой шақыру;
- Негізгі идеяларды суреттеу;
- Ой бөлісу, ортаға салу.

Көрнекілігі:  Слайд арқылы суреттер, карталар, үлестірмелі материалдар,бағалау парағы.

Тақырыбы  Ауаның қысымы және желдер .
 Пәні: география
 Сыныбы:  8кл  

Сілтеме Білім стандарты, география  пәнінің Бағдарламасы,оқулық,орта 
мерзімді жоспар

Жалпы мақсаты Атмосфералық қысымның жер бетіне әр түрлі таралуының негізгі 
себептерін түсініп білу.Ауаның температурасы мен қысымның 
арасында қандай байланыс бар екндігін ажырата білу.

Күтілетін нәтиже  -өзара диалог құру арқылы әңгімелесе алу;
-топтық жұмыс жасау арқылы  ұжымдылыққа, бір-бірін сыйлауға 

және  ұйымшылдықпен  нәтижеге жетуге тәрбиелеу
Тапсырмалар Ұйымдастыру кезең

Үй тапсырмасын тексеру. 
Күнделікті жұмыс дәптердегі 
және кескін картадағы  
тапсырманың орындалуын 
қадағалап тексеру. Кім 
жылдам! сұрақтар қою.

. 1.Атмосфера 
циркуляциясының Қазақстан 
климатын құруда маңызы 
қандай?

2. Ауа массаларының 
қасиеттері неге байланысты 
болады.?.

 3.Өздерің тұрған жердің 
климатына қандай ауа 
массаларының әсері мол?

Жаңа тақырыпты игеру
Мағынаны тану .
Изобарлар,жел,жоғары 

қысым( Воейков белдеуі)ауа 
қысымы сөздеріне сипаттама беру.

Мәтінмен жұмыс жүргізу . 
Сыныпты бес  топқа  бөлу(сурет 
арқылы). Мәтіннің мазмұнын 
түсіну .  Мәтіннен негізгі ойды 
ашатын сөздерге  талдау жаса. 
Жеке жұмыс жүргізу,жұптық 
,топпен жұмыс .Бес  топ бір-біріне 
сұрақ қойып жауап береді. 

Тау аңғарлық жел 
Сайқан желі
Ебі желі
Шілік желі
Дауыл
Сөздеріне  сипаттама  бере  

отырып  жауап  беру
Жоспар бойынша  қысқаша  

сипаттама  беріп  өз ойларыңды 
жазыңдар.

Төмендегі сұрақтарға жауап 
беру

Арыстанды- Қарабас желі
Қордай желі
Мұғалжар желі. Мәтінмен, 

картамен жұмыс жасайды, 
талдайды. Жеке жұмыс 
жүргізу,жұптық ,топпен жұмыс 
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Формативті бағалау. 
Рефлексия .
Тапсырма1. Қазақстан  

аумағында  ауа қысымы қалай  
таралған? 2.Қазақстанда желдің  
таралуына  қандай  заңдылықтарды 
байқауға  болады? 3.Желдің  
табиғаттағы  зияндық  әрекеті  
қандай? Оқушылар  бір- бірін 
бағалайды (Өзге топ бағалайды)

Үйге тапсырма : Ауаның 
қысымы және желдер..Мәтінді 
түсініп оқып,мазмұнда..Кескін 
картамен және  жұмыс дәптермен  
жұмыс  жасау. 

                                                                      Қызылорда қаласы Ақжарма ауылы
                                               №218орта мектебінің география пәнінің мұғалімі

Серікбаева Нәмина Маделханқызы

Сабақтың тақырыбы: . Аустралияның табиғат зоналары
Сабақтың мақсаты: 
а) Оқушыларға материктің тіршілік дүниесінің өзіндік ерекшелігін және оның себебін, сондай-ақ 

табиғат зоналарының орналсу заңдылықтары туралы түсінік беру;
ә) Оқушылар өздігінен мәтінмен, картамен, қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді 

пайдалана отырып Австралияның өсімдігі мен жануарларының алуан түрлілігін талдай, саралай 
білуге дағдыландыру;

б) Материктің эндемик жануарлар мен өсімдіктерінің сақталу дәрежесі мысалында оқушыларға 
экологиялық тәрбие беру.

Сабақтың оқу жабдығы: Аустралияның табиғат зоналар картасы, интерактивті тақта,   слайдтар, 
кроссвордтар, электронды оқулықтар.

Сабақ түрі: аралас  Пән аралық байланыс: биология пәні, орыс тілі, экология.
Сабақ барысы: І. Ұйымдастыру ( психалогиялық дайындық, оқушыларды топқа бөлу, топ 

жетекшілерін тағайындау, топтың атын анықтау)
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру. 1. Логикалық сызбадағы бос орынды толтыр 
2. Аустралия климат белдеулерінің әр қайсысына сәйкес келетін ерекшеліктерін ірікте
Субэкваторлық Тропиктік шөл Субтропиктік Тропиктік ылғалды
2 ? ? ? 1

1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

1) жауын-шашын аз жауады;  2) жауын-шаын көп жауады;  3) жыл бойы пассаттар соғып тұрады;
4) жыл мезгілдеріне қарай желдер өзгеріп отырады;

5) жазда экваторлық, ал қыста тропиктик ауа массалары басым болады;               6) жыл бойына
ылғалды және  ыстық;   7)  жазда  тропиктік,  ал  қыста  қоңыржай ауа  массалары басым болады;  8)
материктің солтүстігінде орналасқан;                        9) температурасы мен жауын-шашын мөлшерінде
маусымдарға  қарай  елеулі  айырмашылықтар  болады;  10)  криктердің  пайда  болуына  ықпал  етеді;
11)  материктің  басым  көпшілігін  алып  жатыр;  12)  материктің
оңтүстік батысында орналасқан; 

3) Уақытша кеуіп қалатын өзен арналары – 
 

4) Австралияда өзендер мен көлдердің аздығы неліктен деп ойлайсың?
ІІІ. Қызығушылықты ояту: Қызықты деректерге көңіл аударайық.

Киви  жемісі  -  Кеден  инспекторы  Жаңа  Зеландиядан  келген  жәшік  ішінде  қоңыр-жасыл  түсті
түсініксіз конструкциядағы жүздеген гранат корпустары күңгірт жылтырайды. Әп-сәтте босап қалған
қойманы полиция  қоршап алып,  әбігерге  түседі.  Терроризммен күрес  мамандары келіп  жәшіктегі
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гранат емес кәдімгі киви екендігін дәлелдейді.
Киви – жемісін жинау бүкілхалықтық мереке Жаңа Зеландияда,  Те-Пуке-кивидің астанасы, 0  ْْ С

температура жағдайында киви дәмді және хош иісті күйінде жарты жыл, ал уйдегі тоңазытқышта бір
неше апта бойы сақталады, ол 30 елге тасымалданады.

Эвкалипт ағашы ауыр әрі тығыз сүрегінің өте беріктігі, ол әсіресе кеме жасауда, телеграф 
бағаналарын, жапырақтарынан дәрі-дәрмек алуда пайдаланады. Тез өседі, ылғал көп қажет етеді. 
Олар топырақ қабатындаңы суды сорады, сондықтан топырақты жақсы құрғатады. Эвкалипті 
«безгекке қарсы»  ағаш деп те атайды. Эвколипт өскен жерде батпақ болмайды. Сондықтан да безгек
қоздыратын маса ұрғынның өсуіне жағдай жоқ. Батпақты жерді құрғату үшін эвкалипті отырғызады. 

Үйрек тұмсық – су астында көрмейді де, естімейді де. Ол су астында бір минутқа жақын шыдай
алады, тәбеті адам айтқысыз күшті. Ол күніне 1 кг, яғни өзінің жеке салмағының жартысындай ас
жейді,  бірақ оның тісі  жоқ,  ол асты таңдайына ысқылап, ұсатып жейді,  2 см-дей 2-3 ақ дөңгелек
жұмыртқа салады, 10 күннен кейін жұмыртқа жарып шыққан балаларын бес ай сүтімен асырайды
екен. 

Молох кесірткесі – оның денесіндегі тікенекті бездер ауадағы ылғалды жеткілікті жұтып отыруға
бейімделген.

 Коала аюы – эвколиптің жапырағын жеп күнелтеді, 1 ағашты жеп біткенше түспейді, егер қажетті
жапырақ  болмаса  коала  аштан  өледі,  басқа  азық  жемейді.  Жапырақта  ылғал  жеткілікті  болатын
көрінеді. Австралиялық тайпа коаланы «су ішпеу» деп атайды, бойы 1 метрден аспайды, салмағы 10
кг жуық. Жаңа туылған баласының ұзындығы 2 см, ал салмағы 5 г болады. 5-6 ай сүт емеді. 2 жылда
бір рет балалайды, баласын «қолына алып» тербетіп қамқорлық жасайды екен.

   IV. Жаңа сабақ.
          Жоспары:

5. Табиғат зоналарының орналасуы.
6. Өсімдігінің ерекшелігі.
7. Жануарлар дүниесінің ерекшеліктері, оның өзгеше болуының себептері.

V. «Мағынаны тану» кезеңі
Әр топқа тапсырмалар беріледі, талдап мағынасын түсіндіреді.
1-тапсырма: Материкте қандай табиғат зоналары бар, олар қалай орналасқан?
Оқушылардың табиғат зоналарының бірін-бірі ауыстырып отыруының себебін түсіндіру (Слайд 

№1).
Географиялық диктант

Табиғат зоналары

1. Солтүстік және шығысқа қарай таралған.

2. Топырағы қызғылт-сары ферралитті.

3. Миндалды, карри эвкалиптері, лавр араукария, лианалар көп.

4. Материктің басым көпшілігін алып жатыр.

5. Жануарлар дүниесінің түр құрамы мен саны артады.

6. Флиндерс пен митчелл шөптері, ксерофиттар өседі.

7. Сұр кенгуру, вомбат, жабайы ит динго, Эму түйеқұсы мекендейді.

8. Зона жаппай жыртылған және жайылымдық жерге айналған.
А-тропиктік шөл және шөлейт
Б-саванналар мен сирек ормандар
В-ылғалды субтропиктік ормандар.
Жауабы:А-4,6,7;     Б-1,5,8;        В-2,3. 
2-тапсырма: Өсімдіктер дүниесінің ерекшелігіне тоқталу.
1) Ағаштар өздерінің .........................................................емес, қабығын жоғалтады.
2) Австралияның жартылай шөл аймақтарында тікенекті акациялардан тұратын биіктігі –  ....... 

метрге дейін жететін қопалар кездеседі, ол ...................................  . 
3) Эвкалипттер (500-ден астам түрі бар) сорғыштың ролін атқарады. Д.Кук экспедициясының 

мүшелері Бенкс пен Соландер бұл ағашты сипаттай келе, өте маңызды бір ботаникалық жаңалық 
ашты. Ол қандай жаңалық?
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4) Акация, кенгуру және эму түйеқұсы Австралияның  ................ бейнеленген?
3-тапсырма: Жануарлар дүниесінің ерекшелігі мен өзгешелігі неде?
(Оқулық мәтінімен жұмыс жасап, өзінің аңғарымпаздығын тексеру).
1) Коалалар әлемнің ешбір зообағында жоқ. 

Неліктен?............................ .................................................................................................................................
.......

2) Кенгуру – бұл қызық атау. Аударғанда «Түсінбеймін» деген мағынаны береді. Қалай ойлайсың, 
осы қалталы жануарға бұл атауды кім беруі 
мүмкін?................... ...........................................................................................................................................

4-тапсырма: Слайд  №2. Жануарлар мен өсімдіктердің аттарын және оларды өмір сүру ортасына 
қарай «қоныстандыр».

Электронды  оқулықпен жұмыс
VІ.  «Ой-толғаныс» кезеңі. «Австралияның жануарлар және өсімдіктер әлемі» кроссвордын шешу.

4)   Елтаңбасы мен    ақша бірлігін таныстыру.

5) Австралияның кенгуру мен коала т.б. жануарларының терісіне бола аулаудың салдарын, ал 
эвкалипт ормандарының сиреу себебін түсіндіру.

VІІ. Үйге: 

1. §55 оқуға, кескін картаға табиғат зоналарын түсіру.

2.  «Аустралия қалталы періште және молох-кесірткесі» тақырыбында хабарлама әзірлеу.
VІІІ. Оқушыларды бағалау (топ жетекшісімен бірге).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Қызылорда қаласы №12 орта мектебінің 

І санатты мұғалімі Есмухамбетова Гулмира 

  Сабақтың    тақырыбы:  Б дыбысы мен әрпі
Пәні: Сауат ашу

  1 сынып
Сабақ мақсаты:

Әдісі:

 а) Б б дыбысы мен әрпін меңгерту, таныту , 
буындарды, сөздерді оқу, жазуға үйрету

ә) б дыбысына қатысты  жаңа сөздерді оқыту 
арқылы оқушылардыңбілімі мен тілін дамыту

б)әдептілікке, ұқыптылыққа, отанын, елін, жерін 
сүюге тәрбиелеу

Сто- ассосиация, формативті бағалау,  топпен 
жұмыс,АКТ

Уақыт
ы

Мұғалім іс-әрекеті
 

Оқушылар іс-әрекеті Ресурстар,көрнекі
құралдар

2 мин

5 мин

Сабақ  барысы:
1.Ұйымдастыру кезеңі
Оқушылармен сәлемдесу
Топқа бөлу (өткен сабақта 

құрылған топтар бойынша 
отырады )

9. Сұрақтарға жауап алу

1. – Қазақ тілінде неше 
дыбыс бар?
2.   – Неше әріп бар ?

3. – Дыбыстарды нешеге

Оқушылар 4 топқа 
бөлінеді 

18. Қ азақ тілінде 
қырық дыбыс бар

19. Қазақ тілінде 
қырық екі әріп бар

1) дауысты дыбыстар 
бар

таблица
суреттер

АКТ

Жұмыс дәптері
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5 мин

3 мин

10 мин

5 мин

8 мин

4 мин

3 мин

бөлеміз? 

4. – Қандай дауысты 
дыбыстармен таныспыз?

5. – Қандай дауыссыз 
дыбыстарды білеміз?

 .

10. Бүгін тағы бір 
дыбыспен танысамыз. Ол 
үшін жұмбақтардың шешуін 
табайық.

11. Ба - лық
Бо – та
Ба – ла – пан
сөздерін буынға бөлу.

12. Балық, бота, балапан 
сөздеріндебірінші қандай 
дыбыс естіліп тұр?

Оқулықпен жұмыс

13. Оқулық бетіндегі 
сөздерді оқу

14. Суретке қарап сөйлем 
құрау

15. Дәптермен жұмыс
Б б  бала

16. Сергіту сәтін жасау

Топтық жұмыс
І – топ А дауысты 

дыбысына мінездеме беру
ІІ – топ  Жемістер мен 

көкөністерді бөлу
ІІІ – топ  Адасқан 

буындардан сөз құрау
IV – топ  Суреттерден Б 

дыбысы бар сөздерді табу

2) дауыссыз дыбыстар 
бар

-  Біз екі дауысты 
дыбыспен таныспыз

- А, О

20. Т, П, Н, Ғ, Р, Л, Ш,
Й, Қ, Д, М – дауыссыз 
дыбыстарымен таныспыз

Жұмбақтардың шешуі: 
балық, бота, балапан

21. 2 буын. Неге?
Себебі  2 дауысты 

дыбыс бар.

22. 3 буын. Неге ? 
Себебі 3 дауысты дыбыс 
бар.

23. Б дыбысы 
созылмайды, көк түспен 
берілген бұл дыбыс 
дауыссыз дыбыстардың 
қатарына жатады

24. Кезекпен 
оқушылар оқиды

Болат балапандарға 
бидай шашты.

Дауысты дыбысты 
қызыл түспен , дауыссыз 
дыбысты көк түспен сызу.

Бала, бала балапан
Кәне , қайсы алақан?
Саусақтарың әйбат
Балай, былай, ойнат.

Тапсырманы қорғау.
Бірін – бірі смайлик 

арқылы бағалайды.

25. жапырақтарды 
жинау арқылы сұрақтарға 
жауап беру

АКТ

Б б  әріптері

Жазу үлгісі

АКТ

Оқулық 
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Ойын ойнау
“ Қаламыздың тазалығын 

сақтайық”

17. Үйге тапсырма беру

Бағалау.
Оқушылардың өздерінің 

айтуы бойынша топта 
белсенділік танытқан 
балаларды мадақтау.

Оқушылар үй 
тапсырмасын түртіп 
алады

Ибраева Қатира

Тақырыбы: « Біз – болашақтың гүліміз»
Мақсаты: 1.Білімділігі: Оқушыларға өз Отанын ,тәуелсіз Қазақстан елін сүюге,ел рәміздерін 

қастерлеуге,Елбасы Жолдауының  басым – бағытымен таныстыру, әртүрлі мамандықты таңдауды 
кәсіптік-бағдар беруге жетелеу,білімге деген құштарлыққа,алға қойылған мақсат- міндеттеріне жетуге
үйрету.

2. Дамытушылығы:    Оқушылардың ой-өрісін.сөздік қорын, ойлау қабілетін, өз бетінше ізденуге, 
танымдылық қызығушылығын, белсенділігін арттыруға,білімге құштарлық,зеректік, шапшаңдыққа, 
нақтылыққа дағдыландыру.,

3.Тәрбиелігі: Оқушыларды еңбекті қадірлей білуге, отансүйгіштікке,өз елін құрметтеуге, 
болашақты жалғастырушы жас ұрпақты  өз еліне үлесін қоса білетін,ізденімпаз ұрпақ етіп тәрбиелеу. 

Сабақ түрі: Саяхат сабақ
Көрнекілігі: Қазақстан-2050: Мәңгілік ел,Елбасының суреті,   кітап көрмесі,төс белгілер.
Жолдаудан алынған сөздері:1. «Ана тіліміз Мәңгілік Елімізбен бірге Мәңгілік тіл боды»
2, «Еліміздің болашағын білімді де ,тәрбиелі ұрпақ айқындайды»Н.Ә.Назарбаев.
3.  « Біз- болашақтың гүліміз!».  Астана қаласының ,  ЭКСПО-2017 суретінен  слайдар.
Презентация, интерактивті тақта, жалаушалар.
Сабақтың  жоспары: 1. «Егеменді ел-Қазақстан» 
                                        2. « Қазақстан-2050; Мәңгілік ел» жолдауына саяхат 
                                        3. «Біз-Қазақстанның болашағымыз» 
                                        4. « Болашақтың энергиясы : ЭКСПО- 2017» 
                                        5. «Мен болашақтың  ұрпағымын» болашаққа саяхат
Барысы: 1. Ұйымдастыру кезеңі.
Психологиялық сәт.  Үлкенге де  сіз,
                                       Кішіге  де сіз.
                                       Бар адамға құрметтеп,
                                       Бас  иеміз  біз .
Әнұран орындалады.
Мұғалім: Құрметті ұстаздар мен оқушылар! Бүгінгі біздің «Біз-болашақтың гүліміз!» атты тәрбие 

сағатымызды бастаймыз. Мақсатым біздің келешек болашағымыз осы бүлдіршіндерге өз елін, 
Отанын қастерлеуге, Елбасының халқына жолдаған «Бір мақсат, Бір мүдде,бір болашақ»  «Қазақстан-
2050: Мәңгілік ел» деген жолдауымен таныстыру

1-саяхатымыз: «Егеменді ел – Қазақстан»
1- жүргізуші: 9 «б» сынып оқушысы: Жаңбырбай Исламбек.
                       Егеменді ерікті ел екенбіз,
                       Жылдан-жылға  дамыған  берекеміз.
                       Бостандықтың таңы атты жарқырап,
                       Халайық.құтты болсын мерекеміз.
2- жүргізуші: 5 «б» сынып оқушысы: Сұлтанбек Дамира 
                       Міне осындай егеменді еліміздің,
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                       Кең жазира ұлан байтақ жеріміздің.
                       Туған елін,туған жерін сүйетін,
                       Біз қазақтың ұланымыз,еріміз.
1- слайд:       Қазақстан картасын ашу.
Сұрақ:          Біздің еліміз қалай аталады ?
                       Біздің еліміз -Қазақстан.
1-жүргізуші: Қазақ жері-қонақжай төрлер жері,
                       Қазақ елі-қас сақтай ерлер елі.
                       Елі кедей болмаған,жері байтақ,
                      Азат бүгін байлыққа тұнған жерім.
2-жүргізуші:Сан ғасырлық тарихы мол кешегі,                                      
                      Туған жердің шежіресі деседі.
                      Менің елім-Қазақстан-Отаным,
                      Болашағы бізбен бірге өседі.
 Сұрақ:         Біздің ұлтымыз қалай аталады?
                 -    Біздің ұлтымыз- қазақ.

Ән:          Егемен-Қазақстан: орындайтын: Серікқызы Аружан
1- жүргізуші:   Қабылданды мемлекеттік рәміздер,                                                                              
                           Қуанамыз, мақтанамыз ғой біздер.
                           Тұтас ел боп қалыптасқан қазақпыз,
                           Қалдырғанбыз ортамызға ұлы істер.
2- жүргізуші:    Көк байрақ бүгінгі ұрпақ жалауы,
                           Бұл белгіміз бар халықтың қалауы.
                           Жер жүзінде желбіресін қашанда,
                           Шарықтасын Қазақстан жалауы.
 Сұрақ:             Қазақстан  Республикасының рәміздерін  атаңдар?  
                       -   Қазақстан туы, елтаңбасы, әнұраны.
Хормен:            Қазақстан туымен- тұғырлы,
                           Елтаңбасымен- еңселі,
                           Әнұранымен-  айбатты.
1-жүргізуші:     Арманның асқарындай Астанамыз,
                           Елорда ,  алтын орда   - бас қаламыз.
                           Жыл сайын жеткен жеңіс,асқан асу,
                           Ерен ерлік үлгісі дастан-аңыз.
2-жүргізуші:     Астана- қазағымның бас қаласы,
                           Арқада бой көтерген жас қаласы.
                           Көшірген Астананы орталыққа,
                           Елбасы Нұрсұлтанның бастамасы
Сұрақ:               Қазақстанның астанасы қай қала?
                        -  Астана қаласы.
Ән:                  « Астанам» орындайтын 5 сынып оқушысы: Нұршат. 
1 – жүргізуші:   Ел мен ердің ақ тілегі бір екен,
                            Елі дарқан,ері жайсаң, дүр екен.
                            Қиын өткел.тар жол,тайғақ кешуден,
                            Қазақ көшін ,  қыр асырған Нұрсұлтан.
2- жүргізуші:    Жер ұйығым жампозыңды жыр етем,
                            Аты да оның.заты оның нұр екен,
                            Темірқазық- адастырмас Алашты,
                            Дана- басшы,дара басшы-Нұрсұлтан.
Сұрақ:               Қазақстан Республикасының Президенті кім?
                            Нұрсұлтан  Әбішұлы Назарбаев.
2- саяхат:        « Қазақстан-2050; Мәңгілік ел» жолдауына.
Мұғалім:          Қазақстан Республикасының Президенті- Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан 
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халқына 2014 жылдың 17 қаңтарында жолдауын жолдады
Тақырыбы:Қазақстан жолы-2050:Бір мақсат,бір мүдде,бір болашақ!»
                        --Жолдау деген не?  халыққа бағыт-бағдар сілтеуі.
                        --Мақсат дегеніміз не? Бір нәрсеге ұмтылу,алдыңа мақсат қойып соны орындау .
                        --Мүдде- деген жеке,дара адам. Адамдардың еркі мен әрекет бағытын айқындау.
                        --Болашақ деген  не? Ол сенсің,келешекті жалғастырушы болашақсың..
--Мәңгілік ел деген ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы.Ол арманы Тәуелсіз 

мемлекет атану еді .Бар арманымыз ақиқатқа айналды. Мәңгілік Елордамыз,Мәңгілік Қазақтың 
Перзенті,Мәңгілік Ел бағдары-«Қазақстан-2050»стратегиясы.

Стратегия  деген-ауқымды.жан-жақты қамтылған келешекке арналған бағдарлама.
«Қазақстан-2050»-Мәңгілік Елге бастайтын ең абыройлы,ең мәртебелі жол.
Осы жолдан айнымайық деп халыққа   жолдады.
Жолдаудағы басты мақсат:1-   дамыған 30 елдің қатарына кіру мәселесі.
Білім туралы көптеген тапсырмалар бар.Олар  мектепте қазақ,орыс және ағылшың тілдерін білуге 

тиіс, Оларды оқыту нәтижесі оқушыларды сындарлы ойлау өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау
машығын игере білу деді.

 Өзекті мәселенің бірі- Мемлекеттік тіл. « Енді ешкім өзгерте алмайтын бір ақиқат бар . « Ана 
тіліміз Мәңгілік Елімізбен бірге Мәңгілік тіл болды!» Осыны ұлт ұйытқысы ете білу керек.

1- жүргізуші: Тіл тағдыры-барша қазақ халқымның тағдыры,                                         
                         Қазақ тілім- өз тілім, ана тілім.
                         Абай.Мұхтар сөйлеген дана тілім,
                         Қастерлейді ұл-қызың мәңгі сені,
                         Болашағым, бақытым.дара тілім.
2-жүргізуші:   Сүйемін туған тілді- анам тілім,
                         Бесікте жатқанымда берген білім,
                         Шыр етіп жерге түскен минутымнан,
                         Құлағыма сіңірген таныс үнім,
Ән:                  Ана тілім!» 1 сынып оқушысы Байжан Жібек
3- саяхат :    «Біз Қазақстанның  болашағымыз»
Мұғалім:       Әсемпаз болма әрнеге
                        Өнерпаз болсаң арқалан
                        Сенде бір кірпіш дүниеге,
                        Кетігін тапта бар қалан. деп Абай атамыз жырлағандай сендерде болашақтың іргесін 

қалаушы ұрпақсыңдар.Болашақтың іргесін білімді,ақылды адам ғана құрады. Біздің болашақ 
оқушыларымыз  қандай болу керек? деген сұраққа1 сынып оқушылар жауап беруге әзір.

Ортаға  оқушылар шығып, тақпақтарын тарту етеді.
1-оқушы: Біз тәуелсіз Қазақстанның болашағымыз.Ел ертеңі-біздің  қолымызда. Қазақстанның 

көркеюі. өркендеуі-біздің қолымызда.Сондықтан біз болашаққа біліммен жетістіктерімізбен, жақсы 
тәрбиемізбен,өнерімізбен жетуіміз керек.

2-оқушы: Міне біздің алдымызда үлкен «Болашақ» шыңы тұр. Сол шыңға талмай,шаршамай нық 
сеніммен жетуіміз керек.Сондықтан әр түрлі сынақтардан өтеміз, өсеміз.

3- оқушы:    Қуанышқа бөленіп әр күніміз,            
                      Бақыттымыз балалар.барлығымыз.
                      Біз-Отанның балдырған ұлдарымыз,
                      Әдептілік.батылдық-ұранымыз!
4- оқушы:   Біз балдырған баламыз,
                     Шырқап әнге саламыз.
                     Туған жердің төрінде,
                     Алау болып жанамыз.
5- оқушы:   Алау болып жанамыз,
                     Құлыншақ боп шабамыз.
                     Балапандай  талпынып,
                     Көкке қанат қағамыз!
6 – оқушы: Шалғында  құлпырған,
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                     Гүлдерден аумаймыз.
                     Ілгері  ұмтылған.    Осы біз  қандаймыз?
Хормен:      Біз-бақытты баламыз !
                     Біз - Қазақстанның болашағымыз !
                     Біз-болашақтың  гүліміз !
Ән:            « Жас дәуірдің түлегіміз » Орындайтын: 1 сынып оқушылары.
 4- саяхат: « Болашақтың энергиясы-ЭКСПО-2017» көрмесіне саяхаттау- Али Айдар.
Мақсаты:  Оқушыларға болашақта болатын ЭКСПО-2017 көрмесімен таныстырып. Қазіргі 

Астанамен, болашақтағы Астана қаласымен.Болашақтың энергиясы:күн, жел, судан алынатын 
жерлерімен таныстыру. 

«Қандай мамандық түрін білесің?»   Интерактивті тақтадан  суреттерін көрсету.                     4
Мақсаты: Оқушылар өздері білетін мамандық иелерін айта отырып, келешекте өздері мамандық 

таңдауға үйрету, ойын ашық айтуға,мамандық иелеріне қызығушылығын ояту.
Сурет бойынша:биші.әнші,спорт,аспазшы, суретші, заңгер, дәрігер, мұғалім, құрылысшы 

мамандығы туралы  сұраққа жауап береді
 5-саяхат:« Мен болашақта кім болам?»  оқушылар өзі армандайтын  мамандығы туралы 

ойларын айтқызу.
 1 бала-Жазушы-      Жанерке.      2 бала- Президент-  Ерасыл.
3 бала- Ағылшын-   Жібек.   4 бала- Спортшы-    Димаш
5 бала-  Биші-           Ақбота     6 бала- Мұғалім-      Айжанар.
Ән. «Ұстазыма» орындайтын: 9 «б» сынып оқушысы Жетпісбаев Серік.
7 бала- Аспазшы-      Нұрым    8 бала- Дәрігер-         Дильназ
9 бала-  Заңгер-         Аружан   10 бала-Құрылысшы- Расул
11 бала- Суретші-      Айжан    12 бала- Сарбаз    -      Мирас
Ән:  « Мен өскенде солдат боламын» орындайтын-1 «б» сынып оқушылары.
Мұғалім: Міне оқушылар Болашақта өз ұлтын,елін.жерін,Отанын сүйетін ұлтжанды,өр намысты, 

биік рухты болыңдар!  Қазақстанның болашағы сіздерсіз ! 
1-жүргізуші: Тілейік біз сіздергі жақсылықты,
                       Өсе бер гүлдей жайнап,ей жас талап.
                       Бейбіт елдің бақытты ұланымыз,
                       Бейбітшілік-бұл біздің ұранымыз.
2- жүргізуші:Құлпырған еліміздің ұл-қызымыз,
                       Әзірге маңдайдағы құндызымыз.
                       Арасын жер мен көктің жалғаушымыз,
                       Ертеңгі жарқыраған  жұлдызымыз
Хормен:Қарышта жайна Қазақстан!  Қазақстанның болашағы гүлдене берсін!
 Ән:        «Атамекен»
 Бағалау; Белсенді қатыстыңдар! 
               Бәрің дұрыс ойлап, әдемі айтыңдар!
               Өз ойларыңды еркін айтыңдар!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Қызылорда қаласы.  №176 орта мектебінің ІІ санатты қазақ тілі 
мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Нуфтуллаева Гулзакира

 Зинадинқызының сабақтары мен баяндамасы

«Бекітемін»  Директордың оқу ісі
жөніндегі орынбасары:                              Б.Сыздықова  

 Пән аты: Әдебиет    Сыныбы: 5 «А»   Күні: 20.02.14ж                                                                       

Сабақтың тақырыбы: Сапарғали Бегалиннің «Бала 
Шоқан» әңгімесі

Сілтеме: Оқулық, 179-184 беттер
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Жалпы мақсаттары: Танымдық: Әңгімені оқыту 
арқылы сындарлы ойлауға, жүйелі 
талдау жұмысын жүргізе білуге , өз 
ойларын қорытуға  машықтандыру

Эмоциялық:  Өзара қарым-қатынас
жасауға,бірін-бірі қызығушылықпен 
тыңдауға қалыптастыру

Әлеуметтік:  Оқушылардың бірдей 
оқу мен оқыту үдерісіне қатысуына 
ықпал ету,  әлеуметтік  ортада  
үйлесімділік  әрекеттерге  баулу.

Оқу нәтижесі    - Әңгіме мазмұнын түсінеді, 
жоспар құру арқылы талдай біледі

   - Көпшілік  алдында сөйлеу 
мәдениеті қалыптасып, белсенділігі 
артады

  -  Топпен жұмыс жасай алады
Негізгі идеясы       -Шоқандай ұлы тұлға 

қалыптастыру, достықты бағалай 
білуге 

үйренеді
Тапсырма көздері    1. Қайталау- оқу анасы

   2.«Білген сайын келеді біле 
бергім...» ( зерттеу жұмысы)

   3. «Ой жинақта жоспарлап» 
(мәтінді мазмұндау)

   4.  Жұмыс дәптері
   5. «Зерделі сұрақ, ұтымды 

жауап»
Сабақтың көрнекілігі   Интерактивті  тақта, слайд, плакат, 

маркер, стикер
Мотивациялық кезең Зейіндерін  шоғырландыру

   Әрбір адам?-Туысым,досым, 
жұрағат

   Әрбір сабақ?-Үйрену, ұғу,ұлағат
   Әрбір ісің?-Тірлік,бірлік,адамдық
   Әрбір сөзің?-

Шындық,бірлік,адалдық 
Үй тапсырмасы     1.     Сапарғали Бегалин кім?

2  «Бала Шоқан» әңгімесі  қалай 
жазылды?                                   
3. «Бала Шоқан»  әңгімесін 
толық оқып келу
4.   Ш.Уалиханов туралы зерттеу 
жұмысы  

Кейінгі тапсырмалар «Зерделі сұрақ, ұтымды жауап»
     «Блум таксономиясы» арқылы 

оқушыларға сұрақ қою, тапсырма беру
Білу-  Әңгіме кім туралы?
Түсіну- Шоқанның бойынан қандай

қасиеттерді байқадың? 
Қолдану- Шоқан өмірінен үлгі 

алуға бола ма? 
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Талдау-  Шоқанның өнерге 
қызығушылығы болашақ өміріне 

                әсер етті ме?
Жинақтау-«Достықтары 

жарасқан...» эссе жазу
Бағалау-«Бүгінгі  сабақтан алған 

әсерім...»   рефлексия
Бағалау Топтық бағалау 

Жұптық бағалау
Өзін-өзі бағалау
Критерий  арқылы

Үйге тапсырма 1.«Шоқандай болғым келеді» 
шығарма жазу.

2. Әңгімеден көнерген сөздерді 
теріп жазу

Қызылорда қаласы.  №173 орта мектебінің ағылшын тілі пәнінің 
 Ісанатты мұғалімі Басығараева Шынархан Есмаханқызы

БАЯНДАМА

АҒЫЛШЫН ҚАЗАҚ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІН 
АУДАРУДАҒЫ ТІЛДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Тілдің лексикасында қаралатын лексикалық бірліктерден (жеке сөздерден) басқа тіл бірліктерінің
тұрақты сөз тіркестері деп аталатын неғұрлым күрделі ерекше түрі қалыптасқан. Бұларды тіл білімнің
фразеология  саласы  зерттейді.  Фразеология  термині  (грек  phrasis  сөйлемше  және  logos  сөз,  ілім
сөздерінен шыққан) қазіргі тіл білімінде екі мағынада қолданылады. Бірінші, тілдің фразеологиялық
құрамын  зерттейтін  саласы,  екінші,  белгілі  бір  тілдегі  фразеологизмдердің  жиынтығы  дегенді
білдіреді.

Осы күнгі тіл білімінде фразеологизм деген ұғым кең мағынада қолданылады. 1990 жылы шыққан
«Лингвистикалық  энциклопедиялық  сөздікте»  фразеологизмге  мынадай  анықтама  берілген:
«Фразеологизм дегеніміз формасы жағынан синтаксистік құрылымдармен ұқсас, бірақ олардай жалпы
заңдылыққа  сай  сөйлеу  кезінде  жасалмай,  даяр  қалпында  қайталап  қолданылатын,  семантикалық
және лексика – грамматикалық құрамы тұрақты сөз тіркестері  мен сөйлемшелер.  Осы анықтамаға
қарағанда фразеологизмдерге кең мағынада тілдегі мағына бірлігін сақтаған тұрақты сөз тіркестерінің
түрлері  мен  сөйлемшелер,  коммуникативтік  тұрақты  қолданыстағы  әр  түрлі  коммуникативтік
бірліктер, қос сөздер мен қосарлы тіркестер, ресми іс құжаттардағы даяр сөз орамдары т.б. түрінде
болуы мүмкін.

Фразеологизмдердің  осы  айтылған  түрлерінің  құрылымдық,  мағыналық,  қолданымдық  сипаты,
лексикологияға қатысты бірыңғай емес. Сондықтан тәжірибе жүзінде фразеологизмдер тар және кең
мағынада  қарастырылады.  Бұлайша  бөліп  қарастырудың мәні  фразеологизмнің  лексикалық  бірлік
ретінде  танылатын  атауыштық  сөзбен  мағыналық  байланысына,  сол  арқылы  лексикологиямен
жақындасатынына негізделген.

Мақал  –  мәтелдердің  фразеологизмдерге  қатысы.  Фразеологизмдер  мен  мақал  –  мәтелдердің
арақатынасы  өте  күрделі.  Кең  мағынада  мақал  –  мәтелдер  және  оларға  жақын  қанатты  сөздер
фразеологизмдерге жатқызылуы әлі  толық шешілмеген мәселе емес.  Бұлардың фразеологизмдерге
қатысын  түсіну  үшін,  алдымен  мақал  –  мәтелдердің  тілдік  сипатын,  әрқайсысының  өзіндік
ерекшеліктерін,  бір  –  бірінен  айырмасын  түсіну  қажет.  Мақал  мен  мәтел  бір  –  біріне  ұқсас
болғанымен, құрылымы, білдіретін мағынасы жағынан бірдей емес.

Мақал  деген – халықтың ғасырлар бойғы дүниетанымы, тәжірибесі жинақталып берілген, мазмұны
жағынан  ғибрат,  өсиет  сияқты,  ізгі  қасиеттерді  уағыздайтын,  құрылымы жағынан әрі  көркем,  әрі
ырғақты,  ықшам  нақыл  сөз.  Мақал  формасы  жағынан  аяқталған  сөйлем  іспеттес.  Мақалдардың
көпшілігі екі компонентті, яғни құрмалас сөйлем типтес болып келеді. (түстік өмірің болса, кештік
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мал жина;  ер бір рет өледі,  ез  мың рет өледі   т.б.)  Мағынасы жағынан екі  компонентті  мақалдың
алдынғы бөлімінде әр нәрсенің жайы не әрекетінің жағдайы, шарты байымдалса, кейінгі бөлімінде
соған қатысты қорытынды,  түйінді  пікір тұжырымдалады (бір кісі  таққа  отырса,  қырық кісі  атқа
отырады; ер арыса аруақ, ат арыса тулақ т.б.). Бірақ мақалда айтылатын ойдын өзара шарттылығы
міндетті болмай, логикалық жағынан бір – біріне ұқсас өмірдегі құбылыстар оның екі бөлімінде де
байымдау түрінде берілуі мүмкін.

Мысалы:
Су басынан бұзылады, балық басынан шіриді; адам құлақтан азады, көңілден семіреді т.б.
Мақал дәл мағынасында да, ауыс мағынасында да айтылады.
Мысалы:
туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас; еңбек ширатады, өмір үйретеді дегендер дәл 

мағынасында, ал ат басына күн туса, ауыздықпен су ішер; адам аласы ішінде, мал аласы сыртында; 
иттің иесі болса, бөрінің тәңірі бар дегендер ауыс мағынада жұмсалып тұр. Дегенмен, қазақ тіліндегі 
мақалдардың көпшілігіне ауыс мағынада қолданылу тән сияқты.

Мақалдардың арасында да синонимдестік кездеседі.
Мысалы:
кісі елінде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол – өзге елге ұл болғанша, өз еліңде құл бол; жекен 

жерінде көгереді, ер елінде көгерер; әркімнің өз жері – Мысыр шаһары т.б. мақалдар бір – бірімен 
синонимдік қатынаста тұр.

Ал мәтелге келсек, жоғарыда мақалға берілген анықтаманы оған да беруге болады. Мәтел де халық 
даналығынан туған, мағынасы уағыз, өсиетке негізделген, құрылымы көркем, ырғақты, әрі ықшам сөз
үлгісі. Мәтелдің мақалдан айырмасы – мәтелде айтылатын ой – пікір мақалдағыдай емес, негізінен 
жанама түрде астарлау, меңзеу түрінде берілетіндігінде. 

Мысалы:
кісідегінің кілті  аспанда,  естіген құлақта жазық жоқ,  сұлуынан жылуы,  жаман күйеу қайынсақ,

келегештің  тұзы жеңіл,  таз  әулекі,  соқыр әңгүдік  деген мәтелдерде  мақалдағыдай байымдау,  оны
қорытындылау жоқ, тек бір жағдайды жанамалап, меңзеп, тұспалдап білдіру ғана бар. Демек, мақал
мен мәтелдің айырмасы – олардың мағынасына байланысты, білдіретін ой пікірдің (мағынасының)
білдірілу тәсілінде.  Ой – пікір,  ұғым мақалда неғұрлым анық,  ашық айтылса,  мәтелде тұспалдап,
жанамалап,  меңзеп  айтылады.  Мәтел  құрылымы  жағынан   көбінесе  жай  сөйлем  іспеттес,  бір
құрылымнан тұрады.

Мысалы:
Саудада достық жоқ, қорыққанға қос көрінеді, заманына қарай амалы, бөрік кигеннің намысы бір,

ер кезек үшке дейін, соқыр ат қотыр атқа үйір, тентек шоқпар жинайды т.б.
Қанатты сөздер - тарихи көрнекті  қоғам қайраткерлерінің, ойшылдар мен көркем сөз шеберлерінің,

ғалымдардың шығармаларында немесе фольклорлық, публицистикалық туындыларында кездесетін,
қолданылуы тұрақты, бейнелі, терең мағыналы нақыл сөздер, афоризмдер. Мақал – мәтелдер сияқты
қанатты  сөздер  де  айтайын  деген  ойды  мәнерлеп  жеткізу  үшін,  стилистикалық  тәсіл  ретінде
жұмсалады.

Мысалы:
Абайдағы – білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез; әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсан

арқалан;  тамағы тоқтық,  жұмысы жоқтық аздырар  адам  баласын;  әкенің  баласы болма,  адамның
баласы бол; еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей; баяғы жартас бір жартас, қаңқ етер, түкті
байқамас; адасқанның алды жөн, арты соқпақ; лай суға май бітпес қой өткенге; досы көппен сыйлас,
досы  жоқпен  сырлас  т.б.    Ыбырайдағы  –  кел,  балалар,  оқылық,  оқығанды  көңілге  ықылас  пен
тоқылық; аурудан аяған күштірек; байлық қанағатта; өзі болған жігіттің аяғынан аямаңыздар т.б.

 Республиканың,  мемлекеттің  тілі  ретінде  оның  халықаралық  қатынастар  деңгейдегі
коммуникацияда  қолдану  ықтималдығын  жоққа  шығаруға  болмайды.  Өзара  қарым  –  қатынастың
нығаюы, тіларалық байланыстардың, ағылшын – қазақ қостілдігінің жандануы, дамуы, осыған орай,
классикалық, көркем әдеби шығармалардың, саяси ақпараттардың, халықаралық зор мәнділікке ие
құжаттардың  аралық  тіл  (язык  посредник)  ықпалынсыз  тікелей  қазақ  тіліне  аударылуы  таяу
болашақта  өрістей  түседі.  Ал,  шет  тілін  үйретуде  және  аударма  жұмысында  аса  бір  қиындық
туғызатын  тілдік  бірліктер  –  фразеологизмдер  мен  мақал  –  мәтелдер.  Оның  себебін  тілдің
фразеологиялық,  паремеологиялық  жүйесіндегі  тұрақты  тіркестердің  ұлттық  сипатының,  ұлттық
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нақышының ерекшелігімен түсіндіруге болады. Тілдік бірліктердің тұтас мағынасын жете түсінбей,
тіркес  құрамындағы  сыңарлар  мәнін  негізге  ала  отырып  аудару  әртүрлі  келеңсіз  жағдайларға,
«сәтсіздіктерге»  ұшыратуы  әбден  мүмкін.  Сондықтан  мақал  –  мәтелдің  тіларалық  семантикасын
салғастыра зерттей отырып, ондағы жалпы азаматтық, жалпы халықтық мәнділіктер мен заңдылықтар
және этностық ерекшеліктерді, сондай – ақ ұлт, тіл, мәдениет және өркениеттің өзара сабақтастығын
айқындау да аса өзекті мәселелер қатарына жатады.

 Мақал – мәтелдердің тіл білімінде, оның ішінде, қазақ және ағылшын тілдерінде әр тұрғыдан азды 
– көпті зерттеліп келгені мәлім. Зерттеу нысанына қатысты еңбектерге тоқталар болсақ, мақал – 
мәтелдердің тілдік табиғаты, олардың басқа тұрақты тіркестермен ұқсастықтары немесе 
ерекшеліктері А.Байтұрсынов, І.Кеңесбаев, Р.Сәрсенбаев, Б.Адамбаев, Ә.Қайдар, С.Нұрышев, 
Ғ.Мұсабаев, М.Ғабдуллин, Ғ.Тұрабаева салыстырмалы – салғастырмалы тұрғыдан А.Нұрмаханов, 
Э.Мұқышева, А.Дондаева, Д.Беғалықызының т.б. жұмыстарында қарастырылған. Ағылшын тіліндегі 
ұлттық болмыс және ұлттық таныммен тығыз байланысты тұрақты тіркестерді, мақал – мәтелдерді 
жан – жақты, түбегейлі зерттеген ғалымдар – Н.Барли, А.Дундэс, А.Крикман, М.Куузи, Г.Мильнер, 
А.Тэйлер, Г.Л.Апперсон, Линда және Роджер Флавэлдер. «Ұлт пен тіл біртұтас» деген қағидаға 
сәйкес, қазақ және ағылшын мақал – мәтелдерін тек тілдік емес, этнолингвистикалық тұрғыдан 
қарастыру бірлік астарындағы ұлттық болмысты тану жағынан да өзекті мәселе қатарына жатады.

Жұмыстың нысанын туыс емес қазақ және ағылшын тілдеріндегі мақал – мәтелдерді аударудағы 
тілдік ерекшеліктерді талдау құрайды.

«Ұлт пен тіл біртұтас» деген қағидаға сәйкес, қазақ және ағылшын мақал – мәтелдерін тек тілдік 
емес, этнолингвистикалық тұрғыдан қарастыру бірлік астарындағы ұлттық болмысты тану жағынан 
да өзекті мәселе қатарына жатады.

Сондай – ақ этнолингвистика мен лингвомәдениеттану салаларының жалпы тіл білімінде дербес 
пән болып қалыптасқан тұсында мақал – мәтелдерді тілдің «таза» ішкі жүйесі (имманентті жүйе) 
тұрғысынан қарағаннан гөрі, оларды тілі мен мәдениеті алшақ жатқан басқа халықтардың 
(ұлттардың) тілдік бірліктерімен салғастыра зерттеу арқылы олардың семантикалық құрылымындағы 
ерекшеліктері мен ұлттық сипатты айқындау аса маңызды болып отыр.

Жұмыстың  мақсаты  мен  міндеттері.  Жұмыстың  негізгі  мақсаты  –  қазақ  –  ағылшын  мақал  –
мәтелдерін  салғастыра  зерттей  отырып,  олардың  мазмұн  межесіндегі  ұқсастықтары  мен  ұлттық
сипатын  ашу.  Аталған  тілдік  бірліктердің  семантикалық  құрамындағы  ортақ  тұстары  мен
ерекшеліктерін және себеп – салдарын айқындау.

Жұмыстың  теориялық  және  практикалық  мәнділігі.  Қазақ  және  ағылшын  тілдеріндегі
паремиологиялық  бірліктерді  тіл  иелерінің  тарихымен,  дүниетанымымен,  рухани  және  дәстүрлі
тұрмыстың мәдениетімен сабақтастыра қарастыру нәтижесінде қарастырылған тұжырымдар жалпы
және  салғастырмалы  тіл  білімі,  этнолингвистика,  фразеология,  лингвомәдениеттану  ғылымдарын
теориялық тұрғыдан жетілдіруге белгілі бір дәрежеде үлес қосады.

Жұмыстың құрылымы. Зерттеу жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан және қолданылған
әдебиеттер тізімінен тұрады. Зерттеу жұмыстың кіріспе бөлімінде тақырыптың өзектілігі негізделіп,
оның мақсаты мен міндеттері  анықталды.  Қарауға  ұсынылатын негізгі  тұжырымдар  айқындалып,
жұмыс барысында қолданылған әдіс – тәсілдер сипатталды.

Зерттеу жұмыстың «Қазақ  және  ағылшын тілдеріндегі  мақал  –  мәтелдің  лингвистикалық және
этнолингвистикалық сипаты» деп аталған бірінші тарауында мақал мен мәтелге анықтама беріліп,
өзара ортақ тұстары және айырмашылықтары айқындалды. Қазақ және ағылшын тілдері бойынша
мақал – мәтелдерді зерттеуге арналған ғылыми еңбектерге жалпылама шолу жасалып, аталмыш тілдік
бірліктерді топтастыру ұстанымдары айқындалды. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Қызылорда қаласы.  №120 Жамбыл атындағы орта мектебінің 

мұғалімі Искакова Нурила Серікқызы

Тақырыбы: Бейнелеу өнеріне саяхат
Мақсаты: бейнелеу өнері пәнінен алған білімдерін  өнерімен ұштастыру, ой ұшқырлығына баулу,

ұйымшылдыққа, достыққа тәрбиелеу.
Көрнекілік: карта- сызба, сөзжұмбақтар, плакаттар, суреттер.
Көрнекті құралдар: альбом, қарындаш, қылқалам, өшіргіш т.б.  
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Сабақтың барысы:    I.Ұйымдастыру кезеңі.
• Оқушыларды топқа бөлу
• а) Жылы түс   б) Суық түс
• Әділқазылар алқасымен таныстыру
• Оқушыларға сабақтың тақырыбын, міндетін түсіндіру.

Назарларын карта-сызбаға түсіру.
Бүгінгі  сабағымызда  біз  ойша  бейнелеу  өнеріне  саяхатқа  шығамыз.  Ол  үшін  7  кедергі

аялдамалардан өтуіміз керек. Бұл кедергілерден өту үшін бейнелеу өнері пәнінен алған білімдеріміз,
дағдыларымыз көмектеседі. 

1-ші  аялдама: Сіздерге  сөз  жұмбақ  жасырылады.Бұл  сайыста  сіздердің  қаншалықты  бейнелеу
өнерінде кездесетін терминдерді білетіндеріңізді тексеріледі. 

Тақтаға сөз жұмбақ ілініп, әр топқа сұрақтар беріледі. 
2-ші  аялдама: Топтпрға  әр  түрлі  геометриялық  денеде  қиылған  фигуралардың  аттарын  атауы

керек. Сол геометриялық фигураларды бояйды.
Мысалы: қызыл + сары = тоқсары
       көк + сары = жасыл
       қара + қызыл = қоңыр
       қара + ақ = сұр
3-ші аялдама: қиылған суреттерді құрастыру керек. Құрастырып шыққан соң, сол шығарма қалай

аталады, қандай өнер түріне жатады?
4-ші аялдама: бір сиқыршы түстердің әріптерін ауыстырып жіберіпті, сол әріптерді орындарына

қойып, түстерге бостандық берейік. Анаграмма шешу. 
Лызық – қызыл, лысаж – жасыл, рақа – қара, қорыста – тоқсары, ырыс – сары, дөргілік – көгілдір.
5-ші  аялдама: Біздің  қаншалықты  үйлестіру  заңдылықтарын білетініміз  сыналады.  2  топқа  әр

түрлі, үлкенді-кішілі қағаздан ойылған құмыралар, жемістер, көкөністер үлестіремін. Әр топтан бір
оқушыдан  шығып,  тақтаға  жапсырылған  белгілі  бір  формат  бетіне  түрін,  түстерін  үйлестіріп
натюрморт  құрастырады.  Әділқазылар  алқасы  оқушылардың  натюрмортты  формат  бетіне  дұрыс
орналастыруын, пропорция ескертеді.

6-шы аялдама: Сурет сайысы өтеді.  Тақтаға 2 плакат ілінеді,  тақпақ оқылады, мазмұның 2 топ
жасырып  суреттен  салып  береді.  Әділқазылар  алқасы  суретшілердің  жылдамдығына,  суреттің
сапасына қарай бағалайды.

7-ші  аялдама: Өнер  туралы  жұмбақ,  мақал-мәтелдер  сайысы  өтеді.  Әр  топқа  2  жұмбақтан
жасырамын.  Топтардың шапшаңдығына байланысты ұпай беріледі.  Мақал-мәтелдерді 2 кезектесіп
айтады, қайталау керек. Қай топ көбірек айтады соларға ұпай беріледі. 

Әр сайыс арасында қолы бос оқушы өз өнерін көрсетеді (ән, би т.б.).
Сабақ  қорытындыланады. Сабақ  соңында  әділқазыларға  сөз  беріледі.  Жеңімпаз  топ  аталып

өтіліп, барлық оқушыларға сыйлықтар үйлестіріп, марапатталады.
 Қызылорда қаласы.  №171 Ғ. Мұратбаев атындағы орта мектебінің

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Құрманалі Айгүл Айбергенқызы

Сыныбы: 5-сынып  Пәні: Әдебиет
Сабақтың тақырыбы: «Ертегі, оның жанрлық ерекшелігі»
Сабақтың мақсаты:
А) Білімділік: оқушыларға ертегілер және оның жанрлық ерекшеліктері туралы түсіндіру, 

ертегілердің түрлерін ажырата білуге дағдыландыру.
Ә) Тәрбиелік: балаларды адамгершілікке, шыншылдыққа, адалдыққа, ертегінің бай, көркем тілі 

арқылы шешен сөйлеуге тәрбиелеу. 
Б) Дамытушылық: жаманнан жиреніп, жақсыны үйреніп, оны өмірде пайдалана білуге ұмтылдыру, 

ертегі оқуға деген қызығушылықтарын арттыру.
Сабақтың типі: Жаңа білім беру
Сабақтың түрі: Аралас сабақ
Сабақтың әдісі: Түсіндіру, әңгімелеу, сұрақ-жауап
Көрнекілігі: Ертегі кітаптар, дискілер, интерактивті тақта
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Пәнаралық байланыс: Тарих
                        Сабақтың барысы
Ұйымдастыру кезеңі: Оқушыларды сабаққа психологиялық дайындау, ойын бір ортаға топтау 

мақсатында ортаға мынадай ой тасталады:
- Біздің бүгінгі және  ертеңгі, болашақтағы мақсатымыз не?

Балалар осы сұраққа мына түрде жауап береді.
- Оқу, білім алу
- Тәрбиелі саналы азамат болу
- Еңбек ету

Ол үшін не істеу керек?
- Үлкенді тыңдап, сабақты зейін қоя тыңдау керек.

ІІ Үй тапсырмасын сұрау
- Жұмбақтар
- Жұибақтар жазу
- Өзің жұмбақ құрастыр

ІІІ Үй тапсырмасын қорыту
Тест жұмысы
1. Ауыз әдебиетінің неше түрі бар?
А)3
Ә)4
Б)9
2. Жар-жар, тойбастар, беташар сияқты салтқа байланысты туған жырлар ауыз әдебиетінің қай 

түріне жатады.
А) тұрмыс – салт
Ә) батырлар жыры 
Б)  лиро-эпостық жырлар
3. Фольклор сөзі қандай мағына береді
А) баяғы, ертедегі
Ә) ауызша шығарылған халық шығармасы
Б) батырлар туралы жыр
4. Әдебиетті «асыл сөз» деп атаған кім?
А) М.Дулатов
Ә) М.Әуезов
Б) А.Байтұрсынов 
5. «Жұмбақ адамның дүниетану жолыындағы ойының, қиялының шамасын білдіреді», - деген кім
А) М.Әуезов
Ә) С.Торайғыров
Б) А.Байтұрсынов 
ІІІ Жаңа сабақ
Ой шақыру 
   Интерактивті тақтадан қазақ халқының әр түрлі ертегілерінің суреттерін көрсетемін.

- Балалар бұл суреттерден не көріп отырмыз.
- Ертегілер
- «Мақта кыз бен мысық» ертегісі
- «Ер Төстік» ертегісі
- «Аю түлкі және қойшы»

  Ал, балалар бүгін біз ертегілер тақырыбы бойынша жаңа сабағымызды өтеміз. Тақтаға күн реті 
мен тақырып жазылады.

Мұғалімнің тақырыпты түсіндіруі:
    Ертегілер ауыз әдебиетінің ең көне жанрына жатады. Бұларда көбінесе өмірде сирек кездесетін 

немесе мүлде кездеспейтін, ойдан шығарылған оқиғалар баяндалады. Олар ауызша айтылып ,ел 
есінде, ғасырлар бойы сақталып, ұрпақтан ұрпаққа ауысып, біздің дәуірімізге жеткен. Әр кезеңде 
ертегі айтушылар өз жандарынан ертегі мазмұнына жаңа оқиғалар қосқан. Сөйтіп ол үнемі жаңарып , 
толықтырылып, жетілдіріліп отырған.
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Халық ерте кезде – ақ әрқашан зұлымдықты әділеттік жеңеді, адам табиғаттың асау сырларын 
біліп, амалдар қолдана алатын болады деп сенген. Жақсы өмірді аңсаған, қашықтарға тез жетуді, 
ғажап күшті болуды, көке ұшуды, жер астын түсіп, асыл қазынасын алып, пайдалануды 
армандаған.Соның бәрі ертегілерге арқау болған. Сондықтан да ертегіде халық қиялы, арманы, 
даналығы ғасырлар бойы жинақталған өмір тәжірибесі бар.

Ертегіге бай елдердің бірі – қазақ халқы. ХІХ ғасырдан бастап, қазақ ертегілерінің ғажап та 
көркем үлгілерін В.Радлов, Г.Потанин, И.Березин, А.Алекторов, П.Мелииоранский, Ш.Уәлиханов, 
Ә.Диваев сияқты белді де белгілі ғалымдар жинап, жариялай бастады.

Кейінгі кезенде қазақ ертегілерін зерттеуде М. Әуезов, Қ. Жұмалиев, Е.Ысмайыловтар белсене
араласты. М.Ғабдуллин, Б,Кенжебаев, С.Садырбаев қосқан үлесі де елеулі.

Оқулықпен жұмыс
   Оқушыларға оқулықтағы ертегілер тақырыбын оқуға беремін.
Балаларға үш ертегінің түрлеріне байланысты парақшалар таратамын.
І топ  Қиял-ғажайып ертегі
ІІ топ Хайуанаттар туралы ертегі
ІІІ топ Шыншыл ертегі
Жаңа сабақты бекіту
   Оқушыларға бірнеше ертегілер тыңдатамын. Сол ертегілердің қай түріне жататындағын балалар 

ажыратады. Балалар қай түріне жататынын айтқаннан соң интерактивті тақтадан кестені 
көрсетеді.Осы кесте бойынша дәлелдейді.

Ертегілер
Хайуанаттар туралы ертегі Қиял - ғажайып ертегі Шыншыл ертегі

Дәптермен жұмыс
   Ертегі жазу
Ерте, ерте, ертеде, ешкі құйрығы келтеде.........

Жаңа сабақты қорыту:
- Ертегі дегеніміз не?
- Ертегінің неше түрі бар?
- Ертегінің авторы бар ма?
- Ертегілердегі халық арманы шындыққа айналды ма?
- Ертегі проза түрінде бола ма, әлде өлең түрінде бола ма?

           Үйге тапсырма беру
- Ертегі туралы түсінік
- Ұнаған ертегі оқу
- «Сүйікті ертегімнің кейіпкері» әңгіме жазу.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Қызылорда қаласы. Есентаева Жанар Сарсенбаевна

Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Книжное царство – мудрое государство!

Цель урока: Привитие любви к книге и чтению.
Задачи: Вызвать  у  ребят  желание  систематически  общаться  с  книгой  и  посещать  библиотеку;

познакомить с правилами обращения с книгой и учебником.
Оформление: Плакат «Школьники, берегите учебники», цитаты. Две выставки книг: новые книги

из  золотого  фонда  мировой  литературы,  соответствующие  возрасту,  и  книги  ветхие,  требующие
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ремонта; музыкальное оформление, выставка рисунок.
Библиотекарь:  Здравствуйте, уважаемые гости и дорогие друзья! Мы сегодня собрались с вами,

чтобы поговорить о книгах, о пользе чтения, о знаниях получаемых от книг, о любимых книжных
героях. В мире напечатано миллионы книг и чем больше вы их прочитаете, тем больше будете знать.

1.Ты учишь правдивым и доблестным быть,
   Природу, людей понимать и любить,

   Тобой дорожу я и тебя берегу,
   Без книги хорошей я жить не могу.
2.Даже маленький ребенок,
Не умеющий читать,
Только выйдет из пеленок – 
Просить книжку показать.
Книги дружат с детворою,
Книгу ценит ученик
И любимые герои 
Для него всегда пример!
3.Учись читать! Учись читать!
Важнее нет науки!
Тот, кто умеет сам читать,
Совсем не знает скуки.
4.У тебя друзей немало,
И живут они вокруг,
Но из всех друзей хороших
Книга самый лучший друг.  
Библиотекарь:  Книги, ребята,  это ваши самые верные и надежные друзья на протяжении всей

вашей жизни. Они помогут вам лучше учиться, обогатят вашу речь и фантазию. Из книг вы узнаете,
как устроен мир, они научат вас понимать людей, их мысли. Бывало, что книги запрещали и даже
жгли на кострах. Но книги выходили победителями из всех самых тяжёлых испытаний и помогали
человеку жить, освещали ему путь в жизни, звали на подвиг.
А знаете ли вы, ребята, хорошие, добрые слова о Книге? 

Учащиеся: Да знаем. 
Пословицы о книге.
С книгой жить - век не тужить.
Дом без книги – день без солнца.
Книга - мост в мир знаний.
Без книги мрак кругом.
Кто много читает, тот много знает.
Не красна книга письмом, а красна умом.
Книги читать – не в игры играть.
Лучше печатного не скажешь. Говорит, как книга.
Золото добывают из земли, а знания из книги.
Хорошая книга – точна беседа с умным человеком.
Без книги в мире ночь.
Из глубины моря черпают жемчуг,
Из глубины книги черпают знания.
Книги для ума, что теплый дождь для всходов.
Книга – твой друг. Без нее – как без рук.
Библиотекарь:  Молодцы, ребята! А вот всегда ли вы бережете книги? Умеете ли вы правильно

пользоваться книгой и учебником? А не бывает ли у вас вот так?
1.В уголок забился Петя
позабыл про все на свете!
Книжка интересная, новая чудесная!
О делах больших и важных,
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О полярниках отважных.
Подошел к нему братишка.

8. Не твоя ведь это книжка! Дай скорее!
9. Нет, не дам! – Дай! – обложка пополам.

2.Дрался Гришка с Мишкой,
Замахнулся книжкой,
Дал разок по голове,
Вместо книжки стало две.
3.Чтоб книжка дольше прожила,

Её ты береги, - 
Не рви, не пачкай, не ломай,
Ведь с ней вы не враги!
4.Чтоб книга обошлась

Без помощи лечебника
Знайте, дети хорошо
Просьбу всех учебников. 
5.Читай меня ты аккуратно,
   Ведь аккуратность мне приятна.
   Быть книги чистыми должны,
   Им руки чистые нужны

Библиотекарь: Песня. Музыка Шаинского, слова Тимофеевского «Песенка крокодила Гены». 
Библиотекарь: Сценка
Атамура: Учебники, почему вы так плохо выглядите. Похоже, вы бежите от кого-то?
Математика: Да, мы больные. На нас нету живого места. Мы ели унесли ноги.
Атамура: Да, понятно. Вы попались к ленивым небрежным ученикам. Они вас содержали, как

попало.
Русский язык: Да,  мы бежим,  именно от такого ученика.  Осталось  только бросить нас в

огонь.
Атамура: Идемте, я отведу вас в книжную лечебницу (подходят к книжному врачу). Я привел

к вам учебников, которые убежали от ученика. Оба сильно заболели от плохого обращения.
Книжный врач: Иди  сюда  «Русский  язык»  послушаем  тебя.  Твой  первый диагноз.  Вода

попало в книгу, поэтому листы быстро рвутся. Второй диагноз: Держали грязными руками, есть пятна
от масла, страницы загиблены.

Учебник  «Математика»  давай  тебя  посмотрим  (слушает  его  сердце).  Тебя  использовали
вместо палки и били твердые вещи, поэтому порвалась обложка учебника и поврежден переплет. И
все страницы оторвались друг от друга.  Второй диагноз:  Страницы исписаны, отмечены, поэтому
внешний вид ужасный. Теперь я вас не отдам вашим хозяевам, будете лежать в больнице и лечиться. 

Библиотекарь:  А знаете ли вы, ребята как нужно беречь книги, и какая же это просьба у всех
учебников?

1.Я твой друг и товарищ!
Береги меня везде
Я надежный твой помощник
И в учебе, и в труде.
2.Меня ты аккуратно оберни,
   Листки загнулись - быстро разогни.
3.Что за звери, что за птицы?
Учебник портить, не годиться!
Твой учебник не альбом
Рисовать не надо в нем!
Бейся над любой задачкой,
Но учебник не испачкай!    
4.Мой переплет не выгибай,
Мне корешок не поломай!
Нужен весь учебный год
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За учебником уход,
Чтобы чистым неизмятым

Он пришел к другим ребятам.
5.Чтобы запомнить, где вчера расстался ты с героем книги,
    не загибай листы мои, а положи закладку мигом.
6.Пусть буду я всегда опрятен, оберегай меня от пятен!
7.Когда изорван корешок и все страницы в пятнах разных,
   То внешний вид мой безобразный других детишек отпугнет.
Библиотекарь: Ну, ребята, вы хорошо знакомы с правилами обращения с книгой. А со многими ли

книгами вы уже знакомы? Проверим это. Конкурс «Угадай-ка». Вы должны определить что это? Или
из каких сказок взяты следующие отрывки.

1.Я все знаю, всех учу,
  Но сама всегда молчу.     Книга.
2.Не боится он, наш друг 
   Ни болот, ни луж, ни речек,
   Имя – из восьми лишь букв,
   Длинноносый человечек.     Буратино.
3.Дома все она оставила,
   И кастрюлю, и метлу.
   Жаль, что туфельку хрустальную
   Потеряла на балу.    Золушка.
4.Любимый всеми малышами 
зверек с пушистыми ушами
Все угадают без промашки,
знакомый облик.    Чебурашки. 
5.Бабушка девочку очень любила,
Шапочку красную ей подарила.
Девочка имя забыла свое,
А ну отгадайте имя её.   Красная шапочка.
6.Всех на свете он добрей,
   Лечит он больных зверей.
   И однажды, бегемота 
   Вытащил он из болота!
   Он известен знаменит.
   Это - …   Доктор Айболит.
7.Всех он любит неизменно,
   Кто б к нему ни приходил
   Догадались? Это Гена, это Гена…     Крокодил.
8.Фруктово–огородная страна,
   В одной из книжек-сказок есть она.
   А в ней герой – мальчонка овощной,
   Он храбрый, справедливый, озорной!      Приключения Чипполино.
9.А теперь про чей-то дом
   Разговор мы заведем.
   В нем богатая хозяйка,
   Припеваючи, жила.
   Но беда пришла нежданно:
   Этот дом сгорел дотла.       Кошкин дом.
10.Сейчас потолкуем о книжке другой:
     Тут синее море, тут берег морской.
     Старик выйдет к морю, он невод забросит.
     Кого-то поймает, о чем-то попросит.
     О жадной старухе рассказ тут пойдет,
     А жадность, ребята, к добру не ведет!
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     И кончится дело все тем же корытом,
     Но только не новым, а старым разбитым.

Сказка о рыбаке и рыбке.
Библиотекарь:  Я очень доволен вами,  ребята! Вы знакомы уже со многими книгами, и я

должен  торжественно  посвятить  вас  в  читатели.  Я  вручаю  вам  удостоверения  читателя  (вручает
удостоверения). А теперь, ребята, я хочу вручить этот символический ключик от нашего школьного
книжного царства одному из лучших читателей. Я вас всех приглашаю в наше книжное царство.

«Можно жить и быть счастливым, не овладев математикой, но нельзя быть счастливым, не умея
читать.  Тот,  кому  недоступно  искусство  чтения,  невоспитанный невежда»  -  так  говорил  великий
педагог Сухомлинский. 

Библиотекарь: Мы желаем счастья вам,
                            Счастья в этом мире большом.

                            Как солнце по утрам,
                                    Пусть оно заходит в дом.
                                   Мы желаем счастья вам,
И оно должно быть таким:
Когда ты счастлив сам,
Счастьем поделись с другим.

На этом, друзья, утренник наш кончается.
Время летит, его не вернуть,

А в финале всем скажем:
Ученики (хором).
Мы не прощаемся, 
До свиданья! До встречи!
В счастливый путь!
Библиотекарь: В мир книги, в мир литературы,
       В мир прекрасного и вечного! 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Қызылорда қаласы.  Ғани Мұратпаев атындағы

орта мектебінің қазақ тілі мен  қазақ әдебиеті
 пән мұғалімі Аненов Э.Қ  

Сабақтың тақырыбы:   Қыз Жібек жырындағы салт – дәстүрлер
Мақсаты: А) оқушыларға Қыз Жібек  жырындағы салт-дәстүрлер  туралы  мәлімет бере отырып,  

салт – дәстүрлердің  ерекшелігін,Ә) қазіргі  заманмен  салыстыра отырып ұйымдастыру.
Тәрбиелік:  Оқушылардың Қыз Жібек  жырындағы  талапкердің  мінез-құлқы, орынды іс-

әрекеттерін талдау арқылы адамгершілікке, кішіпейілділікке, мейірімділікке, қамқорлыққа баулу;    Б) 
Оқушылардың ой еркіндігін, эстетикалық сезімін ояту. Көркем сөз айырмашылықтарын білгізу, 
өздігінен білім алуға баулу.

Көрнекілік:  Бейнетаспа, слайдтар т.б. Қыз Жібек пен Төлеген кітаптары 
Пәнаралық байланыс: Тарих,география,музыка
Түрі : жаңа сабақ
Әдісі: 1. Проблемалық оқу
Барысы: І. Ұйымдастыру Оқушылардың оқу құралдарын тексеріп, сыныпты түгелдеу.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау
Үйге берілген:  Қыз Жібек жырын пысықтау
Сұрақтармен қорыту:
• Қыз Жібек жырындағы кейіпкерлерді ата?
• Қыз Жібек кімнің жыры?
• Төлегеннің әкесінің аты кім?
• Базарбай неше  үлынан айырылған?
• Тқлеген қай  жердің қызына ынтық болды?
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• Қаршыға кім?
• Сырлыбай  ханның  көші қайда көшіп барады?\
• Төлеген  Жібекке қандай уәде береді?
• Төлегеннің інісінің ат кім?
•  Тқлеген кімнің  қолынан  қаза тапты?
• Бекежанды кімдер өлтірді?
• Хорен ханға  Қыз Жібек  қандай айла ұйымдастырды?
• Хореннің тұлпарының аты кім?
• Қыз Жібек  Сансызбай мен  Шегеге қосылып, қай  елге жол тартты?
• Шеге жырда қандай бейнемен  көрінген?

 ІІІ Жаңа сабақ 1.Оқушылардың  назарын бүгінгі сабаққа аудартам.
Кіріспе сөз    М.Шаханұлының  өлеңін оқу
...Тағдырыңды тамырсыздық індетінен  қалқала.
Әр адамға  өз анасынан  басқа да,
Жебеп тұрар, демеп тұрар  арқада
Болу керек құдіретті төрт ана,
Туған жері – түп қазығы, айбыны
Туған тілі таусылмайтын байлығы
Туған дәстүр, салт-санасы тірегі
Қадамыңа шуақ шашар үнемі
Және туған тарихы, еске  алуға қаншама . . . 
Төрт анасын қорғамаған халықтың
Ешқашанда бақ жұлдызы жанбаған
Қасиетті  бұл төрт  ана  тағдырының тынысы
Төрт ана үшін болған  күрес – күрестердің  ұлысы

Иә,  тағдырымыздың  тынысы болған төрт анасы қорғау елімізді қорғау, халқымызды  сақтау. Осы 
туған  жерімізді, Отанымызды, салт-дәстүрді сақтау үшін  қазақ  халқының  басынан небір  қиын  
сәттер, кезеңдер  өтті. Сол ата-бабаларымыздың  еңбегін  сақтап,  Отанымызды, тілімізді, елімізді,  
салт –дәстүрлерімізді, дінімізді сақтау біздің парызымыз.

Қазір біз өзімізді Қызылорда қаласының Қоғам Тв телестудиясына түсірілімде отырмыз деп  
есептейік. Мен жүргізушімін.        

             Оқушылармен ой бөлісу
• Бірінші сауалым.

-Қазіргі заманда  Төлеген мен Қыз Жібек секілді  бойжеткен мен ер жеткен азаматтардың  бойынан 
асыл қасиеттер табыла ма?

• Дәстүрдің озығы  мен тозығы дегенді қалай  түсінесіңдер?
• Оқушылар жауабы
• Ұстаздарға сауал қойылады.

Иә, рас қай халықты алсақ та, олардың өзіне тән  тұрмыс тіршілігі , күн көрісі, әдет-ғұрпы, салт-
санасы болатынын білеміз.  Қоғамдық өмірінің, экономикалық  жағдайларының  ілгерілеп дамуымен  
байланысты  халықтың  тұрмыс күйі,  әдет-ғұрпы, салты, сана сезімі дүниеге көз-қарасы т.б. біртіндеп
өзгеріп отырады. Сөйтіп бір заманда  туып, біртін келе  көп уақыт бойына қалыптасқан белгілі бір 
жүйеге қалыптасқан  дағдыға  айналған тұрмыс –тріршілік әдет-ғұрып салт- сананың алғашқы 
мазмұны біртіндеп ескеріп заман талабына сай жаңа мазмұнға ие бола бастайды. Осыған орай ауыз 
әдебиеті оның ішінде  тұрмыс-салтқа байданысты түрі де дамып өзгеріп отырған. 
- Балалар тұрмыс салт-жырларының қандай түрлері бар?
- Үйлену салтына байланысты қандай  жырлар бар?
- Көңіл күй білдіретін өлең жырлардың қандай түрлері  бар?

Топпен жұмыс 
Оқулықпен жұмыс жасау
І топ     Падишадан кем емес ер Төлеген келбеті         51 бет
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ІІ топ    Ақмарал атым Жібек ... 56 бет
ІІІ топ   Қаршыға мен Шеге  58 бет 
 (оқушыларға  мазмұнын ашып айтқызып, ой-пікірін тыңдау)
 Шығармашылық жұмыс
І топ.    Үйлену салтына байланысты айтылған өлен жырлардың жастар тәрбиесіне ықпалы (мәтін 

жазу)
ІІ топ      Өлеңмен жер қойнына кірер денең    (Абай)                           (Эссе жазу)
ІІІ топ.     «Өмірдегі қызықтың бәрі өлеңмен, 
                 Ойласаңшы,  бос қақпай елең селең»  (Абай)                        ( ой толғау)

Оқушылардың шығармашылық жұмыстары  тыңдалып,  сұрақтар қою барысында ойларын 
жинақтау.    

ІІ. Бейнетаспа көрсетіліп, оқулықпен бейнетаспаны салыстыру. 
 Қорытынды                      Міндетті деңгейлік сұрақтар                                                                         

Жырдағы салт –дәстүрлерді ата :                                                                                                           1. 
«Беташар», « Жар-жар» жырларында қандай тәрбиелік мәселелер  сөз болады?                       2. 
Қоштасу, жоқтау  өлеңдернің тақырыптарын және тәлімдік мәнін  ажыратыңдар.                          
Мүмкіндік деңгейлік сұрақтар                                                                                                 1.Төлегеннің 
қазасы, оның әуеге ұшқан алты қазбен қоштасуын  жырдың қай түріне жатқызамыз?                              
2.Одан Төлегеннің қандай жан өксігін, жан ізігілігін танып білдіңдер?                              3.Жібектің 
Сансызбаға қосылуына қалай қарайсыздар? Оның түпкі тамыры неде?                      4. Менің сабақтан 
алған әсерім?

Бағалау  Оқушылардың білімін бағалау.   
Үйге тапсырма   1.Қыз Жібек – адамгершілік пен адалдықтың,  ақылдылық пен парасаттылықтың 

символындай  асқақ тұлға (шығарма жазу). 2.Ұйқас түрлеріне талдау жасау.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Қызылорда қаласы. Алибаева Жанат

Сабақтың тақырыбы:   Қайталау
Сабақтың мақсаты: 

Білімділік: 
Дамытушылық:  шапшаң есептеу дағдысын, математикалық тіл байлығын дамыту. Логикалық 

ойлау қабілетін, зейінін дамыту.
Тәрбиелік: экономикалық тәрбие беру, тазалыққа тәрбиелеу.Ептілікке, ұқыптылыққа тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: аралас сабақ
Сабақтың өтілу әдісі: жарыс түрінде, сұрақ – жауап
Көрнекіліктері: слайдтар, жылқы бейнесі, түрлі суреттер, ойындар
                                               Сабақ барысы:
I Ұйымдастыру кезеңі:

Оқушыларды  сабаққа дайындау. 
Мақсаты  мен  міндетін  хабарлау.
Оқушылардың сабаққа дайындығын тексеріп, зейіндерін сабаққа аудару.

Психологиялық дайындық
-Балалар, бүгінгі біздің сабағымыз өзгеше болмақ, өйткені бізге қонақтар келіп отыр.Сондықтан біз 
өзіміздің білімімізді көрсетіп, бір – бірімізге сәттілік тілейміз.
 Үлкенге ізет,
 Кішіге құрмет.
 Сіздерге бізден
 Құрметпен сәлем
- Кәнеки, балалар, біздің сыныптың ережелерін еске салайық.
1. Сабақта бір – бірімізді тыңдаймыз
2. Математика пәні нақты ғылымдыр болғандықтан, нақты, дәл жауап береміз.
3. Өзіміздің тапқырлығымызды, шапшаңдығымызды көрсетеміз.
4. Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз.
Біз білімді баламыз
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Күнде бестік аламыз.
II  Үй тапсырмасын тексеру           (Шыршаны безендіру)

-Балалар, қазыр жылдың қай мезгілі?
-Қыс
-Жақында қандай мерекені тойладыңдар?
-Жаңа жыл
-Жаңа жылда нені безендірдіңдер?
-Жасыл шыршаны
-Ендеше, шыршамызды безендірейік.
Тапсырмаларды орындап, ойыншықтарды  ілу
-Жарайсыңдар, шыршамыз өте керемет болды.

III Қызығушылықты ояту.
-  Қай жылды қарсы алдыңдар?
- жылқы жылы
- жылқы қандай жануар?
- Жылқы – төрт түліктің бірі. Қамбар ата өсірген жылқының төлі  – құлын. Жылқы бізге ет, сүт береді,
мінсек көлік болады. 
-Ендеше, бүгінгі сабақта жылқыларға мініп жарысқа түсеміз.
(Сыныпты 2 топқа бөлу)
1 – топ:   Ақбозат
2 – топ:   Құлагер
-Қай топтың жылқысы ең алғашқы болып үйірге қосылса, сол топ жеңімпаз атанады.

IV    Көркем жазу
-Жарысқа түспи тұрып, дәптерімізді ашып, күннің ретін жазайық.

- Бүгін нешесі, қай жыл?
-  ақпанның 12 – сі, 2014 жыл
-Ендеше, 2014 санын разрядтық көрсеткішке жіктиік.
-  4 –бірл. 1 – ондық. 0 – жүздік. 2 – мыңдық
2014 санының ондығы мен бірлігінен тұратын санды атаңдар.
14- санын жаздыру

V. Өткенді пысықтау
- Кәнеки, жарысты бастайық.
Оқулықпен жұмыс
-Қайда келдік?
 - Ет сататын дүкенге.
1 – тапсырманы орындасаңдар, жылқы еті мен майынан әзірленетін тағам түрімен танысасыңдар
Ет – 15 кг
Май - ?         7 кг артық                        
Барлығы - ? кг
Шешуі:  15 + 7 = 22 кг (майдың салмағы)
                15 + 22 = 37 кг
Жауабы: 37 кг азық – түлік әкелінді.
Кері есеп    (ауызша)
Ет - ? кг          7 кг кем
Май – 22 кг
Барлығаы ? кг
Шешуі: 22 – 7 = 15 кг  (еттің салмағы)
              22 + 15 = 37 кг
Жауабы:  37 кг азық – түлік әкелінді.
Кері есеп    (ауызша)
Ет -15 кг
Май – 22 кг
Барлығы - ? кг
Шешуі: 15 + 22 = 37 кг
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Жауабы: 37 кг азық – түлік әкелінді.
Жылқы етінен қазы – қарта, жал – жая дайындалады.
Тапсырманы орындаған оқушыны ұпаймен бағалау.
Тапсырманы дұрыс орындадыңдар, кеттік онда жолға аттанайық
Қайда келдіңдер?
-Сүт сататын дүкенге.
2 – тапсырманы орындасаңдар, жылқы сүтінен қандай сусын әзірленетінін білесіңдер.
Әкелінді – 50 л сүт
Жұмсалды – 20 л және 5 л
Қалды - ? л
Шешуі:  20 + 5 = 25л ( жұмсалғаны)
               50 – 25 = 25 л
Жауабы:  қалды 25 л сүт
Жылқы сүтінен қымыз жасап, жылқы терісінен жасалған торсықтарға құйып сақтаған.
Тапсырманы орындаған оқушыны ұпаймен бағалау.
3 – тапсырманы орындасаңдар, жылқыларымызға  тау – тастан сүрінби өтуі үшін, не қажет екен, соны
білесіңдер.
Слайд    №3 мысал
3 –тапсырма  (Кубизм әдісін пайдалану)
 1 – топ                                                                                 2 - топ
60 + 28  > 59 – 30                                                                   73 – 18  <  67 + 18
46 – 10  < 50 +  27                                                                  56 + 29  >  93 - 26
88 – 20  =  53 + 15                                                                  56 + 24  >  80 - 54
46 + 49  >  99 – 17                                                                  39 + 11  <  70 - 19
40 – 25  <  37 + 23                                                                  54 + 17  >  91 – 36

Тапсырманы дұрыс орындадыңдар, жылқылар тау – тастан сүрінби өтуі үшін тағаларын тағайық.
Слайд  Таға жайлы  мағлұмат беру
Тапсырманы дұрыс орындаған оқушыларды ұпаймен бағалау.

Сергіту сәті.
« Қаражорға» биін билету
-Балалар, жылқыларымыз ұзақ жолдан абден шаршап, шалдықты.Мына саялы бәйтеректің түбіне сәл 
демалып алу үшін,  бәйтеректің тапсырмасын орындайық.
  слайд       

Демалып алсаңдар, қайтадан жолға аттанайық. 
Тапсырманы дұрыс орындаған оқушыларға қамшы беру

                       Қамшы жайлы түсінік беру.
-Балалар, алыстан дыбыстар естіледі, сендер жылқылардың үиіріне жақындаған секілдісіңдер.     

(Аттардың дауыстарын шығару)
Аттарымызды  үйірге қосу үшін, келесі тапсырманы орындайық
«Қай топ жылдам?» ойыны.

                     1 – топ                                                          2 – топ
                    х + 32 = 85                                                    х – 24 = 46
1 – парта    х = 85 -  32                                                     х = 46 + 24
2 – парта    х =  53                                                            х =  70
3 – парта    53 + 32 = 85                                                   70 – 24 = 46
4 – парта    85= 85                                                             46 = 46
5 –парта                                  Тақтаға жазады

Үйірге ең бірінші  болып келіп қосылған жылқының тобы жеңімпаз атанады.Жеңімпаздарға   
«жарайсыңдар!» десек,  ал ұтылған топқа «әттеген – ай!» дейміз.

Слайд               Жарайсыңдар!    Әттеген – ай!

VI   Қорытынды-Балалар, жылқы жайлы біраз мағлұматтар алдыңдар, жарыса отырып  саяхатта 
жасадыңдар. Енді сыныпқа оралайық. Біздің Лаура ертеңгі сабақ кестесін білми, сендерден көмек 
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сұрап отыр.  Лаураға көмектесіп, ертеңгі сабақ  кестесіне үй тапсырмасын жазып қояйық.
 «Кім тапқыр?» ойыны                логикалық есеп
Алғашқы 3 сабақ: қазақ тілі, математика және ана тілі болады. Математика бірінші емес, ана тілі 
бірінші де, үшінші де емес. Қай пән нешінші болады?

Қазақ   тілі Математика Ана тілі
1                  +            -----------            ---------------
2                    +
3                  +            -----------------

  
VII  Үй тапсырмасын беру
Күнделікті ашып, үй тапсырмасын жазып алыңдар.      №4 тапсырма
VIII  Бағалау.
Ұпай сандарын санап,  оқушыларды мадақтау, бағалау.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Учитель русского языка и литературы 

школы-лицея №23 им. Ж. Кизатова
                                     Менетаева Гульмира Жакиповна

                                     

5 класс (к\о) Литературное чтение
Тема урока Н. Носов « Мишкина каша».
Основная цель: Раскрыть тему и идею на основе анализа, выдвигать собственные идеи и делать 

выводы.
Ожидаемые результаты :Научить навыкам саморегуляций и самоактуализаций в процессе 

деятельности.
Основная идея: Самодвижение, самоопределение при сохранении веры в свои силы, если 

нравственна цель.
Условные обозначения :М 2 – второй модуль ; (5)-сильный ученик; (4)-средний ученик;  (3)-

слабый ученик;  (5,4,3)-работа для всех уровней ;
Микроцели:   1.Выявить уровень воображения и фантазий.
2.Выявление посредством выступления детей творчески работающих учеников. М5
Опережающие      задания
• Создание мини-групп посредством дифференцированного подхода за неделю (5,4,3) по 

названиям шляп. М1
• Вызвать в учениках эмоциональные чувства  по рассказу М1.

Содержание урока:
Работа в мини-группах (6 групп)
Метод «Шести шляп»
1.Белая-( факты )
 «Что случилось с Мишей? »
2.Желтая-позитив 
«Да,правильно сделали,что захотели варить кашу»
3.Черная-негатив 
«Нет,Миша не должен был заниматься тем,чего никогда не делал, потому что…»
4.Красная-догадки,предположения.,эмоций 
«Можно только догадываться о том,что было бы,если бы он не сварили  кашу,потому что…»
5.Зеленая-новые идеи. 
«Можно было бы эту ситуацию решить по-другому……Н-р: ………»
6.Синяя-размышления 
«Плохо то,что Миша стал учиться варить кашу,потому что….»
«Может и хорошо,что он учился варить кашу,потому что…..» М2             15 минут
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Показ диафильма «Мишкина каша» отрывок М4    5 мин

Деятельность учителя
Организация внимания учащихся.
Собирает работы детей. М7    
-Показ слайда по творчеству Н.Носова М7
 
Учитель наблюдает
Оценивает группы по критериям:
 -умение выступать
-содержание материала
-подача материала 
М7
-Делит класс по нумерациям  на 1,2
-Дает пищу к размышлению о том, какие впечатления оставил диафильм в целом. М 6

Деятельность учащихся
Каждая группа придумывает себе эмблему и выступает по своим данным  шести критериям, 

выдвигая или отрицая тот или иной факт проблемы М2

Взаимооценивание друг-друга по критериям (таблица критериев для каждой команды) и 
зачитывает М3

-После просмотра написать свои эмоций, чувства или показать на постере.  М2  10 мин
Наблюдают ученики 
Эксперты : Алия, Дамир по критериям эти 2 команды  М3       10 мин

Д/з
Д/з Н.Носов «Фантазеры»
-Придумать свои фантазий
-Нарисовать фантазий
-Написать стихи об интересных случаях М5
Д/з Каждой группе придумать свой конец.     5 мин

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Қызылорда қаласы. Қ. Мұхамеджанов атындағы №1 мектеп-гимназиясының

математика пәні мұғалімі  Абенова Раушан   Мырзасеитовна
                  
Тақырыбы: Ондық бөлшектерді натурал санға көбейту
Сабақтың білімділігі: Ондық бөлшекті натурал санға көбейтуді қарастыру, білімділікті жетілдіру. 

Сабақтың дамытушылығы: Оқушылардың ойлау қабілетін, ой қорыта білу дағдыларын 
қалыптастыру.
Сабақтың тәрбиелілігі: ұжыммен жұмыс жасауға, жолдастыққа, алғырлыққа тәрбиелеу

Сабақтың түрі:  Жаңа білім беру
Оқыту формасы: топтық
Сабақтың көрнекілігі: Интерактивті тақта, слайд
Сабақтың барысы:
1.Ұйымдастыру кезеңі: Сыныппен сәлемдесу, түгендеу.
Оқушыларды топқа бөлу: оқушылардың алдарына әр түрлі суреттер беріледі. Суреттің мағынасына

қарай 4 топқа бөлінеді.
2. Үй жұмысын тексеру. Әр топтан оқушы шығып тақтаға орындайды.
3. Жаңа сабақ. Берілген тапсырманы ауызша орындайды

2+0,5=2,5 2,5-1,2=1,3
1,3+3,4=4,7 4,7-0,9=3,8
3,8*5=? - Біздің бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыңдар?
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- Ондық бөлшекті қандай санға көбейтеміз? (оқушылармен бүгінгі сабақтың тақырыбын 
анықтаймыз).

4.23*5 = 4,23+4,23+4,23+4,23+4,23=21,15

4,23*5 = 15,21
100

15
21

100

2115
5*

100

423
5*

100

23
4 

4,23
            *      5
                     21,15

3,993*272=1086,096
0,0013*67=0,0871

- Балалар, ондық бөлшекті натурал санға қалай көбейтеді екенбіз?
- Натурал санды натурал санға көбейтуден айырмашылығы бар ма?
- Үтірді қалай қоямыз? 
Оқушыларды ережені қорытып шығаруға итермелеу керек. Әр оқушы ережені қайталайды.
Ондық бөлшекті натурал санға көбейту үшін:
• Үтірге назар аудармай, натурал сандарды көбейтуді орындау керек;
• Ондық бөлшектерге үтірден кейін неше цифр тұрса, шыққан нәтижеге сонша цифрды оң 

жақтан үтірмен айырып бөлу керек.

4.Жаңа сабақты бекіту №771
0,3*3=0.9 0.4*2=0.8 0.12*4=0.48 0.22*3=0.66
0.11*7=0.77 0.02*4=0.08 0.111*5=0.555         0.121*4=0.484

№  772
1.2*6=7.2 2.4*5=12 5.02*7=35.14
4.13*5=20.65 8.101*3=24.303 9.04*5=45.2

«Кім жылдам?»
• 0,103*10= 1,03
• 13,7*20= 274
• 6.5*15=97,5
• 2.15*101=217,15
• 8.071*4=32,284
• 3.5463*11=39,0093
• 12.7*16=203,2

Сәйкесін тап. Сөзді дұрыс құрастырған топ бағаланады.
0,2*9

= 1.8
0,8*5 =4 0,3*25 =7.5 1,7*4 =6.8 5,3*3 =15.9 3,5*5 =17.5

1,8 Ақыл- 0,4 
математика

7,5 тәртіпке 0,68 бар 1,59 логика 17,51 (Омар 
Хаям)

18 ешбір 4 ойды 0,75 қашан 68 ғалым 10,59 есеп 1,70 (К.Гаусс)
180 Омар 

Хаям
41 алады 0,750 қазақ 680 жоқ 15,9 

математика
17,5 

(М.В.Ломоносов)
0,18 тіл 40 

теңсіздік
750 

меңгерген
6,8 

келтіретін
159 алу 175 

(Н.Назарбаев)
Ақыл-ойды тәртіпке келтіретін математика (М.В.Ломоносов)
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Жалғасын  тап. 
• 1,2;   2,4;   4,8; ………..
- 0,1;   0,5;    2,5;  ………

6) 0,5;   1,5;    4,5   ……...
10. 1,1;    4,4;   17,6 ………

Бағалау: Топтық тапсырмаларды орындау кезінде әрбір оқушының топ жұмысына қосқан үлесін 
сырттай бақылау арқылы бағалау.

Үй жұмысы: №773, №779 есептер
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Иманалиева Айнұр Талапқызы
Батыс Қазақстан облысы , Казталов ауданы,

 Ақпәтер ауылы Ақпәтер орта жалпы
 білім беретін мектебінің

бастауыш сынып мұғалімі
   Сабақтың тақырыбы:Болымды және болымсыз етістік.
   Сабақтың мақсаты: Етістіктің болымды және болымсыз болып      бөлінетінін 

ұғындыру,жұрнақтарымен таныстыра отырып;ойлау қабілетін,ауызша сөйлеу тілін 
дамыту;ұқыптылыққа,тиянақтылыққа,шапшаңдыққа баулу

  Сабақтың түрі:жаңа сабақ.
  Сабақтың әдіс-тәсілдері: сұрақ – жауап,іздену,талдау,топтық жұмыс.
  Сабақтың көрнекі құралдары:кесте, венн диаграммасы,топтастыру, тест тапсырмалары.
  Сабақтың барысы:

3. Қызығушылықты ояту
    Ұйымдастыру
Психологиялық дайындық
Күндей жадырап
Айдай арайлап
Жұлдыздай жарқырап
Ауадай мөлдір таза көңілмен
Бүгінгі күнімізді бастайық.
Амансың ба,Алтын күн!
Амансың ба, көк аспан.
Амансың ба, достарым!
Сендерді көрсем қуанам.
    Балалар Жүсіпбек Аймауытов атамыздың «Ана тілін білмейінше өзге пәндерді түсіну мүмкін 

емес» деп айтқан сөзін тағы еске алайық
Сөз таптарын дұрыс меңгеру бізге не үшін қажет? деген сауал қойып есімізге түсіріп бір сәт 

ойланып көрелік.
   Қазақ тілінде сөз табы нешеу?
                    Дара                           Күрделі

                                                 Етістік

               Негізгі                               Туынды

  II. Мағынаны тану
Болымды етістік Болымсыз етістік
Айт, 
Дайындал
Жүр

Айтпа
Дайындалма
Жүрме
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- Айт сөзіне сұрақ қойыңдар.
- Не істе?
- Бұл сөзді одан әрі бөлшектеуге бола ма?
Ал айтпа сөзін ше?
- Балалар, енді осы айт,айтпа сөздеріне назар аударайықшы.Бұл екі сөздің бір – бірінен 

айырмашылығы неде? Етістік жасалу жолдарына қарай нешеге бөлінеді?
III. Толғаныс
 1.Оқулықпен жұмыс 345-жаттығу
2.«Көрші» ойыны
Бір оқушы болымды етістік атайды,ал екіншісі жұрнақ жалғау арқылы болымсыз етістік жасау.
3. Мақал-мәтел-сөз мәйегі
Атанның баласы болма.........
Еңбек етсең ерінбей..........
Киіміңе мақтанба.........
Тіліңмен жүгірме, ..........
4.Топпен жұмыс:

7) Топ. Сөз ойла,тез ойла етістіктен болымсыз етістік жаса: әкел,айқайла,қыдыр

8) Болымсыз етістіктерден қатыстырып сөйлем құра: санама,тиме,үзбе,күлме.

9) Өлең шығару:
                                Жамандыққа барма
                               Достарыңнан қалма
                               Ақылын алып  ұстаздың
                               Адал жолды таңда

 5.Ой толғаныс(Тест)
Сабақты бекіту
Венн диаграммасы:
  Сөйлем құрастыру                                       Өлең шығару
Сабақты қорытындылау:
 Үйге тапсырма:  347-жаттығу
 Бағалау
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Иманалиева Құралай Самиғоллақызы
Батыс Қазақстан облысы,  Казталов ауданы Ақпәтер орта жалпы

 білім беретін мектебінің саз   пәнінің  мұғалімі

Пәні: Ансамбль   Сынып:    І 
Тақырыбы:   «Аспаптар сыр шертеді»
Мақсаты:    Әр аспаптың шығу тарихын түсіндіре отырып, құрылысымен таныстыру және дыбыс 

ерекшеліктерін ажырата білу және музыканың  танымдарын жетілдіру.
Оқытудың технологиясы:  Ұжымдық оқыту
Пәнаралық байланыс: Музыка әдебиеті.
Сабақтың түрі:  Аралас сабақ
Сабақтың көрнекілігі:  Сырнай, қобыз, домбыра аспаптары, суреттері.
Сабақтың әдістері:     ББҮ,   ВЕНН диаграммасы.
Сабақтың әдебиеттері:   Музыка әлемі журналы.
Не арқылы бағаланады:      ББҮ, Венн диаграммасы. Топтық жұмыс арқылы.
Күтілетін нәтежие: Аспаптардың шығу тарихын меңгере алады, аспаптарды құрастыра алады, 

дыбыс ерекшелігін ажырата алады.
І. Үй тапсырмасы:  Б. Ғизатов «Зеңгір көктем»  орындайтын: Серикова. Ж

До – мажор гаммасындағы 1 жаттығу.  Орындайтын: Тауасова.А
ІІ. Психологиялық дайындық:
Мұғалім:  - Тақтада реттік сандармен әріптер орналасқан. Ретімен орналастырып, қандай сөз 
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шығатынын табыңдар.  
Д А С С Ы П Р А Ш П Е Т Т Р А Е Р І 
    
Оқушылыр:  АСПАПТАР   СЫР   ШЕРТЕДІ
Мұғалім:    Сіздер қандай аспаптарды білесіздер?
Білемін
Қобыз, домбыра, баян, 

сырнай, сыбызғы, жетіген т.б

Мұғалім:   Осы аспаптарды қосқанда  не пайда болады?
Оқушылар:  - Ансамбль

- оркестр
ІІІ. Топтастыру:
Ендеше, қобызшылар, домбырашылар сырнайшылар  болып топқа  бөлінейік.
ІV. Мағынаны тану:
ББҮ стратегиясы  пайдаланылады.
Топтарға аспаптардың шығу тарихы туралы мәтін беріледі.  (домбыра, қобыз, сырнай)

Домбыра
Домбыра көнеден келе жатқан ұлттық аспаптардың бірі. Осы домбыра туралы аңыздарды тыңдап

көрелік.  
     Ертеде бір ханның қызы бір кедей жігітке ғашық болыпты. Мұны біліп қойған хан жігітті дарға

асып өлтіреді. Жігіт өлгеннен кейін қыз бір ұл, бір қыз табады. Хан жаман атқа қалмаудың жолын
ойлап, екі  бүлдіршіннің көзін құртуды  бір мыстан кемпірге тапсырады, ол сәбилерді көз көрмес,
құлақ естімес жерге апарып, бір ағаштың басына қызды шығысқа, ұлды батысқа қаратып іліп кетеді.
Нәрестелердің  көз  жасы тамған  ағаш бұта  талдары су  алып қурай  бастайды.  Қос  жүрек  соғуын
тоқтатқанша бәйтерекке асуын доғарады. Балаларын сағынған қыз екі егізін іздеп шығады.  Бармаған
жері,  баспаған  тауы  қалмайды.  Қатты  шаршап,  қыз  шіруге  айналағн  биік  ағаштың  түбіне  келіп
қисайады.  Ұйықтап  кеткен  оны бір  сүйкімді  саз,  сиқырлы әуен  оятады.  Құлақ  түріп  тыңдаса  ән
қасындағы биік ағаштан естіледі. Қыз күндіз қос егізді іздеп, түнде осы ағаштың астында тынығып
жүреді.  Бір  күні  айналаға қарамақ болып,  ағаштың басына шығамын дегенде,  қурап тұрған ағаш
құлап түседі, бірақ әнші ағаш қайта зарлай жөнеледі. Қыз бұл ағашты тексермек болады. Ағаш жуан
түбінен басына дейін қуыс екен. Жіңішке басында бұтақтан бұтаққа керіліп қалған шектерді көреді,
бұл екі баласынан қалған естелік екен. Батыс жағындағы ішек қатты, шығыс жағындағы ішек бостау
тартылыпты. Қыз қуыс ағаш жасап алып, манағы екі ішекті соған тағады. Шертіп көрсе үн шығады.
Қыз  байғұс  ойған ағашқа  тартылған ішекке  «ұлы мұңлық»  деп,  ал  ащы қатты тартылған ішекке
«зарлық» деп ат қойып қолынан тастамай күй шығарып, ел кезіп егізін іздеп жүре беріпті. Осылайша
домбыра көптің сүйіп тыңдайтын аспабына айналады. 

Екі ішектің бірін қатты, 
Бірін сәл – сәл кем бұра.
Нағыз қазақ қазақ емес,
Нағыз қазақ домбыра, - деген екен.

Сырнай
            1948 жылы термелі  баян жасалып шығарылыды.  Оны ежелгі  орыс әншісі  Баянның

құрметіне арнап бес октавадан тұратын баян деп атады. Баян ортасындағы мехы арқылы жылжымалы
болып келетін оң жақ иығына, сол жақ иығына киетін баулары бар, оң жақ басқыштары үш қатардан,
сол жақ басқыштары бес қатардан орналасқан аспап. Қазақстанда баян не сырнай ХІХ ғасырдың ІІ
жартысында дами бастады. Бұл екі елдің мәдениетін біріктірді.   Академик Ахмет Жұбанов  мұны
жаңа  өмірдің   тәжірибенің  жетістігі  деп  жазды.  Баян  немесе  сырнай  тек  қалалада  ғана  емес
Қазақстанның  далалы  аймақтарында  таралып  сырнай  деген  атқа  ие  болды.  Қазақ  халқының
тарихында белгілі әнші әрі ақын Жаяу Мұса (1835 – 1929)  Петерург,  Қазан,  Чехия елдерінде қазақ
және  орыс  әндерін  осы  сырнай  аспабында  орындаған.  Халық  арасында  Майра  (1886  –  1929)
жылдарында танымал болған. Майра жайында В.В Затаевич естеліктерінде былай деген:

«Ленинград  параходы  Омск қаласынан Семейге жүріп келе жатқан болатын. Павлодардан өткенде
үшінші  класты  каютадан  қазақ  әндерін  сүйсіне  орындаған  дауыс  мені  ерекше  бір  күйге  бөледі.
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Әншінің қоңыр дауысы және гармондарға сүйемелдеу ерекшелігі мені Майрамен таныстырды»  Сол
сияқты атақты орындаушылар Әсет, Шашубай, Нартай, Майра халық арасында, тойларда, айтыстарда
сырнаймен өнерлерін көрсетіп, бүкіл Қазақстанға белгілі болды. Баян, сырнай, домбыра, қобызбен
қатар қазақ халқының мәдениетін өсіруде көрнекті рөл атқарды.  «Әлем әнім сырнайдай, әлем сүйіп
тыңдайдай» деген өлең осыдан қалса керек.

Қобыз
    Қобыздың атасы Қорқыт көне қазақ жері Сыр өңірінде 17 ғасырда өмір сүрген. Сырдарияның

жағасында,  Қызылорда облысы Қармақшы ауданында дүнеге келген.  Қорқыт туарда қара аспанды
құйын басып, айнала көзге түртсе көргісіз болады және адамға ұқсамайтын кебенкте туып, ел одан
қорқып қашады. Кейін кебенек жарылып адам нәсілді баланы көріп халық қайта оралып, оның атын
Қорқыт қояды.  Қорқыт дүниеге келгенде сөйлеп туды деген аңыз бар.  Қорқыттың анасы қыпшақ
қызы екен.  Қорқыт бала кезінде нағашыларына қыдырып барғанда таутайлақ тұқымынан оған бір
ботаны сыйға тартқан екен. Сол ботаны қорқыт өз қолымен үйретіп өсіреді. Бота Қорқыттан басқаға
жүрмейтін, жетегіне ермейтін керемет көлік болады. Қорқыт мінгенде ол қанатты құсқа жеткізбейді.
Қорқыт  жер  жүзін  аралағанда  оның  сенімді  жолдасы,  қанатты  көлігі,  атақты  желмаясы  болады.
Қорқыт 10 жасынан өз қолымен ойып қобыз жасап, оны түйенің терісімен  әдемілеп қаптап қойған.
Өзінің желмаясына мініп, Сыр өңірін аралап көптеген күйлер шығарған, толғауларымен жырларын
жырлаған. Дүниенің төрт бұрышын кезіп өлмейтін өмір іздейді де, алайда қайда барсада  өліп жатқан
адам, қор қазушыларға кездеседі. Өлмейтін өмір іздеуім бекер екен деп, өзінің туған жеріне Сырдария
бойына қайта оралады. Дария бетіне кілемін төсеп ажалын жолатпай қобызын күндіз – түні тартып
отырады екен. 

 
«+» - білемін.
« V» - мен үшін жаңа ақпарат.
«-»  - білмеймін  белгілерін белгілеп қояды.
V. Аспаптар бөлшектерін құрастыру:
Әр топ өз аспаптарының құрлысымен таныстырады. (1, 2, 3-сурет)
VI. Музыка тыңдау: (қобыз, сырнай, домбыра музыкасын тыңдату)
Дыбыс бояуы арқылы қай аспап екенін ажырату.
Сергіту сәті:  Топтарға би қимылдарын көрсету тапсырылады.
VII. Аспаптардың бойындағы әлеуметтік қызметтері:

- Аспаптар – еңбекқорлыққа үйретеді.
- Аспаптар – шежірені білуге үйретеді.
- Аспаптар – адамның ішкі жан дүниесін емдеп, көңілін көтеруге 
денсаулықты нығайтуға көмектеседі.
- Аспаптар – иманды болуға жол ашады.
- Аспаптар – әдебиеттің дамуына ықпал етеді.
- Аспаптар – жарысу мен таласуға, ізденуге тәрбиелейді.
- Аспаптар – өнерлі болуға талпындырады.

Логикалық сұрақтар: Өнерге қатысты сөздерді шешіп, артығын тап:
І топ:       С з ы ғ б ы ы                               Сыбызғы
                  З, б, ы, о, қ                                   Қобыз
                  А, б, а, р, б, н, а                           Барабан
                   Р, і, ә, д, е, г, р.                             Дәрігер
ІІ топ:     Е, т, ж,г, і, н, е                              Жетіген
                  М, о, р, б, д, а, ы                         домбыра 
                 Е, ш, р, е, т, р                              Шертер. 
                  Ш, м, и, а, а, н.                            Машина
ІІІ топ:  а, д, у,л, ы, а, п, з                           Дауылпаз
                  Т, я, қ, ұ                                         Тұяқ
                  М, т, е, е, к, п                               Мектеп
                 н, ы, а, й, с, р.                                сырнай
БББ стратегиясы қолданылады.
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Білгім келеді.
Басқа өзге аспаптардың 

шығу тарихы туралы.

Мұғалім:  Қай халықтың  музыка аспаптары болмасын өмірге жайдан – жай келмеген. Ол 
адамның жан дүнесі, ішкі сезіміне, әр халықтың салт – дәстүр, әдет – ғұрпына   байланысты 
туады. Адам болмысының сөзбен жеткізе алмайтын күрделі сезімдерін сыртқа шығару үшін 
музыкалық аспаптарды шығарған екен.
- Ендеше, барлық аспаптар қосылып   халық әні «Еркем – ай»  әнін аспаптармен қосылып 
орындайды.
- Міне , сабағымыз мәресіне жетіп қалды. «Үйрендім» бөлімін толтырайық.

Үйрендім
Домбыра бойындағы 

әлеуметтік қызметтерді.  
Домбыра, қобыз, сырмалы 
аспаптардың шығу тарихы 
туралы. 

Үйге тапсырма:   Жетіген аспабы жайлы ақпарат жинап, реферат жазу.
Мұғалім: Осымен сабағымыз аяқталды. Сау  болыңыздар. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 Қабденова Нұргүл Талғатқызы

          Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, 
Ақпәтер ауылы    Ақпәтер орта жалпы білім

 беретін мектебінің   мектепалды даярлық 
тобының тәрбиешісі

Ұйымдастырылған оқу әс-ірекетінің 
технологиялық картасы

Топ: мектепалды даярлық
Білім беру саласы: Қатынас                                                                                                                         

Ұйымдасқан оқу іс-әрекет  түрі:      Тіл дамыту                                                                                           
Пән аралық байланыс:  Балалар көркем әдебиеті, өзін-өзі тану ,мүсіндеу                                                
Тақырыбы: Ыдыстар

Әдіс тәсілі: Әңгімелесу, сұрақ-жауап ,түсіндіру                                                                                          
Көрнекілігі : ыдыстың түрлері ( ағаш, әйнек , күміс , темір)

Сабақтың түрі :Аралас сабақ
Мақсаты:  ыдыс – аяқ туралы түсініктерін кеңейту. Жұмбақ шешкізу арқылы ыдыстарды ажырату ,

ертегіні мазмұндай білуге үйрету. Ыдыстарды таза, ұқыпты ұстауға тәрбиелеу.                                         
Қостілдік білім : ыдыстар – посуды,қасық-ложка,шәйнек-чайник
Мотивациялық 

қозғаушы кезең
Тәрбиешінің әрекеті Балаланың әрекеті

Балаларды ортаға шақырады. 
Жылулық шеңберін құрып.

«Үлкенге де сіз
 Кішіге де сіз
 Сәлем бердік сіздерге 
 Құметпенен біз»
Аралас ойыны .(музыка ойналады 

тоқтаған кезде көрсетілген сан бойынша 
топтасып тұрып , топтарға осылайша 
бөлініп отырады)

Балалар шаттық шеңберіне 
тұрып өлең жолдарын 
қайталайды

 Топтарға бөлінеді

Ғажайып сәт. Сандықшаның  ішінен 
хат алады.

Хатта жұмбақтар жазылған, дұрыс 
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жауапқа жұлдызша беріледі.балалар 
сендер жұмбақ шешуді ұнатасыңдар ма?

Жұмбақ арқылы сабақтың 
тақырыбын ашамын

1.Тұтас затты бөледі
   Ұсақтап турап береді

2. От басады табаны
    Тек қана су тамағы

3. Ерінбей еңбек істеген
    Онсыз тамақ ішпеген
4. Кесе – кесе мұқалды
    Жөни – жөни жұқарды
5. Сабы бар, басы шатыр
   Табысын өлшеп әкеп
    Ауызына салып жатыр
6. Кесе – шыны пиала
    Оларсыз шай құя ма?
    Қасықсыз тамақ жемейді
    Бәрінің атын не дейді?

 иа
Жұмбақтар шешу

Пышақ
Шәйнек
қасық

пышақ
қасық

ыдыстар

Ұйымдастыру 
ізденістік кезең

Ой қозғау
  Ыдыс дегеніміз не?Оны не үшін 

пайдаланады?Ыдыстарды қалай ұстау 
керек?Ыдыс-аяқ қандай болады?

Ыдыстар болмаса тамақты қалай ішуге
болады?Үйге қонақтар келгенде қандай 
ыдыс-аяқтар қоясыңдар?

Балалардың жауабы

Ағаш, әйнек, металл, қыш

Ең әдемі, ең жақсы
Д/о: «Кім тез табады» үлестірмелі 

суреттер беріп, сөйлем құрату, суреттегі 
не  екенін атау.

Топтарға тапсырма беру
1-топ Қатынас
Ыдыс түрлерімен танысамыз. Кітаппен

жұмыс
2-топ Шығармашылық
Ермексаздан ыдыс түрлерін жасап, 

оған өлең жолдарын шығаруға болады
Сергіту сәті
Оң қолымда бес қасық
Сол қолымда үш қасық
 Қосып едім екеуін
Болып шықты сегіз қасық
Ыдыстар көрмесіне бару, ыдыстың 

түрлерін ұстап көру, айырмашылығын 
айту, неүшін, қандай тағамдар үшін 
пайдаланатынын айту

   Екі топ орындарын ауыстыру
Шығармашылық топтағы балалар өз 

жасаған жұмыстары туралы айтып кетеді,
өлең шығарғандар оқиды

Көрініс.»Тырна мен түлкі»

 

Қасық, кесе сөздеріне 
дыбыстық талдау жасайды
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Ертегі қалай басталады?

Түлкі тырнаны қалай атайды?
Ал тырна түлкіні?
Түлкі тырнаны не үшін шақыра-ды?
Түлкі тырнаға қандай тамақ бе-
реді және қандай ыдысқа сала-
ды?
Тырна түлкіге қандай ас береді?
Ертегінің соңында не болады?  

Қойылым қояды, тыңдайды , 
талдайды, ойларын айтады

Түлкі мен тырна танысады
Тырнашым
Түлкішім
Тойға, мерекеге, тамақ ішуге

Тәрелкедегі ботқа

Құмырадағы сорпа
Тәрелке жайпақ, ал 

құмыраның мойны тар.
Түкінің мойны қысқа, ал 

тырнаның мойны ұзын

Ертегі басында түлкі мен 
тырна дос. Ал соңында қас

Рефлексифтік
Зерттеуші кезең

Қортыныдылау.Бүгінгі оқу іс- 
әрекетімізде не туралы айттық?

Қандай тапсырмалар орындадыңдар?
Бүгінгі іс-әрекет ұнады ма? Несімен 

ұнады?  Белсене қатысқан балаларды 
мадақтау.

  Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды

Сұрақ жауап және көрнекілік
әдістері арқылы сабақтың 
тақырыбын пысықтайды.

Білу қажет: Ыдыс түрлерімен танысу.
Игеру керек:  Сурет бойынша әңгіме құрастыруды үйрену.
Көрсете білу: Ыдыс түрлерін ажырату білу . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Қайсағалиева Рысты Жүнісқызы.

Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы,
Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп-гимназиясы-

                                                   ның тарих, қоғамтану пәндерінің мұғалімі.

Тарих сабағында интерактивті технологияны пайдалана отырып
оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру,

шығармашылық қабілеттерін дамыту

Елбасымыз   Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаев   «Ғасыр  мақсаты   -қоғамның  нарықтық  қарым-
қатынасқа  көшу  кезіндегі  саяси-  экономикалық  және  рухани  дағдарысты  жеңіп  шыға  алатын,
ізгіленген,  XXI  ғасырды   құрушы  іскер,өмірге  икемделген,  жан-  жақты  мәдениетті  жеке  тұлға
қалыптастыру» деген тұжырым жасады.Тұлғаның жан -жақты ашылуына дұрыс ұйымдастырылған
оқыту мен тәрбиелеу септігін тигізуі тиіс.

 Мектеп оқушыларының тірбие беру тұжырымдамасында  «Жеке тұлғаның қалыптасуы  үздіксіз 
күрделі  үдеріс. Ірбір балаға жеке тұлға ретінде қарап, оның өзіне тән сапасы, еркі, өзіндік әрекет 
жасай алатын қабілеті бар екенін ескеріп,баланың білімге,ғылымға ықыласын арттыру олардың ақыл 
ой қабілетін, жеке бас қасиеттерін дамытып, оны қоғам талабына сай жүзеге асыруға көмектеседі»  
делінген..

Оқыту технологиясын жетілдірудің психологиялық – педагогикалық бағыттағы негізгі ой-
тұжырымдары төмендегідей сипатталды:

1. Есте сақтауға негізделген оқып-білім алудан бұрынғы меңгергендерді пайдалана отырып, 
ақыл-ойды дамытатын оқуға көшу. 
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2. Білімнің статистикалық үлгісімен ақыл-ой әрекеттерінің динамикалық құрылым жүйесіне 
көшу.

3. Оқушыға орташа деңгейде білім беретін бағдарламадан жекелеп, саралап оқыту 
бағдарламасына көшу.

4. Мұғалім мен оқушының бірігіп одақта қызмет істеуі. Мұғалім де, оқушы да субъект болуы.
Бұл міндеттеді жүзеге асыру үшін мектеп ұжымында әр мұғалім күнделікті ізденіс арқылы барлық 

жаңалықтар мен өзгерістерге батыл жол ашарлық қарым-қатынас жасаулары керек. Қазіргі білім беру 
саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше жан-жақты сауатты маман болу 
мүмкін емес.

Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік және көптеген 
адами қабілеттің қалыптасуына игі әсерін тигізеді. Өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді 
ұйымдастыруына көмектеседі.

Кез келген оқыту технологиясы оқытушыдан терең теориялық, психологиялық, педагогикалық, 
әдістемелік білімді, үлкен педагогикалық шеберлікті, шәкірттердің жан дүниесіне терең үңіліп оны 
ұғына білуді талап етеді.Оқыту технологиясынна белгілі ғалым В.П.Беспалько «Практикада іске 
асатын нақты педагогикалық жүйе - жоба», деп анықтама берді.

Шын мәнінде педагогикалық технологиялар тарихын, оның пайда болуын, мақсат-міндеттерін, 
қызмет ету үрдісін зерделеп талдау, олардың маңызды құрылымдық түрлерін айқындау ой елегінен 
өткізу оқушыларға құнды педагогикалық іліммен қарулануға мүмкіндік береді. Оқыту барысында 
жаңа технологиялық әдістерді пайдалану шәкірттердің ойлана білу қабілеттерін дамытады, олардың 
білім сапасын жақсартады, ой-өрісін кеңейтеді, есте сақтау қабілеттерін өсіреді. Жаңа 
технологияларды күнделікті сабақ үрдісінде пайдалану үшін, әр ұстаз алдында отырған баланың жас 
ерекшелігін ескеріп, өзінің шеберлігіне орай таңдап алады. Балаларды сүйетін, өз пәнін жетік 
меңгерген, психология, педагогиканы терең меңгерген нағыз мұғалімнің алдында білім алған 
оқушысының бейнесі мынадай болуы тиіс:

Неміс педагогы А.Дистерверг өзінің әйгілі «Неміс мұғалімдерінің білім беру ісіне басшылық» атты 
еңбегінде «Жаман мұғалім ақиқатты өзі айтып береді, ал жақсы мұғалім оқушының өзін ізденуге 
жетелейді, ойлауға үйретеді»-деген.

Міне, осындай оқытудың жаңа технологияларының бірі интерактивті оқыту әдісі.
Интерактивті әдісті пайдаланудың тиімділігі сол оқушының өз ойын еркін, жүйелі айтуына, 

ұйымшылдыққа тәрбиелейді.Әсіресе табиғатынан тұйық, өз ойын жеткізе алмайтын, өздеріне 
сенімсіздеу оқушыларға пайдасы зор. Оқушылардың шығармашылық қызметін дәстүрлі емес, 
интерактивті әдістері арқылы белсендіруге болады. Интерактивтілік біреумен, бір нәрсемен өзара 
қарым-қатынас жасау қабілеті немесе сұхбаттасу, диалог орнатуды білдіреді.

Интерактивті қатынастың негізгі мақсаттарының бірі – қолайлы байланыс орнату, яғни оқушының 
өзін-өзі табысты сезінуі, өзінің интеллектуалдық әлеуетіне сенімінің артуы. Өзара қарым-қатынас 
үрдісі практика жүзінде оған барлық қатысушылар жалпы таным мен талдауға атсалыса алатындай 
етіп ұйымдастырылады. Олар өздерінің не білетіндері, нені түсінетіндері, не туралы ойлайтындары 
жөнінде ортақ рефлексия жасауға мүмкіндік алады. Әрбір қатысушы берілген мәселені талдауға 
өзінің жеке үлесін қоса алады, өз білімдерімен, идеяларымен, іс-әрекет әдістерімен алмасады, өз 
әріптестерін тыңдайды. Бұл өзара түсіністік, өзара қолдау атмосферасында өтеді және оқушыларға 
жаңа ақпарат алуға мүмкіндік береді.

«Интерактивті оқыту» терминдерінің ортақ түбірі интер ағылшын тілінің «inter» (между) 
аралық «act» (действовать, действие) әрекет ету деген сөздерімен енген.

Интерактивті әдістер тіркесін оқушылардың өзара әрекет етуіне жағдай жасайтын әдістер деп 
түсінуге болады.

Сондықтан олар сабақта ынтымастық педагогикасының жүзеге асуына, бірлесіп әрекет етуіне 
сабақта жайлы да жағымды психологиялық жағдай орнауына мүмкіндік жасайды.

Интерактивті әдістерді қолдануда мұғалім кейбір ережелерді естен шығармауы абзал.
Бірінші ереже: Сынып оқушыларының барлығы сабаққа түгел қатыстырып, танымға 

жұмылдыру.
Екінші ереже: Оқушыларды психологиялық тұрғыдан дайындау. Оқушыларды жиі мақтап, 

қолпаштап отыру.
Үшінші ереже: Сынып талапқа сай болуы қажет.
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Төртінші ереже: Әрбір қатысушы өз пікірін, көзқарасын білдіріп, дәлелдеп беруге мүмкіндік 
жасалу қажет.

Бесінші ереже: Оқушыларды проблема шешу барысында топқа бөлуге мұқият қарау.
Үстіміздегі ғасыр – жеке тұлғаны қалыптастыру, ізгілендіру, дамыту ғасыры.
Олай болса, мұғалімдердің алдында тұрған бірден-бір мақсат оқушылар алған білімдерін 

пайдаға асырып, өзара әрекет ете алатын азаматтың ұлттық құндылықтарды меңгерген жеке тұлға 
тәрбиелеу.

Интерактивті әдіс сыныптағы тыныштықты бұзады, ол тәртіпсіздікке алып барады деген пікір 
айтылады. Интерактивті әдістің дәстүрлі әдістен ерекшелігі оқушыны қозғалысқа түсіру. Мысалы, 
шетел тіпті орыс халқы мен қазақ балаларын салыстырмалы түрде қарасақ, екі ұлттың балаларына 
қарағанда қазақ балалары жасқаншақ. Ал орыс, шетел балалары өз ойын ашық айтып, дәлел келтіріп, 
белсенділік танытады.

Ендеше, неге қазақ балалары да осындай болмасқа. Бүгінгі таңда басты мәселе де 
бәсекелестікке қабілетті ұрпақ тәрбиелеу. Қоғамның әрбір даму кезеңі ең алдымен, сол қоғамға  
сәйкес  жаңа адамды қалыптастыруды көздейтіні – ешқашан маңызы жоймайтын тарихи құбылыс. 
Ұлы педагог М.Жұмабаев: «Баланы тәрбиелеу  – тұрмыс майданында ақылмен, әдіспен күресе білетін
адам шығару деген сөз. Қалса өзін, асса барлық адам баласын әділ жолмен өрге сүйрейтін ер шығару 
деген сөз. Тұрмыста түйінді мәселелерді тез шеше білетін, тұрмыстың тұңғиық теңізін  қайратымен 
шеше білетін, адалдық жолға құрбан бола білетін, қысқасы адамзат дүниесінің керек бір мүшесі бола 
алатын төрт жағы түгел адам етіп шығару. Баланы мұндай адам қыла алу үшін тәрбиені бар күшін, 
бар білімін жұмсап, жалықпай, шаршамай үйрете білуі керек» деген болатын. 

Интерактивті-оқыту әдістері және формалары
«Миға шабуыл», «Миды штурмдау»-бұл әдістер бойынша оқушылардың кез келген сұраққа берген 

жауабы қабылданады. Мұнда ең маңыздысы айтылған көзқарас,пікірлерді бірден бағаламау, 
барлығын да қабылдап, әрқайсысының пікірін тақтаға немесе бет қағазға жазып қою (4-5 минут). 
«Миға шабуыл аяқталған соң барлық жауап нұсқаларын талдап, негізгілері мен қосалқыларын бөліп 
алу. «Миға шабуыл» мына жағдайларда тиімді:

• талас туғызатын және байыпты мәселелерді талқылағанда
•  өз-өздеріне сенімсіз оқушыларды талқыға қатысуға ынталандыру үшін
• қысқа уақыттың ішінде көп идеяларды жинақтау үшін
•  аудиторияның ақпараттылық және дайындық деңгейін анықтау үшін
Шағын топтармен жұмыс
Оқушылар 4-5 адамнан тұратын топтарға бөлінеді. Қатысушыларды бөлу әдісі әртүрлі болуы 

мүмкін. Мысалы, бірінші, екінші, үшінші, төртінші болып ретімен санақ жүргізіп, біріншілер-1 топ, 
екіншілер,-2 топ т.б. Кіші топтармен жұмыс барлық қатысушыларды бірлескен жұмысқа белсенді 
қатыстыруға, пікір алмастыруға, пікірталастыруға мүмкіндік береді.

      Тапсырманы орындап болған соң топ өз арасынан жұмыс нәтижесі туралы баяндап беру үшін 
лидер сайлайды.

Жұппен жұмыс
Бұл жұмыс формасының мақсаты-балаларды бір-бірін естуге және тыңдауға, әріптесінің 

ерекшелігін, көңіл күйі мен жағдайын ескере отырып диалог жүргізуге, өздерінің жеке түсініктерін 
ашық айтуға және қорытындыларын негіздей отырып, әріптесінің де пікірін ескере білуге үйрету.

4 адамнан тұратын топ
Бұл тренингформасының ерекшелігі- өз пікір, көзқарастарымен өзін қабылдайтын және түсінетін 

шағын «компаниямен» бөлісуге мүмкіндік алады. Оқушылар қандай микротопқа кіретіндіктерін 
өздері таңдайды. Алайда оқушыларға микротопты жиі өзгерту оларды мінез-құлықтары мен 
дағдылары әртүрлі адамдармен жұмыс істеу тәжірибесін жинақтауға көмектесетінін ескертіп қою 
қажет.

5-8 адамнан тұратын топ
Бұл тренингтің негізгі мақсаты: қарым-қатынастың әлеуметтік тәжірибесін кеңейту және 

оқушының адамдардың үлкен тобында өзін-өзі көрсете білуіне мүмкіндік беру. Бұл көп оқушылар 
үшін жұмыстың неғұрлым қиын формасы, себебі үлкен топта бізге ұнайтын адамдармен қатар 
ұнамайтын адамдар да болуы мүмкін. Алайда әртүрлі адамдарды тыңдауға және өзін де тыңдатуға 
әрбір оқушы үйрену қажет.
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  Топқа біріктірудің бір әдісі бұрын құрылған жұптарды немесе 4 адамдық топтарды біріктіре қою. 
Үлкен топтарды бөлменің әртүрлі бөлігіне орналастырған дұрыс.

ды. Ішкі және сыртқы шеңберде тұрғандарға тапсырманы (рөл) педагогтың өзі береді.
Бақылау беті және тест
Бұл әдіс қатысушылардың талқыланатын тақырыппен қаншалықты таныс екендіктерін және 

олардың осы тақырыпқа қатынасын анықтауға көмектеседі. Қатысушылар өз жауап нұсқаларын тиісті
графаларға белгілейді: «дұрыс»-«дұрыс емес», «білмеймін», «келісемін»-«келіспеймін».

Осыдан кейін жауаптар жұппен, төрттікпен талқыланады. Қорытынды мұғаліммен бірлесе отырып 
шығарылады.

Рөлдік ойын
Шағын топтармен өткізіледі (3-4 қатысушы). Қатысушылар тапсырмаларды топшамалармен 

(тақтада, бет қағазда т.б ) беріледі, рөлдер бөлінеді, жағдаяттар топ алдында ойналып көрсетіледі. 
Оқытушы балалардың мінез-құлқына орай рөлдерді өзі бөлуіне болады.

        Бұл әдістің артықшылығы сол, барлық қатысушылар берілген жағдаятты өздерінің бастарынан
өткереді, өздері                        сезінеді, қайсыбір іс әрекеттің салдарын                  және шешім 
қабылдайды.Ойын аяқталғаннан кейін жағдай бірлесе талданып, осы жағдайға неғұрлым тиімді  
мінез-құлық стратегиялары шығарылады.

Құндылықтар, пікірлер және қарым-қатынастарды анықтауға арналған жаттығулар.
Бұл жұмыстың түрі қатысушылардың талданатынмәселе бойынша көзқарастарын, қарым-

қатынастарын, өмірлік ұстанымдарын анықтауға мүмкіндік береді.
№1 нұсқа. Бет қағазда, шкала бойынша өзінің көзқарасын берілген тапсырмалар диапазоны 

аралығында білдіреді        Әріқарай талдау жұппен, топпен жүргізіліп, өз ұстанымдарын қорғайды. 
Топта пікірталас жүргізілуі мүмкін. Бұдан кейін тренер осы мәселеге қатысты кейбіреулерінің 
пікірлері өзгеріске ұшырамағандығын анықтайды.

№2 нұсқа. Егер бөлме жеткілікті дәрежеде кең болса, бөлмені бойлай белдеу сызылады, оның бір 
шетіне «келістім», екінші шетіне «келіспеймін», ортасына «күмәнданамын» деген сөзлер жазылады. 
Қатысушылар таласты мәселеге қатысты өз тұжырымдарына сәйкес орынға барып тұрады. Одан әрі 
құрылған топтарда мәселені талқылайды, пікір алмасады.

         Бұл әдістің пайдасы тек пікір алмасу ғана емес,  өз көзқарасына сенімділігін арттыруға да 
көмектеседі. Қатысушыларға әркімнің өз пікіріне құқылы екендігін түсіндіру қажет.

Жобалар құру
Бұл әдіс қатысушыларға ойша мектеп аумағынан шығып, талқыланатын мәселе бойынша өздерінің 

іс әрекетінің жобасын құрастыруға мүмкіндік береді.Ең бастысы, топ немесе жекелеген қатысушы өз 
жобасын қорғауға, оның басқаларынан артықшылығын дәлелдеуге және басқалардың пікірін білуге 
мүмкіндік береді.        Газет мақалаларын, фотосуреттерді, газет тақырыптарын жинастыруға 
тапсырма беріп, кейін осы материалдарды топта талқылауды ұсынуға болады.

Бейнефильмдер
Бейнефильмдерді тақырыпты толық игеру үшін пайдалануға болады. Фильмді көрсетпес бұрын 

оқушылардың назарын төрт немесе бес маңызды мәселеге аудару қажет. Бұл соңынан мәсепені 
талдағанда сүйенуге негіз болады. Фильмді алдын ала таңдап қойылған кадрларды тоқтатып, 
пікірталас өткізуге де болады.

Оқытудың интерактивті әдістерінің артықшылығы
• Материалды тиімді игеруге көмектеседі
• Қызығушылықты оятады
• Белсенділерді мадақтайды
• Көп жақты әсер етеді, соның ішінде мінез-құлыққа да
• Кері байланысты жүзеге асырады (аудиторияның жауап реакциясы)
• Пікір мен қарым-қатынасты қалыптастырады
Тренингтік оқытудың міндеттері
• Ақпарат беру
• Жасөспірімдердің мінез-құлықтарын жақсы жағына қарай өзгертуге құлшындыру
• Жауапкершілік дағдыларын қалыптастыру
Тренинг-оқытудың тиімді әдістерінің бірі.
Тренинг-ағылшынның  «to train» - оқыту, жаттығу деген сөздерінен шыққан.
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Бұл оқытудың интерактивті әдістерін пайдалануды білдіреді. Тренинг кезінде оқушылар бір 
мезгілде ақпарат ала отырып, түсініксіз мәселелерді өзара талдайды, сұрақтар қояды, алған білімдерін
бірден бекітеді, мінез-құлықтарын қалыптастырады.

Тренинг формасына сипаттама
Тренинг-оқушылардың өзара қатынасы үшін әдейі ұйымдастырылған әдіс, оның негізгі мақсаты-

тренинг тобы мүшелерінің тұлғалық дамуы. Бұндай сабақтарда оқушы сыныптың толық сеніміне ие 
болады, өзі де айналасындағыларға сенуден қорықпайды. Трненинг сабақтары оқушыға өзін басқа 
сыныптастарымен салыстыруға, өзара байланыстың тиімді әдістерін тезірек игеруге мүмкіндік 
береді. Тренингтің өзегі қатысушылардың өзара сыйластығына , бір-біріне толық сеніміне, 
сұқбаттасын тыңдауға дайындағына және оның өз пікірін білдіруге құқтылығын мойындауына 
негізделген диалог болып табылады.

 Тренинг өткізуге қойылатын талаптар.
1. Кең бөлме, орындықтар шеңбер бойынша қойылады (тренинг шеңбері), қатысушылар бір-

біріне қарама-қарсы отырады.
2. Тренинге қатысушылар 20-25 адамнан аспау керек.
3. Тренинг барысында өзара сенім мен достастық атмосферасын тудыру және қолдау.
4. Қатысушыларды мадақтап отыру және тренингке бәрінің түгел қатысуын қадағалау.
5. Оқытушы-тренер басқаларының да пікірімен санасу қажеттігін есте сақтай отырып, 

аудиторияны сабақтың қойылған мақсатына жетуге бағыттап отырады.
6. Оқытушы –тренер әрбір жаттығудың уақыт шеңберін сақтап отыруы керек.
7. Тренингтің бірінші сағатында «танысу» жаттығуы өтеді және «келісім» қабылданады (топтың 

жұмыс ережесі).
8. Теориялық материялдар интерактивті жаттығулармен және сергіту сәттерімен ұштастырылып 

өткізілуі қажет.
9. Кез келген тренинг сабағының алдында мақсат пен міндет оқылады, ал соңында қорытынды 

шығарылады.
Тренинг кезінде педагог:
1. Жұмыс Ережесін талқылауды және қабылдауды ұйымдастырады, оның әрбір сабақта 

орындалуын қадағалайды, қажет болса Ереженің тиісті бөліктерін түсіндіреді.
2. Өткізілетін жаттығудың мақсатын түсіндіреді, кезекті тапсырма немесе процедураға берілген 

нұсқауды нақты түсіндіреді: қатысушылардың барлық сұрақтарына жауап береді, сосын олардың 
орындалу барысын және дұрыстығын бақылайды.

3. Кезекті жаттығу мен этюдті талқылау барысында қалыптасқан жағдайда бірлесе талдау және 
сараптауды ұйымдастырады, нақты тапсырманың мақсаты және міндетіне сәйкес өз пікірлерін 
білдіруге барлық тілек білдірушілерге мүмкіндік береді.

4. Барлық оқушылар мен сыныптың эмоционалдық жағдайын бақылайды, қажет болған 
жағдайда психологиялық қолдау көрсетеді.

5. Әрбір сабақтың қорытындысын шығарады.
Тренинг сабақтарының ережесі
1. Пікірлерді персонификациялау
2. Тұлғаның күшті жақтарын атап көрсету
Жаттығулар мен тапсырмаларды талдау барысында әрбір оқушы міндетті түрде сөйлеуші 

тұлғасының жағымды жақтарын атап көрсетеді. Мысалы, «Жолдасымның дәлелдемесімен мен 
келіспеймін, бірақ маған оның дәлелдей сөйлеу мәнері ұнады».

3. Адамды тікелей бағалауға жол бермеу 
Адамның өзін емес, оның іс әрекетін бағалауға үйрену. Бұл ережені әсіресе балалардың түсінуі 

қиын, сондықтан оны өте жетік түсіндіру және оның орындалуын мұқият қадағалау қажет. Жиі 
кездесетін дағдылы қателіктерге тоқталыңыз: Қарым-қатынас шынайылығы

Сабақ уақытында пікір ашықтығы мен шынайылығына көңіл бөлу керек, сондықтан нені қалай 
сезінеміз солай айту керек. Әйтпесе үндемеген дұрыс. Басқа қатысушылардың іс әрекетіне қатысты өз
сезімдерімізді ашық жеткіземіз.

4. «Осында және қазір» қарым-қатынасы.
«Психологиялық қорғану механизмі» алынып тасталады, яғни оқушыны тап қазір және осы жерде 

толғандырып тұрған мәселені талқылаймыз, яғни жалпы ой-түсінік, басқа адамдардың басынан өткен
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жағдайларды талдауға жол берілмейді.
5. Сабақ үстінде болғанның барлығының құпиялылығын сақтау (конфеденциялылық)
Оқушы өзінің ең құпия сырын, қиыншылықтарын, проблемаларын, т.б біреумен немесе бүкіл 

сыныппен бөліскенде ол туралы бүкіл мектепте сөз болмайтынына сенімді болуы керек.
       Оқушылар үшін бұл ережелер егжей-тегжейлі түсіндіріледі, олар тарапынан туындаған 

сұрақтарға байыпты жауаптар беріледі, сонымен қатар ережелерді өзгерту немесе толықтыру туралы 
ұсыныстар талқыланады.

         Қосымша ережелер:
1. Қарым-қатынастың констуктивтілігі
Оқушыларға жүргізушінің рұқсатынсыз сөйлесуге және сабақ мазмұнынан ауытқуға, оның 

тимділігін төмендететін сұрақтар беруге тиым салынады. Конструктивті сұрақтар бере алған 
оқушылар педагог тарапынан мадақталады.

2. Жарысушылығы
Тренинг сабақтары барысында әрбір оқушының жұмыс нәтижесінің есебі жүргізіледі және 

лидерлер анықталып отырады. Есептеу жүйесін педагог белгілейді, кейбір жаттығуларда сынып 
оқушылары немесе жекелеген оқушы жасауы мүмкін.

3. Қорытындыны өз беттерінше шығара білулері
Ойындар технологиясы

Ойын – қоғам тәжірибесін қайта құруға және қабылдауға бағытталған, бір шартты жағдайдағы
қызметтің түрі. Сол бойынша өзін-өзі басқарады, тәрбиелеу жетіліп қалыптасады. 

Мектепке дейінгі және мектептен тыс оқу мекемелерінде ойын – оқыту әдісі ретінде халық 
педагогикасында кеңінен қолданылады.

Қазіргі мектептерде ойын – қызмет ретінде төмендегі жағдайларда қолданылады:
- жеке технология ретінде ретінде;
- оқу пәнінің бөлімін, тақырыбын ұғып меңгеру үшін;
- кең көлемді технология бөлігі ретінде;
- сабақ ретінде, не болмаса оның кезеңдері (кіріспе, түсіндіру, бекіту, жаттығу орындау, 

бақылау);
Ойын түрлері оқу кезінде сабақтарда ойын тәсілдері мен жағдайлар туғызу арқылы құрылып, 

оқушылардың оқуға деген қызметін ынталандырып талаптануына тәсіл ретінде қолданылады.
Ойын тәсілдері мен жағдайларын сабақ кезінде өткізу мына негізгі бағыттарда жүргізіледі:

- дидактикалық мақсат оқушыларға ойын түрінде беріледі;
- оқу қызметі ойын ережелеріне бағынады;
- оқу материалы оның құралдары ретінде қолданылады, оқыту қызметіне жарыс ретінде 

кіргізіліп, дидактикалық міндеттерді ойынға айналдырады;
- дидактикалық тапсырмаларды орындау ойын қортындысымен байланыстырылады.
Ойындарды дене , ой-өрісі (ақыл-ой), еңбек, әлеуметтік және психологиялық  қызметтер түрлеріне 

бөлу керек. Ойындар ерекшеліктеріне қарай мына топтарға бөлінеді:
а) оқыту, жаттығу, бақылау және қортындылау;
ә) таным, тәрбие, даму;
б) еске алу, өнімділік, шығармашылық;
в) коммуникативтік, таным әдісі, кәсіпке бағдарлау және т.б.

Ойын әдістемесі: пән бойынша, сюжеттік, рольдік, іскерлік, еліктеушілік және драмалық 
ойындар.

Пәндер бойынша ойындар барлық оқу пәндері саласына бөлінеді. Ойын ортасы ойындар 
технологиясының ерекшелігін анықтайды: затпен және затсыз ойындар, стол үстінде, көшеде, 
бөлмеде, компьютерде, оқу техникалық құралдармен және түрлі жүру техникасымен.

Топтағы жұмыстың пайдасы
  Оқушы жалпы жұмысқа қосатын үлесін өзі анықтайды, сондықтан сабаққа бар ықыласымен 

кіріседі.
 Белгілі бір жүйеден шықпай, қатып қалған оқу тәсілі өзгереді.
 Оқушылардың өздеріне деген сенімі нығаяды.
 Бірлесе жұмыс істеу балалардың арасында ынтымақ бірлікті, әдептілік қасиеттерін 

қалыптастырады.
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Әр топтың жұмыс нәтижесін бағалайтын нақты бір жүйе дайындап алу шарт. Оқушылар 
жолдастарының жұмыстарын талдай отырып, ойларын ашық айтуға үйренеді.

 Топтағы жұмыс оқушылардың бірге жұмыс істеуіне жеңілдетуге арналған әдіс. Оның өз 
тәжірибемде тиімділігі мынадай болады.

«Қазақ хандығының құрылуы» деген сабақта(10- сынып) оқушылармен топтық жұмыс 
жасаттым.Үй тапсырмасы сұрақ – жауап түрінді сұралды. Бұл жерде ұтқаным  уақытты үнемдей 
білдім. Жаңа сабақты өткен сабақпен байланыстыруда өлең жолдары оқылып, өлеңнің мағынасы 
ашылды. Сонымен қатар жаңа сабақ оқушыларға түсіндірілді. Яғни оқушының білім, білік дағдысын 
тексеру мақсатында тапсырмалар орындау арқылы тақырыпты өздері аша білді. 1.

Бекіту кезеңінде.
 Венн диаграммасы
«Хандар» тобы  Керей мен Жәнібекті Н.Назарбаевпен салыстырады
«Батырлар» тобы Қазақ хандығын Қазақстан Республикасымен салыстырады
«Билер» тобы Қазақ хандығының аумағын ҚР территориясымен салыстырады

Қазіргі таңда әрбір педагог баланың ойынан шығып, қажеттілігін қанағаттандыра білуге 
дайын болуы тиіс. Өйткені қазіргі мектеп жасындағы балалар қай сыныпта оқыса да, қай жаста болса 
да өзінің кім болатынын, қандай адам болатынын армандайды және өмірден өз орнын табуды басты 
мақсаты деп санайды, сондай-ақ өзіне айналасындағылардан дұрыс бағдар беретін ақыл-кеңес күтеді.

Сондықтан оқушының рухани өсуіне жағдай туғыза алатын, жаңалықтарды қабылдауға даяр, 
өз әрекетіне өзгеріс енгізе алатын педагогтар ғана бүгінгі қоғамның мүддесі мен әр баланың үрдісінен
шыға алады. Ойы жүйрік, ақылы жетік, бәсекеге қабілетті, өзгерістерге бейім, жеке тұлғалы тек қана 
жаңа тұрпатты педагог қалыптастыра алады.

Егер әр педагог өзі таңдаған әдістемелік жолын тың идеяларға негіздей білсе, жаңа 
педагогтардың саны арта түсер еді. 

,оқушылардың танымдық белсенділігін, шығармашылық қабілетін дамыту.
Оқытушының педагогикалық шеберлігінің негізгі өлшемдерінің бірі – оқушының өзіндік танымдық

жұмысын ұйымдастыру, ал екіншісі оқушының өздігінен оқып, ой-өрісін тереңдетуге баулу, ғылыми 
ізденіске жетелеу. Сондықтан мұғалімнің ең басты міндеті-рухани бай, жан-жақты дамыған дарынды 
тұлға қалыптастыру. Мектеп қабырғасында оқушының шығармашылық қабілетін дамытуға мән 
берілуі тиіс. Талантты дер кезінде танып, дарынды таңдап және олардың бойындағы ерекше қасиетті 
бағалап, өмірден өз орындарын табуға көмектесу қажет.

Интерактивтік оқыту технологиясы мен тәсілі интеракция (ағлш. Interaction – өзара әсер, бір-біріне 
әсер ету) құбылысына негізделген. Оқыту барысынде жеке тұлғалар арасында танымдық қарым-
қатынас орнап, оның субъектілерінің бәрі өзара қатынасқа түседі. Әр оқушының жеке жұмысы мен 
оның жеке тұлғасын дамыту адамдардың бір-бірімен сөйлесу және өзара пікіралмасу барысында 
жүзеге асады.

   Интерактивті әдісімен оқытқанда,оқушының:
-ақыл-ойы дамиды,
-еркін ойлауға мүмкіндік береді,
-шығармашылық белсенділігі артады,
-ұжымдық іс-әрекетке тәрбиеленеді,
-тіл байлығы жетілдіріледі,
-жан-жақты ізденушілігі артады. 
   Кез келген оқыту технологиясы оқытушыдан терең теориялық, психологиялық, педагогикалық, 

әдістемелік білімді, үлкен педагогикалық шеберлікті, шәкірттердің жан дүниесіне терең үңіліп оны 
ұғына білуді талап етеді.

   Сабақта интерактивті технологияны қолдану оқушының танымдық белсенділігін 
арттыруға,оқушы пікірін тыңдауға,белгілі бір идеяны қабылдауды, зерттеуді,

салыстыруды үйретеді.
    Жаңа технологияларды күнделікті сабақ үрдісінде пайдалану үшін, әр ұстаз алдында отырған 

баланың жас ерекшелігін ескеріп, өзінің шеберлігіне орай таңдап алады. Міне, осындай оқытудың 
жаңа технологияларының бірі интерактивті оқыту әдісін мен өз тәжірибемде қолданып келемін 
Сабақтың жаңа ақпаратты қабылдау бөлімінде оқушылар тақтада берілген тапсырманы оқи 
отырып,оқулықтан ізденіп,оқып,түсініп,жауабын тауып,тапсырманы толық,дұрыс орындауға 
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тырысады.Тапсырманы орындауға барлық оқушы қатысады. Әсіресе тұйық, өз ойын жеткізе 
алмайтын, өздеріне сенімсіздеу оқушылардың өздері жазбаша жұмысты қызыға орындайды.Өйткені 
интерактивті тақтаның келесі бетінде ол тапсырманың дұрыс жауабы беріледі,сол арқылы оқушы 
өзінің жауабын салыстыра тексеріп,өзін-өзі бағалайды. Топпен жұмыстану барысында белсенділік 
көрсете отырып,топтау,Венн диаграммасына түсіру,сәйкестендіру әдістерін интерактивті тақтада 
орындап,уақытты үнемдеуге болатынын көруге болады. Сыныптан тыс өткізген «Кім көп біледі» 
интеллектуалды ойынының  «Кім ойлы?»бөлімінде

Интерактивті тақтаның ұяшықтарында жасырынып тұрған сөзді табу керек.
а)қазақтар, жыл санау, жұт (қоян жылы)
ә)Дюма, Орынбор, үй (киіз үй)
б)2002 жыл,97 метр,жас астана («Бәйтерек»)
сияқты тәсілдермен оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға болады.
Сонымен қатар 5-сыныпта  «Қазақ хандарының тарихынан» атты сабақта бекіту кезеңінде топқа 

төмендегі сөзжұмбақты шешуге тапсырма берілді.
1.Әкеден балаға мұра ретінде қалдырылып отыратын мемлекеттік билік.(монархия)
2.Жошының шешесі (Бөрте)
3.Шыңғыс ханның үлкен ұлы (Жошы)
4.Ханның жеке шаруашылығын жүргізетін, малын бағатын адамдарды қалай атаған ? (төлеңгіт)
5.Уыз ханның әкесі? (Қарахан)
Қорытындылай келе бүкіл оқыту барысында оның әртүрлі жақтарын қамтамасыз ететіндей бір 

мезетте бірнеше технология қолдану керектігіне мұғалім назар аударуы қажет. Бұл оқыту тәсілі 
әртүрлі технологиямен жан-жақты қамтылуды талап етеді, сонда ғана технология педагогикалық 
тұрғыда әсерлі болады.

Қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі болуы емес, тарихи танымдық, 
педагогикалық – психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік және ақпараттақ 
сауаттылық талап етілуде. Ол заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар, 
шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа технологиясын шебер 
меңгерген жан болғанда ғана білігі мен білімі жоғары жетекші тұлға ретінде ұлағатты саналады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1 «Ақпараттық технология және қашықтықтан оқыту» Мұхамбетжанова С.Т. п.ғ.к., ББЖКБАРИ
2 Қазақстан Республикасының бiлiм беру жүйесiн 2010 жылға дейiн дамытудың Мемлекеттiк 

бағдарламасы.
3 Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін 2015 жылға дейін дамыту тұжырымдамасы
4 Бiлiм беру жүйесiн 2003-2005 жылға дейiн ақпараттандырудың Мемлекеттiк бағдарламасы.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Лукпанова Сайлаугүл, 

БҚО, Казталов ауданы, Қараоба ауылы,
 Ғ.Қараш атындағы мектеп-гимназияның

 химия пәнінің мұғалімі
Тақырыбы: Бейорганикалық химия курсын қайталау
Сабақтың мақсаты:
1)Оқушылырдың бейорганикалық химия бойынша алған білімдерін нақтылау,жүйелеу;
2)Оқушылардың бейорганикалық заттардың химиялық формулаларын білуге,иондық теңдеулер 

жаза білуге,өз беттерінше логикалық есептер шығара білу дағдыларын одан әрі дамыту,оқушыларды 
өз бетінше тәжірибелер жасап, қорытындылай білуге үйрету;

3)Оқушыларды ұйымшылдыққа,бір-бірінің пікірін тыңдай білуге,шапшаңдыққа тәрбиелеу.
Сабақтың типі: бекіту
Сабақ өткізілу түрі: сайыс түріндегі сабақ
Құралдар мен реактивтер:интерактивті тақта,флипчарттар,сынауықтар, Na2CO3 ,HCl, CuCl2, 

NaOH, NH4Cl, FeCl3 + NaOH, HNO3 + NaOH,AgNO3 
Амандасу.Оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру. Оқушылардың көңілін сабаққа аудару. 

Сабақтың  жалпы мақсатын ашу ,оны өткізу жоспарын көрсету. Оқушылар топтарға бөлінеді:
    1)нейтрон
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    2)протон
    3)электрон
                                                   
ІІ:Сабақтың негізгі бөлімі. (Сайыс).Сайыс 4 турдан тұрады:
      1.Алғырлар                        
      2.Тапқырлар
      3.Ойшылдар
      4.Мектебі

                           1тур - "Алғырлар"
                   Анаграмма "Алхимик"
Бұл турда оқушылар берілген анаграмманы шешеді.

                   Анаграмма "Алхимик"
                                                               

А

 л

х

и

м

и

к

 1.Жеңіл металл                                                    
2.Электр тогын өткізетін зат
3.Қатты металл
4.Көміртектің түр өзгерісі                              
5."Аспан тасы"
6.Берік және жеңіл металл
7.Алюминий өндірілетін шикізат
                        2 тур-"Тапқырлар"
              Таңғажайып тәжірибелер

    Бұл турда өздеріне берілген тәжірибелерді қауіпсіздік техника ережелерін сақтай отырып 
орындап,реакция теңдеулерін жазады.

                                    1 топ
          Na2CO3 + HCl —
         CuCl2+ NaOH —
                                       2 топ
          NH4Cl + NaOH —
          FeCl3 + NaOH —
                                   3 топ
          HNO3 + NaOH —
         AgNO3 + NaCl —
                     3тур-"Ойшылдар"
                      Ойын"Оксидтер"
Әр топқа берілген оксидтердің аттары бойынша формулаларын құрастыруға тапсырмалар 

беріледі
                                4тур - "Мектебі"
                         "Миға шабуыл"
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Бұл турда әр топ мүшелері  өз қалауларымен жұмбақ,сұрақ және есептер бойынша ұяшықтар 
таңдап, тапсырмаларын орындайды.

ІІІ.Қорытындылау.
ІV.Бағалау.
V.Үйге тапсырма:
Бейорганикалық заттардың негізгі кластарын,негізгі заңдарды,барлық реакция типтерін қайталау.
VІ. Білімділік міндеттері:
-оқушы мен мұғалім арасындағы дұрыс қарым қатынасты тудыру.
-оқушылардыңөзін өзі басқару және басқа адамдармен дұрыс қарым –қатынас принципін 

үйрету.Тапсырманы мен толығымен орындай алдым ба ? Қандай қиындықтар болды?
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Медетова Айсулу Казиоллаевна
Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы

Болашақ ауылы Богатырев орта жалпы білім
беретін мектебінің тарих пәнінің мұғалімі:

  Тақырыбы:   Қазақ  атауы мен қазақ жүздерінің пайда болуы 

 Мақсаты:  а)  Қазақ  халқы  этногенезі,  этносаяси  аумақтық   тұтастығы  туралы    және  қазақ
жүздерінің  шығуы,  қазақ  халқының  этностық  құрамы  мен  олардың  қандай  тарихи  оқиғалармен
байланыстылығы туралы  оқушыларға толық түсінік беру.

ә) «Қазақ», «Алаш», «Жүз» сөздерінің шығуы, оның  мағынасы туралы айтылған аңыздар арқылы
оқушылардың ой-өрісін кеңейту, сын тұрғысынан тұжырымдауға, достарының пікірін тыңдап оған
көмектесуге, жауаптарын талқылауға үйрету. 

б) «Қазақ» деген хандықтың негізін қалаған Жәнібек пен Керей сұлтандар және ҚР Президенті Н.Ә
Назарбаевтың портреттері арқылы оқушылардың  бойына өз елінің, туған жерінің тарихына деген
патриоттық сезімдерін қалыптастыру.

 Сабақтың  түрі: Аралас сабақ. 
 Әдісі: Тірек сызбалар арқылы баяндау, мәтінмен (оқулықпен) жұмыс, өзіндік жұмыс. 
 Көрнекілігі: Қазақ хандығының  XV-XVII ғасырлардағы картасы, қазақ жүздерінің картасы, тірек

сызбалар, интерактивты тақта (слайдтар). 
 Сабақ барысы: 
 I.Ұйымдастыру кезеңі.
Оқушыларды түгелдеп, олардың назарын сабаққа аудару.
 II. Үй тапсырмасы:
 Графикалық диктант арқылы тексеріледі.
  Жаңа сабақ:  «Қазақ»  атауы мен қазақ жүздерінің пайда болуы.  
Мен қазақ, қазақпын  деп мақтанамын,
Ұранға Алаш деген атты аламын
Сүйгенім-қазақ өмірі, өзім қазақ,
Мен неге қазақтықтан сақтанамын!                 (С Торайғыров)

6. «Қазақ»  сөзінің шығуы туралы.
7. «Қазақ» атауының мағынасы. 
8. «Алаш» атауының мағынасы. 
9. Жүздердің пайда болуы. 
10. Өзіндік жұмыстар.
11. Қорытынды тест. 

 Оқушыларға «Қазақ» деген сөзді естігенде не естеріне түскенін  топтастырамын.
 Мұғалімнің кіріспе сөзі:  Аңыз әңгімелер т.б.
Қазақ атауының (этнонимі)  шығуы жөнінде түрлі пікірлер бар. Бұл пікірлер XVIII ғасырдан бері 

жалғасып келеді. Бірақ әрі бір тоқтамға келіп дәлелденген жоқ . Бүгінгі таңда қазақ сөзінің 20-дан 
астам түсіндірмесі бар. Мысалы: «қазақ» деген сөз «қаз» және «сақ» деген сөздерден шыққан. Бұл 
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«қаздай тізілген көш керуеніне қарап қойылған ат» - дейді немесе «қазақ» атауы «қас» (хас) – нағыз 
және «сақ» - көне замандағы сақтар атауынан құралған және «хас-сақ» - нағыз және «сақ» - көне 
замандағы сақтар атауынан құралған және хас-сақ - нағыз сақ деген ұғымды білдіреді.«Қазақтар» 
термині XV ғ. 50-жылдарында Шу мен Талас өзендерінің аралығына өзбек ханы Әбілхайырдан 
бөлініп шығып жеке дербес тайпа топтарына бекітілген. Біртіндеп «қазақ» термині этностық мәнге ие
болған.

 Міне осындай жоғарыдағы айтылған пікірлерді қорытындылай келе  қазақ сөзінің  шығу тегін 
екіге бөліп қарастыруға болады. 
• Қазақ сөзі ең алғаш қас және сақ тайпаларының бірігуінен пайда болған.
• Қазақ сөзінің орта ғасырларда «еркін адамдар» деген мағынасы пайда болған. 

Енді қазақ деген сөдің мағынасына келетін болсақ.
Академик Радлов «Тәуелсіз ерікті адамдар»
Шәкәрім Құдайбердіұлы «Өз алдына ел болып, еркін жүрген халық»
Ш Уалиханов «Қазақ өте қадірлі сөз, күшті мықты, 

шабытты» дегенді білдіреді.
Тіл білімінің маманы Телқожа Жанұзақов Қазақ деген сөздің бірінші «қаз» деген бөлігін

«ер», «еркін» деген, ал «ақ» деген бөлігін көптік
жалғауы лар деген сөздің синонимі  деп 
түсіндіреді.

 «Алаш» сөзі  тарихта қазақ сөзіненде  белгісіз күйде қалып отыр. Бұл сөз бастапқы кездегі  «қазақ»
сөзінің  синонимі ретінде айтылады. «Алаш» сөзі шамамен IX-X ғасырда айтыла бастаған. Яғни XV-
ға дейін алаш аталып кейін қазақтың басты ұраны ретінде айтылған. Бүгінгі күні халқымыз өз ішінде 
өздерін алаштың ұрпағымыз дейді. Бұл алаш деген сөзді  аңыз-әңгімелерден жиі кездестіреміз.   
Алаша хан туралы аңыз айту. Алаша хан ордасы Жезқазған аймағындағы Жаңғабыл өзені бойында, 
Алаша хан күнбезі Қаракеңгір өзенінің оң жағында орналасқан. «Жүз» қазақ халқының үш рулық 
тайпалық бірлестіктерінің ортақ атауы. Жүздердің шыққан уақыты,  шығу себептері туралы  
ғалымдар арасында нақты дәлел жоқ. Зерттеуші ғалымдар  әртүрлі пікірлер айтады. Бір зерттеушілер 
«жүз» сөзінің мағынасын бір нәрсенің басты бөлігі тармағы  десе, екінші бір зерттеушілер 
географиялық-шаруашылық аймақ, енді біреулері «жүз» сөзін сандық 100-бен байланыстырады.Осы 
жүздердің шығуы туралы түсінік слайд арқылы көрсетіледі. Зерттеушілердің айтуы бойынша соңғы 
пікірлер яғни қазақ жүздерінің  пайда болуы XVI ғасырлың 2 жартысына сәйкес келеді деген пікір 
шындыққа жақын, бірақ дәлелденбеген. Бұл үш жүздің құрамы ежелден келе жатқан ру тайпалардан 
тұрады.(слайдта көрсету.)

(слайд арқылы әр жүзге сипаттама беремін)
██ Кіші   

жүз
██ Орта

жүз
██ Ұлы   

жүз

Өзіндік жұмыстар:
1 тапсырма. Кестені толтыр:
   Ұлы жүз                                       Орта жүз                                        Кіші жүз

Тайпа
лар

Қоныстан
ған

мекендері

Са
ны

Тайпа
лар

Қоныста
нған

мекендері

Са
ны

Тайпа
лар

Қоныстан
ған

мекендері

Са
ны

      

2 тапсырма. Тақырыптық тест орындату. (10 сұрақ) 
Қорытындылау.Бүгінде Керей мен Жәнібек бабамыздың қалаған қазақ мемлекетінің іргесін 

бекітіп  туын биікте ұстап, Қазақстанды әлемге паш етіп отырған елбасымыз Н.Ә Назарбаевтың 
еңбегін ерекше атап өтуіміз керек.  Биыл біздің елімізде алғаш рет 1 желтоқсан  тұңғыш  президент 
күні мереке ретінде атап өтілді. Ендеше осындай бәсекеге қабілетті елу елдің қатарын кірген елімізді 
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мақтан ете отырып сабағымызды Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранымен  аяқтайық.
 Үйге тапсырма.   «Атамыз-Алаш, атымыз-қазақ, үш жүздің ұрпағымыз»деген тақырыпта эссе 

жазып келу.
Бағалау.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Мұқанғалиев Жанболат Жүсіпұлы

Батыс Қазақстан облысы , Казталов ауданы,
 Ақпәтер ауылы Ақпәтер орта жалпы

 білім беретін мектебінің тарих пәнінің мұғалімі
5 сынып. Қазақстан тарихынан әңгімелер
Сабақтың тақырыбы:     Ыбырай Алтынсарин – ағартушы, педагог
Сабақтың мақсаты:
        Білімділік:  Оқушыларға қазақтың ірі  ғалымы,  ағартушы – педагог Ыбырай Алтынсарин

туралы, оның еңбегі, шығармашылық мұрасы, ағартушылық қызметі жайында мағлұмат беру.
           Дамытушылық: Ыбырай  еңбектері  туралы  білімдерін  одан  әрі  дамыту,  танымдық

көзқарастарын нығайту, шығармашылық ізденістерін жетілдіру.
           Тәрбиелік: Қазақтың  ұлы  тұлғаларының  бірі  Ыбырай  еңбектерін  үлгі  ете  отырып

оқушыларды еңбекқорлыққа, адамгершілікке, іскерлікке тәрбиелеу, достық, ынтымаққа баулу.
Сабақтың түрі: аралас
Әдісі: баяндау,сұрақ –жауап, мәтінмен жұмыс,кестемен жұмыс.
Пәнаралық  байланыс: география,қазақ әдебиеті, музыка
Сабақтың көрнекілігі:  Ыбырайдың суреті, еңбектері, сызба,интертақта
Сабақтың барысы
              I.Ұйымдастыру кезеңі.
              II.Үй тапсырмасын тексеру,
А) Абай сөзіне ассоциация құрғызу
Б) «Миға шабуыл» (үй тапсырмасы бойынша сұрақтар берілді)
Үй тапсырмасын қорытындылау.
         3 Жаңа сабақты меңгеру.
А) Ой қозғау. (Сурет бойынша сұраққа жауап беру )

- Бұл сурет туралы не білесіңдер?
- Ыбырайдың өлеңдері мен әңгімелерінде  не туралы жазылған?  

Б)  Оқушылар Ыбырайдың өздері білетін өлеңдерін оқыды.                                              
В) Оқушыларды топқа бөлу 
 1топ  Ыбырай Алтынсарин кім?
2топ   Оның қандай шығармаларын білесіңдер?
3топ  Ыбырай шығармаларының кейіпкерлерінен кімді білесіңдер?
Топ оқушылары өз-өздерін бағалады.
Мұғалім сабақты қысқаша баяндады:
               Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының жерінде дүниеге келген .

(Оқушылардың  назарын  Қазақстан  картасындағы  Қостанай  облысы  және  Торғай  өлкесіне
аударамын).  1857 жылы ол шекаралық комиссиясы жанындағы арнайы мектепті  алтын медальмен
бітіреді. Мектепті бітіргеннен кейін тілмаштық, ұстаздық қызметтер атқарады. 1864 жылдан бастап
Торғайда қазақ балаларына арналған мектепте дәріс береді. Ұстаздық қызметте жүріп халықты оқу –
білімге тарту, ағартушылық қызметтермен айналысады. Балаларға білім беруде кітаптың орны бөлек
екенін түсінген ол, қазақ тілінде оқулық жазуды қолға алады.

   Мәтінмен жұмыс:         
 1879  жылы  жарық  көрген  «Қазақ  хрестоматиясы»  Ыбырайдың  қазақ  тілінде  жазған  алғашқы

оқулығы болды. Бұдан басқа Ыбырай қазақтарға орыс тілін меңгертуді де қолға алып осы бағытта
бірнеше  еңбектер  жазады.  1879  жылы  Торғай  облысындағы  мектептердің  инспекторы  қызметіне
тағайындалған ол,  ағарту ісіне білек сыбана кіріседі.  1887 жылы Ыбырай қазақ даласында алғаш
Ырғыз  жерінде  қыздарға  арналған мектеп –  интернат  ашады.  кейін  оқушыларды үш топқа  бөліп
тапсырмалар беремін.

Мәтін бойынша оқушыға сұрақ:
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1. Ыбырайдың ағартушылық қызметі жайлы өз ойларыңды айт.
2.Ыбырай өлеңдерінің негізгі мазмұны қандай мәселені қозғайды.
3. Ыбырайдың  қазақ әдебиетімен білім беру саласындағы алатын орны қандай?
Топтар бір – біріне жазбаша  түрде  мәтін бойынша сұрақ дайындап,  жауап береді.
 Бекіту кезеңі:
А) Толғаныс
          1.Ыбырай туып – өскен жері, жастық шағы туралы не білесіңдер?
          2. Білім беру саласында  Ыбырай қандай істер атқарды?
          3. Ыбырай  шығармаларының мазмұны жайлы өз ойларыңды айт.

Б) «Сезімнен туған шумақтар»  стратегиясы
(Шығармашылық жұмыс)

В) Қорытындылау.
1. «Мен бүгінгі сабақтан не ұқтым?»
2.Оқушылардың өз – өздерін бағалауы.
3.Мұғалімнің қорытынды сөзі.
Топ  оқушылары өз – өздерін бағалады.
-------------------------------------------------------------------------------------

Мухамбетова Нәзипа Мұратхановна 
Химия пәнінің жоғары  санатты  мұғалімі 

Батыс Қазақстан  облысы    Казталов ауданы
 Қараөзен мектеп-лицейі.

Сабақтың тақырыбы: Кальций қосылыстары. Судың кермектігі
Сабақ мақсаты: 
а) кальций қосылыстары қасиеттері, күнделікті өмірде қолданылу салаларымен, судың 

кермектігімен таныстыра отырып, алған білімдерін жадында сақтау; 
ә) периодтық жүйедегі орны бойынша кальций атомының құрылысы, қасиеттері туралы білімдерін,

химиялық заттармен жұмыс істей білу дағдысын дамыту, өмірден көрген деректерді пайдалана білуге 
және шығармашылықпен жұмыс істеуге дағдыландыру, берілген тапсырмаларды орындау арқылы 
алған білімдерін практика жүзінде пайдалана білу дағдысын қалыптастыру;

б) пәнге деген қызығушылығын арттыра отырып, еңбекке, білімге құштарлыққа тәрбиелеу. 
Сабақтың типі: жаңа білімді меңгеру сабағы.
Сабақтың түрі: Оқу мен Жазу арқылы Сын тұрғысынан ойлауды дамыту 
Сабақтың әдістері: сұрақ - жауап, зертханалық жұмыс, жаттығулар орындау, концептуалдық 

шеңбер
Сабақтың пәнаралық байланысы: экология
Сабақтың көрнекілігі: химиялық элементтердің периодтық жүйесі, кальций қосылыстарының 

үлгілері.
Құрал-жабдықтар: индикатор, кальций карбонаты, иониттер, су, кальций оксиді, натрий 

карбонаты, сынауықтар. 
Күтілетін нәтиже: кальций қосылыстары, қасиеттері, қолданылуы, судың кермектігі және оны 

жою жолдары туралы алған білімдерін айта білу, тақырыпқа сай өз бетімен жаттығулар орындап, 
есептер шығара біледі.

Сабақтың барысы: I. Ұйымдастыру бөлімі
                                   II. «Ой қозғау» - кальций қасиеттерінің ерекшелігін еске түсіру
                                   III. «Мағынаны тану» - Жаңа білімді меңгеру бөлімі
 А) кальций қосылыстарын, қасиеттерін, алу жолдарын концептуалдық шеңбер арқылы тақтада 

оқушы өрнектейді. 
CaO – сөндірілмеген әк 
Ca(OH)2 – сөндірілген әк, 
Ca(OH)2 сұйық ерітінідісі - әк суы  
Ca(OH)2 қою ерітінідісі - әк сүті
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CaCO3 – бор, әк тас, мәрмәр
Ca3 (PO4)2 - фосфорит
CaF2 – флюарит 
CaSO4*2H2O - ғаныш
CaSO4*0.5H2O – алебастр
Қасиеттері: 
      
                    Қышқылдармен
CaO            Қышқылдық оксидпен
                    Сумен 
                        Қышқылдармен
Ca(OH)2          
                         Қышқылдық оксидпен
                      Қыздырғанда айырылуы
CaCO3          
                      Су мен CO2 – ге
Қолданылуы: (слайдтан көрсетілім)
Судың кермектігі, түрлері, кермектікті жою жолдары.
Зертханалық тәжірибе: судың кермектігін иониттер арқылы жою, сабын қосылған әртүрлі суы бар 

көрсетілім: кермек су және жұмсартылған су, құбыр суы.

                                      IV. «Толғаныс бөлімі» 
А) Жаттығулар орындау:

И.Нұғманов   §32  № 2, 6, 7
                        §33 № 3, 4, 5

Ә) Үй тапсырмасын тексеру:
Периодтық жүйедегі орны бойынша кальций атомының құрылысы, қасиеттері.

                                      V. Қорытындылау 
Кальций қосылыстары, қасиеттері, қолданылуы, судың кермектігі және оны жою жолдары туралы 

алған білімдерін айта білу, тақырыпқа сай өз бетімен жаттығулар орындап, есептер шығара біледі.
 Үйге тапсырма:
 И.Нұғманов   §32                    §33 № 3, 4

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Салимбаева Жанар Дүйсенбайқызы

                                                       БҚО, Казталов ауданы, Бостандық ауылы, 
                                                       Бостандық орта жалпы білім беретіннің

                                                         ІІ санатты тарих пәнінің мұғалімі

Өтілетін күні: 20 қараша 2013жыл

Сыныбы: 8  а сынып

Сабақ тақырыбы: Абылай тұсындағы қазақ хандығы
Мақсаты: 4. Қазақ  халқын  бір  хандыққа  біріктіріп,

қазақ мемлекетінің  іргетасын қалаған Абылай
хан жайында оқушыларға мәлімет бере отырып
 Қазақ жеріндегі тұңғыш дербес мемлекет қазақ
хандығының  құрылу  тарихы,  оның  алғашқы
аумағы  мен  алғашқы  хандары  туралы
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оқушылардың білім деңгейін зерттеу,  қосымша
ақпараттар  бойынша  жан-жақты  білім  қорын
молайту.

26. Топта  жұмыс  жасау  дағдыларын
жетілдіру,  сыни  тұрғыдан  ойлауға,
салыстырмалы  талдау  жасауға,  жүйелі
қорытындылауға  үйрету  және  шығармашылық
қабілеттерін  шыңдау.Мәселені  тарихи  шындық
тұрғысынан  бағалау  қабілеттерін
қалыптастыру.Өзара  ынтымақтастықты  және
өзара баға беруді   дамыту.

27. Ұжымдасып өзара көмек көрсете білуге
баулу,  өзара  сыйластыққа  үйрету.  Қазақ
мемлекетін  құрған  қазақ  хандарының  іс-
әрекетінің негізінде ұлттық патриоттық тәрбиеге
баулу.

Түйінді идея:    Сыни тұрғыдан ойлауға үйретеді.Топпен 
жұмыс жасауға  және ортақ пікір туғызуға, 
өзгенің және өзінің іс -әрекетіне баға беруге 
үйрену. АҚТ-ны қолдану

Күтілетін нәтиже:       Оқушылар өз ойларын жүйелеп жеткізеді.
 Бірлесе жұмыс жасау арқылы өзара 

сыйластық, ынтымақтастық ахуалы 
қалыптасады.      СТО әдістері арқылы пәнге 
белсенділігі артады

Сабақ әдісі Блум таксономиясы; СТО стратегиялары, 
топпен жұмыс, сұрақ-жауап, баяндау, талдау

Ресурстар үлестірмелі парақша,кестелер, карта, ватман, 
маркер, стекер

Сабақтың 
барысы

Мұғалім 
әрекеті

Оқушы әрекеті

Кіріспе Ұйымдастыру
Бүгінгі біздің 
сабақ өте 
ерекше өтеді. 
Себебі балалар 
біз қазір 3-топқа
бөлінеміз.

Топқа бөлу
1-топ Тарихшылар      2-топ Әдебиетшілер   
3-топ Географтар        

Тұсаукесер 1.ХШ ғ. қазақ
жерлерін 
қалпына 
келтіріп билік 
жүргізген хан?

2. Қазақ 
хандығының 
алғашқы 
құрылған 
кезеңіндегі 
территориясы?

3. Қазақ 
хандығымен 
алғаш қарым-

Сұрақтарға жауап береді 
1.Ж: Абылай.
2. Ж: Шу мен Талас өзендерінің маңы.
3. Ж: Моғолстан
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қатынас 
жасаған 
мемлекет?

Негізгі 
бөлім

(Топтық 
жұмыс) жаңа 
сабақты топтық 
жұмыс 
барысында 
оқушылардың 
өз бетімен 
меңгеруіне 
жағдай 
жасау: а) оқушы
лар төмендегі 
«Білу», 
«Түсіну», 
«Талдау», 
«Жинақтау» 
тәсілдеріне 
сәйкес 
тапсырмаларын 
өздері 
толтырады (10 
минут); ә) жауа
птарын 
мұғаліммен 
бірге талдайды 
(10 
минут). Нәтиж
есі ауызша 
марапатталад
ы.

1-топ Тарихшылар      А) Абылайдың балалық шағы, 
жігіттік кезеңі; 

2-топ Әдебиетшілер   Ә) Абылай қолбасшы, саяси 
қайраткер;

3-топ Географтар        Б) Абылай кезіндегі Қазақ хандығы;

Теориясы:
«Білу»

(тақырып 
мазмұны 
бойынша

кім?
не?
қандай? 

қалай?нені? 
қашан?

не істеді? 

Бос 
орындарға 
қажетті 
сөздерді жазу 
таратпа 
карточкалар 
беру

1. Қазақ хандығының аса көрнекті саяси және мәдени 
қайраткеріАбылайхан болды.

2. Абылайдың бүкіл ішкі саяси қызметінің бағыты: бір 
орталықтан басқаратын әрі ешкімге тәуелсі  з мемлекет құру.

3. 1738-1741 ж. Абылай бастаған қазақ қолы жоңғар 
басқыншыларынабірнеше мәрте соққы   берді.

4.Қазақтың үш жүзінен Төле би бастап, 90 адам елші барып, 
келіссөз жүргізіп, 1743 жылы 5 
қыркүйекте Абылайды тұтқыннан жоңғар елінен тұтқыннан 
шығарып алды.

5. 1756 жылы Абылайдың бастауымен қазақтар қытайлар 
мен қалмақтарды біріккен күшімен екі рет шайқасып, 
оның бірінде жеңіліп, екіншісінде жеңіске жетеді.

6. 1765, 1770, 1779 жылдары Абылай 
мазасыз қырғыздарға жорықтар жасауға мәжбүр болды.

7. 1711 жылы Абылайхан Түркістанда дүние келді. Оның 
азан айтып қойылған аты Әбілмансұр болатын. 1781 
жылы Тәшкеннен Түркістан қаласына келе жатқанда дүние 
салып, Қожа Ахмет Яссауи кесенесінежерленді

Теориясы: 
«Түсіну»

Себебін 
анықта:

     А) Абылайдың балалық шағы, жігіттік кезеңі; Абылай 
қандай қасиеттерімен ерекшеленеді?
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(неге?
неліктен?
себебі?
не үшін?    

1.Абылай 
қандай 
қасиеттерімен 
ерекшеленеді?

2.Абылай 
өзінің хандық 
қызметінің ішкі 
және сыртқы 
саясатында 
қандай мақсат-
мүдде ұстанды?

3. Абылайдың
қазақ 
тарихында 
алатын орны 
неден көрінеді?

Ә) Абылай қолбасшы, саяси қайраткер; Абылай өзінің 
хандық қызметінің ішкі және сыртқы саясатында қандай 
мақсат-мүдде ұстанды

Б) Абылай кезіндегі Қазақ хандығы; Абылайдың қазақ 
тарихында алатын орны неден көрінеді?

1. Ж.Шешен, тапқыр, батыл, ержүрек, әділ, адал, күші зор 
қолбасшы.

2. Ж. Ресеймен өзара қарым-қатынасында тату-тәтті көршілік
саясатын ұстануға тырысты. Ресей мемлекетімен 
дипломатиялық және сауда байланысын орнатты. Іс жүзінде 
Ресейге мүлде тәуелсіз ішкі және сыртқы саясат жүргізді. 
Қытай үкіметімен де дипломатиялық қатынас орнатты.

3. Ж. Оның басты мақсаты: ешкімге тәуелсіз дербес қазақ 
мемлекетін құру.

Теориясы:
«Талдау»
(1.Салыст

ыр,
2. 

Айырмашыл
ығы неде?

3. 
Ұқсастығы 
неде?

4.Тақырып
тың басты 
идеясын 

жаз деген 
тапсырмал

ар болу керек.
Немесе 1-3 
тапсырмалар
дыВенн 
диаграммасы
арқылы 
қамтуға 
болады.

1. Жылдарды сөйлетейік (кесте толтыру)
 

Жылдар Болған оқиғалар

1756 жылы Қытай өкіметімен дипломатиялық орнатты.

1757 жылы

Тарбағатай тауының солтүстік сілемдерінде қытай 
әскерлерімен Абылайдың жаужүрек қосындары арасында ең 
соңғы ірі шайқас болды.

1758 жылы Жоңғарияны қытай әскері түгелдей бағындырып алды.

1767 жылы

Қытай жағы Тарбатай аймағындағы және Іле өзені 
бойындағы жайылымдарды қазақтардың пайдалануына рұқсат 
етуге мәжбүр болды.

1771 жылы
Абылай Түркістан қаласында қазақтың бүкіл үш жүзінің 

ханы болып сайланды.

1778 жылы
Патша өкіметі Абылайды бір ғана орта жүздің ханы деп 

таныды.

 
Абылайдың жүргізген саясаты мен Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Назарбаевтың қызметін салыстыруға сұрақтар беру:
А) Ішкі саясаты
Ә) Мемлекет қауіпсіздігі
Б) Сыртқы саясаты
Абылай ханның жүргізген саясатының бүгінгі күндегі үндестігі мен 
сабақтастығына оқушылардың назарын 

аудару.Венн диаграммасын құру.

Теориясы: 
«Жинақтау»
(Қорытынды
шығар,анық
тама бер, 

Тірек-сызбаны толтыр

 
 

Шығыстың 7 тілін білетін

Батыл, ержүрек, әбжіл
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мазмұнды 
жүйеле, 
кестені, 
тірек 
сызбаны, 
сөзжұмбақт
ы толтыр 
немесе өзің 
құрастыр 
тағы 
с.с.   басқа 
түрдегі 
тапсырмалар
оқушының 
жоғарыдағы 
«тақырыпты
ң басты 
идеясына» 
жазған 
жауабына 
қойылады)

 
АБЫЛАЙ

Сөзге тапқыр

Дене күші зор

Сөзіне берік, алғыр ойлы

Домбыраны жақсы тартатын

Барынша адал әрі әділ

Керемет шешен

Теориясы:
«Жинақта

у»
(Қорытын

ды шығаруға 
бағытталған
:мазміұнды

жүйеле, 
анықтама 
бер,

кесте, 
сызба, ребус 
шеш. деген 
сөздер

Сөзжұмбақты шеш:
1.Абылай керемет қасиеттерін жырлап, орта жүздегі оқиғаларға белсене 

қатысқан шығармаларына батырлар ерлігін арқау еткен ХҮШ ғ. 2-жартысындағы 
танымал ақын?

2.Абылайханның бала кездегі лақап аты?
3.Абылайханның ішкі және сыртқы саясатына әсер еткен дарынды адам?
4. Абылайдың мирасқоры?
5. Абылайдан пана табу үшін орта дүзге қашқан билеуші?
6. 1741-1743 жылы Абылай сұлтан қайда тұтқында болды?
 

 Т Ә Т І Қ А Р А  

    С А Б А Л А Қ

Б Ұ Қ А Р Ж Ы Р А У  

    У Ә Л И  

 Ә М І Р С А Н А  

Ж О Ң Ғ А Р Й Я  
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Практикасы
«Баға беру»(Сен қалай ойлайсың?Не 

істер едің?сияқты тапсырмалар 
өмірдегі жағдаяттарды шешуге 
бағытталып қойылады

Сен қалай ойлайсың?
12. Қазақ хандығының аса көрнекті саяси және мәдени қайраткері Абылай кімнің баласы?

Ж: Арғы тегі Жошы хан, бергі бабалары қазақ ордасының негізін салған әз Жәнібек. Одан соң, еңсегей бойлы 
Ер Есім хан, Салқам Жәңгір хан. Абылай Жәңгір ханның бесінші ұрпағы. Жәңгір ханнан Уәлибақы. 
Уәлибақының баласы Абылай жекпе-жекке шыққанда жауы шақ келмейтін батыр болып, қанышер Абылай 
атаныпты. Осы Абылайдан көркем Уәли туады. Оның баласы Әбілмансұр (кейін қазаққа хан болып Абылай 
атанған).

Абылай хан туралы тағы не білесіңдер?
Ж:……………………………………….

ІІІ кезең (кері байланыс – бағалау кезеңі): Жеке жұмыс. Жоғарыда меңгерген мазмұнды үш 
деңгейге іріктеп (әр деңгейдің білімділік, біліктілік, яғни құзыреттілік деңгейін анықтайтын 
тапсырмалар) оларды біртіндеп орындату арқылы балл жинату барысында оқушының құзіреттілік 
деңгейін анықтап, әділ бағалау жүзеге асырылады. Қортынды балл саны дәстүрлі бағаға 
айналдырылып, келесі сабақтың басында сынып журналына қойылады, мониторингке тіркеледі.

 
Мұғалімнің сөзі: Бүгінгі тәуелсіз қазақ елінің тарихымен байланыстыру «Ұлы таулар 

аласармайды, ұлы есімдер ұмытылмайды», — дегендей қазақ елінің бостандығы үшін күрескен , 
ұлан байтақ өлкесін артындағы ұрпағына аманат етіп қалдырған халқын сүйген қаһарман Абылай 
хан қазақ тарихынан мәңгі өшпейтін орын алды

Калиева Любовь Александрқызы
Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы, Жаңатаң ауылы

Мирон негізгі жалпы білім беретін мектебінің география, биология пәндері мұғалімі.

Сабақтың тақырыбы:   Сауыр - Тарбағатай
Сабақтың мақсаты: 

1. Білімділік:
          Сауыр-Тарбағатайдың географиялық орны, геологиялық құрлысының ерекшеліктерін ұғыну.
Климаты,  өзендерімен  танысу.  Биіктік  белдеу  бойынша  табиғат  зоналарының  ерекшеліктерін

түсіну.
            2. Дамытушылық: 
Оқушылардың  ойлау  қабілетін  дамыту,  дүниетанымдық  көзқарастарын  қалыптастыру,  тіл

байлығын арттыру, оқу дағдыларын қалыптастыру, белсенділігін арттыру.
             3. Тәрбиелік: 
Туған  елге,  жерге  деген  сүйіспеншілікке  тәрбиелеу,  ұйымшылдыққа  және  бір-біріне  сыйлауға

тәрбиелеу.
Сабақ көрнекілігі: Қазақстанның физикалық картасы, атлас. 
Сабақ типі: Қалыпты дағдыларды меңгерту сабағы
Сабақ әдісі: Сұрақ-жауап, СТО стратегиялары
  А) Ой қозғау кезеңі
  Ә) Мағынаны ажырату кезеңі
  Б) Ой толғау кезеңі
Сабақтың барысы: 
I. Ұйымдастыру кезеңі 
II. Жаңа тақырыпты  талқылау
III. Сабақты бекіту
IV.  Қорытындылау
V. Үйге тапсырма
VI.  Бағалау
Ұйымдастыру кезеңі.
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А) Сәлемдесу. Сыныпты түгелдеу.
Ә) Оқушылардың назарын сабаққа аудару 
- Балалар, бүгінгі сабақ неге байланысты болуы мүмкін  деп ойлайсындар? 
- Дұрыс. Тауға байланысты
- Олай болса, дәптерлеріңді ашып, күннің жадын жазып, № 49  Сауыр-Тарбағатай дап жазайық.
Бүгінгі  сабақтың  ерекшелігі  жаңа  тақырыпты  өздіктерінен  меңгеріп,  ортақ  пікірлермен

түсіндірмелі ортаға саласындар, әрбір оқушы жаңа тақырып бойынша өз білімдерін толықтырады. 
-Олай болса, бүгін сабақта мынадай қағида бойынша жұмыс істеңдер.
«Өз бетінше жаса, өзіңнің қабілетіңе, жеке іс- тәжірибеңе қарай отырып, өзіңді-өзін көрсет. Мен

сияқты істе және менен де артық істе»  
1-қадам: Ой қозғау кезеңі. 

5. Жаңа сабақты меңгерудегі бастапқы қадам – ЖИГСО
11. Географ- Мөлдір.С-географиялық орны туралы
12. Геолог-Аягул М- жер бедері, пайдалы қазбалы туралы
13. Климатолог- Ару М- климаты жөнінде 
14. Гидролог-Жасұлан.Р-өзен, суқоры жөнінде
15. Биолог- Мархабат-өсімдіктері, жануарлары туралы
16. Эколог-шаруашылық маңызы және қорғалатын аймақтары туралы Элвираға бөліп бермекпін

          Оқушылар берілген тақырыпшаларды оқи отырып, белгіленген тапсырмаларға қасындағы
жұбымен  талдау  жасайды.  Мәтін  бөлігін  оқып  болғаннан  кейін,  оқушылар  мұғалім  ролін  ойнап,
оқыған  бөлікте  қорытындылап  айтады.  Сол  тақырып  туралы  сұрақ  қойып,  түсініксіз  жерлерді
айқындайды.  Айтып  болған  оқушы  «Ойлан,  жұптас,  пікір  алыс»  стратегиясынан  «Түртіп  алу»
стратегиясына көшеді, яғни тақтады тұрған салыстырмалы кестені барын толтыра береді.

 «Ой қозғау» кезеңіндегі келесі жұмыс INSERT стратегиясы, тез орындап, оқи қояйық.       

              V                  -                +          ?

             
           V- мен білемін
 - Мен білмедім
+ Мен үшін жаңалық
? Сұрақ туды (таң қалдым)
2-қадам: «Мағынаны ажырату» кезеңі
Бұл бөлім бойынша қазір мен сендерге ауызша тест оқимын. Қалақшаны көтеру арқылы дұрыс

жауаптарыңды көтересіңдер 
Тест сұрақтары

10) Қандай екі жота бір таулы өлкені құрайды?
А) Алтай,Тарбағатай
В) Сауыр-Тарбағатай
С) Жоңғар Алатауы, Тарбағатай

2. Сауыр-Тарбағатай негізгі құрлымы қалыптасқан кезең
А) Каледон қатпарлығы
В) Альпі қатпарлығы
С) Герцин қатпарлығы

3. Алакөл қазаншұңқыры мен Іле өзенінің аралығындағы тау
А) Сауыр-Тарбағатай
В) Мұғалжар
С) Жетісу Алатауы

4. Сауыр тауының биік нүктесі
А) Тастау
В) Мұзтау
С) Безшоқы

5.  300 км созылған биік шыңы 2991 м болатын Тастау деп аталатын тауды атаңыз.
А) Сауыр
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В) Тарбағатай
С) Қаратау

6.  Тарбағатай тауының ең биік нүктесін көрсет
А) 4506 м
В) 3816 м
С) 2991 м

7. Сауыр-Тарбағатайдың климаты қандай?
А) Континент
В) Теңіздік
С) Муссонды

8. Сауыр-Тарбағатайдың өсімдіктерінен 4-ін ата.
9. Сауыр-Тарбағатайдың жануарларынан 4-ін ата.
10. Сауыр-Тарбағатайда қандай тау жасалу процесі жүріп жатыр.

А) Каледондық
В)Альпілік
С) Байкалдық

Жауабы: 1В, 2С, 3А, 4В, 5А, 6С, 7А, 8-Сиверс алмасы, арша, көктерек,  жусан, 9-қоңыр аю, бұғы,
елік, сасық күзен, 10В.

- Келесі сызбаны толтырайық. (жекелеп оқыту)

6. Келесі айтыс. 
Яғыни екі  таудың табиғат  жағдайларынан қолайлы,  қолайсыз  жақтарын айтасыңдар.  (екі  топқа

бөлініп, ақылдасыңдар)

7. «Венн диаграммасы» бойынша екі таудың ортақ және айырмашылық белгісін жазайық.
Қалай шаршап кеттік пе? Олай болса, сәл сергіту минутын жасайық.
Қол көтерсем солтүстік
Топ-топ бассам оңтүстік
Қолды созсам жан-жаққа
Көрсетеді бағытты
Батыс пенен шығысты
Иіліп сәлем берейік,
Экватор белде деп,
Белді бұрай қозғасақ,
Сағат тілі батысқа,
Жер айналар шығысқа.
3 қадам: «Ой толғау» кезеңі 
-Қазір «Кластерлік жобамен» жұмыс кезеңі
А) Жерді құнарландырамын
Ә) Айналаны тазартамын
Б) Ағаш отырғызамын
В) Гүл өсіремін
Д) Жеміс ағаштарын күтемін (отырғызамын)
Ж) Жан-жануарларға  қамқорлық жасаймын
- «Кері байланыс» семантикалық картасын толтырайық

Атқарыл-
ған

жұмыстар

Ой қозғау кезеңі Мағынаны ажырату кезеңі Ой толғау кезеңі

Ойлан,
Жұпта

с,
Пікір

алыс

Түрті
п алу

жүйесі

INS
ERT

Тест
сызба

толтыр
у

Ай
тыс

Венн
диаграм
масы

Класте
рлік

жобасы

Кері
байланы

с
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Сабақтың
өту
барысында
ұнаған
кезеңдер

Саған
қиыншы

лық
тудырған
жағдайлар

Жоғарыда сабақ барысындағы жұмыс аттары берілген осының қайсысы ұнады, сол бөлімдерге «+»
белгісін, төменде қиыншылық тудырған бөлімдерге «+» белгісін қойындар.

Тарбиған Тарбағатай жердің құты,
Төгіліп Бурабайға жатыр мұрты
деп   Ілияс  Жансүгіров  жырлағандай  шығысында  Алатауды  жастанып,  мұртын  Бурабай  көліне

батырған, сондай –ақ Алатауға маңдай сүйеген Тарбағатай тауы жатыр екен, ал ол шығысында Сауыр
жотасына  ұласады,  осы  екі  таулы  өлкені  біріктіріп  Сауыр-Тарбағатай  деп  атап  кеткен.  Тарбыға-
суырлы тай-тау деген сөзден шыққан, яғыни Суырлы тау –Тарбағатай деп атайды екен. Бұл жерде
Альпілік  тау  жасалу  процесі  әліде  жүріп  жатыр.  Баяу  тектоникалық қозғалыс күні  бүгінге  дейін
жалғасуда. Мысалы 19990,1991  жылдары осы тереторияда сілсала болып өтті. (Қаз.әй.журн №9/ 90
оқу, көрс).

V. Үйге тапсырма №49 ауызша оқу, 25/ беттегі кестені толтырып келу
VI. Бағалау.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Тақаева Ләззат Қабиболлақызы
Батыс Қазақстаноблысы, Казталов  ауданы

Казталовка орта жалпы білім беретін мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Сабақты құру және жоспарлауға  арналған кесте. 5сынып

Апта Күні: Сабақ№
С/тақырыбы «Толағайдың  ерекше сипаты,ерен  іс әрекеті» (2-сағат)
Жалпы мақсаты Әдеби ертегі «Толағай» туралы білімдерін саралау,жүйелеу,ертегінің 

идеясын анықтау. Оқушылардың көркем шығарма оқуға қызығушылығын 
арттыру, сондай-ақ өзіндік пікірлерін, көзқарастарын білдіруге 
қалыптастыру, өз беттерінше ізденуге жетелеу.

Күтілетін нәтиже Әдеби ертегі  туралы толық мағлұмат ала алады.Өз беттерінше 
жұмыстана  алады.. Өз ойларымен бөлісе алады. Өз ойларын еркін жеткізе 
алады.

Сабақ түрі Жаңа сабақ
Тапсырмалар «Ішке-сыртқа», Ойтолғау, «Ортада қаламсап», Постер қорғау, хат жазу, 2 

шындық,1 өтірік. 
Керекті 

жабдықтар
Оқулық,тақта,маркер, постер, стикер

Сабақ барысы:
Сабақ кезеңдері Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті
Кіріспе   Үй тапсырмасын  «Қар 

көшкіні» сұрақ –жауап арқылы
сұрау. (оқушылар бір бірін 
формативті бағалайды. Бас 
бармақ арқылы)

   Шаттық шеңберге шығып, 

Оқушылар үйден оқып келген 
мағлұматтар бойынша сұраққа жауап 
береді.

79



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы

«Тілек ағашын» суарады. 
Алдын ала берілген стикерге 
жазған тілектерін алып шыгып 
оқып, тілек ағашына салады. 
Бір -бірімен амандасады.

      Қайырлы күн достым,
      Көңілдерің толсын.
      Бүгінгі біздің бағамыз,
      Кілең бестік болсын. 
Топқа бөлу: І Тәуелсіз ел
                     ІІ Ұлан
                     ІІІ Бірлік
                    ІҮ Тыныштық  

Бұл жерде барлық оқушы өз тілектерін
білдіреді.

Тұсау кесер  Автор орындығы.
Бір топтан  автор 

орындығына 1 оқушы шығады,
қалған оқушылар сұрақ  қояды.

Оқушылар автор  жөнінде мәлімет 
алады.

1Сіз қай жерде дүниеге келдіңіз
2. Анаңыздың аты кім?
3.Анаңыз кіммен айтысқан? т.б.

Негізгі бөлім І топқа «Ішке-сыртқа» 
(жұптық)

ІІ топқа «Ең бақытсыз жан 
кім?» (жеке  жұмыс)

ІІІ топқа «Ортада 
қаламсап» Егер сіз автор 
болсаңыз, бұл әдеби ертегіні 
қалай аяқтар едіңіз?

ІҮ топқа Кейіпкер сурет 
салу.Постер қорғау (Топтық 
жұмыс) 

Оқушылар мәтін бойынша «ішке» 
деген бөліміне риза болған оқиғаларын, 
«Сыртқа» деген бөліміне мәтінді оқыған 
кездегі көңілі толмаған кезеңдерді 
қысқаша жазады.

Бұл жерде оқушылар ойтолғау 
жазады.

Оқушылар осы сұрақ төңірегінде өз 
ойларын жазып, бір кезек өздерін автор 
орнына қойып көреді.

Кейіпкерді салғаннан кейін кейіпкерді
қорғайды, ішінен 2 жақсы қасиетін  
таңдап,астын сызады.

1. Сіз осы қасиетті жалпы адамзат 
баласында болғанын қалайсыз ба?

2. Осы қасиеттерді дамыта аласыз ба?
ә)2 жаман қасиеті. Астын сызады.
 Осы қасиеттерді өзгертуге дайынсыз 

ба?
2.Сіз оны қалайсыз ба?

Қорытынды 1.Толағайға арнап хат жазу.
2.2шындық,бір өтірік
Топтың атынан бір шумақ 

өлең шығару.
Тәуелсіз ел тұғырымыз
Тыныштық біздің жыр әніміз
Жасай берсін тәуелсіз ел
Бірлік елдің ұланымыз 
 
Соңынан стикер арқылы 

бағалау.

Үйге тапсырма: «Толағай 
батыр ма?» 10 мин. эссе

 Оқушылар өз ойларымен бөліседі

Оқушылар жинаған стикер арқылы 
бағаланады. «5»-қызыл түс, «4» көк түс, 
«3» сары түс

Келесі сабаққа оқушылар  эссе жазып  
дайындалып келеді.
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Сабақтың өзіндік 
талдауы

Тәжірибелік 
сабақты талдау

Сабақ бойынша 
өзгертулер

Темесова Гүлсім Қабошқызы
Батыс Қазақстан облысы , Казталов ауданы,
 Ақпәтер ауылы Ақпәтер орта жалпы білім 

беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Пәні: математика. 4 сынып
Тақырыбы:Бөлінді разрядтың бірі нөл болатын жағдайдағы көп таңбалы сандарды бөлу.

Сабақтың мақсаты: а) математика пәнінен жүйелі білім беру үшін оқушының білімге деген 
құштарлығын арттыру. Күнделікті сабақта алған білімі мен іскерліктерін қалыптастыру мақсатында 
көбейту және бөлу амалдарын қолдану ережелерін пайдалана білуге үндету;

ә) Оқушыларды терең ойлауға, ұқыптылыққа, ұжым намысын жоғары қоюға, еңбекті сүюге, 
білімділікке, адамгершілікке тәрбиелеу;

б) білімді игеру, дағдыларын дамыту;
Сабақтың түрі: аралас сабақ
Сабақтың әдісі: Салыстыру және аналогия, «Болжау» стратегиясы, топтық жұмыс
Сабақтың көрнекілігі: жазбаша бөлу алгоритмі, көбейту кестесі, көрнекті сызбалар

Сабақтың барысы:
17. Психологиялық даярлық

Топқа бөлу.
І. Топ аты «Тапқырлар». Сұрақтары: 
1. Көбейту амалының 1-ші компонентін ата.

18.  Белгісіз көбейткішті қалай табамыз?
19. 52       53

Топ ұраны: Біздің топта балалар,
                    Тату тәтті ойнайды.
                     Дос көңілі әрқашан,
                     Тек жақсылық ойлайды. 
ІІ. Топ аты: «Ойшылдар». Сұрақтары: 
1. Бөлу амалының 1-ші компонентін ата.
2. белгісіз бөлгішті қалай табамыз?
3. 103    10 2

     Топ ұраны: Ойлаумен ой толады,
                         Ойнаумен бой толады.
 ІІІ. Топ аты: «Жұлдыздар»
       Топ ұраны: Біліммен биікке шығайық,
                            Біліім жұлдыздарын бірге жағайық.
ІV. Топты қорғау. «терең ой» 439270:806=545
                               «Талап» 30294: 891=34
                              «Еңбек» 52845: 271=195
Қандай қасиетті сөздерді қорғадыңдар?
Қандай өлең жолдарында берілген? Авторы кім?

ІІІ.Жаңа сабақ
Бөлінді разрядтарының бірі нөл болатын жағдайдағы көп таңбалы сандарды бөлу алгоритмі

42006 : 6 = 7001                                  Бөлінгіштің ортасында тұрған нөл толымсыз бөлінгішке 
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қосылмайды. Сондықтан нөлдер бөліндіге түсіріледі. 
Екінші толымсыз бөлінгішке екі разряд бірлігі қатар түсірілсе, жетпей қалған разряд бірлігінің 

орнына бөліндінің мәніне нөл беріледі. 
Екінші толымсыз бөлінгіш екі разряд бірлігімен толықтырылса бөліндінің мәніне нөл беріледі. 
5010 : 5= 1002
10582 : 26 = 407

ІV.Салыстыру немесе сәйкестендіру әдісімен өрнектердің дұрыс жауабын тап.
5264 : 658   .... 15
14112 : 1568  ... 8
7552 : 236  .... 9
3540 : 236 .... 32
42006 м : 6 м = 7001 м = ... км  ...м 
5010 м : 5 м=   м =   ....км     ... м 
30 км 294 м: 34 = ....

V. Оқулықпен жұмыс
№5 Күрделі теңдеулерді қандай жолмен шешуге болатынын бірден анықтау дағдыларын байқау;
№7 Геометриялық фигуралармен жұмыс;

VІ. Кестемен жұмыс
І топ

Жылдамдық Уақыт Қашықтық
Мотоциклші 36 км/ сағ 4 сағ Бірдей
Велосипедші 18 км / сағ ?

Қайсысы тез жүреді?

ІІ топ
Бағасы Саны Құны

Қалам 40 тенге 10 дана Бірдей
Маркер ? тенге 8 дана

Қайсысының бағасы арзан?
ІІІ топ 

V -  өнімділік T
Уақыт

А
жұмыс

Тәжірибелі шебер 14 бөлшек / сағ ? сағ 84 бөлшек
Жас жұмысшы 10 бөлшек сағат 4 сағ ? бөлшек

Шебердің шәкірті ? бөлшек 2 ағ 14 бөлшек
Қайсысы тез өндіреді? 

VІІ. Логикалық есептер шығару
Ақ ірімшіктің массасы Ақ ірімшіктің құны 
200 г 80 теңге
400 г  ? теңге
800 г ? теңге

VІІІ. Сабақты қортындылау
Көп таңбалы сандарды жазбаша бөлу кезінде  бөліндіде нөл пайда болуының неше жолымен 

таныстық? Олар қандай? 
ІХ. Білімдерін бағалау
Х. Үйге тапсырма беру

Есеп №8. 57-бет
Көп таңбалы сандарды жазбаша бөлу ережелері:

• Бөлінгіш бөлгіштен үлкен болады.
• Бөлінгіш бөліндінің мәнінене үлкен болады.
• Ал, бөліндінің мәні бөлгіштен кіші де болы мүмкін, үлкен де бол мүмкін.     
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• Бөлінді де нөл болады:
• екінші немесе үшінші толымсыз бөлінгіш екі разряд бірлігімен қатар толықтырылса бөліндіге 

бір нөл түсіріледі.
• Бөлінгіштің соңында немесе ортасында тұрған нөл толымсыз бөліінгішке қосылмай, өзі 

қалған жағдайда бөліндіге нөл түсіріледі.  

Бөлінгіштің ортасында тұрған нөл толымсыз       бөлінгішке қосылмайды. Сондықтан нөлдер 
бөліндіге түсіріледі. 

Екінші толымсыз бөлінгішке екі разряд бірлігі қатар түсірілсе, жетпей қалған разряд бірлігінің 
орнына бөліндінің мәніне нөл беріледі. 

Екінші толымсыз бөлінгіш екі разряд бірлігімен толықтырылса бөліндінің мәніне нөл беріледі. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                Тулегенова Айзада    Каримовна   
 Западно-Казахстанская область,  Казтаолвский район

          Жанажолская средняя общеобразовательная школа
учительница русского языка и литературы

Тема: Приставка. 5 класс.
Цель:   Образовательная: продолжить знакомство о частях слова. Закрепить знание, умение и 

навыки по приставке;
   Развивающая: развивать логику мышления, устную и письменнную речь;
   Воспитательная: дисциплинированность, взаимопомощ, самостоятельность, воспитывать 

любовь к природе, привить эстетическое воспитание.
Тип: инновационный.
Вид: нестандартный.
Форма: групповая, индивидуальная.
Метод обучения: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый (инструктаж, 

демонстрация, беседа)
Межпредметная связь: казахским языком, биологией, литературой, жизнью.
Наглядность: учебник, интерактивная доска, раздаточные карточки, эпиграф, плакаты, рисунки.

Ход урока:

І. Организационный момент:
1. Приветствие;
2. Проверка отсутствующих;
3. Психологический настрой;
  (класс делится на три группы и каждая группа называет девиз урока)
1 группа: «Жить в Родине служить»
2 группа: «Один за всех, и все за одного»
3 группа: «Грамоте учиться-всегда пригодится»
ІІ. Проверка домашнего задания: Стратегия «Мозговой штурм»
Г-А. Тест .  Тема «Состав слова»
  1) Основой называется:
А) часть речи                          Б) часть слова без окончания;
2) Укажите часть слова:
А) приставка, корень, суффикс, окончание          Б) предлог, приставка
3) Приставки со словами пишутся:
А) слитно                Б) раздельно
4) В основу не входит:
А) суффикс Б) окончание
5) Суффикс – часть слова, которая стоит:
А) перед корнем Б) после корня
6)Укажите слова с суффиксом –чик:
А) радвед..., рассказ..., груз... Б) бетон..., барабан..., экскаватор...
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7) Корень – это:
А) главная значимая часть слова Б) изменяемая часть слова.
8) Укажите однокоренные слова:
А) работа, на работу, работой Б) летчик, летать, самолет.

Г-Б. Загадки-отгадки. Сделать разбор.
а) а плите стоит, пыхтит,
А из носа пар валит. (чайник)
б) Маленький, кругленкий,

За хвостикне поднять. (Клубок)
в) лежит под елкой,

Мешок с иголками. (Ежик)
Г-В. Ответить на вопросы по проведенному материалу.

20. Что такое корень?
21. Что такое суффикс?
22. Что такое однокоренные  слова?
23. Что входит в состав слова?

Записи в тетрадях:
Число. Классная работа.

ІІІ. Тема: Приставка
Эпиграф: «Надо любить все: зверей, птиц, растения. В этом красота жизни» (А.И.Куприн)
Объяснение темы по- а)ассоциативной карте «Состав слова»

       б) технологической карте «Состав слова»

ІV. Стратегия «Символы» (слайд)
   (звучит музыка «Пропала собака» и демонстрируются рисунки собак)
Задание: составить словосочетание или предложение по картинам.

V. Работа по учебнику: (чтение текста) Упр 1.
 Работа по тексту: «Не только радость, но и обязанность»
Г-А. «Таблица-беседа»
Тема
Автор
Центр события
Герои
Идея
Ваше мнение

Г-Б. Составить кластер к слову «собака».
Г-Б. Выписать из текста незнакомые слова, и перевести на казахский язык.
VІ. Словарный диктант. Разбор по составу
Прогулка, вынесла, влез, принесла, написала, отнес.
Работа в группах: (образовать от данных слов слова с приставками)
Г-А. Г-Б. Г-В.
Писать- школа- ходить-
Дать- шел- смотрел-
Гулять- писал- бежать
VІІ. Составление кластера по теме «Приставка»

у при
рас вы

от            Приставка в
на раз

84



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы

 VІІІ. Работа по учебнику: чтение правила.
ІХ. Работа в группах над текстом «Как Егор Федора выручил»
Г-А. Выразительное чтение текста.
Г-Б. Стратегия «РАФТ»
Г-В. Выписать из текста слова с приставками и сделать разбор.
Х. Интеллектуальная игра. (слайд)
ХІ. Вывод на основе вопросов и ответов.

8. Где стоит приставка?

9. Для чего служит приставка?

10. В состав чего входит приставка?

11. Что такое приставка?
ХІІ. Оценивание по цветам.
Красный цвет – «5»
Синий цвет  - «4»
Желтый цвет – «3»

ХІІІ. Домашнее задание: написать эссе «Моя собака»,упражнение №8
-------------------------------------------------------------------------------------------

Карағанды облысы Осакаров ауданы
«Осакаровка кентінің № 1 орта мектебі» КММ

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Габдуалиева Жанна Болатовна

ТАҚЫРЫБЫ: «ТІЛ ДАМЫТУ ӘДІСІ»
КӨРНЕКІЛІКПЕН ЖҰМЫС

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқушылардың сөйлеу мәдениеті мен сауатты жазу, мәнерлеп оқу 
қабілетін дамытады, шығармашылық белсенділігін арттырады.

Олар өз бетімен ізденуі барысында білімінің шығармашылық деңгейіне көтеріледі. Әрбір оқушыға 
жас ерекшілігі, ойлау қабілеті, айналасы улкен әсерін тигізеді.

* Жалпы педагогиканың әдістерінен әр пәннің өзіне тән әдістері шығады.
* Қандай әдіс болсын мұғалім өз сабағына икемдеп қолдануы керек.
* Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің негізгі мақсаты-тіл дамыту, дұрыс, сауатты жазып, оқушының 

ауызша және жазбаша ойын грамматикалық және стилистикалық жағынан дұрыс сөйлем құрап, 
жүйелі сөйлеуге үйрету.

* Қазақ тілін оқытуға байланысты тіл дамыту әдісін ұйымдастырудың негізгі мақсаты-дұрыс, 
сауатты жазып, оқушының ауызша және жазбаша ойын грамматикалық және стилистикалық жағынан 
дұрыс сөлем құрап, жұйелі сөйлеуге үйрету, сөздік қорын байыту.

* Берілген сөздерді жуан және жіңішке дыбыстарына қарай екі бағанаға бөліп жазыңдар.
* Қазақстан, амансыз ба, сәлем, қайырлы, күн, кеш, түн, қазақ, украин, кәріс, ұлт, Алматы, 

Қарағанды, өте, жазу, есім, аты, жас, туған, жыл, мен, сен, таң, танысқаныма, кім, азамат, қайда?
Жуан дауысты дыбысты сөздер Жіңішке дауысты дыбысты сөздер
Практикалық әдіске ойнау элементтері бойынша тіл үйрену кіреді. Дидактикалық ойындар 

оқушылардың білімін бекіткіп, сөздік қорын молайтады, сөз, сөз тіркесі, сөйлемдерді дұрыс 
құрастыруға, жалғауларды дұрыс тауып қоюға жаттығады.

Жақшаны ашып, сөйлемдерді дұрыс көшіру Мен мектеп...(-та,-те) оқимын. Мектеп ....( -та,-те) 
үлкен кітапхана бар. Одан түрлі қызық кітаптар... (-ты, -ті, - ды, -ді) алуға болады. Кітапхана... (-та, 
-те, -да, -де) көп газеттер мен журналдар бар.

Жақшаны ашып, дұрыс жалғау жасап көшірту
Біз мұғалім... (-мен, -бен) хайуанаттар бағынам бардық.
Біз құстар....(-дың, -дің), жануарлар...( -дың, -дің) бірнеше түрін көрдік.
Жануарлар...(-дың, -дің) мінездері әр түрлі.
Олар түрлі тамақ...(-бен, -пен) қоректенеді.
Көрнекілік әдіс -сабақ сайын жүргізілетін әдіс
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Басқа тілді үйретуде ең нәтижелі және жие қолданылады. Көрнекілік тақырыпқа сай, көзге 
тартымды, яғни зстетикалық жағынан жақсы, бір екі немесе үш түстен болуы керек.

Мысалы: «Ұлттық киімдер» тақырыбын өткен кезде киімдердің суретін көрсету арқылы немесе 
сыныпқа кәдімгі киімдерді көрсету арқылы жүзеге асып отырады. Әр түрлі тірек кестелер және 
таблицалармен сөздерді, сөз тіркестерінүйретуге болады. Ы.Алтынсарин Натуральды әдіс туралы 
былай деген: «балаға айтып түсіндіргенен гөрі, қолымен ұстап, көзімен көріп, мұрнымен иіскеп 
түсіндірген сабақ ұғымды» деген.

Сұрақ- жауап әдісі
Балалардың тілін дамыту үшін маңызды әдістің бірі. Қай сынып болсын, сабақтың қай кезеңінде 

болсын қолдануға болады. Өте белгілі де тиімді әдіс. Жас ерекшелігіне байланысты сұрақ 
дайындалады. Сұрақ мұғалімге де, оқушыларға да ізденуді, ақпаратты түсіндіруді, идеяларды 
жинақтауды талап етеді, қорытады, талдайды, кейіпкерлерді қайта құрайды. Ең маңыздысы- сұрақтар 
адам ойлауының әр түрлі деңгейін көрсетеді. Сұрақ қоюдың қарапайым түрінің терең ойлауға әр 
түрлуі деңгейің түрлері бар. Ал мұғалімнің мақсаты-оқушылардың ойлау сатысын ең төменгі 
деңгейінен, жоғары терең ойлау деңгейіне дейін көтермелей жеткізу. Сабақ үстінде мұғалім 
оқушыларға жан-жақты сұрақ қоюда мүмкіндігінше барлық оқушының жауап беруін қамтамасыз ету 
керек. Сұрақ қоя білу де адамға қосымша ойлауды, дамуды, ой-өрісіінің жетілуін қажет етеді. Егерде 
адамда білім болмаса, іс-тәжірибе болмаса, оның ойлау қабілеті мен өмірге көзқарасы төмен дейміз.

Нәтижесі :
Осы әдістеріді пайдалану арқылы балалардың дұрыс, сауатты жазуға, ауызша және жазбаша ойын 

грамматикалық және стилистикалық жағынан дұрыс сөйлем құрап, жүйелі сөйлеуге үйретемін. 
Сөздік қорын байыта, одан әрі дамыта отырып, жоғары сыныпқа өткен сайын тапсырманы күрделеніп
отырамын (сөйлем құрау, диалог құрау, шағын әңгімелер, эссе шығарма жазу.

Әлібек, кел, қайталайық!
Қазақ тіліне тән дыбыстарды қайталау.
Мақсаты:
* Білімділік: Қазақ тіліне тән дыбыстарды меңгерту. Тақырып бойынша оқушылардың алған 

білімдерін саралау, жан-жақты тапсырмалар арқылы тақырыпты бекіту. Сөздік қорын көбейту.
* Тәрбиелік: Оқушылардың алған білімдерін өмірде қолдануға бағыттап, тәрбиелеу.
* Дамытушылық: Оқушыларды толық және жүйелі жауап беруге дағдыландыру.
Сабақтың барысы:
Ұйымдастыру кезеңі. Үй жұмысын тексеру.
Слайд қысқы киімдер
Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы:
Әлібек, кел, қайталайық! Қазақ тіліне тән дыбыстарды қайталау.
Қазақ тіліне тән неше әріп біз білеміз? Оларды ата?
Қазақ тіліне тән әріптер Ә, І, Ү, Ұ, Ө, Ы, Ғ, Қ, Ң, Һ.
Осы әріптердің ішінде қай әріп орыс тілінде кездеседі? (Ы)
Осы әріптердің қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз дыбыстарға жатады.
Ә, І, Ү, Ұ, Ө, Ы, Ғ, Қ, Ң, Һ.
Ал енді балалар бүгін біздің сөpдік қорымызға екі сөз қосылады.
Сөздікпен жұмыс
сынып – класс
оның – его, ее
1 - тапсырма. Сөйлемдерді толықтырып айт.
Менің атым - _____________________________.
Менің досым _____________________________.
Оның аты - _______________________________.
Ол ________________сыныпта оқиды.
__________________________- жақсы дос.
2 - тапсырма. Үлгі бойынша сөйле.
слайд карандаш
Үлгі:
Қайрат – Вованың досы.
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Вова - Қайраттың досы.
Енді кәне бой сергітейік
3- тапсырма. Оқып, ойлан.
4 - тапсырма. Сөйлеп үйрен, есіңе сақта.
Менің ым.
тон
Сенің ың.
Менің ым.
шарф
Сенің ың.
Тақтамен жұмыс
Дыбыстарды қайтала, түсіп қалған әріпті қой. Тақтаға жаз.
...ке, ...рмекш.., т..лк.., сар..., а..аш, ...оян, жи..аз, ша...ғы, ...я.
Енді кәне бой сергітейік
Сабақты бекіту. Балалар біз бүгінгі сабақта нені қайталадық?

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Білім берудегі жаңа технологиялардың
жүзеге асырылуы және мүмкіндіктері

Сукашев Мұрат Ідірісұлы
Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Ж. Жүсібалиев атындағы 

қазақ орта мектебінің жоғары санатты технология пәні мұғалімі

Елімізде  экономикалық даму  қарқыны артқан  сайын өршіл  мақсаттар  қою мүмкіндіктері  туды.
Алдыңғы қатарлы бәсекеге қабілетті  50  елдің қатарынан орын алу міндеті  қойылды.  Ол үшін ең
алдымен «Адамдық әлеуметімізді дамыту жолында» маңызды талаптарды орындауымыз керек. Бала
кезден  масылдық  көңіл-күйден  ада,  еңбекке  құрметпен  қарайтын,  білімге,  іскерлікке  ұмтылатын
белсенді тұлғаны қалыптастыру – отбасы мен мектептің басты міндеті.

Оқу  тәрбие  үрдісінде  кеңінен  қолданылып  айтарлықтай  нәтиже  беріп  жүрген  педагогикалық
технологиялар:  Л.Занков,  Д.Эльконин  мен  В.Давыдовтың  дамыта  оқытуы,  Ш.Амоношвилидың
ізгілікті  тұлғалық  технологиясы,  В.Беспальконың  технологиялары  және  Қазақстандық  Ж.Қараев,
М.Жанпейісова, Ш.Таубаев, Қ..Бұзаубақова сияқты педагог ғалымдарының технологиялары, мұндай
педагогикалық  технологиялардың  жан-жақты  тараған,  оң  нәтижесін  танытып  жатқан  бірқатар
түрлерін  атауға  болады:  сын  тұрғысынан  ойлауды  дамыту,  ойын  арқылы  оқыту,  білім  беруді
ізгілендіру, оқытудың компьютерлік, дамыта оқыту, проблемалық оқыту, тірек-сызба арқылы оқыту,
түсіндіре басқару, оза оқыту, деңгейлеп саралап оқыту, ынтымақтастық педагогикасы т.б.

Жаңа технологияның педагогикалық негізгі  қағидалары:  балаға ізгілік тұрғысынан қарау,  оқыту
мен тәрбиенің  бірлігі,  баланың танымдық күшін қалыптастыру және дамыту,  баланың өз  бетімен
әрекеттену  әдістерін  меңгерту,  танымдық  және  шығармашылық  икемділігін  дамыту  әр  оқушыны
оның қабілеті мен мүмкіндігі деңгейіне орай оқыту, барлық оқушының дамуы үшін жүйелі жұмыс
істеу, оқу үрдісін оқушының сезуі.

Әр  түрлі  оқыту  технологияларын  оқу  мазмұны  мен  оқушылардың  жас  және  психологиялық
ерекшеліктеріне орай таңдап тәжірибеде сынап қараудың маңызы зор.

Л.В.Занков жүйесіне сәйкес бастауыш мектептің негізгі мақсаты баланы жалпы дамыту.
Ал жалпы даму деп байқампаздығын ойлауын дамыту және практикалық іс әрекетті меңгеруі 

қабылданады. Сондай-ақ ақыл, ерік-жігері сезімдерінің дамуы алынады.
Дамыта оқыту сабақтарында жаңа материалды талдауға зор көңіл бөлінеді. Өйткені талданбаған 

шығарма бала жүрегіне жетпейді деп есептеледі.
Талдау бірлескен ізденіс. Ізденіс барысында мұғалім әр баланың көңіл күйін бақылауға, ой-пікірін 

байқауға мүмкіндік алады. Интелект деңгейін анықтай алады. Әсіресе оқу сабағындағы материалды 
талдау арқылы шығарманың айтар ойы идеясы бала жүрегіне жетіп, талдау арқылы ар, ұят, 
қайырымдылық, әдептілік т.б. сияқты тамаша адамгершілік қасиеттер балалар бойына жұғысты 
болады.

Бұл жүйедегі баланы ойлауға үйрететін тәсілдердің бірі салыстыру әдісі. Салыстыру деген не? 
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Философиялық сөздікте салыстыру объектілер арасындағы ұқсастық пен айырмашылықты анықтау.
Қорытудың алғы шарты делінеді. Салыстыру неғұрлым қарапайым, бірақ аса мәндә ойлау 

операциясы оқушының талдау, жинақтау қызметінің маңызды жағы заттар мен құбылыстарды 
салыстырмайынша олардың елеулі белгілерін анықтау мүмкін емес.

Айналаны тануда салыстырудың мәні зор. Бұл туралы К.Д.Ушинский: ... Салыстыру ойлаудың жеке
қабылдаудың негізі – деген. Мұғалім салыстыру әдісімен сабақ жүргізе отырып, оқу материалын 
оңай, көрнекі етіп ұсынуға мүмкіндік алады. Баланың қиялын дамытады. Салыстыру белгілері мен 
белгісіз арасындағы көпір сияқты, оқушыларға өмірінен тысқары білімді меңгеруге көмектеседі. 
Неғұрлым салыстыру жұмысы тиімді ұйымдастырылса соғұрлым білім алудағы формализм жойылып 
ең

негізгісі оқуға деген қызығушылығы арта түседі. Заттарды салыстыра отырып, тегіс ұқсастығымен 
айырмашылығын тапқызып қоймай олардың себептері айқындайдың бала дамуы үшін маңызы зор. 
Біріншіден заттардың әртүрлі белгілері таба білуге үйренсе, екіншіден қабілеттері дамиды. Бұл үшін 
оның кезеңдерін, неден бастап, немен аяқталатын, белгілерін білу керек. Белгі дегеніміз – заттарды 
басқа заттардан айыратын көрініс. Бұл жұмыстың нәтижесінде жоғарыда айтылып кеткен 
байқампаздық арта түседі.

Мысалы: өзі туралы У.Дарвин өмірбаянында «... Мен басқалардан ерекше ақылдылығым мен ой 
жүйріктілігімен емес, кейбір адамдар көре білмейтін назардан тыс нәрселерді байқап, талдай алумен 
ерекшеленемін»-деп жазған екен. Сабақтарда балалардың байқамай қалуынан жіберілетін қателер 
қаншама. Бұл сияқты қасиеттің болуы не төмендегі олардың шығармашылық қабілеттерінің дамуына 
да нұқсан келтіретіні анық.

Дамыта оқыту жүйесінің маңызды тобы бір ерекшелігі сынып, оқушыларын «жақсы», «жаман» 
оқушылар деп бөлмей, барлық баланың дамуы үшін қолайлы жағдай туғызуды мақсат тұтуы. Нашар 
оқушының да өзі шамасы келгенше, қабілеті жеткен жерге дейін еңбек етуде талпынады. Сол арқылы 
өзін мүмкін дәрежеге дейін дамыта алады. Бұл жолда оның қателесуі, жаңылуы да әбден мүмкін. Тек 
мұғалім тарапынан көрсетілген сабырлық, байсалдылық, оның өз күшіне деген сенімін арттырып, 
алуға жетелейді.

Әрбір педагогикалық технология жеке тұлғаның дамуына және жеке шығармашылығының, 
қабілетін арттыруға, іскерліктер мен дағдыларын қалыптастыруға қолайлы жағдай жасайды. Себебі 
қазіргі технологияда оқушының өзіндік ізденіс әрекетін меңгеру талап етеді. Яғни оқушының өз 
бетімен білім алу белсенділігіне баса назар аударылады. Мысалы: сын тұрғысынан ойлау 
технологиясы сынау емес, шыңдалған ойлау.

Аталмыш бағдарламаның ішкі құрылысында ерекшелік бар. Бұл құрылым 3 деңгейден тұратын 
оқыту мен үйретудің моделі. Білімнің болашақта пайдаға асуы, қажетке жарауын қалыптастырады. 
Көп ақпаратты талдап жинақтай отырып, ішінен қажеттісін алуға үйретеді.

Сын тұрғысынан ойлау технологиясы қызығушылығын ояту, мағынасын таныту, ой толғаныс 
кезеңдерінен түзеледі. Қызығушылықты ояту.

Үйрену процесі – бұрынғы білетінін жаңа біліммен ұштастыру. Үйренуші жаңа ұғымдарды, 
түсініктерді өзінің бұрынғы білімін, жаңа ақпараттарымен толықтыра, кеңейте түсуі. Сондықтан да 
сабақта өткізгелі тұрған мәселе жайлы оқушы не біледі, не айта алатынын анықтаудан басталады. 
Осы кезеңге қызмет ететін «Топтпу», «Түртіп алу», «Ойлану», «Жұпты талқылау», «Болжау» т.б 
деген аттары бар әдістер (стартегиялар) жиынтығы. Екінші мақсаты оқушының белсенділігін 
арттырады Мағынасын таныту.

Бұл кезеңде оқушы жаңа ақпаратпен танысады, тақырып бойынша жұмыс істейді, тапсырмалар 
орындалады. Оқушының өз бетімен жұмыс жасап, қолдап көмектесіп отыруды көздейді.

Бұл жүйені дәстүрлі оқытуды салыстыру мынадай қорытынды жасауға негіз болады.
Дәстүрлі сабақтардың әдістерінің мәні төмендегідей 3 құрамды бөліктермен анықталады.
1.Үлгіні көрсету 2.Түсіндіру 3.Бақылау, бағалау яғни мұғалім сабақ мазмұнын жақсылап айтып 

түсіндіріп шығады. Сонан соң меңгеоуге арналған жаттығулар орындалады. Бұдан кейін қалай 
меңгергенін анықтау мақсатындағы сұрау, бағалау ұйымдастырылады. Әрине жұмыс әртүрлі болып 
өткізілуі мүмкін. Баладан ыждағатпен тыңдап мүлтіксіз орындау ғана талап етіледі.

Дамыта оқытуда баланың ізденушілік – зерттеушілік әрекетіе ұйымдастыру басты назарда 
ұсталады ол үшін баланың өзінің бұған дейінгі білетін амалдарының, тәсілдерінің жаңа мәселені 
шешуге жеткіліксіз екенін сезетінде жағдайға түсіну керек.
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Содан барып оның білім алуға деген ынтасы арытады, білім алуға әрекеттенеді.
Сабақ мұндай жағдайда төмендегідей 3 құрамдас бөліктерден тұратын болады.
1.Оқу мақсатының қойылуы.
2.Оны шешудің бірлесе қарастырылуы.
3.Шешімнің дұрыстығын дәлелдеу.
Бұл үшеуі дамыта оқытудың Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов жасаған жүйесінің негізгі компоненттері.
Оқушы алдына оқу мақсаттарын қоюда ешқандай дайын үлгі берілмейді. Мақсатты шешу іштей 

талқылау, сосын жинақтау арқылы жүзеге асырылады. Мұғалім сабақ процесін ұйымдастырушы, 
бағытаушы адам рөлінде шешім табылған кезде әркім оның дұрыстығын өзінше дәлелдей білуге 
үйретіледі. Әр оқушыға өз ойын, пікірін айтуға мүмкіндік беріледі, жауаптар тыңдалады. Әрине 
жауаптар барлық жағдайда дұрыс бола бермес. Дегенмен әр баланың жасаған еңбегінің нәтижесімен 
бөлісіп, дәлелдеуге талпыныс жасайды, жеке тәжірибесін қорытындылауға үйренеді.

Дамыта оқытуды Л.В.Занков жасаған жүйесінің ерекшеліктеріне тоқталып өтсек. Бұл жүйе 
дәстүрлі оқытудан төмендегі ерекшеліктері мен өзгешеліктерімен айқындалады.

3.Оқытудың мазмұынындағы өзгешеліктер
4.Мақсаттағы айырмашылықтар
5.Дидактикалық, принциптердегі өзгешеліктер
6.Әдіс – тәсілдеріндегі ерекшеліктер
7.Оқытуды өзгеше ұйымдастыру
8.Мұғалім еңбегінің нәтижелігін анықтаудың жаңа көрсеткіштері
9.Мұғалім мен оқушының арасындағы жаңаша қарым-қатынастар
Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты жан 

жақты маман болу мүмкін емес.
Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, 

азаматтық және басқа да көптеген адами қабілеттің қалықтасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі 
дамытып оқу тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.

Жаңа технологияны қадағалау төмендегі кезеңдер арқылы іске асады;
І кезең - Оқып үйрену
ІІ кезең – Меңгеру
ІІІ кезең - Өмірге ендіру
ІV кезең - Дамыту
Білім берудің әрбір сатысы жоғарылаған сайын олардың білімді қабылдауы өзгеріп өтілетін пәндер 

жүйесі күрделене түседі.
Сондықтан да баланың жас ерекшеліктерін әр сатыдағы қабылдау мүмкіндіктерін ескере отырып 

дамып жатқан оқытудың жаңа технологияларын тиімді пайдалану ең маңызды болып отыр.
Мектеп өміріне еніп отырған жаңа технологиялардың ерекшелігі - өсіп келе жатқан жеке тұлғаны 

жан жақты дамыту.
Иновациялық білімді дамыту, өзгеріс енгізу жаңа идеялармен жаңалықтарды өмірге әкелу.
Бұрынғы оқушы тек қана тыңдаушы, орындаушы болып келсе, ал қазіргі оқушы өздігінен білім 

іздейтін жеке тұлға екеніне ерекше мән береміз.
Өйткені:
Қазіргі оқушы – дүние танымы қабілеті жоғары.
1. Дарынды
2. Ізденімпаз, талантты
3. Өз алдына мақсат қоя білетін болуы тиіс.
Оқу үрдісінде осындай әдіспен оқыту үшін мұғалім алдымен өзі оқып біліп, зерттеп тиімділігне 

оқытып, өзінің шеберлігіне қарай таңдау керек.
Мұғалімнің шеберлігі соны таңдай білуінде өйткені бір технологияның өзі мұғалімнің қолдану оқу 

әдісіне шеберлігіне қарай жүзеге асады.
Мен өзімнің ұзақ жылдарғы іс тәжірибеме сүйене отырып, сабағыма мына педагогикалық 

технологияларды басшылыққа аламын.
Д.В.Эльконин Дамыта оқыту технологиясы.
В.В.Давыдов Дамыта оқыту жүйесі
В.Занков Сын тұрғысынан ойлау технологиясы
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Осы технологиялардың тиімділігіне тоқталар болсақ.
Дамыта оқытудың Д.В.Эльконин, В.В.Давыдов жасаған жүйесінің көздеген мақсаттарына жету тек 

баланың өзінің белсенділігне байланысты. Осыған орай, бұл жүйенің әдіс-тәсілдері де оқушының оқу
белсенділігін ұйымдастыру белсендік көрсетуіне жағдай жасалады.

Сын тұрғысынан ойлау технологиясында мұғалімнің рөлі қандай дейтін болсақ, ол үйрену 
процесінде оқушыға серік болып, бірге жұмыс жасап, оларға сеніммен қарап, өз ойын айтып 
отырады, істі ұйымдастырушы деуге болады.

Қорыта келгенде, жеке тұлғаға бағдарланған оқытудың педагогикалық технологиясы оқушылардың
өзіндік танымын жетілдіруде, тек ақылды ғана емес, сонымен қатар өз іс-әрекетін сараптап, жан 
жүрегімен сезіне алатын жоғарғы білімді ұрпақ тәрбиелей аламыз деген сенімдеміз.

Қазақстанның өсіп-өркендеуіне өз саламнан үлесімді қоса отырып, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
«Келер ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін арқалап келеміз» деген сөзі әрбір азаматқа ой салып 
жетелейтіні сөзсіз.

------------------------------------------------------------------------------------------------
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ И ВО

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Актюбинская область Уилский район село Караой Караойская школа-сад
Абдраемова Гульжанар Жалгасбаевна

Учитель русского языка и литературы І категории
Награждена грамотами районного, областного, республиканского уровня.

«Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. Чем труднее учителю, тем легче 
ученику. Чем больше будет учитель учиться сам, обдумывать каждый урок и соразмерять с силами 
ученика, чем больше будет следить за ходом мысли ученика, чем больше вызывать на вопросы и 
ответы, тем лучше будет учиться ученик.» Л.Н.Толстой

Содержание разработанного государственного стандарта по русскому языку представлено в виде
системы,  обеспечивающей  взаимосвязанное  развитие  и  совершенствование  коммуникативной,
языковой  и  лингвистической  компетенций,  при  этом  под  компетенцией  в  компоненте
государственного  стандарта  общего  образования  понимается  готовность  учащихся  использовать
усвоенные знания,  умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических
задач.

Компетентностный подход к обучению русскому языку позволяет ответить на вопрос, как ученик
владеет языком, на каком уровне: языковом, лингвистическом, коммуникативном.

Языковая  компетенция  реализуется  в  процессе  формирования  у  обучающихся  научно-
лингвистического  мировоззрения,  вооружения  их  основами  знаний  о  русском  языке,  развития
языкового и эстетического идеала.

Лингвистическая  компетенция  -  это  знания  обучающихся  о  самой  науке  «Русский  язык»,  ее
разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах развития, о
выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении русского языка.

Коммуникативная компетенция - это овладение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры  устной  и  письменной  речи,  умениями  и  навыками  использования  языка  в  различных
ситуациях  общения,  соответствующих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям
обучающихся.

Одной  из  специфических  особенностей  уроков  русского  языка  является  большой  объем
письменной  работы,  которую  необходимо  осуществить  для  приобретения  соответствующих
компетенций.  Развитие  информационных технологий  позволило  интенсифицировать  преподавание
русского языка, повысить темп современного урока, увеличить объем коммуникативных упражнений
за счет сокращения затрат времени на различного рода переписывание, решить актуальные задачи,
связанные  с  разнообразием  деятельности  школьника  в  процессе  сознательного  овладения
компетенциями.

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Что нужно современному человеку для того,
чтобы чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических условиях жизни? Какую роль
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должна  играть  школа  и  какой  она  должна  быть  в  XXI  веке,  чтобы  подготовить  человека  к
полноценной жизни  и  труду?  Совершенно очевидно,  что  используя  только традиционные методы
обучения,  решить  эту  проблему  невозможно.  В  школе  необходимо  создать  условия,  способные
обеспечить вовлечение каждого учащегося в активный познавательный процесс; совместную работу в
сотрудничестве для решения разнообразных проблем; свободный доступ к необходимой информации
с целью формирования собственного мнения по различным проблемам. Поэтому уже в настоящее
время  возникла  необходимость  организации  процесса  обучения  на  основе  современных
информационно-коммуникативных  технологий,  где  в  качестве  источников  информации  всё  шире
используются электронные средства.

Основными целями информатизации учебной деятельности учащихся являются:
· построение единого информационного пространства;
· формирование у учащихся мировоззрения открытого информационного общества;
·  формирование  отношения  к  компьютеру  как  к  инструменту  для  общения,  обучения,

самовыражения, творчества;
· развитие творческого, самостоятельного мышления школьников, формирование умений и навыков

самостоятельного  поиска,  анализа  и  оценки  информации,  овладение  навыками  использования
информационных технологий;

· развитие познавательной и творческой активности учащихся;
· формирование устойчивого познавательного интереса школьников к интеллектуально-творческой

деятельности;
· развитие внимания, памяти, воображения, восприятия, мышления, сообразительности;
· повышение воспитательного воздействия всех форм урочной и внеурочной деятельности;
· организация эффективного информационного взаимодействия учителей, учащихся и родителей;
· внедрение средств ИКТ в социально-воспитательную работу;
· осуществление индивидуализации и дифференциации в работе со школьниками;
· развитие способности свободного культурного общения;
· обучение методам конструктивного взаимодействия и взаимопонимания;
· всестороннее развитие личности ребенка.
В школе имеются кабинеты, оборудованные интерактивной доской, кабинет информатики оснащён

компьютером, подключенным к локальной сети с выходом в Интернет. На уроках и во внеурочной
деятельности использую следующие формы работы с применением ИКТ:

Использование Интернет – ресурсов при подготовке к урокам и внеклассным занятиям по русскому
языку и литературе, что позволяет разрабатывать и реализовывать новые формы проведения уроков и
занятий: виртуальные экскурсии на родину великих писателей и поэтов, чьё творчество изучается на
уроках  литературы  (Л.  Толстого,  И.С.  Тургенева,  И.  Бунина  и  многих  других);  Много
дополнительного материала можно найти через Интернет, что позволяет создать банк наглядных и
дидактических материалов, рефератов и т.д. Использование Интернета способствует формированию и
развитию  способностей  учащихся  к  самостоятельному  поиску,  сбору,  анализу  и  предоставлению
информации  учащимся,  тематических  презентаций  (составление  презентаций  при  подготовке  и
защите рефератов активизирует интерес учащихся к усвоению медиа - технологий, создает атмосферу
зрелищности  и  дозированной  информативности).  Интернет  дает  огромные  возможности  для
саморазвития,  самообразования  и  детей,  и  учителей,  является  мощным  средством  для
индивидуального, группового и коллективного общения и обучения.

Использование гиперссылок и анимации при составлении презентаций к урокам и внеклассным 
занятиям. Подготовленные учащимися презентации по таким темам, как жизнь и творчество 
писателей, правила орфографии и пунктуации, успешно применяются, что вызывает у обучающихся 
чувство удовлетворённости результатами своего труда и развивают мотивацию учения.

Использование учебных пособий позволяет, с одной стороны, структурировать знания учащихся по 
предмету, а с другой – развивать творческий потенциал учащихся, расширять их кругозор,

обогащать словарный запас.
Задачи, стоящие перед учителем - словесником при применении информационных технологий, во 

многом отличаются от целей и задач других учителей-предметников. Задачи эти предполагают работу
с текстом, с художественным словом, с книгой. Учителю русского языка необходимо сформировать 
прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный запас 
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учащихся, научить их владеть нормами литературного языка, дать детям знание лингвистических и 
литературоведческих терминов. Бесспорным помощником в решении этих задач являются ИКТ.

Использование готовых программных продуктов, Работа с программами MS Office (Word, Power 
Point, Microsoft EXSEL, ACTIVOTE)

Компьютер как современное техническое средство обладает уникальными обучающими 
возможностями:

1. Компьютер как демонстрационное средство наглядности (интерактивной наглядности). Особенно
активно взаимодействие обучающихся с динамическими таблицами, опорными схемами, таблицами. 
Они применяются и заполняются в ходе беседы, самостоятельно, с использованием справочных 
материалов. Все это облегчает восприятие и понимание грамматического материала, позволяет ярко 
предъявлять языковую наглядность. У обучающихся развиваются умения, формирующиеся языковую 
компетенцию: извлекать информацию из различных источников, строить схемы, используя 
теоретический материал, свободно пользоваться справочной литературой, различными 
лингвистическими словарями, проводить виды анализа .

2. С внедрением информационных технологий связано более широкое понимание управление 
процессом обучения каждого обучающегося, так как мы получаем необходимую информацию, 
которая имеет индивидуально-личностный характер, позволяет увидеть продвижение каждого 
ребенка в процессе обучения.

Итак, с помощью компьютерной программы учитель осуществляет оперативный контроль 
промежуточных результатов мыслительной деятельности учеников, определяет уровень 
сформированности умений, формирующих языковую компетенцию, ведет отслеживание динамики 
индивидуального развития каждого ученика.

Компьютерные тренажеры и тесты привносят разнообразие в освоение правил орфографии и 
пунктуации, представляя альтернативу утомительным и однообразным письменным упражнениям. Их
достоинства - конкретность, четкость, большой объем материала, оперативный контроль, 
существенно повышают уровень обучения.

3. Применение информационных технологий в учебном процессе на уроках русского языка 
способствует развитию умений, формирующих коммуникативную компетенцию.

Активно использую интерактивную доску. Использование доски позволяет учитывать возрастные и
психологические особенности учащихся разных классов, создавать благоприятный психологический 
климат на уроке, сохранять интерес детей к предмету, поддерживать условия для самовыражения 
учащихся. Один из классиков сказал: "Лучший отдых - это смена деятельности". Использование 
интерактивной доски позволяет разнообразить работу на уроке, применять научную организацию 
труда учащихся, а также использовать такой немаловажный элемент обучения, как игра. Яркие 
образы, впечатляющие краски, безграничные возможности для фантазии позволяют ученикам в 
форме игры легко усвоить учебный материал. Зная возможности интерактивной доски, учитывая 
индивидуальные особенности учащихся конкретного класса, я готовлю весь необходимый текстовый 
и графический материал заранее и в нужном темпе использую его на уроке. В несколько раз 
повышается эффективность урока, исчезает монотонность в преподавании. То, что ученик видит на 
большом экране подчас с музыкальным сопровождением и визуальными эффектами, надолго остаётся
у него в памяти. Учащиеся перестают отвлекаться от темы урока, концентрируют свое внимание на 
урок.

Формы работы с интерактивной доской:
•работа с текстом и изображениями;
•создание заметок с помощью электронных чернил;
•коллективная работа с электронными образовательными ресурсами;
•создание с помощью шаблонов и изображений собственных заданий для занятий;
•демонстрация и нанесение заметок поверх образовательных видеоклипов;
•демонстрация презентаций, созданных учащимися;
•использование электронных интерактивных образовательных ресурсов.
Как и любое техническое средство, интерактивная доска не может использоваться весь урок и,
согласно санитарно-гигиеническим нормам, с ней разрешается работать не более 20 минут. 

Остальное время на уроке используется по усмотрению учителя. Улучшается внимание и память 
учащихся, снимается стрессовая ситуация и эмоциональное напряжение. В связи с тем, что на уроке 
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выполняется больший объём работы чем раньше, то для отработки материала дома тратится гораздо 
меньше времени. Это немаловажный фактор в оздоровлении детей.

Применение ИКТ на уроках литературы приводит к целому ряду положительных результатов:
* создание учителем и учащимися медиатеки, включающей в себя презентации по биографиям и 

творчеству писателей XIX и XX веков;
* повышает качество обучения;
* усиливает интерес к изучению предмета;
* рационально распределять время урока;
* доходчиво объяснять материал, делать его интересным.
При объяснении нового материала на уроке я использую предметные коллекции (иллюстрации, 

фотографии, портреты, таблицы и схемы. При этом существенно меняется технология объяснения – я 
комментирую информацию, по необходимости сопровождаю ее дополнительными объяснениями. 
Важное место в работе по формированию речевых умений обучающихся, их коммуникативной 
компетенции занимают упражнения с текстами. На уроки готовлю тексты в электронном формате с 
использованием рисунков ACTIVOTE разных типов. Ученики, используя возможности компьютера, 
восстанавливают предложения, определяют стиль, его характерные черты, выделяют тему, 
составляют план, находят изобразительно-выразительные средства языка и т. д. Ребята учатся 
свободно, правильно излагать свои мысли и соблюдать нормы построения текста, выражать свое 
отношение к прочитанному и услышанному.

Дидактический материал, представленный в компьютерном варианте, решает несколько задач:
* повышает производительность труда учителя и учащихся на уроке;
* увеличивает объем использования наглядности на уроке;
* экономит время учителя при подготовке к уроку.
В последние годы я активно внедряю в обучение метод проектов, который позволяет формировать 

исследовательские навыки учащихся, активизировать их деятельность, использовать полученные ими 
знания на практике. Примером такой деятельности может служить проект по творчеству А.П.Чехова, 
И.С.Тургенева, созданные учащимися, имеющими склоннности к языку.

Необычайно интересна работа с использованием программы PowerPoint. Она приводит к целому 
ряду положительных эффектов:

* обогащает урок эмоциональной окрашенностью;
* психологически облегчает процесс усвоения;
* возбуждает живой интерес к предмету познания;
* расширяет общий кругозор учащихся;
* повышает производительность труда учителя и учащихся на уроке.
Применение ИКТ эффективно при подготовке и проведении учителем различных форм урока: ой 

школьной лекции, урока - наблюдения, урока - семинара, урока – практикума, урока - виртуальной 
экскурсии.

Применение компьютерных технологий позволяет мне:
* наполнить уроки новым содержанием;
* развивать творческий подход к окружающему миру, любознательность учащихся;
* формировать элементы информационной культуры;
* прививать навыки рациональной работы с компьютерными программами;
* поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных технологий;
* идти в ногу со временем.
Таким образом, использование ИКТ на уроках формирует высокий уровень мотивации, интерес к 

учебной деятельности, способствует развитию у каждого школьника собственной образовательной 
траектории, формированию языковых, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 
свободное владение русским языком в разных ситуациях общения.

Однако следует отметить, что ведущая роль на уроке остается за учителем, а компьютер является 
наряду с другими средствами обучения лишь многофункциональным помощником и методическим 
инструментом. Компьютерная поддержка должна являться одним из компонентов учебного процесса 
и применяться только там, где это целесообразно. Процесс построения и учебного процесса с 
использованием ИКТ и их разработка должны быть продуманы методически и обоснованы научно.

Как говорили древние: ученик — это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который нужно 
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зажечь. Информационное обучение — большая, трудная работа. Она требует от учителя не только 
большой эрудиции, но и высокого методического уровня. Урок удачен тогда, когда учитель и ученик 
работали в равной степени, в сотрудничестве.

Поэтому именно уроки русского языка и литературы должны посвящаться, прежде всего, живому 
общению. Компьютер — это только инструмент, с помощью которого учитель может добиться более 
динамичного и яркого знакомства с учебным материалом, провести закрепление и контроль знаний, 
но основное время урока должно быть посвящено живому слову, решению творческих задач, 
разговору о нравственных ценностях, о месте человека в современном мире.
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Физика пәнін оқытуда ақпараттық коммуникациялық 

технологияларды пайдалану

Мырзағалиева Айгүл Сағынқызы
Ш.Берсиев атындағы орта мектептің физика пәні мұғалімі.

Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Ә.Назарбаев  «Ұлттың  бәсекелестік  қабілеті  бірінші
кезекте  оның  білімдік  деңгейімен  анықталатынын»  2006  жылдың  18  қаңтарындағы  Парламент
палаталарының бірлескен отырысындағы «Қазақстанды таяудағы он жыл ішінде әлемдегі бәсекеге
қабілетті 50 елдің қатарына қосу стратегиясында» баса назар аударып айтты. Кез-келген мемлекеттің
рухани, әлеуметтік-экономикалық дәрежесі сонда өмір сүретін халықтың білім деңгейіне байланысты.
Қазақстан  Республикасының  білім  беруді  2010  жылға  дейін  дамытудың  Мемлекеттік
бағдарламасында  ақпараттық технологияларды білім  беру жүйесіне  жеделдетіп  дамытуға  қолдану
негізгі  міндеттердің  бірі  ретінде  анықталады.  Қазіргі  заман  талабына  сай  адамдардың  мәлімет
алмасуы, қарым-қатынасына ақпараттық технологиялардың кеңінен қолданысқа еніп жылдам дамып
келе  жатқан кезінде  ақпараттық қоғамдық қалыптастыру  қажетті  шартқа  айналып отыр.  Келешек
қоғамымыздың  мүшелері  –  жастардың  бойында  ақпараттық  мәдениетті  қалыптастыру  қоғамның
алдында тұрған ең басты міндет.

Осы орайда  ел  Президенті  Н.Ә.Назарбаевтың халыққа  жолдауындағы оқу үрдісінде ақпараттық
технологияларды  білім  беру  саласын  жақсартуда  қолданыс  аясын  кеңейту  керек  деген  сөзін
басшылыққа ала отырып, сабақта жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалануға
жаппай  көшуіміз  керек.  Ақпараттық  технологияларды  сабақта  пайдаланудың  негізгі  мақсаты:
Қазақстан  Республикасында  біртұтас  білімдік  ақпараттық  ортаны  құру,  жаңа  ақпараттық
технологияны  пайдалану  Қазақстан  Республикасындағы  ақпараттық  кеңістікті  әлемдік  білім  беру
кеңсітігімен  сабақтастыру.  Ақпараттық  коммуникациялық  технологиялардың негізгі  міндеттері:  1.
Сабақта ақпараттық технологиялар құралдарын қолдану; 2. Практикалық шараларды анықтап, жүзеге
асыру;  3.  Ғылыми  ізденушілік  және  оқу-әдістемелік  жұмыстар  жүргізу.  Ақпараттық
технологиялардың қағидалары: - жеке тұлғаның интеллектуалдық және шығармашылық қабілеттерін
дамыту; - технологиялық құрал арқылы алынатын білімдер мен мәліметтердің түсініктілігі; - білім
мен тәрбиенің бірізділігі; - жалпы компьютерлік сауаттылық; - оқыту мен тәрбиелеудің жылдамдығы.
Жаңа ақпараттық технологиялық құралдары оқыту құралы қызметін атқарады.

Жаңа заман ағымына сай білім саласында жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың маңызы
зор. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіне 2015 жылға дейін дамыту тұжырымдамасында
орта білім берудің мақсаты – жылдам өзгеріп отыратын дүние жағдайында алынған терең білімнің,
кәсіби дағдылардың негізінде еркін бағдарлай білуге, өзін-өзі дамытуға және өз бетінше адамгершілік
тұрғысынан  жауапты  шешімдер  қабылдауға  қабілетті  жеке  тұлғаны  қалыптастыру  деп  нақты
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көрсетілген.  Бүгінгі  күні  мектептегі  оқу  пәндері  ішіндегі  ең  күрделісі  әрі  қиындығы  мол  деп
саналатын  пәндердің  бірі  –  физика.  Ол  оқушылардың  интеллектік,  логикалық  ойлауын  және
шығармашылық қабілеттерін дамытуға толығымен ықпал жасайды. Заман талабына сай білім беру –
бұл  оқушыларды  адамгершілік  интеллектуалдық,  мәдени  дамудың  жоғары  деңгейі  мен  білімін
қамтамасыз етуге бағытталған тәрбие беру мен оқытудың үздіксіз үрдісі десек, оның тиімділігі мен
сапасын арттыру мұғалімнен оқупроцесінің ғылыми теорияға негізделген және оқушының қабілеті
мен бейіміне негізделген оқытудың таңдамалы, белсенді,  қарқынды әдістеріне көшуді талап етеді.
Ондағы негізгі мақсат оқушының барылығын және әрқайсысын жақсы оқыту болып табылады. Білім
беру жүйесінің негізгі  бөлшегі  –  оқушы, оқушылар толы сынып,  мектеп болса  білім сапасы осы
баспалдақтардың әрбір буынына байланысты білім беру сапасын жақсартудың жолдарын анықтауға
тырысамыз.  Қазіргі  заман  –  физика  ғылымының  өте  жан-жақты  тараған  кезеңі.  Математиканы
оқытудың  мазмұнын  жүзеге  асыру  үшін  жаңа  білім  беру  технологиялары  ауадай  қажет.  Қазіргі
ақпараттық коммуникациялық технологияның озық жетістіктерін физика сабағында қолдану арқылы
танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыра отырып, оқушылардың құзыреттілігін дамытуға болады. Жаңа
ақпараттық  технология  мұғалімнің  жүйелі  жұмыс  істеуіне  мүмкіндік  береді.  Бүгінгі  күнде  осы
технологияны қолдануда интерактивті тақта ерекше орын алады. Оқушы интерактивті тақтамен жаңа
материалдарды арнаулы бағдарламамен мүмкіндігінше пайдалана алады. Ондағы мақсат – оқушының
өзінше ойлау қабілетін арттыру және қазіргі заманғы интерактивті тақтамен жұмыс істеуге үйрету.
Физиканы оқытудағы негізгі талап – оқушыға есептер шығара білу жолдары мен тәсілдерін үйрету.
Интерактивті  тақтамен  сабақ  берген  кезде  мұғалім,  шәкірт  және  интерактивті  тақтамен  қарым-
қатынас жүргізіледі. Физика сабағында ақпараттық технологияны тиімді пайдалану білім сапасының
артуына  әкеледі,  оқушының  логикалық  ойлау  қабілеттерін  дамытып,  интернет  желісінен  сабаққа
қажетті деректерді өз бетімен іздеуіне компьютерлік сауаттылықтарына жол ашады.

Білім – теңіз, оның тереңіне сипатын жетік білетін, сырын меңгерген, құпиясын аша алатындар
ғана  бойлай алмақ,  мұндай  адамдарды мұғалімдер  ғана  тәрбиелеп,  дайындайды.  Мұғалім білімді
оқушы  санасына  сабақ  арқылы  жеткізеді.  Ал  сабақ  сапасын  арттыру  –  барлық  мұғалімдерді
толғандыратын  маңызды  мәселе.  Күнделікті  бірыңғай  өтетін  сабақтар  оқушыларды жалықтырып,
білімге ынтасын төмендетері сөзсіз. Сондықтан сабақты жандандырудың әдіс-тәсілдерін іздестіріп,
бұған  оқушыларды  тартып,  олардың  шығармашылықпен  жұмыс  істеуін  ұйымдастыруды  алдыма
міндет етіп қойдым.  Білім туралы Заңның 41-бабында мұғалімнің міндеттері  көрсетілген нормаға
сәйкес оқыту нәтижесінде оқушының алатын білімі мемлекеттік білім стандарты талаптарынан төмен
болмауы көрсетілген. Тәжірибе көрсеткендей дәстүрлі оқыту әдістері мұндай нәтижеге қол жеткізуге
кепілдік  бермейді.  Сол  себепті  қазіргі  білім  жүйелерінде  жаңа  технологияларды  пайдалану
педагогикалық практиканың жаңа болашағына негізгі бағыт деп есептеліп отыр. Физика сабағында
жаңа  ақпараттық технологияларды қолдана  отырып өз  бетінше жұмыс істеу  факторы –  есептерді
шығара  білу,  шапшаңдылық,  шеберлік  дағдыларын ұйымдастыра  отырып,  сабақтар өткізуді  қолға
алдым. Оқушылар білімін бекіту кезінде сатылай кешенді талдау технологиясын пайдалануға болады.
«Армансыз  адам  қанатсыз  құспен  тең»  демекші,  менің  ұстаз  ретінде  де,  еліміздің  ұлтжанды
азаматшасы ретінде  де  арманым еліміздің әрбір азаматы терең білімді,  интеллектуалды,  заманауи
техникаларды  еркін  меңгере  алатын,  әрқайсысы  еліміздің  дамуына  өз  үлесін  қоса  алатын  болса
деймін.  Ол үшін оларға білім беретін ұстаздар өз пәнін жетік  меңгерген,  теория мен практиканы
оқушылар бойына сіңіре алатын шығармашыл, ізденімпаз, ең бастысы еңбекқор болуы қажет. Менің
оқушыларымның арасынан осындай ұстаздар шықса онда менің еңбегімнің жанғаны деп ойлаймын.
Сондықтан,  өз  шәкірттеріме  білімімді  одан  әрі  жетілдіре  отырып  беру,  талантты  да  талапты
оқушылар оқытып тәрбиелеу – негізгі мақсатым.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру 

стратегиясы».
2. Елбасы Н.Назарбаевтың «Жаңа әлемдегі-жаңа Қазақстан» атты Жолдауы. 3. Қазақстан 

Республикасы білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы. 4. 
Қ.Қанаева «Сабақта деңгейлеп оқыту технологиясын қолдану» «Математика және физика» ғылыми-
әдістемелік журналы, №1-2008 ж 5. А. Салихова «Оқушылардың шығармашылығын дамыту» 
«Математика және физика» ғылыми-әдістемелік журналы, №5-2009 ж

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ақын өлеңдерінің ерекшеліктері

Қызылорда облысы. Жаңақорған ауданы
№125 С.Сапарбеков атындағы орта мектептің қазақ тілі 

және әдебиеті пәнінің мұғалімі Асанова Жаннат Шымырбекқызы

Нұртас  Ибрагимұлы  Исабаев  1954  жылы  13  қарашада  Жаңақорған  ауданында  дүниеге  келген.
Мәскеуде М. Горький атындағы Әдебиет институтын бітірген. 

1980  жылы  автомобиль  апатына  ұшырап,  1-топтағы  мүгедек  болып  қалғандықтан,
шығармашылықпен ғана айналысады.  «Бастау» (1980), «Өмірді сүю» (1987), «Қимаймын сені»(1988),
«Ұлылықпен сырласу»(1990)  атты өлеңдер жинағы,  «Өмірге  құштарлық» атты романы бар.  Біраз
өлеңдері «Разбег» атты орыс тіліндегі топтама жинаққа кірген.

    Өлең – сөз құдіреті. Өмір сұлулығы мен сыры өлеңде. Өзбек ақыны Ғафур Ғұлам: «Өлең-сөздің
алдында өлім де дәрменсіз!» деген болатын.

Бұл – ақын Нұртастың шығармашылығына арнап айтылғандай:
                Білген соң жарық ай-күнім барын,
                Етпейтін болдым өлімді елең.
                Ұмытып мүлде қайғының бәрін,
                Келеді жазғым көңілді өлең.
   Тағдырына қасқайып қарап, өлеңді нөсерше төпелеген оптимист ақын:
                Адамдар-ай, мен сендерге ризамын,
                Мәңгі-бақи өздеріңмен бір жаным.
                Жасадыңдар маған қанша жақсылык,
                Тұтандырып жүрегімде жыр жалын, - деп, барлық сырын ақтара салады.
                Өміріме бұлт төнді де тағы бір,
                Күн де сирек шашты маған жарық нұр.
                Қиналамын, тоңазиды тұла бой,
                Бірақ өмірсүру керек бәрібір! – деп жырлаған ақын төсекке таңылса да, қатал тағдырына

бас имеген, үнемі қозғалыста болған, ол тек қалам құдіретіне ғана бас иген. Сол қаламы арқасында
ғана өмір сүргісі келді, сезімін білдірді.

    Нұртас өмірде жаны нәзік, өжет, көпшіл болды. Айналасындағының бәрін жақын бауыр тұтты.
Қайда жүрсе де, ақ жарқын көңілімен, сәбидей пейілімен дос таба білді.

    Сондықтан болар, оның өлеңдерінен бүкіл жан сарайы көрініп тұрады.
              «...Жаза берем,
                             Жырымды жаза берем,
                 Жүрегіме қалайша маза берем?!
                 Өзім сүйген ақ пейіл адамдардың
                 Алдарында ұжданым таза дер ем.
                 Немесе
                 Жайсаң жаным – адамдарға жайылған кең дастарқан,
                 Тілейтінім: үйім күнде арылмасын достардан.
     Н. Исабаев өмірдің қайнаған ортасында өмір сүріп, көптеген тақырыптарға қалам тербеді.
     Ақын  лирикасындағы  өмір  мен  өлім,  тағдыр  тақырыптары:  «Ғашықпын,  өмір,  саған»,

«Сағындым, өір, сені», «Үміт туралы», «Сабыр айту», «Өмірге наз», «Өмірмен сырласу», «Өмір»,
«Мейірім»,  «Өлең – менің сүйенерім», «Сырласым»,  «Адамдар-ай»,  «Аяулым - әнім»,  «Арманым,
сағынышым», «Мақсат жайлы», «Үміт туралы», «Шаттық пен қайғы», «Елегізу», «Көңілдің қоңырқай
күйлері»,  «Жырлайды  жүрек»,  «Арпылыссыз  бақыт  жоқ...»,  «Шынымен  өмір  өткінші...»,  «Мен
бақытты боламын», «Қазіргі байлық,бақытым...», «Еседі домбыраның қоңыр үні», «Жұбану», т.б.

     Ана тақырыбындағы өлеңдері: «Апама», «Әйелдерге тарту», «Әйелдер», «Анама», т.б.
     Ақын лирикасындағы махаббат, сезім жырлары: «Л-ға», «Кесте тікші маған арнап», «Ж-ға»,

«Сені іздедім», «Сүйемін сені», «Күнім, айым», «Сәулеге», «Әдемі қыз», т.б.

     Ақын   лирикасындағы табиғат жырлары: «Жаумаған бұлт», «Күз», «Қыс келді де», «Алғашқы
қар», «Қүздің соңғы күндері», «Күздің желі»,
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«Келді көктем», «Айхай, көктем!», «Соңғы күні көктемнің», «Қансонар»,
«Қош келдің, Май!», т.б.
     Туған елінің болашағына нық сеніммен қарайтын өр ақынның «Тәуелсіз Қазақстан» өлеңінде

тәуелсіздіктің шапағат нұры өзек тартады:
          Азат болып ғарышқы қазақ ұшқан
          Заманыңда бол барыс, бол арыстан.
          Желбіретіп жеңіспен көк туыңды,
          Жасай берші, Тәуелсіз Қазақстан!
      Отан, туған ел жайлы өлеңдері: «Қазақстан», «Тәуелсіз Қазақстан», «Мақтанышым», «Жер

жаннаты – Жетісу»,  «Ару қала – Алматым»,  «Ауылға келгенде»,  «Туған елім»,  «Тауға барғанда»,
«Туған жер», «Ауылым», «Ауылды аңсау», «Алыстап кеттім тағы да...», «Сүйікті мекенім», т.б.

      Поэмалары: «Қазақ аруы», «Менің тағдырым».
Жалпы алғанда, Нұртас поэмаларының тілі майда, жанға жағымды, өлең ұйқастары әдемі қаланған

кірпіштей жымдасып жатады. Ақынның айтар ойы өзінің бейнелілік бояуларымен көңілге қонымды.
      Ақын өлеңдерінде сан құбылған ауыстырулар мол кездеседі.       
«Бәйтерек - өмір», «Өлең – менің әкем де, өлең – менің анам да», «Өлең – менің бабам да, өлең –

менің далам да», «Достық – сусын еді ғой біз қанатын», «Кеудемдегі айдыныма мұз қатып, Шабыт
кемем жая алмауда желкенді», «Тағы да жетті жендет – мұң», «Қаламым – найза, жамандық деген
жауымның, Кеудесін сөгер, талқандап болат сауытын»  тағы  сондай көркем ауыстырулар айтар ойын
көркемдікке бөлейді.

    Ақын өлеңдерінде теңеу әр түрлі үлгіде келе береді.
             Жарқын бүгін жанарым да
             Жарқыраған әлемдей.
             Ниетім ақ, пәк арым да
Саған жазған өлеңдей, - деп, шалыс ұйқас тармақтарын бірыңғай теңеулермен қиыстырып, сөздің

қасиетін әдемі жеткізеді. 
  Ақын өлеңдерінде қара өлең, кезекті, шалыс ұйқастарды қолданады.
         Жоқ менде саған деген, Өмір, өкпе,  а
         Айырма жақынымнан, еңіретпе.       а
         Темір етпе жанымды, еміреніп,         б
         Ғашық болып өтейін төңірекке.        а
(11 буынды қара өлең ұйқасы)

         Адамдар-ай, мен сендерге ризамын, а
         Мәңгі-бақи өздеріңменбір жаным.   ә
          Жасадыңдар маған қанша жақсылық, б
          Тұтандырып жүрегімде жыр жалын.   а
(11 буынды кезекті өлең ұйқасы)
          Өзіңсіз, жаным,
                        өмірде мынау бар ма сән?!  а
          Көңілсіз өмір,
                         өзіңе ғашық болмасам.       б
          Жетер ме қолым
                         бақытқа мәңгі аңсаған,       а
          Ғұмырды саған,
                         жырымды саған арнасам?! б
(13 буынды шалыс өлең ұйқасы)
  Қазақ  поэзиясының тәңірі  Абай ақынның табиғатқа  жан бітіріп  бейнелеу тәсілі  Нұртас  ақын

жырларында да өз өрнегін таба білді.
«Сұп-сұр аспан үн қатпай безереді», «Қыз дүние маған тіл қатқан күліп,
Жібергендей жанымды шаттандырып», «Су алуға иінағашын асынып
Шыққан қыздай күн де шықты асығып», «Бұйығып жатқан ақ бас тау лақтырып тастап көрпесін,

Алаулы күннің нұрына сүйгізіп жатыр өр төсін», «Ағаштардың қызылшақа бүршігін Әлдилеуге жазам
бесік жырды мен», Ақ түскен талдардың да самайына», «ҚЫСТЫҢ АҚ ТОНЫН ЖАМЫЛЫП  - ақша
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қарын, Жадырап тұр Алматым – бас шаһарым», «Жапырақтар тығылып бұрыштарға, Жынды желден
алады тыныс зорға», «Жар көзінде күн шуағын төккенде, Самал жел де еркелетіп, өпкенде», т.б.

    Адам жан дүниесінің ішкі иірімдерін нәзік сезіммен түйсініп қабылдайтын ақын өлеңдері сырға
да, суретке де кенде емес.

             Көк жүзі көбесінен сөгіліп бір,
             Тамшылап көзінен жас төгіліп тұр.
             Судан шыққан перідей, су-су ағаш
             Қолын созып аспанға егіліп тұр, - деген сияқты тың көрініс, соны сурет кім-кімді де

қызықтыратыны сөзсіз.
    Ақын өлеңдері көбіне ән тілеп тұрады.
     ...Кел, қиындық, тағы да келші деймін,
        Мейлі қанша болсаң да еншілеймін.
        Күресемін күшейіп сендерменен,
        Күреспесем өмірмен әлсіреймін, - деп,  бар өмірін өлеңге арнаған ақын жырлары мәңгілік

жасайды.

     Өмірге құштар жүрек
     Өзіңсің – тілегім де, тірегім де,
     Қаншама қимас жандар жүр елімде.
     Ғашықпын әрқашанда, Өмір, саған,
     Өшпейді махаббатым жүрегімде, - деп, ақын жырлағандай, өмір атты өзенде адам басына түскен

қиындықтармен күресіп, жеңілмей, әлсіздікке ерік бермей шыныққанда ғана өрге шығады. Өмірге
ғашық адам ғана өз мақсатына жетеді. 

     Осындай өмрге құштар жүрек иесі – біздің жерлесіміз, ақын әрі жазушы Н. Исабаев. Мәскеудегі
Әдебиет  институтын  бітірген  ол  өміріне  енді  ғана  етене  бастаған  шақта  күтпеген  жерден  ауыр
қасіретке тап болып,  ұзақ мерзімге төсекке таңылды.  Өз басындағы осы бір аса ауыр халді  ақын
былайша береді:

       ...Тұрып кеткім келеді, тұра алмаймын,
          Жүріп кеткім келеді, жүре алмаймын.
          Қасқайып тұрып-тұрып, қапылыста
          Жай түсіп сұлап жатқан шынардаймын.
     Бірақ бұл ақын көңілінің көлбеңдеу бір сәтә ғана. Жеме-жемге келгенде екінің бірі сыр беріп

алатын осынау сын сәтте жас талант иесі ерлікке пара-пар ғажайып өрлік, өжеттік көрсетті. Өмірге
құштар  көңілді  қасірет  қайта  оятты.  Бұрын  балаңдықпен  байқамай  келген  көп  жайттарды  енді
басқаша  байыптайтын  болды.  Қайыспай,  қаймықпай  қиындыққа  қарсы  күрес  ашып,  жан  серігі  -
өмірдің өзіндей рухы мәңгі өшпес өлеңге сенім артып, арқа сүйенді:

      ...Мансапты да, бақты да тілемегем,
         Аңсарым боп тек қана жүреді өлең.
         Жарым болса, махаббаттарым болса,
         Бақытты боп мен өмір сүре берем!
    Сөз жоқ, бұл – жігерлі жыр, өжет өлең! Мезгілсіз түскен қар салмағынан сына жаздап, сәл иіле

майысып барып, қаз-қалпын қайта сақтап қалған жас шыбықтай ақын жаны дүр сілкініп, ауыр халден
айыққандай, қайғыны қашырғандай. Өзіне деген сенім, өмірге деген құштар құлшыныс, оптимистік
күш-қуат әр өлеңде өзгеше леппен сөз алған сайын біз бұған куә бола түсеміз:

      ...О, көңіл-ай, шарықтаған көңіл-ай!
         Кейде өзімді қалам мүлде танымай.
         Түнде аттанам қанды майдан жорыққа
         Дулығама шағылысып жарық ай!
   Табиғаты лирик,  болмысы  нәзік  жігіттің  бойында  өрлік  пен  ерлік  қасиеттерінің  алма-кезек

астасып жатқанын көреміз.
   Шынында да, өмірге құштар жүрек таңғажайып ерліктер жасай алады екн-ау! Бар қасіретті өзіне

ғана нешілеп, өзінің қамкөңіл болмауын қалап тұратын қасиетіне қалай риза болмассың!
       ...Жаным ашып қиындау тағдырыңа,
          Күйзелткен өз мұңына, жар мұңына,
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          Бақытты еткім келеді жаным сені,
          Өзім күйгім келеді барлығына, - деп жырлағандай, тағдырына түскен ауыр салмақты сезыне

отырып,  ақындық,  жазушылық  қызметін  өмір  үшін  күреспен  сабақтастырған,  оқырмандарын
жасампаздық пен жақсылыққа шақырған ақынды өмірге құштар жүрек иесі деп тануға болады.

      ...Кел, қиындық, тағы да келші деймін,
         Мейлі қанша болсаң да еншілеймін.
         Күресемін күшейіп сендерменен,
         Күреспесем өмірмен әлсіреймін, - деп Нұртас ақын жырлағандай, адам баласына бір-ақ рет

берілетін өмірдің мәнін, маңыздылығын терең түсініп, өмір үшін күресе білейік.

                           Нұртастың нақыл сөздері
                          ( «Өмірмен сырласу» жинағынан)

Жаңа таңды қарсы алыңдар, адамдар,
Көзін ашты сәбидей пәк тіршілік. ( 7-бет)
Өз үйіңдей табиғатқа, адамдар,
Пана болып, аялаңдар, қорғаңдар. ( 7-бет)
Риза болып өтейін, Өмір, саған,
Куә етпе жақынның көз жасына. ( 9-бет)
Жылытайын демімен жүрегімнің,
Жұртым менің жабырқап жаурамасын. (10-бет)
Кетіп жатыр жақсылар,     қинайды екен қимастық ,
     Керек екен аз ғана    тіршілікте сыйластық. ( 11-бет)
Сөнбесе екен, сөнбесе екен кеудемде,
Өмірге деген, өлеңге деген құштарлоық. ( 29-бет)
Мен үшін өмір   мылтықсыз майдан секілді ,
     Күреспен ғана    келеді күткен жеңісім. ( 35-бет)
8.  Бұл өмірде адалдық      кетпесінші азайып ,
    Адам болып жүрген соң  пәк болмаудың өзі айып. (38-бет)
9. Иманды адам азапқа үнсіз шыдайды,
    Жаратқан ие сүйгенін көбірек сынайды. (43-бет)
10.Өміріңнің өкінбе өткеніне,
    Шүкіршілік ет бұл күнге жеткеніңе. (56-бет)
11.Адамның ғұмырында қандай мән бар,
    Өмірінде бір ерлік жасамаған? ( 59-бет)
12.Өмірде іс жасама ұялатын,
    Адал бол өмірді шын сүйе алатын. ( 71-бет)
13.Өмірде қыран болмай жеңіс күтпе,
    Шаршама самғаудан бір, келістік пе?!    (82-бет)
14.Адам дәйім үлгереді бірақ та,
    Аз ғұмырда жетем десе мұратқа . (83-бет)
15.Қандай абзал жамандыққа бармаған,
     Өміріңді жақсылыққа арнаған. (95-бет)
16.Сырласатын жақын досың болмаса,
    Айырыласың күндей көңіл хошыңнан. (97-бет)
17.Сыйла қызды! Сүй оны сен! Құрметте!
    Қолдап жүрер ол періштең емес пе?!
    Пәк сезімін аялай біл,кірлетпе,
   Сонда сені сүйенішім демес пе! (107-бет)
18.Достық деген – тағдырдың несібесі,
    Өмірде жоқ достықтан байлық асқан. (115-бет)
19.Қатал тағдыр құлатса, сүріндірсе,
     Мейіріммен, үмітпен емделемін. (131-бет)
20.Жаса елге қолдан келсе жақсылық,
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     Еңбек ет сен, бос өткізбе бір күнді. (133-бет)
21.Сезінеді сүюдің құдіретін,
     Жұбын жазбай құс болып самғайтындар. (147-бет)
22.Тату-тәтті болайықшы, қызғанбай,
     Бірдей көріп барлық адам баласын! (151-бет) 
23.Қамқор болшы тіршілікке жердегі,
     Сол анаңнан жаралдың ғой, адамзат! (170-бет)
24.Адам қиып кетпейді бұл өмірді,
     Жүрегінде құштарлық, иман барда. (187-бет)
25.Жоғалтқан соң жақыныңды    көмектеспес жасың да,
     Асылыңды қадірлей біл     жүрген кезде қасыңда! (210-бет)
26.Ғұмыр кешсең аңша емес, адамша,
    Адаммын деп мақтануға хақың бар! (211-бет)
27.Жақсы емес пе қуанып ғұмыр кешу,
     Татулықпен, достықпен, бірлікпенен?! (234-бет)
28.Махаббатсыз бақыт жоқ бұл өмірде,
    Ал бақытсыз байлықтың керегі не? (294-бет)
29.Күресу керек,    Тағдырмен күресу керек
     Тартып ап бақыт, қуаныш, күлкі, үміттерін. (300-бет)
30. Рас, рас, әйел жаны тым нәзік,
      Гүлдей болып сүю үшін жаралған. (303-бет)

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«ҒАЛАМТОРДЫҢ ПАЙДАСЫ ЖӘНЕ ЗИЯНЫ»

Орындаушы: Николай Аяжан Жақсылыққызы
Туған күні, айы, жылы: 31.08.2000 жыл
Сыныбы:  6 «ә»
Мектебі: №125 С.Сапарбеков атындағы орта  мектебі 
Сүйіп оқитын пәні: Математика, информатика 
Тұрғылықты мекн-жайы: Қызылорда облысы 
 Жаңақорған ауданы, Қожанов көшесі н/з

Жұмыстың жетекшісі: Асанова Мөлдір   Шымырбекқызы
Туған күні, айы, жылы: 11.05.1985 жыл
Ғылыми дәрежесі:  жоғары 
Еңбек өтілі: 5 жыл
Санаты: ІІ
Бітірген оқу орны: Қорқыт-Ата атындағы Мемлекеттік университеті
Қызметі:  математика-информатика пәнінің    мұғалімі 

Жұмыс орны:  №125С.Сапарбеков атындағы орта мектебі 

Зерттеу тақырыбы: «Ғаламтордың пайдасы және зияны»
1.Кіріспе
1.1. Бүкіләлемдік өрмек – ғаламтор.
Мақсаты:  Бұл әлемде ғаламторды қолданбайтын адам мыңның бірінде ғана болуы мүмкін. Бүкіл

дүние жүзіндегі адамдардың 90%-ға жуығы ғаламторды қолданады. Яғни ғаламтордың  маңызы зор.
Ғаламторсыз адам өмірін елестету өте қиын. Күн өткен сайын адамдар ғаламторға  тәуелді болып
барады.  Осылардың  бәрін  зерттеу,  білу,  оны  өзімізге,  келешек  ұрпаққа  өнеге  ету,  бүгінгі  біздің
ұрпақтың қасиетті борышы екенін түсіндіру.  

Міндеті: Мәселені айқындаудың зерттеу жүйесін құру 
ІІ.Зерттеу жұмысы туралы  тұжырымын білдіру.
ІІІ. Зерттеу нысаны: Тұрмыстық заттар, қолөнер бұйымдар 
ІV. Жалпылау кезеңі:     Аудандық, мектептегі  Ғаламтор желісімен тұрақты                  
                                         байланыс орната отырып, құнды деректер базасын 
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                                         жасау. Ғылыми жоба жұмысын жазудың 
                                         тезисін дайындау. Жинақталған 
                                         материалдарды саралап, сараптау, қорыту. 
Кіріспе
Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Назарбаев  өзінің  2003  жылғы  4  сәуірде  Қазақстан

халқына арналған Жолдауында «Біз өз мәдениетіміздің құндылықтарын сақтай отырып,  байыппен
алға жылжи беретін боламыз» деп, атап көрсеткен болатын.  

Ал әлемнің екінші ұстазы атанған Әл-Фараби: «Халық өткен өмір тарихын білмесе, өзінің өмір
сүріп жатқан дәуірінің қадірін бағалай алмайды» - деген екен.

Олай  болса,  біз  ғаламторға  қаншалықты  терең  үңілсек,  қазіргі  жағдайды   соғұрлым  жақсы
түсінетін, білетін боламыз. Сондай қажеттіліктің бірі – ғаламтордан пайдалы ақпараттарды алу, оны
өмірде қолдану.

Біздің  күнделікті  өмірімізге  байланысты  ақпараттарды  алудағы  маңызды  құрал  ол  -  Ғаламтор.

Адамзаттың интелектуальдық өмірі  үшін ол аз мағына бермейді.  Ғаламтордың ақпараттық қуатты

мүмкіншілігін  біз әлі  тереңірек ұғына қойған жоқпыз  Ал  ғаламторды қолдану барысында  барлық

адамдардың  өмір  сүру   аймағында   қазір  күдік  тудырмайды.   Өз  мүмкіншілігінде   ғаламтор

философиялық дисциплина және философияның ғылыми жұмыстарын зерттейді. Маған ұсынылған

желілік  ресурстардың  анықталған  формасының  мүмкіндіктері  бір  бірімен  байланысты.  Олардың

орталығы  ғылыми ресми  немесе   бейресми  сайттары   ғылыми және  оқыту   ұйымдарды болып

табылады.

Ғаламтор-интернет  қазақ  қоғамына  енгелі  көп  болған  жоқ.  Әлем  торласып үлгерді  аз  уақытта.
Кешегі жаңалық жаңалық болмай қалды. Бүгінгі жаңалық та ескіріп үлгереді сол заматта. Дәл қазіргі
жаңалығыңыз  әлдекімдердің  әлдекімдерден  естіген  әңгімесі  болуы  мүмкін...  Африкадағы  әлдебір
тайпа  көсемінің  өлімін,  Америкадағы  гейлердің  шеруін,  Ауғандағы  әйелдің  аянышты  халін,
Үндістандағы жалаң аяқ кем-кетіктің ауыр тұрмысын, аш-жалаңаш балалар тағдырын дер шағында
көресіз де, келесі несі бар екен деп елеңдеп отырғаның. Жақсылық іздеу кемшін, қандай өрт, апат,
қанқұйлы іс болды екен деп елегіземіз көбіміз...

Ғаламтор...  Тұтасқан  әлем.  Өрмекшінің  торы  дерсіз.  Енді  шынайы  сүйіспеншіліктің  орнын,
жылтыры мол виртуальды махаббат, шынайы аралас-құралас достықтың орнын виртуалды сыйластық
басып келеді. Тек көгілдір сағымды ғаламторлардың ішінде сан мен цифрлардың, әлдебір атаулар мен
өзіңе үш қайнаса сорпасы қосылмайтын есімдердің жақынысыз... 

Ғаламтор... Ескі мен жаңаның, өткен мен болашақтың, қатігездік пен мейірімнің, бар мен жоқтың
мидай араласқан ортасы. Өз қасыңдағы оқиғаға, іске, түрлі тағдырға назар салмауыңыз мүмкін, бірақ
өзге қиырдағы қилы тағдырға көз моншағыңызды үзесіз. Ең бастысы қандай ақпарат оқысаңыз да,
соған сай жауап қалдыруыңызға, пікір білдіруге құқыңыз бар. Сіз саясаттанушы, мәдениеттанушы,
болмаса философ яки әлдебір саланың ғалымы болуыңыз шарт емес, көзқарасыңыз өзіңізге, жазыңыз,
қалдырыңыз,  шамына тиіңіз,  сынаңыз,  мінеңіз,  алғыс айтыңыз – ерік алдыңыздағы компьютердің
перне тақтасына басылған саусақтарыңызда. Танысыңыздан ажырап, танымасыңызды жақын тұтатын
мезгіл қазір. Иіріміне ессіз үңілген кейбір жандар оның тұтқынына да айналып үлгерген. Жалғыздық
пен күйзелістің асау толқындарына жұтылғандар қаншама? Бұйығы, жадау-жүдеу... Бұл да бір өтпелі
кезең шығар. Жамандығын айтып тауыса алмайсыз, ал жақсылығы да ұшан-теңіз. Тек соны орнымен
пайдалана   білсек,  мүмкіндігін  барынша  ықтиятпен  жүзеге  асырып,  адами  қалпымызды  нықтап,
білімімізді асыруға жұмсасақ. Академиялық кітапханалардың орнын Интернет баса алмайды. Бірақ
оның да ғылыми тегеуріні шексіз. Тек аздаған мәдениет керек... Ғаламтор мәдениетін ерте игермеу
өзімізге  сын.  Интернеттің  иіртпегіне  түсіп,  былыққандар  мен  ылыққандардың  қармағын  қапқан
ұрпақты  сауықтыру  үшін  ұлттық  иммунитеттің  күші  жеткілікті  болуы  ләзім.  Ал  оған  шамамыз
жетпесе мылқау ұрпақ пен соқыр жеткіншек, керең өспірім қаулайды. Қазір сол дәуірдің басы. Болу
мен бордай тозудың арасы...

Ғаламтор  желісінің  пайдасы  өте  көп.  Себебі  өмірдің  кез-келген  саласына  қажетті  ақпаратты
жылдам  алуға,  басқа  қолданушылармен  ақпарат  алмасу  мүмкіндігіне  ие  боласың.  Ақпаратты  алу
немесе  беруде  белгілі  уақытқа  тәуелді  болмайсың,  керек  уақытыңда  қарауға,  жіберуге  болады.
Ғаламторда көп уақыт отыру т.б зияны туралы айтсақ ол адамның өзіне байланысты, ол өзіне-өзі
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кесте қою керек, белгілі бір уақыт мөлшерінде отыру, қажетсіз ақпараттарды қарамау сияқты өзіне
шектеу қойған жағдайда адамға зияны аз болады. Әрине кез-келген дүниені шектеусіз пайдаланса
оның зияны болады, мысалы тамақтың өзін қалыптан көп ішу, кітапты өте көп уақыт көз алмай оқу,
көп ұйықтау т.сс. Сондықтан Ғаламтордың тек жақсы жақтарын пайдаланып керегімізге қолданған
жөн!!! Таяқтың екі ұшы болатыны бәрімізге белгілі, дұрыс және бұрыс жақтары да болады.

Ғаламтордың қол жетімділігі:
1.Алысты жақындату 

2.Қоғамға (адамға) байланысты мүмкіншіліктерді арттыру. 
3.Сана-сезімді жоғарылату. 
4.Ізденіс талпынысқа қашықтықтан оқу бағдарламаларына сұранысты арттыру. 
5.Қажеттілікті толығымен қанағаттандыру. 
6.Дамыған мемлекеттермен тең дәрежеде бәсекелесу. 
7.Әлемде болып жатқан жаңалықтардан сол сәтте хабардар болу. 
8.Халықтарға түрлі жолдармен көмек көрсету. (материалдарды және моральді жағынан болсын) Яғни 
мүгедек адамдарға немесе отбасы ахуалы нашар адамдарға, жетімдер үйіне, денсаулығы нашар 
науқастарға қаржылай қол ұшын беру.
Білгенге Ғаламтор Ғаламат-ақ ! 

Өркениет өркен жайған бүгінгі  өскелең дәуірдегі  өрелі  жаңалықтардың бірі,  тіпті  бірі  болғанда
бірегейі  ғаламтор техникасы.  Қазіргі  таңда осы техника біздің күллі  тұрмыс-тіршілігімізге дендеп
енді. Бұл күндері ғылым-техника, мәдени-ағарту, емдеу-денсаулық сақтау, сауда-финанс қатарлы сан
алуан  қызмет  өтеу  түрлерінің  әрі  тез,  әрі  өнімді,  әрі  икемді  жақсы  жүрілуін  компьютерсіз,
компьютерлер өзара тұтасқан ғаламторсыз көз алдыңызға елестетуіңіз қиын. Әлемді дүр сілкіндірген
әлемилену үрдісінің өзі ақпарат технологиясы яғни ғаламтор арқылы жүріліп жатқан ықпалы күшті
үлкен құбылыс.

Адам баласы ұзақ уақыт қолданып келген дәстүрлі қарапайым ақпарат тәсілі қазіргі электронды ми
жүйесімен басқарылатын қарқыны тез ақпараттанған қоғамға, ғаламтор дүниесіне құшағын айқара
ашқалы ол адам баласының ой еңбегімен дене  еңбегін  барынша жеңілдетіп,  электронды тетіктер
арқылы  айлық  алыс  жерден  қас  қағым  сәтте  ақпарат  алатын  ғажайып  мүмкіндіктерге  ие  етіп,
адамдарды сан қилы әурешіліктерден жеңілдете бастағандығы айдан анық жағдай.

Ғаламтор сіз ــ   бен біз  үшін айтқанда не қажеттің бәрі  табылатын қазыналы қамба.  Оның бізге
үйретер өнегесі, берер берешегі санап тауысқысыз. Қазіргі дамыған дәуірге дұрыс сәйкескісі келген
адамға бұл технология ауадай қажет. Оның қызмет айасы төтенше шексіз. Онда не керектің бәрі бар.
Тек  тілін  толық  меңгеріп,  ұңғыл-шұңғылын  тінтуірмен  дұрыс  мақсатта  ойдағыдай  тінте  білсеңіз
болғаны.  Қысқасы  әлемді  уысына  алған  ғаламтор  біз  үшін  адамзат  ақыл  парасатының  телегей
теңізінен емін-еркін сусындайтын бүкілдей жаңа  жүие  қалыптастырып берді.  Егер сіз  ғаламторға
шықсаңыз төрткіл дүние ашсаңыз алақаныңызда, жұмсаңыз ــ  жұдырығыңызда тұрғандай әлемнің ــ 
қай қиырында, нендей уақиға болып жатқанынан дер кезінде хабардар болып отырасыз.

Бүгінгі таңда ғаламтор техникасын өз лайығымен дұрыс қолданып, икемді игіліктене білу қабілеті
әрбір  қоғам  мүшесі  үшін  аса  қажетті  біліктілік,  яғни  «сауаттылық»  өлшемдерінің  біріне  айнала
бастады.  Сондықтан адамдарда ең әуелі компьютерлік сауаттылық, онан соң жалпы ақпараттылық
білім, соңында ақпараттық мәдениет мағлұматы болуы қажет.

Қазіргі тұста біз дәстүрлі тәсілмен электронды техника өзара тоғысқан тоғыспалы дәуірде тұрмыз.
Байырғы тәсіл  өзінің  мүмкіндіктерін  әлі  сақтап қалуға  тырысқанымен,  жаңа  жүие  оны тездікпен
ығыстырып алға қарай дамып келеді. Ескі жүйе көп ұзамай жаңа жүйеге жол берері анық. Жаңа зат
қашанда жеңімпаз болып адамдарды өзіне айрандай ұиытып қызықтыра түсетіні даусыз.

Ғаламтор  -  тиімді  байланыс  құралы.  Көптеген  мәліметтер  жинақталған.  Балама  ақпарат  көзін
табуға  болады.  Мысалы:  үкіметтік  емес  сайттар  мен  үкіметтік  сайттар,  ақпарат  агенттігінің
мәліметтері мен тәуелсіз басылым мәліметтері.Толғандырған сауалдарыңның жауабын табасың 

Кісі  есімдері  мен  лауазымдарын  нақтылайсың.  Мысалы,  www.government.kz  Үкімет  сайты,  ҚР
Парламент мәжіліс  депутаттары.Өткен ескі  жаңалықтар мұрағатынан мәліметтерді  нақтылау.  Өзге
елдегі мамандармен байланыс жасап, сұрақтар қоюға болады.Түсінбеген сөзді демде аударуға болады.
Мысалы:  www.sozdik.kz.Электронды пошта  қызметі  жылдам хабарласуға  мүмкіндік  береді.  Аська,
Мейлруагент, мессенджер т.б. Далада, күннің астында азып тозып асық, футбол, волейбол ойнағанша,
интернет  арқылы  әр  түрлі  қызықты  онлайн-ойындар  ойнауға  болады.  Біздің  өміріміз  күнде  бір
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жаңалықпен толығып отырады. Интернетті сол жаңалықтың ішіндегі ең озығы деуге де болар. Себебі,
бір  өзіне  соншама ақпарды сиғызып,  жан-жаққа  лезде  таратып тұру,  әлемнің  бір  шетіндегі  кісіні
екіншісімен байланыстыру, керек болса, көзбе-көз әңгімелестіріп, бейнесін көрсету қандай жетістік
десеңізші. 

Электронды технологияның өмірге біртіндеп енуіне байланысты адамдар айналасындағы заттар
мен  құбылыстарға  және  өздеріне  жаңаша  көзқараспен  қарай  бастады.  Былайғы  жерде  жаңа
ақпараттық  технология  бәрін  де  өзгертуі  әбден  мүмкін.  Бұл  технология  осы  ғасырдың  тарихын
өткендегі  ғасырлардан  мүлде  өзгеше  жазбақ,  адамзаттың өмір  сүру  дағдысына,  күллі  рухани  бет
бейнесіне де күшті әрі терең әсер етпек. Бұл үрдістен оңды пайдаланбай артта қалған ұлт та, оның
келешек ұрпағы да зиян шекпек.

Күнделікті  тұрмыста  ғаламторды дұрыс мақсатта  істете  білсеңіз  оның пайдасы ұшан-теңіз.  Сіз
ғаламтор арқылы тексті, хат-хабарды, құжаттарды, фото суреттер мен дыбыс-кескін материалдарды
қабылдап алуыңызға не қарсы жағыңызға жолдап беруіңізге; күн сайын емес, сағат сайын, сәт сайын
бүкіл  әлем жаңалықтарымен  танысып отыруыңызға;  кез  келген  тақырыпқа  қатысты материалдар,
анықтамалар алуыңызға; алыс аралықтан оқу оқуыңызға, яғни үйде отырып білім игеруіңізге; қызмет
түрлерін  ұсынуыңызға,  тауар  сатып  алуыңызға  не  сатуыңызға;  электронды  жұмсақ  бөлшектерді
жасап  мол  кіріс  табуыңызға;  дос  жарандарыңызбен  дер  кезінде  хабарласып  қоғамдық  өрісіңізді
кеңейте түсуіңізге т.б әлі толық байқалып жалпыласа қоймаған ақыл-парасат құндылықтарынан емін-
еркін игіліктенуіңізге әбден болады.

Бүгінгі  таңда  ғаламтор  техникасын  озық  деңгейде  меңгергендер  өз  ақыл-парасаттары  арқылы
қомақты қаржыны тым қиналмай-ақ тауып алатын болды.  Біз ғаламтордың жоғарыдағыдай ғаламат
мүмкіндіктерін  тұтас  ұлтымызды  дамытып  өркендетуге,  ұлттық  тіл-жазуымызды,  халықтық
қасиетімізді, күллі құндылықтарымызды қорғап, сақтап, оны онан ары дамыту үшін қызмет еттіруге
құлшыныс жасауымыз қажет.  Сол үшін Қазақ тілді  ғаламторды тез арада дамытуға барынша күш
шығаруымыз керек.  Бұны ойланып-толғанып, уақыт ұттырып жүрмей, неғұрлым тез қолға алатын
төтенше маңызды жұмыстардың бірі деп қарауымыз тиіс.

Қазір ұзын саны тым көп болмасада аздан молайып, әлсізден күшейіп, қадамын енді ғана қаз-қаз
басып келе жатқан үкімет және жекелер иелігіндегі Қазақ тілді торап бекеттерінің, жеке блогтардың
арт-артынан  ашылып  ғаламторға  қосылуы  халқымыздың  өрісін  онан  ары  кеңейтіп,  әлемнің  әр
шалғайындағы  қандастарымызды  жер  жүзіндегі  және  ұлтымыз  өміріндегі  сан  алуан  мазмұндағы
рухани білімдерден еркін сусындауына оңтайлы орай жаратып берді.

Бүгінгі  дәуірде  ғылым-мәдениет  деңгейі  жоғары ықпалды ұлттар  ғаламтордан пайдаланып өзін
насихаттау  арқылы  өзгелерді  өзгертіп  «әлемилендіріп»  жатыр.  Біз  ешкімді  де  өзгертіп
әлемилендірмей-ақ қойайық. Біздің бар назарымыз бөгенайы бөлекше халықтық қасиетімізді сыртқы
әсердің, өзгерісшең өмір дауылының, арынды ақпарат тасқынының кері ықпалынан арашалап қорғап
қалуға қаратылғаны жөн.

Қазір ғаламтордың ықпалында тұтас  жұмыр жердің  ол  шетімен бұл шеті  «ауылы аралас,  қойы
қоралас» көрші ауылға ұқсап қалды.  Осындай жағдайда ғаламтордың бізге ғылым-білім мен озық
өркениетті  жеткізетін  құптарлық  жағының  болуымен  бірге  ұлттық  психологиямызға,  төл
табиғатымызға сай келмейтін теріс әсері де айтып тауысқысыз. Ол біздің күнделікті өмірімізге тек
жақсылық қана әкеліп жатқаны жоқ, онда не хикімет жақсылық та,  не сұм арамдық та бар. Онда
бардың бәрі  кіршіксіз  өнеге  емес.  Сол  себепті  оған  сын  көзбен  қарап,  ұнамды  жақтарын  таным
таразысына салып дұрыс пайдалана білгеніміз жөн.

Ғылыми  сараптауларда  ғаламтор  адам  баласының  өмір  сүру  дағдысына,  тұтас  рухани  әлеміне
ұнамды я ұнамсыз жақтан күшті ықпал ететіні  анықталуда.  Сондықтан оны пайдаланғысы келген
адам  ондағы  бар  болған  мүмкіндіктерді  тек  өз  қажеті  үшін  адасып  ағат  кетпей,  денсаулығына,
қызметіне кері әсерін тигізбей дұрыс игіліктене білгені жөн. Егер сіз ақ пен қараны айқын ажырата
алмайтын болсаңыз,  мағынасыз өмір тұңғиығына балдай батып, судай сіңіп лағып кетеріңізде дау
жоқ. Өйткені, ғаламторды пайдаланушының жас ерекшелігі негізіндегі мәдени деңгейі мен талғамы,
түсінік-пайымы оны дұрыс я бұрыс жолға салатыны белгілі жағдай.

Бұл  күндері  араққа,  темекіге,  есірткіге  құмартқан  секілді  компьютерге  құмартушылар  яғни
«компьютер соқтылар да» пайда  болды.  Компьютерге,  ғаламторға  тәуелділік  арақ,  темекі,  есірткі
құмарлық сияқты адамды алжастырып, оны сағаттап, тіпті таңды-таңға ұрып қызықтыратын, адам
психикасына, денсаулығына кері әсер ететін жаңа дертке айналды. Сол себепті сиқырлы да сырлы көк
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экранды ашарда мақсатыңыз әрқашан алдын ала айқын болсын, яғни оны еңбек етіп, мағыналы іс
қыларға  татырлық тұста  орынды пайдаланып,  одан тыс уақытта  жүйкеңізді  босқа  шалдықтырып,
уақытыңызды ұрлап тоздыратын мағынасыз бос мылжың, орынсыз ойындардан аулақ болғаныңыз
жөн. Міне мұны тек өзіңіз ғана біліп қоймай, әсіресе, өмірге көзқарасы әлі толық қалыптаса қоймаған
жас  буынның санасына да  мықтап  сіңіру  сіз  бен бізге  бұлжымайтын міндет,  ағабуындық борыш
болуға тиіс.

Егер сіз ғаламторды дұрыс мақсатта пайдалана білмесеңіз онда ол айықпас алапат дертке айналары
даусыз.  Қазіргі  уақытта  өте  аз  сандағы  тектеп-тежеуден  тысқары  қалған  жастар,  әсіресе
жасөспірімдер компьютер мен ғаламтордағы жасанды, ғажайып, қияли әлемге кіріп алып, мынау реал
дүниеден мүлде қол үзіп, мәңгүрттенуге қарай бет бұруда. Осындай жасанды, қыяли әлемдегі өмір
өсер ұрпақтың дене тұлғасы мен ақымақ, мұралдық жақтарынан ақаусыз өсіп жетілуіне кері әсерін
тигізетін орасан зор құбыжық құбылысқа айналды.

Қазір  қолы  сәл  босай  қалса,  өзінің  бүкіл  бос  уақытын  мағынасыз,  бұралқы  компьютерлік
ойындарға  сарп етіп,  жасанды қыяли әлемге  неғүрлым тез  еніп  кеткісі  келіп  асығып тұратын,  өз
еркіне өзі ие бола алмайтын жүике жүиесі нашар аз сандағы тежемсіз адамдар, әсіресе жастар мен
өспірімдер  арасында  компьютер  соқтылық  ауруына  шалдыққандар  пайда  болды.  Сондықтан  біз
ғаламторды еріккеннің ермегі  деп санамай,  оны әр адамның жас ерекшелігі  мен қызмет қажетіне
қарай, өз лайығында, дұрыс әрі тиімді пайдалана білу мәдениетін шынайы қалыптастыруымыз қажет.

Қазір әуелі ішінара іс басында отырған ұлтымыз уәкілдері мен атқа мінер азаматтарымыздың өзі
компьютер  мен  ғаламтордан  ойдағыдай  игіліктеніп  жүргені  жоқ.  Олардың  кей  бірінің  сауаты
мықтағанда  компьютерді  ашып-жабумен  ғана  шектелсе,  ал  кей  біреуі  бұл  техникадан  сауатты
болғанымен  қызмет  үстіндегі  тұтас  бос  уақытын  қарта  ойнаудан  я  болмаса  ғаламторда  белгісіз
біреумен  қысыр кеңес  құрып,  қажетсіз  күлкімен  өзін  алдап  күн  өткізуден  ары аса  алмауда.  Егер
күнделікті өмірде әрқандай адам компьютер мен ғаламторды өз игілікті ісі үшін ғылыми түрде оңды
пайдалана білсе онда ол ғаламдық дамуға бастайтын ғажайып құрал ролін атқардады да, ал керісінше
болғанда адамдарды өзіне еліктіріп баурайтын ойыншық құралдың ролін ғана атқаратын болады.

Қысқасы компьютер мен ғаламторды қандай ой-талғамда қалай пайдалану, әр азаматтың өз білім-
деңгейіне, еркіне,  адамдық арына, кісілік ұстанымына байланысты. Егер пайдаланушы өзін дұрыс
арнаға салып тежеп-тектей білмей компьютер мен ғаламтордың жетегіне орынсыз ерік берсе, қажетін
алып, қабілетін өсіре алмай, мағынасыз қысыр кеңес, бұралқы ойдың бұйдалауымен өз өмірін өзі
ойыншық етіп азып-тозатын, саналы ғұмырын, алтын уақытын құр сандалыспен қор етіп өткізетін,
денсаулығынан айырылып айықпас  дертке  душар болатын болады.  Ал дұрыс мақсатта  пайдалана
білсе компьютер мен ғаламтор адам өмірін әрлендіріп,  кісілік құнын жоғарылатып,  ғылым төріне
жетелейтін ғаламат құрал. 

Өнер, білім бар жұрттан,
Тастан сарай салғызған.
Айшылық алыс жерлерден, 
Жылдам хабар алғызған,  - деп Ыбырай атамыздың айтқанындай қазіргі  таңда ғаламтор арқылы

әлемдік хат алмасуға да болды.
Қазіргі  заманда  ғаламторсыз  өмірді  елестету  мүмкін  болмай  барады.  Хат  алмасу  да   ғаламтор

арқылы дүниенің тұтқасына айналды. Ғаламтор саяси құрал үшін таптырмас дүние болып шықты.
Қазақстандағы ғаламторлың дамуы елді тұтастыруға, ұйыстыруға ықпал етіп отыр.

Жаһандану  дәуірі  ҒТР-дің  (ғылыми  техникалық  революция)  шырқау  шегіне  шыққасын,  қазір,
еңбектеген баладан еңкейген қартқа  дейін жұмысы ғаламторсыз жүрмейтін болды.  Елуді  егделеп,
алпысты алқымдап, тіпті, жетпісті желкелеп қалған кісілерді де агенте хат алмасып отырганын көріп
қаламыз. Бұл да болса жаңа заман талабы.

       Балалар интернетті ақтарып отырып, оларға кіріп кетеді. Егер ата-аналары қадағаламаса, бұл
оларға үлкен шығын алып келуі ғажап емес. Бұдан басқа интернеттегі бұзақылар, мәселен, хакерлер
балаға шабуыл жасауы мүмкін. Негізінен, қазір балалардың көбі кітаптан алшақтап барады. Менің
оларға берер кеңесім: компьютермен қатар бір мезгіл кітап оқу да – пайдалы дүние. 

Екіншісі –  білім  беру  компанияларын дамыту.  Яғни  әрбір  ата-ана,  ұстаздар  қауымы  балаларға
ғаламтордағы кейбір сайттардың зияндылығы туралы айтып отыруы керек.

Ал балаларды қорғау агенттігінің хабарлауынша, балаларымыздың 16 пайызы ресейлік сайттарды
тұрақты пайдаланады. Бұл сандарға қарап, әрине, ғаламтордың балалар психологиясына қаншалықты
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соққы беріп жатқанын көруге болады.
Сондықтан әрбір ата-ана,  әрбір ұстаз балаларды осындай кері  дүниелерден сақтау үшін арнайы

шара қолданып, ғаламторды үнемі бақылап отыруы тиіс.
Ғаламтордағы онлайн ойындары атыс-шабыс, тағы басқа қантөгу, жауыздық тақырыбында болады.

Осы  ойындарды  бала  ойнап,  оның  психологиясына  қандай  жаман  әсер  беретінін  өздерімізде
білесіздер.  Ұдайы ойнаған баланың миында ойынның мазмұны, әдіс-тәсілдері еніп,  жаман қылық,
тіпті  қылмысқа  да  баратын  болады.  Қалалы  жерде  ақша  табу  үшін  компьютерлік  ойындарды
жарнамалап,  оқушы  балаларды  өздеріне  тарта  бастап,  жаман  қылықтарға  бағыттайды.  Онлайн
ойындарынан басқа да өзіміздің ұлттық ойындарымыз бар, соны неге ойнамасқа?Асық ойнау, күрес,
қол күресі, волейбол, футбол сияқты көп ойындар бар. Біз бөлмеде тығылып компьютерлік ойынды
ойнағанша,  далада  таза  ауа  жұтып,  көпшілікпен  көңіл  көтеріп,  денемізді  шынықтырып,  сау
болғанымызға не жетсін.

Дегенмен  де  интернеттің  жақсылықтарымен  бірге  келеңсіз  жақтары  да  барын  естен
шығармағанымыз жөн. Ғаламторға қосылу үшін әрине бізге компьютер керек. Ал, әр күнін компьютер
алдында өткізу денсаулыққа зиян екенін білесіздер ме? Ол адам ағзасына қауіп төндірумен қатар,
сананы улаумен шектесетіні белгілі.Компьютер алдында ұзақ отырса адамның көзі, жотасы ауырады
және  қимыл-қозғалысына,адам  психологиясына  да  әсер  етеді. Сезімдік  нерв  жүйесі  ауруларына
шалдығады. 

Ғаламтор  желісіне  жүгініп,  үйреніп  кеткен  бала,  яғни  интернет  арқылы  хат  алысып,  сөйлесу-
баланың  айналасындағы  адамдармен  бетпе-бет  сөйлесуіне  де  әсер  етеді,  сөйлеу  мәдениетінен
айырылады. Компьютерден бөлінетін ультра-күлгін сәулесі көзге кері әсер етеді. Ал одан сорақысы-
ұлттық, адами қасиеттерге нұқсан келтіретін материалдардың интернет бетінен орын алуы. Қазірде
шығарма, эссе жаза алмайтын оқушылар бар. Бұның бәрі көп уақытын кітап оқумен емес, интернетке
кіріп түрлі ойындар ойнап, уақытын тиімсіз өткізудің зардабы. 

Қорыта келгенде, қай халық болса да, өзінің дамуында қилы-қилы жолдардан өтеді. 
Ғаламтордағы болған  құбылыстардың  терең  тылсымына  үңілуде  адамзат  баласы  талай  -  талай

ғасырларды  артта  қалдырып,  бай  тәжірибелер  жинақталады.  Ғаламтордағы  кұбылыстарыдың  өзі
кейде адамзат сенгісіз  немесе тіпті  түсініксіз  болып жатады.  Ерте заманның өзінде -  ақ дүниенің
жаралуы  табиғаттың  түрлі  құбылыстары туралы  адамның өзіндік  көзқарасы,  түсінігі,  зерттеулері
болды. Ғаламторда болып жатқан кейбір азамзат және  табиғат құбылыстары тылсым жұмбақ болып
көрінеді де, адам санасына елеулі әсер етеді. Қандай да бір құбылысты түсіну үшін адам ғылымды
терең зерттеп меңгеруі керек

Ғаламтор - болашаққа бастайды,
Келешекке білім қуған жастарды.
Қадам басып ХХІ ғасырға,
Барлық  әлем  жаңалығын  тастайды  –  дегендей  қазіргі  заман  талабына  сай  барлық  жастар

ғаламторға тәуелді болғандай. 
Жастарға арнаған сөзінің бірінде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: “Біздің жастарымыз оқуға, жаңа

ғылым мен білімді игеруге, жаңа машықтар алуға, білім мен технологияны күнделікті өмірде шебер
де тиімді пайдалануға тиіс. Біз бұл үшін барлық мүмкіндіктерді жасап, ең қолайлы жағдайлармен
қамтамасыз етуіміз керек” деген болатын.  Бүгінде ғаламторға тәуелділік атты жаңа дерттің пайда
болғаны  жасырын  емес.  The  Independent  басылымының  мәлімдеуінше,  адамның  ғаламторға
тәуелділігі  ішімдік,  кокаин  немесе  марихуанаға  тәуелділікпен  бірдей  екен.  Негізінен,  компьютер
тұтынушыларының  5-10  пайызы  ғаламторға  тәуелді.  Ересектерді  былай  қойғанда,  бұл  күнде
жасөспірімдер мен бүлдіршіндер де ғаламтор атты шексіз әлемге байланып отыр. Өкінішке қарай,
елімізде ғаламтордан зиян шеккен балалар туралы дерек жоқ. Өйткені ел аумағында арнайы зерттеу
жұмыстары жүргізілмейді екен. Әйткенмен мектеп жасындағы балалар әрқилы әлеуметтік желілердің
тұрақты  «қонағына»  айналғалы  қашан.  Тіпті  сабақ  үстінде  ұялы  телефон  арқылы  хат  алысатын
оқушылар да жеткілікті.

        Өзгесін  былай  қойғанда,  балалар  ғаламтор  арқылы  бейтаныс  жандармен  танысып,
«сәбиқұмар» жауыздардың құрбанына да айналып жүр. Оның үстіне сіз бен біз тұтынатын ғаламтор
әлемі озбырлық пен асқан қанішерлікті де кеңінен насихаттайтыны жасырын емес. Тіпті ғаламтор
арқылы баланы суицидке итермелейтін жандар да бар. Ал ата-ана баланы интернеттен қорғай алмай
әлек. Шыны керек, бүгінде балалар ғаламтор арқылы таратылатын түрлі ақпараттан сақтанып отыр-
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ған жоқ. Бүкіләлемдік желі балалар үшін қауіпті екені де түсінікті жайт. 
«Шет елдің ойынына ей, құнықпа!
Кей клубтар айналды ғой «гей клубқа».
Лә иләхә иллалламен ішкі сарай,
Есіктерін мықты етіп сен құлыпта!» деген дұрысырақ па деймін.
Ғаламторға,  оның  ішінде  қоғамдық  желілерге  тәуелді  жастар  ғалымдардың  соңғы  зерттеулері

бойынша  осы  әуестігі  нәтижесінде  өзіне  деген  сенімділігін  жоғарылатады  екен.  Психологтар
қоғамдық желілер арқылы танысып, тілдесу адамның батылдығына, өзіне беретін бағасына әсер ете
алады, ол көрсеткіштерді жақсы жаққа қарай өзгертеді дейді.

Кейінгі  кездері  күйіп  тұрған  отбасы  мәселесінің  бірі  –  баланың  ғаламторға  тәуелділігі.  Кеңес
дәуірінде жеткіншектерге арналған түрлі тегін үйірмелер мен аула клубтарының орнын компьютер
клубтары басқалы қашан. Кейбір ата-ана баласының бос уақытында компьютерлік клубтарға баруына
рұқсат  береді.  Дәрігерлер  мен  психолог  мамандардың  жан  айқайы  түптің  түбінде  баланың
«наркомания» сияқты бұл тәуелділіктен де арылуына мезгілдің өте кеш болатынын ескертеді.

Астанадағы психологиялық жәрдем беретін дағдарыс орталығына қиын баланы тәрбиелеп отырған
ата-аналар жиі жүгінеді. Көбі баласының сабаққа барғысы келмейтінін, тіпті, «мектепке кеттім» деп
алдап, таңертеңнен кешке дейін қыдырып жүретініне алаңдайды. Зерттей келе, мұндай балалар қара
кешке дейін компьютер клубтарында бас алмайтыны белгілі болып отыр.

Мамандардың айтуынша, бала компьютерлік ойындардың қызығына 4-5 жасынан бастап үйренеді.
Егер,  осы бастан жүгендемесе,  бұл есейгенде   құмар ойындарына түбегейлі тәуелділікке апарады.
Олай дейтін себебіміз, бұл орталыққа «тәуелділіктен» арылуға жәрдем сұрап келгендердің қатарында
жоғары сынып оқушылары, студенттер, тіпті букмекерлік кеңседен қалай құтылудың жолын сұраған
атпалдай азаматтар да бар. Яғни, ХХІ ғасырдың «жетістігі» барлық жастағыларды өзіне баурап алған.
Бұл өз кезегінде бүлдіршіндердің психологиясына кері әсер етсе, мектеп оқушылары қажетті білімді
игеруде артта қалғаны былай тұрсын, тәрбиесі тым төмендейді. Ал ересектер соңында ақшасынан,
жұмысынан, тіпті отбасынан да айырылып жатады.

Бұл  мәселеге  ата-аналардың  бей-жай  қарамағаны  жөн.  Компьютер  ойнайтын  баланың
психологиясында  көп  өзгеріс  болады.  Бойында  іштей  қарсылық,  көңіл  күйінде  ауытқушылық,
ырықсыздық  пен  агрессияшылдық  билейді.  Сондықтан,  баласының  болашағын  ойлайтын  ата-
аналардың бәрі қауіпті дерттің алдын алған жөн. Баланың бос уақытын тиімді пайдалану үшін ақыл-
ойды дамытатын үйірмелер мен білім беру орталықтарына жаздыртқан абзал. Әйтпесе, «батпаңдап
кірген аурудан» құтылу қиындық тудырмасына кім кепіл болмақ.

Пайдаланған әдебиеттер:
24.  Қазақстан Республикасының Ғылым Энциклопедиясы
25. Қазақстан Республикасының Ғылым Энциклопедиясы
26. www.eycb.coe.int/compass/ru/contents.html.
27. София: Рукописный журнал Общества ревнителей русской философии  Выпуск 2-3, 2001 г.
Редактор Б. В. Емельянов.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Абибуллаева Жазира

Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы
№3 мектеп-интернаттың ағылшын тілі пәні мұғалім

                                    
Филиологиялық пәндерді оқытудың сапасын арттыру мәселелері 

Қоғам  дамуындағы  қолға  алынған  жұмыстар  халықтың  әл-ауқаты  мен  тұрмысын  жақсартуға
бағытталатыны заңды құбылыс.  Әлемдік  қоғамдастық қаржы дағдарысын басынан өткізіп  жатқан
бүгінгі  күні  де  Қазақстан  өзінің  әлеуметтік  басымдықтарға  адалдығын  таныта  білді.  Мемлекет
басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қабылданған әлеуметтік бағдарламалардың орындалатынына кепілдік
беріп  қана  қоймай,  дағдарысты  еңсеретінімізді,  тіпті  одан   әлдеқайда  күшті  мемлекет  болып
шығатынымызды айтуы ертеңгі күнімізге деген сенімді нығайта түсті.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың биылғы «Дағдарыс арқылы жаңару мен дамуға» атты Қазақстан
халқына  Жолдауы  еліміз  үшін  күрделі  кезеңде  жарияланған  маңызды  құжат  болып  табылады.
Сондықтан да болар жұртшылық оны жылы қабылдап, ондағы бағдарлы бастамаларды бір кісідей
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қолдап іске асыруға  жұмылып жатыр. Қоғам дамуының барлық саласы қамтылған бұл Жолдауда
Білім беру саласына да мән берілген.

Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Ә.Назарбаевтың  «Дағдарыс  арқылы  жаңару  мен
дамуға» атты Қазақстан халқына Жолдауы білім беру жүйесінің алдына оқу процесіндегі сан салалы
мәселерді шешу ісіне әр педагогтың тікелей қатынасуы және олардың жан-жақты дамыған, бәсекеге
қабілетті, шығармашыл тұлғаларды қалыптастыруға дайын болу міндеттерін қойып отыр. Қазақстан
Республикасының дамуы және бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мен жаһандануының кепілі –
білім сапасын арттыру болып табылады. Соның ішінде, филологиялық пәндерді оқытудың сапасын
арттыру мәселелері жайлы айтсақ.

Әр  бала  өзіндік  табиғи  қабілеттерімен  дүниеге  келеді.  Келе-келе  оның  ойлау,  сөйлеу  қабілеті
қалыптаса бастайды. Филологиялық пәндер – мектеп қабырғасында жүрген баланың ойлау, сөйлеу
қабілеттерін  дамыған  үстіне  дамытады  және  ойды  сыртқа  айшықтауда  ерекше  роль  атқарады.
Филология пән ретінде оқушыны адамды тануға, ел тануға, қоғамды тануға, әлемді тануға жетелеп,
сонымен қатар, ол адамзаттылық қасиеттер мен ұлттық болмысты бойына сіңіруге зор әсерін тигізеді.
Ерекше  пән  деп  қарастыруымыздағы  басты негіз  –  ол  барлық  пәндердің  яғни,  химия,  биология,
физика,география, тарих, математика,информатика т.б діңгегі.  Себебі,  аталмыш пәндердің барлығы
ойлау,  сөйлеу арқылы іске асып жататыны белгілі.  Сондықтан,  филологиялық пәндерді  оқытудың
сапасын арттыру мәселелері деп бөліп қарамай, жалпы білім беру сапасын арттыру жолдарын іздеп
көрелік. 

Оқыту сапасын арттыру деген не? Ол үшін не істеу керек? Жалпы алғанда, білім беру сапасын
арттыру – бір тұтас жүйе.

Біріншіден, Осы жүйенің әрбір кезеңінде арнайы мақсаты бар нақты істер атқарылуы тиіс;
Екіншіден, алға қойған мақсат пен міндеттерді орындауда кездесетін қиындықтардың алдын-

алу үшін арнайы курстардан уақытымен өтіп, мұғалім өзін-өзі дамытып отыруы керек
Үшіншіден, педагог мамандардың кәсіби шеберлігін ұштау мақсатында мектеп ұжымындаға

мұғалімнің әрқайсысына дербестік беріліп, жеке бастамаларының дамуына жағдай жасалғаны жөн;
Төртіншіден,  сыртқы  бақылау  (мектеп  әкімшілігі,  аудандық,  облыстық,  республикалық

әкімшілік тарапынан) және  ішкі бақылау (мұғалімдердің, оқушылардың өздеріне сын көзбен қарауы,
өзін-өзі бағалауы,өзін-өзі бақылауы) үрдісінің жүйелілігін, бірізділігін  жүзеге асырған абзал. 

Бесіншіден,  сабақтан  тыс  уақытта  өтетін  үйірме,  айлықтар  мен  апталықтардың  жұмыс
жосапрларының сапалы құрылғаны дұрыс;

Алтыншыдан, ғылыми-әдістемелік тәжірибе алмастыру, озық іс-тәжірибенің таратылуы керек. 
Осындай бағытта жұмыс жасағанда ғана білім беру сапасын арттыруға болады. Неге десеңіз,  білім

беру сапасының артуы  - мұғалімнің және педагогикалық ұжымның идеяларының, оның жұмыс тәсілі
мен  әдісінің  сапалы  нәтиже  беретін  тиімді  тәжірибе  іспеттес  оқу-тәрбие  үрдісінде  өтетін
шығармашылық жұмысының жемісі.

Қай салада болмасын ондағы жұмыстың нәтижесі сапамен өлшенеді. Сапалы оқыту және өздігінен
оқып білім алуға баулу негізінде ғана оқушылардан  парасатты азамат тәрбиелеп шығаруға болады.
Еліміз егемендік алғалы қоғамдық өмірдің барлық салаларында соның ішінде, білім беру саласында
жүріп жатқан демократияландыру, жаңа технологияларды енгізу, компьютерлендіру бәсекеге қабілетті
тұлғаны қалыптастыруға жол ашты.  Білім беру жүйесіндегі  қайта  құрулардың негізгі  субьектісі  –
мұғалім. Сапаны көтерудегі ең өзекті мәселелердің бірі – мұғалімдерді даярлау және кәсіби шыңдау
мәселесі болып отыр. Жаңа заман мұғалімі «дайын» білім көзі ғана болмай, оқушылардың танымдық
іс-әрекетінің  ұйымдастырушысы  және  үйлестірушісі  бола  білуі,  білімнің  құндылық  ретіндегі
сипатына  терең  мән  беруі,  нәтижеге  бағытталған  білім  беруде  жаңа  жолдар  мен  әдістер  табуға
дағдыланған маман болуы қажет.  Білім сапасын арттыруда жаңа технологиялар – тек  педагогтың
мүмкіндігін күшейтетін құрал, бірақ ол мұғалімді алмастыра алмайды. Білімнің сапалы болуы тікелей
мұғалімге, оның білім дәрежесі мен іздену шеберлігіне байланысты. Қазіргі мектепке шығармашылық
ізденіс қабілеті дамыған, жаңа педагогикалық технологияларды жете меңгерген, мамандық шеберлігі
қалыптасқан мұғалімдер қажет. Ол бір уақытта педагог-психолог және оқу үрдісін ұйымдастырушы
технолог бола білуі керек.

Барлық білім беру қызметкерлері сияқты, менің де мақсатым өз пәнімді оқыту сапасын арттыру.
Осыған байланысты,  Мағжан Жұмабаевтың:  «Бала  еш уақытта  іссіз  отыра  алмайды,  балаға  ылғи
пайдалы іс беріп отыру керек. Сол уақытта бала өмір бойы пайдалы іске әдеттеніп кетеді » деген сөзін
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басты қағида санаймын. Сол себепті әрдайым оқушының ізденімпаздық, шығармашылық қабілеттерін
дамыту арқылы білім сапасын арттыруға тырысамын.  Оқушының ізденімпаздық қабілетін дамыта
отырып, шығармашылық ізденісі артады. Оқушы шығармашылық ізденісін ұйымдастыруды 4-кезеңге
бөліп қарауға болады.

Бірінші  кезең:  Негізгі  мақсатын айқындап,  ажырата  білуі  тиіс.  Мақсаты:  сабақта  алған  білімін
тереңдету; қөзқарасын қалыптастыру

Екінші кезең: Таңдаған тақырыбы, мақсатына сай әдебиеттер жинайды, олардан сұрыптап алуды
үйренеді.

Үшінші кезең: Бұл кезеңде оқушылар өз қалауы бойынша реферат, баяндама, буклет т.б жасауды
үйренеді. Өз бетімен жұмыс жасауға дағдыланады.

Төртінші кезең: Оқушы өзінің шығармашылық жұмысын қорғауға дайындалады.
Оқушыға білімді  меңгерту танымдық, ізденімпаздық, шығармашылық әрекетке құрылғанда ғана

талай-талай жетістікке қол жеткізуге болады деп ойлаймын. 
Мұғалім оқу мен тәрбие егіз екенін еш уақытта естен шығармағаны жөн, тәрбиенің нәтижесінде

ғана сапалы білімге қол жеткізуге болады.  «Адамға ең бірінші  білім емес,  рухани тәрбие берілуі
керек,  тәрбиесіз  берілген  білім  –  адамзаттың  қас  жауы,  ол  келешекте  оның барлық  өміріне  апат
әкеледі»,  -  дейді  ұлы  ғұлама  Әл-Фараби.  Оқу  мен  тәрбиені  қатар  алып  жүретін  әр  мұғалімнің
құзіреттілігі біліміне, практикалық іс-тәжірибесіне, жеке басының қасиетіне, оқу-тәрбие үрдісі мен
шығармашылықтағы  ізгі  іс-әрекеттеріне  байланысты.   Ал,  оқушының  құзіреттілігін  жеткізетін  –
мұғалім. Сол себепті, мұғалімнің кәсіби құзіреттілігі бірінші орында болуы керек. Кәсіби құзіреттілігі
жоғары мұғалім:
- педагогика –психологиялық білімі терең болуы;
- әр түрлі педагогикалық ситуацияларды шеше алуы;
- Мемлекет тарапынан келетін нормативтік құжаттарды білуі шарт.

Ойымды қорыта  келе,  білім беру сапасын арттыру үшін әр мұғалім өзінің кәсіби құзіреттілігін
арттыруы керек деген ұсынысым бар.

------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                         Илиясова Асель Жалмурзаевна

Ақтөбе қаласы, №53 орта мектебінің
физика пәні мұғалімі

Дарынды оқушының қабілеті мен талантын дамыту

Психикалық қасиеттер  –  бір  адамды екінші  адамнан ажыратуға  негіз  болатын ең маңызды,  ең
тұрлаулы ерекшеліктер. Бұған әрбір адамның мінезі мен темпераменті, қабілеті мен дүниетанымы,
сенімі мен талғамы, қызығуы жатады.

Біз балаға «қабілетті» деген мінездеме береміз. Қабілеттілік әр алуан. Мектепте оқушыларға түрлі
жұмыстар  жүктелгенде  де  олардың  кейбіреулерінің  ұйымдастырғыштық,  екіншісінің  музыкалық,
үшіншісінің суретшілік қабілеті еске алынып, бұған ерекше мән беріліп отырады. Бұл мысалда әр
адамның  әрекеттің  бір  түріне  жарамдылығын  көрсететін  дара  ерекшелігі  болатынын  байқатады.
Ерекшеліктер іс-әрекетті орындау үстінде, әсіресе оның нәтижесінен жақсы көрінеді. Мәселен, біреу
қолына алған ісін бұрқыратып тез бітіріп тастайды және оны нәтижелі етіп шығарады. Ал екінші
біреу өте баяу қимылдап, сапасыз орындайды. Бұл мысалда да бірінші адамның іске қабілеттілігі
екіншіге қарағанда әлдеқайда жоғары екені көрініп тұр.

Қандай да болсын бір нәрсеге қажеті жоқ адам болмайды. Ол біреуде күшті, біреуде шамалы болып
келуі  мүмкін.  Тәжірибе  мен  парасат  адамдардың  тең  емес  екенін  дәлелдейді.  Теңдік  деген
адамдардың қабілеттерінің  теңдігі  немесе  дене  күштері  мен  рухани  қабілеттерінің  бірдейлігі  деп
түсінеміз.

Адамның өзгеше қасиеттері ана құрсағында пайда болады. Анатомиялық нышан – баланың ата-
анасына  ұқсап  тууы.  Физиологиялық  нышан  –  жүйке  жүйесінің  кейбір  анализаторларының
ерекшелігі.  Анализатордың ерекшелігі қабілеттің көрінуіне себін тигізеді.  Егер адамның туысында
нышан  болып,  ол  тәрбиеленбесе,  оның  қабілеті  дамымайды.  Қолайлырақ  жағдай  туса,  қиыннан
қиыстырып мәселе шеуде ізденімпаз болып шыға келеді.

Нышанның ықпалымен қалыптасқан қабілеттіліктің түрін дарындылық деп атайды. Дарынды 
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балалар мектеп бағдарламасын жылдам меңгереді. Зеректік, байқағыштық қасиеттері жоғары болады.
Олардың көпшілігі өз уақыттарыншығармашылық жұмысқа арнайды. Сурет салады, өлең жазады. 
Мысалы, Ч.Дарвин көп уақытын көбелек қуып, коллекция жинауға бөледі екен.

Дарын өкілдерінің қуат-қабілетінің шарықтайтын шегі болады. Ондайда олардың санасы барынша 
өткірленіп, мейлінше айқындалады, бақылампаздығы онан сайын арта түседі.

Ж.Аймауытовтың пікірінше, адам өмірге өзіндік табиғи қасиеттерімен, қабілеттерімен келеді. Ал 
баланың бойындағы туа біткен қасиеттерлі дамытатын – оқыту мен тәрбие.

«Неғұрлым баланың қабілеті мен талантын дамытуға ертерек көңіл бөлінсе, соғұрлым оны толық 
ашуға мүмкіндік туады. Бала бойындағы ерекше қасиеттерді оған жақын жасы үлкендер дұрыс, 
жеткілікті бағаламаса, оның өзгелер сияқты болып қоюы мүмкін» дейді америкалық ғалымдар.

Дарындылық төмендегідей топтарға жіктеледі:
1. Ой-өрістің жоғарылығы
2. Академиялық табыс
3. Шығармашылық және тиімді ойлау, пікір айту
4. Көркемдік әрекет
5. Қатынас және белсенділік
6. Қозғалғыштық
Адам жан-жақты даму мен өздігінен жетілу (өзінің жақсы қасиеттерін,
қабілеттерін саналы түрде тәрбиелеп жетілдіру) үшін басқа адамдармен араласу керек. Дарынды 

балаларды анықтағанда және олармен жұмыс істегенде сол бала жанындағы ортаның педагогикалық, 
психологиялық, әлеуметтік жағдайына баса назар аударуымыз керек.

Балаға әсер ететін орталар:
* ата-ана, мұғалім, мектеп, жұртшылық, БАҚ, жолдастары
Жұмыс істеу барысында баланың осы орталармен байланысын
жете бақылап отыру керек. Ол үшін арнайы тесттер жасалады. Дарынды балалармен жұмыс 

істеудің соңғы нәтижесі білімді өз еркімен, өзі игере алатын дәрежеге жеткізумен аяқталады.
Дарынды балалармен жұмыс барысында мұғалім әр қырынан көрінуі
шарт. Алдымен кәсіптік қабілетіне талап қойылады.
1. Бақылау жүргізу қабілеті. Анықтауда тест, бағдарлама құра білуі
2. Диагностикалық тексерулерден алған қорытындылар бойынша баламен жұмыс істеу 

бағдарламасын құра білуі
3. Оқу бағдарламаларын қажетіне қарай өзгерте білу
4. Оқушының икем бағытын нақты ажырату, оған ықпал ету жолдарын сәтті талдаудағы ептілік
5. Арнайы оқу жоспарымен жұмыс жасауы
6. Сөйлеу шеберлігі, ой қорыту жоғарылығы
7. ата-аналармен байланыс жасауы және кеңес бере білуі
Мұғалім оқыту барысында кездесетін терминдермен, ұғымдармен таныс болуы керек. Өз 

мүмкіндіктеріне үнемі баға бере білсе, өзінің әлсіз, күшті жақтарын үнемі ескеріп отырса, дұрыс 
болмақ.

Дарындылыққа педагогикалық энциклопедияда төмендегідей анықтама берілген: «Дарындылық - 
белгілі бір әрекет саласында ерекше жетістікке жеткізетін адам қабілеті дамуының жоғары деңгейі».

В. Крутецский өзінің математикалық қабілеттіліктің құрылымын зерттеген еңбегінде: «Егер 
қабілеттіліктер деген ұғымды жеке психикалық

қасиеттер деп түсінсек, онда дарындылық дегенді адамның ерекше қабілетінің жиынтығының 
бірлігі деуге болады»,-деп тұжырымдады.Дарындылық ұғымымен қатар шығармашылық, талант, 
данышпандық ұғымдары да бар.

Шығармашылық-өзінің жаңашылдығымен, өзгешелігімен ерекшеленетін өнім алуға мүмкіндік 
жасайтын, жеке тұлға бойындағы қабілеттіліктің, білім мен біліктіліктің болуы. Талант-
қабілеттіліктің ең жоғары деңгейі. Данышпандық-қоғам өмірінде тарихи маңызы бар, 
шығармашылықпен сипатталатын дарындылықтың жоғары деңгейі.

Бүгінгі таңда білім саласының алдында жүйелі дайындалып берген білімді, дағдылары меңгеретін 
шығармашылық бағытта жұмыс істейтін, тың жаңалықтар алатын, бір тума ойлау қабілетімен 
ерекшеленетін жеке тұлға қалыптастыру бұл әрине, оқушылардың шығармашылық әрекетін 
дамытудың маңызы мәселе екендігін дәлелдейді. В.В. Давидо «Жеке тұлға негізінде шығармашылық 
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бастау жады: жеке тұлғаның маңызы жасампаздыққа мұқтаждығына және қабілеттігіне байланысты» 
деп есептеген. Б,Элькони шығармашылыққа мынадай анықтама береді: «Шығармашылық-бұл ерекше
тұрғыдағы жасампаздық, жаңадан жасалынған нәрсе, бұрынғы нәрселердің механикалық қайталануы 
емес, өзінің сопылығымен, бір тумалығымен ерекшеленетін болса, онда бұл нәрсені туғызатын 
шығармашылық акт туралы сөз қозғауға болады»

Дарынды  балаларды  анықтау  -  баланың  дамуын  таңдаумен  байланысты  ұзақ  процесс.  Осы
айтылғандарды  ескере  отырып,  дарынды  балаларды  анықтаудың  мынадай  ұстанымдары
тұжырымдалды:

1. Баланың қызығушылығы мен бейімділігіне барынша сәйкес келетін қызмет аясында баланың іс-
әрекетіне талдау жүргізу.

2. Дамытушылық ықпал ете отырып, баланың психологиялық кедергілерін жоюға мүмкіндік 
беретін тренингтік әдістерді пайдалану.

3. Баланың дарындылық белгісін оның психикалық дамуының нақты деңгейінде ғана емес, сондай-
ақ оның болашақтағы даму мүмкіндігін де есепке ала отырып бағалау.

4. Жұмыс нәтижесін талдау, бақылау, әңгімелеу, мұғалімдер мен ата-аналардың сипаттамалық 
бағалары.

5. Түрлі ақпарат алу көздерін пайдаланып, бала қабілеттерін кең көлемде қамтуға мүмкіндік 
беретін баланың мінез-құлқы мен іс-әрекетін жан-жақты бағалаудың кешенді сипаты. Білім беру 
жүйесінде жаңаша мазмұн беру арқылы жан-жақты дамыған шығармашыл, рухани ой-өрісі кең жеке 
тұлғаны тәрбиелеу міндеті тұр.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ақтөбе қаласы №5 жалпы білім беретін орта мектебінің 

тарих пәні мұғалімі  Кемалова Гаухар Құлмырзақызы

Сабақтың тақырыбы: Ғұндар
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Оқушыларға  Қазақстан  жерінде  мекендеген  ғұн  мемлекетінің  қоныстану  тарихы,

мемлекет болып қалыптасуы туралы білім беру; 
Дамытушылық: сабақта  оқушылармен  шығармашылық  жұмыстар  жүргізе  отырып,  қорытынды

жасай білуге үйрету және ойларын дамыту. 
Тәрбиелік: білімділікке,  достыққа, татулыққа,  Отанын, елін, жеріне деген сүйіспеншілікке, туған

елінің тарихын білуге, азаматтық- патриоттық тәрбие беру.
Сабақтың типі: аралас сабақ
Сабақтың түрі: жаңа білім беру
Сабақтың  әдісі: Ауызша  баяндау,  сұрақ  -  жауап,  СТО  (сын  тұрғысынан  ойлау),  танымдық

ойындар, ойшақыру.
Пәнаралық байланыс: география, көркем сурет, өнер
Сабақтың көрнекілігі: Қазақстан картасы, кестелер, тірек – сызбалар
Сабақтың программалық қамсыздануы: ДК, интерактивті тақта, слайд
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі: 
- Оқушылармен сәлемдесу;
- Оқушыларды түгелдеу;
- Оқушылардың сабаққа дайындығын, оқу құралдарын тексеру
- Оқушылардың назарын сабаққа аудару
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау: 
«Сандар  сыр  шертеді»  ойыны  (тақтада  берілген  сандарға  қаңлы тайпасына  қатысты деректер

келтіреді)
№ Цифрлар Фактілер
1 Б.з.б 46-36 

жылдары
Қаңлылар Қытайға қарсы тұрған ғұндарға көмектескен

2 600 000 Қаңлы тайпалар одағының адамы
3 Б.з.б 3-2ғ. – б.з. 5ғ. Қаңлылар өмір сүрген аралық
4 5 Қаңлы елі 5 иелікке бөлінген
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5 1300 Б.з. 3-4 ғасырларында соғылған Сырдария аймағынан табылған 
теңгелер саны

6 120 000 Жауынгерлер саны

«Оралма сұрақ»  сұрақ-жауап әдісі арқылы үй тапсырмасын бекіту.
1. Қаңлы мемлекеті қай ғасырда құрылды? (б. з. б. III ғасыр)

2. Қаңлы тайпаларында билік қандай жолдармен қалдырылды? (Әкеден балаға мұра ретінде)
3. Қаңлылардың астанасы қалай аталды? (Битянь)
4. Қаңлы тайпаларының негізгі атамекені (Сырдария өзенінің орта ағысы)

5. Қаңлы елінің билеушісі (хан)
6. Қаңлы елінің қалаларын ата (Алтын-асар, Көк-мардан, Пұшық-мардан)
7. Қаңлылар қандай елдермен сауда байланысын  жасады? ( Қара теңіз жағалауымен Сириямен, 

Индиямен,       Балтық бойымен, Египетпен, Қытаймен, Иранмен)
8. Қаңлылар қандай күштерге сиынды? (Табиғат күштеріне және ата - баба рухына)

9. Қаңлылардың 16 гектар жерді алып жатқан қала жұртын ата (Алтын - асар қала жұрты)
10. Қауыншы мәдениеті қай аймақта  орналасқан? (Ташкент төңірегіндегі көгалды аймақта)
11. Қаңлы тайпасы негізінен қандай шаруашылықпен айналысқан?

12. Қаңлы тайпасының жерлеу мәдениеті

ІІІ. Жаңа білімді меңгерту
Сабақтың мақсатымен жоспары мен таныстырып өту (слайд арқылы)
Жоспары: 
1.      Ғұндар тарихының ерте кезеңі
2.      Мемлекеттік құрылымы
3.      Ғұн тайпасының бірлестігі
(Ғұндар туралы бейнебаян көрсету)
 Б.з.б.  1  мыңжылдықта  қазіргі  Моңғолияның  оңтүстігінде  Каспий  өңіріне  дейінгі  Орталық

Азияның кең-байтақ кеңістігін әр түрлі  тайпалар мекендеген.  Солардың бірі  ғұн тайпасы.  Қытай 
деректерінде ғұндар туралы б.з.б. 3 ғасырдың аяғынан бастап айтылады. «Ғұн» сөзі «гун руң, хун ю»
т.б. атаулармен берілген.

Ғұндар кезеңі:  б.з.б 3 ғасыр б.з-дың 4 ғасыры аралығын қамтиды
Орналасқан жерлері, территорияларын картадан көрсету
Сол қанат
Оң  қанат
Орталық қанат
Ғұн мемлекетінің әскери жүйесі
Мемлекеттің  ең  жоғарғы  басшысы –шаньюй  деп  аталды.  Одан  кейінгі  орында  түменбасылар

шаньюйдің жақын- туыстары тұрды.  Ғұндар 24   рудан тұрған. 24 түменбасы , олардың әрбіреуінде
10 000 атты әскері болған.

Шаньюй
24 түмен басы
Әрбіреуінде  (10 000 атты әскер)
мыңбасы
жүзбасы
онбасы
Империяның басқару тобы ру-тайпа ақсүйектерінен құралды. Барлық бекзадалар «Аспанға, Жерге,

ата-баба аруағына және көктегі  тәңірге арнап құрбандық шалу үшін» жылына үш рет шаньюйдің
алдына аксакалдар кеңесіне жиналды.  Б.з.б. 3 ғасырда Цинь патшалығы солтүстіктегі көршілерінен
қорғану мақсатында Ұлы Қытай қорғанын салды. 

Ғұн  тайпасының  бір  мемлекетке  бірігіп,  күшейген  кезі  б.з.б.  2-ғасырмен  1  ғасыр  аралығында
Мөденің  билік  тұсында  болды.  Оның  жасаған  әскери  реформалары  арқасында  Ғұн  мемлекеті
қытайдың Хань әулетінің негізін қалаушы Лю-банды да жеңіп  Байкал көлінен Тибет тауына дейін,
Шығыс Түркістаннан Хуанхэ өзені орта ағысына дейінгі аралықты иемденді.үйсін,  қаңлы,алан.т.б.
тайпаларды басқарды
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б.з.б. 1-ғасырдың ортасында, яғни б.з.б 55 жылы
Оңтүстік
Хань әулеті қол астында 
Солтүстік Чжи-чжи шаньюйдің басқаруымен батысқа қарай жылжыды. 1ғ аяғында 
Ғұндар қаңлылармен бейбіт келісімде болды, бірақ тұрақтап тұрмай б.з.б   2 ғасырдан бастап б.з. 4-

ғасыры аралығында Батыс Европаға дейін қоныс аудара бастады.
ІV. Бекіту кезеңі:

- «Кілттік сөздер» (сурет бойынша) әдісі 
Мұғалім  тақтаға  кілттік  сөздер  мен  суреттерді  ұсынады.  Оқушылар  тақтада  ұсынылғандарды

пайдалана отырып, ғұндар тақырыбына мәтін құрастырады.
- Ассоциация құру «Ғұндар»
- «Синкуейн» әдісі. (бес жолды өлең шығару) 

V. Сабақты қортыныдылау, бағалау 
VI. Үйге тапсырма: §25 оқу,  ғұндардың қыш ыдыстарының суретін салып келу.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Қосалиева Бибіт Бисенбайқызы

БҚО, Казталов ауданы, Мереке ауылы,
Мереке бастауыш жалпы білім беретін
мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Өзін-өзі тану пәнінен кіріктірілген сабақ. 3-4 сынып.
«Жаным толған жақсылық» « Жақсылықтан жақсылыққа» 3 сынып 4 сынып
Сабақтың мақсаты:
Оқушылардың «жақсылық, махаббат» Оқушылардың жақсылық құндылығы
құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту туралы ұғымдарын кеңейту
Сабақтың міндеттері:
1.Жақсылық пен махаббаттың адам өміріндегі 1. Жақсылық жасаудың адам өміріндегі 

маңыздылығын түсіндіру өміріндегі маңыздылығын түсіндіру
2.Жақсылық жасай білу іскерліктерін дамыту 2. Жақсылық жасай білу іскерліктерін
дамыту
3.Қайырымдылыққа , игілікке тәрбиелеу 3.Имандылыққа ізгілікке тәрбиелеу
Сабақтың көрнекілігі: Топшама үлгісінде қиылған көгілдер қағаз, нақыл сөздер
І.Шаттық шеңбері:
1 оқушы:
Сурет салсам - гүл саламын
Гүлге толып тұрса алаңым, - деймін мен
2 оқушы:
Сурет салсам - күн саламын
Күндей күліп тұрса маңым, - деймін мен
3 оқушы:
Сурет салсам - қала салам
Болсын барлық баласы аман, - деймін мен
4 оқушы:
Сурет салсам - адам салам
Қорған балсын маған саған, - деймін мен
5 оқушы:
Сурет салсам - көгершін салам
Бейбітшілік, тыныштық болсын мағын, саған, - деймін мен
ІІ. Қызығушылығын ояту:
Жақсылықты риясыз жасау дегенді Жақсылық деген сөздің мағынасын
қалай түсінесіңдер ? қалай түсінесіңдер ?
Өздеріңнің жақсылық істерің туралы Жақсылық жасау деген не ?
Естеріңе түсіріп айтып беріңдер Жақсылық жасау адамның
парызыма ?
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ІІІ. Мағынаны тану:
Мәтінмен жұмыс:
Жан ана Шалдың әрекеті
Ауылдағылардың жасаған әрекеттеріне туралы не айтасыңдар ?
көзқарастырың қандай ? Сендер солай жасай аласыңдар ма?
Осы әңгімеден қандай ой қорытуға болады Шалдың жасаған жақсылығы
қандай жақсылық болып оралды?
ІV. Тыныштық сәті:
Оқушылар, бір сәт тыныштық сақтап, ыңғайланып отырып алыңдар.Тұла бойларыжақсылыққа 

толғанын сезінуге ұмтылыңдар. Өздеріңді жақсылық жасауға асығып барамыз деелестетіңдер. 
Бойларына күш біткендей, жақсылықжасаудың қолыңнан келгені қандай ғанибет !

V.Дәйексөз.
Ы.Алтынсариннің “Біреуге жақсылық етсең, Ешқандай жақсылық зая кетпейді
Ол жақсылығыңды міндет етпе"
Адамға жақсылық жасағанда риясыз жасау керек. Өйткені ол жанашырлықпен жасау керек. 

Өйткені ол жанашырлықпен, шын көңілмен, адал ниетпен жасалған іс.Оған ақы сұраудың, 
жақсылығымды қайтар деудің қажеті жоқ.

VI.Топтастыру:
Жақсы адам Адамның бойындағы жақсы қасиеттер
VII. Жаңа ақпарат.
Жақсылық жасау адам бойындағы Жақсылық жасау әр адамның қолынан
асыл қасиеттердің бірі. Жақсы адам келеді. Жылы жүрек ақ ниет, нәзік
қол ұшын беруге, жәрдем етуге, сезім адамды жақсылыққа бастайды.
Жанашырлық танытуға, көмек көрсетуге Жақсылықтан жақсылыққа ұмтылу
Қолдау жасауға әрдайым дайын тұрады. адамды бақытқа игілікке жеткізеді.
Риясыз жақсылық жасау биік адамгершілік
тің белгісі.
VIII.Ойын:
5 - 6 метрге жететін жіп дайындалады. Оның екі ұшына да жіңішке таяқ байланады. Жіптің қақ 

ортасы белгіленеді. Сол жерге басқа түсті жіп байлап қоюға болады. “Бастаңдар “ деген белгі береді. 
Жіпті тез - тез орап, әр адым аттаған сайын досының өзіне жасаған жақсылығы туралы

айта отырып, алға жылжи береді.
ІХ. Дәптермен жұмыс:
Топпен жұмыс:
І топ: ІІ топ:
“Жақсылық тамшысы“ Мақал - мәтелді аяқта
Тпмшыны іліп жатқанда әр бала өзгелерге
Айналасына өзі жасаған жақсылықтарын
жазады немесе сурет салу
Эссе жазу. “Бақытты мекен“ сурет салу..
ХІ.Сахналау.
“Дүние неліктен жақсы“
ХІІ.Ой толғаныс. Қорытынды:
қамқорлық бауырмалдық қайырымдылық
Жақсылық
жанашырлық жақсы қасиет
мейірімділік қол ұшын береді
көмек көрсетуге әрдайым дайын тұрады
ХІІІ. Жүректен жүрекке
Мен тілеймін , жарқыным, сенде тіле.
Орнасын де жақсылық жер бетінде,
Мен сағынсам сен дағы сағын, жаным,
Тек жақсылық адамнан табылғанын

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ф.И.О . Кыдыргалиева Сания Сулейменовна
Год рождения:  01.01.1965г
Образование: высшее
Место получения образования: Педагогический  институт им.А.С.Пушкина.
Спецальность: Руский язык и литература в казахских классах.
Категория: ІІ 
Педагогический стаж: 32 год
Место работы: ЗКО, Казталовский район,поселок  Талдыапан , Талдыапанская  

общеобразовательная школа.
 Курс: 2013 год, 2013год (СТО)

                                Проблемная работа: «Нестандартные уроки».
 20.12.2013Г 

Тема урока: Состав слова. Словообразование. Приставка.
Цели урока:
 1.Образовательная:  повторение  и  контроль  знаний  учащихся  по разделу  «Состав  слова.

Словообразование». Познакомить с частью слова – приставкой; с его ролью (образование     слова); с
его местом в слове (перед корнем).

2.Развивающая: развивать умения образовать новые слова при помощи приставки.
3.Воспитательная: Воспитание у школьников нравственных качеств, эстетических вкусов, чувства

дружбы, доброжелательности.
Тип урока: комбинированный
Методы и приемы: словесный,  практический, развитие  речи,  творческая  работа,   составление

диаграммы Венна.
Оборудование: интерактивная доска, компьютер, слайды, иллюстративные картинки,раздаточные

карточки,тест , учебник для   5 класса (У.А. Жанпеисова, Ш.Т. Кожакеева Алматы  «Атамура» 2010).
Раздаточно - дидактический материал, опорная схема.

                                                       Ход урока:
I. Организационный момент
II. Постановка цели урока
Сегодня у нас необычный урок. Мы проведем его в форме игры “Умники и умницы”. Цель игры –

закрепить  раздел  “Состав  слова”, “Словообразование”.  Проджим  учиться,  красиво  писать,  будем
думать и рассуждать. За каждый правильный ответ вы будите получать жетон “У” (умник).

III. Проверка домашнего задания Упр.162, стр. 70.

Выучите стихотворение Р.Сеф.
Кто любит собак Любить
Или прочих животных,               И козла, и осла,
Серьезных котят    Тот людям
И щенков беззаботных,    Вовеки
Кто может    Не сделает зла.

IV. Объяснение нового материала с помощю упражнением 163 на стр.70.
- Послушайте текст «Не только радость, но и обязанность».
- Подумайте, почему автор так озаглавил текст?
- Как вы понимаете выражение: Не дрогнула рука, не дрогнуло сердце?
- Вы согласны с автором, что  Иметь собаку – это не только радость, но и забота?
- Развитие речи. Подготовить устный рассказ о своей собаке или кошке.

Запишите новые слова в словарики:
Вернуться (вернусь, вернешься)
Девочка вернулась. Мальчик вернулся.
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Он скоро вернется.
Гулять (гуляю, гуляешь)
Погулять (погуляю, погуляешь)
Собаку надо выводить гулять.
Пойдем погуляем!

После работы с текстом упр. 164, стр.71. 
Выводить – обводить, заводить - проводить, отводить - приводить.

 Игра “ Кто больше ?”
- При помощи приставок от корня – ХОД – образовать и записать как можно больше слов за 1
минуту.

А теперь обратите внимание на эти слова:
КУПИТЬ – ВЫКУПИТЬ
ЧИТАТЬ – ПРОЧИТАТЬ
            ПИСАТЬ – ПЕРЕПИСАТЬ
            БЕЖАТЬ – ДОБЕЖАТЬ
            ГУЛЯТЬ – ПОГУЛЯТЬ
            УЧИТЬ- ОБУЧИТЬ
            ХОДИТЬ- ВХОДИТЬ
            ДАТЬ- ПЕРЕДАТЬ. 
 -Сравните их и скажите, чем они отличаются?
- Где находится приставка: перед корнем или после корня?
-Прочитайте правило на стр 70
ПРИСТАВКА- это часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов.
Упражнение  Работа над текстом “Как Егор Федора выручил.”
Составьте вопросы к тексту. Опираясь на вопросы,перескажите текст.
Выпишите из текста слова с приставками.Переведите их на родной язык.
З а п о м н и т е : в казахском языке приставок нет.
ПОВЕСТВОВАТЬ -  значит  рассказывать. Текст  –  повествование  отвечает  на  вопросы:  что

случилось? Что произошло? В повествовании три части: начало, основная часть, концовка.
Упр.166,стр.72.  
Образуйте слова с помощью данных приставок. Напишите их в два столбика: в 1-й –со значением

приближения, во 2- й –со значением удаления.

Приближение удаление
Подползти отползти
Поднести отнести
Принести унести

Притащить утащить
Подгонять отгонять
Подплыть отплыть
Прибежать убежать 
Приходить уходить

ПРИСТАВКА - это часть слова, и на письме ее нельзя отделять от корня: вошел, вышел, написал,
отклеил, пришкольный. (Правило на стр.73)

Упр.167, стр 72. Спишите,  вставляя глагол писать с нужной по смыслу приставкой.
Новые слова следует записать в словарики. С доски надо списать однокоренные слова. Из текста

нужно выписать с одинаковой приставкой. Плохо выполненное задание лучше переписать.
Упр.168,  стр  72.  Спишите  однокоренные слова.  Объясните  их значение.  Выделите  приставку и

корень.
Учить,  выучить,  доучить,  заучить,  изучить,  научить,  недоучить,  обучить,  отучить,  переучить,

поучить, подучить, приучить, разучить.
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V. Закрепление материала
  VI.Заключительная игра “Найди свое место”
      Беседа по вопросам
- Из чего состоят слова?
- Без какой части слово не может существовать?
- Что такое корень?
-Нарисовать последовательно знаки, которые обозначают корень, суффикс, приставка, окончание,

основа.

VII. Домашнее задание Упр. 169, 170 стр 73 + правило на стр 71, 73.
VIII. Подведение итогов

- Угадайте, что произойдет сейчас?
Корень мой находится в цене
В очерке найди приставку мне.
Суффикс мой в тетрадке все встречали,
Все же- в дневнике я и в журнале.

          (Оценки)
- Да,  вы  совершенно  правы:  сейчас  мы  подсчитаем,  сколько  у  нас  умников,  выявим
победителей, и я выставлю оценки в журнал. 

IX. Итог урока. Комментирование оценок.
-------------------------------------------------------------------------------------

                                            Западно-Казахстанская область,  Казталовский район, 
                                           Богатырёвская средняя    общеобразовательная школа
                                                                                 Альдекешова Торгын Нептуновна

                    
     «В мире фразеологизмов»

Первая команда  «Заткнуть за пояс»      Вторая команда «Попасть в точку»
                                                       
1 тур
 1команда 
 1). Вадим немногословен, говорит он не часто, но замечания его всегда «Бьют  в цель». 
 Как говорит Вадим? (Редко, да метко). 
 2). Дядя Миша умеет все: он и на баяне играет, и рисует хорошо, и телевизор 
 сам починить может и модель ракеты сделает, и планер. 
 Как можно назвать дядю Мишу? (Мастер на все руки). 
 3). Только что мы вспоминали о Викторе, а он тут как тут, пришел. 
 Что говорят шутя в таком случае? (Легок на помине). 
2 команда
 4). Егор напроказничал, но каким-то образом остался безнаказанным, 
 уклонился, от наказания. 
 Как говорят об этом? (Вышел сухим из воды). 
 5). Но мы этого так не оставим. Мы раскроем его проделки и расскажем о них 
 всему классу. 
 Что мы сделаем? (Выведем его на чистую воду). 
 6). Ваш друг говорит всегда обдуманно, напрасно ничего не скажет, и если уж 
 пообещает что-нибудь, то обязательно сдержит слово. 
 Как об этом сказать кратко? (Слов на ветер не бросает). 
2 тур                     Загадки — складки
1 команда                                                                                   2  команда
1). Дружнее этих двух ребят 
 На свете не найдешь. 
 О них обычно говорят: 
 Водой... (Не разольешь). 

 2). Мы исходили городок 
 Буквально вдоль... (И поперек). 
 И так устали мы в дороге, 
 Что еле...(Волочили ноги). 
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1). Товарищ твой просит украдкой 
 Ответы списать из тетрадки 
 Не надо , Ведь этим ты другу 
 Окажешь... (Медвежью услугу). 

 2). Фальшивят, путают слова, 
 Поют кто в лес, ... (Кто по дрова). 
 Ребята слушать их не станут: 
 От этой песни уши ...(Уши вянут)

3  тур              «Почему мы так говорим?» 
Ахиллесова пята                                                  Дамоклов меч
                                                               
 4 тур     «Фразеологический зверинец»
Назовите фразеологизмы, в которых упоминается о  животных и птицах.
Ответы: 
 1). Волком смотреть на кого-либо, волчий аппетит; 
 2). Заячья душа, ехать зайцем; 
 3). Медведь на ухо наступил, медвежья услуга; 
 4). Не в коня корм, работать как лошадь; 
 5). Свинья под дубом, посади свинью за стол; 
 б). Собака на сене, собачий холод; 
 7). Денег куры не клюют, куриная память;  
8). Гусь свинье не товарищ
 5 тур
 Дополните выражения. Объясните значения полученных выражений. Назовите сказки, в 

которых они встречаются.
1 команда                                                                            2 команда
В тридевятом царстве…
 Сказка ложь – да в ней…
 Встань передо мной…
 Ни в сказке сказать…

 Сказка про белого…
 Скоро сказка сказывается…
 Долго ли…
 Пир на весь…

           6тур.
 Запишите рядом с каждым фразеологизмом из первого столбика противоположный ему по 

значению фразеологизм из второго.
За тридевять земель,                                 Хоть пруд пруди
Повесить голову,                                        Взять себя в руки
С гулькин нос,                                            Воспрянуть духом
Выйти из себя                                            Рукой подать 
           7 тур. Фразеологический тест  
Зарубить на 
 1. Носу 
 2. Пальце 
 3. Лбу 

 С гулькин 
 1. Рот 
 2. Нос 
 3. Лоб 

 
Держать уши на 
 1. Затылке 
 2. Макушке 
 3. Верхушке 

 Хлопать 
 1. Руками 
 2. Глазами 
 3. Ушами 

 
На мокром месте 
 1. Ноги 
 2. Глаза 
 3. Губы 

 Положить на полку 
 1. Глаза 
 2. Зубы 
 3. Губ

           8 тур.
         Закончите фразеологизмы.
 Команда  1                                                 Команда  2  
бросать слова на …; 
 взять голыми …; 

 водить за …; 
 вывести на чистую …; 
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 делать из мухи …; 
 держать язык за …; 
 держать камень за …; 
ждать у моря …; 
 за тридевять …; 

 зарубить себе на …; 
 гроша медного не …; 
 днём с огнём не …; 
 палец о палец не … ; 
 работать спустя

                9 тур
     Работа по карточкам: подобрать вместо многоточия подходящие по смыслу 

фразеологизмы. 
Команда 1
1.Началась гроза, и дождь полил ... (как из ведра)
2.На школьном участке ученики работали ... (не покладая рук, засучив рукава)
Команда 2
3.Мы вышли в поход ... (ни свет, ни заря)
4.Мальчик прочитал книгу ... (от корки до корки)
         10 тур
 Выберите из скобок нужное слово или форму слова. Объясните ваш выбор.
Держать ... востро (уши, ухо)
Смотреть сквозь ... очки (розовые, темные)
С ... нос (голубиный, гулькин)
Делать из ... слона (комара, мухи)
Не в своей ... (чашке, тарелке)
        11 тур
 "Кто больше найдет фразеологизмов в тексте?". 
   Мой самый близкий друг Шурик любил, оказывается, считать ворон, бить баклуши и гонять 

лодыря. Дома он, как о том были наслышаны все в квартале, палец о палец не ударял, чтобы помочь 
бабушке. Как его только ни корили вернувшиеся с работы родители, что ему ни выговаривали, а ему 
все нипочем. В один из вечеров мы, приятели Шурика, услышали, что на его месте мы давно бы 
сквозь землю провалились и что мучили бы нас угрызения совести. А этому, что ни толкуй – в одно 
ухо влетает, в другое вылетает. И таким он, оказывается, был и когда от горшка два вершка 
только составлял, и теперь, вымахавши с коломенскую версту. Все с него как с гуся вода, все ему что
об стенку горох.

– Нет, мать, – заключил однажды отец, – я больше не намерен бросать слова на ветер и сидеть 
сложа руки.

И он потянулся за ремнем на стене, чтобы Шурику всыпать по первое число, задать баню, снять 
с него стружку и в конце концов показать, где раки зимуют...

                12 тур
  Из заключенных в скобки слов выберите слово, подходящее для состава фразеологического 

оборота.
I  команда. – Я понимаю, в чей (огород, сад) вы бросаете камешки, когда говорите ,что эта книга 

плохая.
II команда – Всю ночь у меня болели зубы, и я ни на минуту не (закрыл, сомкнул) глаз.
   13 тур                   
«Найди ошибку»
 Какие предложения содержат ошибки в употреблении фразеологизмов?    Исправьте ошибки.
Вася красиво, как курица лапой, написал 

заглавие.
Женя остановилась, до глубины души 

восхищенная чудесной музыкой.

Котенок был очень некрасивым, глаз не 
оторвать.

Мы дружно работали сложа руки.
Мы с другом долго спорили, но в конце 

концов нашли общий язык.
У лягушки дух захватило от страшной высоты.

14 тур                 ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В КАРТИНКАХ
К рисункам подберите фразеологизмы и объясните их значение.    
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15 тур
  Как вы понимаете значение фразеологизмов на казахском языке?
   Команда 1
  Төбе шашы тік тұрды - сильно испугаться 
  Қас пен көздің арасында - в мгновение ока 
  Ит өлген жер - далеко очень.  
  Көзіне шөп салды - изменил 
  Қой аузынан шөп алмас - тихий человек 
    Команда 2
  Екі аяғын бір етікке тығу - (Заставить на две ноги надеть один сапог) - не давать 
  покоя всякими распоряжениями 
  Аяғы жерге тимей жүгіру - бежать (не касаясь земли ногами) быстро  
  Өз қотырын өзі қасу — букв.: каждый сам свою болячку чешет. Смысл: сам по  
  себе.  
  Бас қатыру - (букв. затвердить голову) 1. ломать голову, 2. морочить кому-то       
  голову 
  Ми шайқау - (букв. встряхивать мозги) доставать кого-то, морочить кому-то  
  голову 
  
16 тур                        «Угадай – ка» 
Команда  1 
 Её заваривают, затевая какое- нибудь 
 неприятное, хлопотливое дело, а потом 
 расхлёбывают, распутывая это дело; 
 Её не сварить с тем, с кем трудно сговориться;
 Её просит рваная обувь; 
 Она в голове у вечных путаников. 

      Команда 2 
 Её толкут или носят в решете те, 
 кто занимается бесполезным делом; 
 Её набирают в рот, когда молчат; 
 Ею нельзя разлить неразлучных друзей; 
 В неё прячут концы нечестные люди, 
 иногда они выходят из неё 

Команда  1                                                             
  Его проглатывают, упорно 
не желая говорить; 
 он хорошо подвешен у человека, 
 который говорит легко и бойко; 
 за него тянут или дёргают, 
 заставляя высказаться; 
 его держат за зубами, когда не хотят говорить 

лишнего. 

                                                                      
Команда  2 
 Он в голове у легкомысленного,                         

несерьёзного человека; 
 его советуют искать в поле, 
 когда кто-либо бесследно исчез; 
 на него бросают слова и деньги  те, кто их не 

ценит 

             
17 тур 
 В столбик записаны фразеологизмы, а с права из перевод. Задание: распределить в 

правильном порядке перевод данных фразеологизмов.
 Взяться за ум - аузын шүртейту 
 Держать язык за зубами- күлкіден жарылу 
 Надуть губы- тісінең шығармау 
 Лопнуть со смеху- бас қатыру 
 Ломать голову- ақылға салу
 Знать как свои пять пальцев- тіс тісіне тимейді 
 Зуб на зуб не попадает- бес саусағындай білу 

18 тур
Какие из приведённых фразеологизмов употребляются в деловой речи?

                          в рабочем порядке
                          ни кола ни двора
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                          буква закона
                          лезть нарожён 
                          ломать голову
                          держать в курсе
                          повесить нос

                         распустить нюни

Ученики:
 — ходите на головах; 
 — грызете гранит науки; 
 — тянете кота за хвост; 
 — жуете мочалку; 
 — режете без ножа учителя; 
 — играете в бирюльки; 
 — гоняете лодыря; 
 — и ухом не ведете; 
 — рассказываете бабушкины сказки; 
 — лезете из кожи вон. 
А учитель в это время: 
 — выжимает слезу; 
 — рвет и мечет; 
 — кусает локти; 
 — на седьмом небе; 
 — смотрит сквозь пальцы; 
 — и в ус не дует; 
 — заводит волынку; 
 — заливается соловьем; 
 — грозит угостить березовой  
      кашей; 

— обещает намылить голову
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Шығыс Қазақстан облысы, Ұржар ауданы,
        Жоғарғы Егінсу  ауылы  «Егінсу орта мектеп – бақша» КММ

                7 сынып оқушысы Бақанғали Ұлпан, оқу озаты
                        

Қазақ халқының ұлттық ою-өрнек  өнері

Қазақ  халқы өзінің  ұзақ   даму  тарихында    бірсыпыра  елдермен  араласып, әр   кезеңде  түрлі
қарым-қатынаста  болғандығы  мәлім.Сондықтан  қазақ   халқының негізін құрайтын  ою - өрнектерді
көршілес  елдердің   қолөнерінен   де кездестіруге болады. Қазақ  ою-өрнегін алғаш зерттеген қазақ
ғалымы Төлеу  Бәсенов.  Ол   қазақ   мәдениетінің  мәдени шежіресі  болып табылатын ою-өрнекті
түбегейлі   зерттеп   көптеген   құнды  пікірлер  қалдырды. Қазақ  оюларының  араб, иран  оюларынан
басты  айырмашылығы - ою - өрнектің    әрбір  элементі дара тұрады.Төлеу Бәсенов негізінен ел
арасынан жиналған қолөнер туындыларын алъбом  етіп  шығарып, әсемдік тектес  ою - өрнектердің
даму тарихын  және  оншақты ою нұсқасын қалдырды. Бүгінгі  әшекейлеудің  басты  құралы   ретінде,
біз  қолданып    жүрген   ою-өрнектер  руға  біріккен адамдар  тобының   белгісі. Туымыздан  орын
алған  ою-өрнек те  осының  айғағы.  Рухани қайнарымыздың бірі болған осынау құндылық бүгінде
елдігіміздің   нышаны - көк  байрағымызды  да  көріктендіріп  тұрған  ою. Көп  жағдайда  халықтың
тілін, мәдениетін  білмесек  те қолөнерде  бейнеленген  оюларға  қарап,  қай  халықтың  қазынасы
екенін  танып  білеміз,өйткені ою- өрнек  әр  халықтың  таңбасы,  сол  елдің  қолөнерінің көнеден
келе жатқан мәдениеті. Ою-өрнек өте ежелгі өнер. Оның ұзақта қызықты тарихы бар. Ежелден  келе
жатқан кәсіп қолөнер халықтың  өмірімен,  тұрмысымен бірге  дамып,  ұрпақтан -  ұрпаққа  беріліп
отырады. Қолөнер  шеберлері  оюмен   танылады.  Орнамент - әсемдеу,  сәндеу   деген   ұғымды
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білдіретін  латын  сөзі  қазақ  тілінде  ою-өрнек  болып  алынып  жүр. Бұл сөздің  ұғымы  бір  нәрсені
ойып,  кесіп алып  жасау   немесе  екі   затты   оя   кесіп  қиюластырып    жасау,  бір  нәрсенің  бетіне
ойып   бедер  түсіру   деген   мағынаны  білдіреді. Оюлардың ежелден келе жатқан нұсқаларында
құстың, гүлдің, жануарлардың түрін тұспалдап тұратын белгілі. Көне түркілердің түсінігі бойынш,
құс – көктің, балық – судың, ағаш – жердің белгісі. Бұйымдарда жан – жануарлардың мүйізі, дене
мүшесі,  тұяғы,  құстың  тұмсығы,  түлкінің  басы,  бөрінің  құлағы  немесе  иттің  құйрығы  т.б.  және
өсімдіктердің  түрлері  кеңінен  белгіленген.  Эпиограф  Сауық  Қасимонов  пен  сәулетші  Төлеутай
Бәсеновтың ою – өрнектері туралы жазылған ғылыми еңбектері бұл өнер түрін өз тарихы, даму жолы,
задылықтары  бар  тұтас  сала  ретінде  таныпты.Қазақ  ою–өрнегінің  арқауы  болған  «мүйіз»  оюы
заманымызға сай түрленіп, жаңа ұғымда, жаңа мазмұнда қолдануда. Демек, ою – өрнек көнермейді,
ол заман ағымынына қарай өз дәуіріне сай өзгеріп, жаңарып, жаңа туынды ретінде өмір сүреді. Ол
сонау ғасырлар қайнауымен жеткен жай танба белгі емес, бұл халқымыздың оюмен жазылған шежіре
тарихы.  Қазақтың ұлттық ою-өрнектері мен оның атаулары көп және оюдың элементінде терең
мағына, үлкен мән бар. Халқымыздың бізге жеткен ою-өрнек үлгілері бай мұра, сарқылмас қазына.
Өрнектердің шығу тарихы,  адам өмірімен,  тұрмысымен байланысты екенін көрсете  келе олардың
даму ерекшелігін, дәуірдің, адам баласының  сана-сезіміне қарай  өрнектің  таңба,  элементтердің
дамуы  мен  өркендеу   ерекшелігін  байқауға  болады.Ғалымдар  ою-өрнектердің   200-дей  түрін
анықтады. Ғылымда  ою - өрнекті    хайуанаттық   (зооморфтық), өсімдік тектес (көгеніс), ғарыштық 
— (космологиялық),  геометриялық   деп   бөледі.
— 1.Жан жануарлар  тектес  ою - өрнектер. Ою-өрнектердің ішінде мүйіз тектес тобын қазақ
халқының ою-өрнектерінің төркіні десек те болады. Өйткені, барлық жаңа буындар осының негізінде
жасалып, тек атаулары өзгеріп отырған. Мысалы қошқар мүйіз, арқар мүйіз, бұғы мүйіз, қырық мүйіз,
қос мүйіз, сыңар мүйіз, қос алқа, құс қанаты, қаз табан,  қаз мойын, қарға тұяқ, итарқа, итмойын,
өрмекші, төртқұлақ  т.б. ою-өрнектердің негізгі арқауы. Осы элементтерден ою-өрнек  композициясы
жасалады. Бұл мал мен жануарлар өмірінен алынған оюлармен қазақ  еш уақытта киім безендірмеген.
— 2. Өсімдік  тектес ою – өрнектер. Ою-өрнектің  екінші үлкен тобы - өсімдік тектес оюлар.
Қазақ ежелден   табиғатты аялаған. Табиғаттан өзіне пана тапқан.  Қазақ ою - өрнегі - ғасырлар бойы
дамып  келе  жатқан  өнер  туындысы.  Халқымыздың  қай  қолөнер  саласын  алсақ  та,  ою-өрнектер
өзіндік  ерекшелігін  сақтай  отырып,  белгілі  бір  тәртіппен  орналасқанын көреміз.  Гүл  оюларының
өзінде де халықтың дана ойы жататынын мынадан байқаймыз: гүл мен гүл түйнегінің айқаса бірігіп
салынуы-бірлікті, елдің ынтымақты болуын мегзейді. Қазақ дәстүрлі мәдениетінде жастарға өзімнің
тұрмыс  жағдайын,  ақыл  –  парасаттың,  әдептілік,  адамгершілік,  мейірімділік,  тәлім  –  тәрбие
ұғымдарын кілемшедегі ою – өрнек  нақыштардың мағыналық ерекшеліктерімен  жеткізіп отырған.
Қазақ ою-өрнектерінде кейде түзу, қисық, кейде доға сызықтар көптеп кездеседі. Бұл топқа жататын
оюлар мен өрнектер киім безендіруде молынан кездеседі. Кейде өзен, аққан су сияқты ирек кестелер
кездеседі.  Оны  қазақтар  тоқтаусыз,  қозғалыстағы  үзілмес  өмір  белгісіндей  қабылдайды.  Мұндай
өрнектер  көрнекі  жерге-киім  өңірлеріне  түсіріледі.  Толқын  тәріздес  таусылмас  өрнектер  күрделі
жануарлар немесе аспан әлемінен алынған өрнектердің екі шетін қаусырып тұру үшін таптырмайды.
Сондай-ақ “сүйір”, “ирек”, “балдақ”, “қармақ”, “тұмарша” тәрізді атаулар оюларды киім безендіруге
пайдаланбаған.  Олар  алаша,  ши,  басқұр,  текемет  және  басқа  тұрмыстық  заттар  үшін  таптырмас
безендіру үлгілері. 
— 3.  Космогониялық  ою -  өрнектер.  Көнеден  келе  жатқан  өрнектің  келесі  тобы -  ғарыш
сипатты (космогониялық) оюлар. Қазақ қашан да қияли жүйрік халық. Қазақтар ежелгі заманда-ақ
ғарыш сырын ұғуға тырысқан. Өз қиялдарын тұрмысындағы заттарды жасауға немесе безендіруге
пайдаланылған. Аспаннан жерге жеткендей әсер береді. Ғарыштық сипаттағы өрнектер арасындағы,
алдымен  күннің жөні бөлек. Сондай-ақ түнгі аспаннан да талай ою алынған. Небір аңыздарға арқау
болған. Құс жолына қарап “шимай” және ”бітпес” деген өрнектер жасалынды. ”Айшық, “Ай гүл”
деген өрнектер түнгі аспанның басты тұлғасы негізінде дүниеге келген.“Ай гүл”қазақ тарихындағы
алғашқы өрнектердің бірі болған, оған негіз бар. «Күн» ою-өрнегі Күнді меңзейді.  Күн, Ай, аспан
бейнеленген тұмарлар қасиетті деп саналған, себебі, діни  ұғымда бұлардың магиялық  күші бар деп
сенген.  «Күн»,  «күн-көзі»,  «күнсәулесі»,  «шыққанкүн»  оюлары кілемнің,  тұскиіздің  дәл  ортасына
салынады,  сол  сияқты  бұл  өрнек  кесте  тоқуда  немесе  ағаштан,  сүйектен  ойылған  заттарды
бедерлеуде, ат-әбзелдерін әрлеуде қолданылады. 
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— 4. Геометриялық  ою - өрнектер. Ежелгі  адамдар  геометриялық  ою-өрнектердің  магиялық
және символдық мәні бар   деп  сенген. Қола дәуіріндегі   саз   балшықтан  жасалған    құмыраларда
геометриялық    ою-өрнектермен     әрленген.  Бұл  топтағы  оюлар  киім  безендіруде  молынан
кездеседі.Кейде  өзен,  аққан  су  сияқты  иректер  кездеседі.  Оны  қазақтар  тоқтаусыз  үзілмес  өмір
белгісіндей  қабылдайды.  Мұндай  өрнектер  көрнекі  жерге  киім  өңірлеріне  түсіріледі.  «Сүйір»,
«Ирек»,  «Балдақ»,  «Алшы» т.б.  оны қазақ бақыттың, табыстың, ақ жолдың белгісі деп білген. Сол
себепті әйелдер жаулығының, кимешектердің, бешпеттердің шетіне кестелеген. Қолөнер шеберлерін,
суретшілер  мен  сәнгерлерді  ұлттық  рухта  тәрбиелеуде  ою-өрнектің  атқаратын  рөлі  зор.  Қолөнер
шеберлері  жасаған  бұйымда  ұлттық  нақыш  айқын  тұруы  тиіс.Сол  ұлттық  нақышты  айқындап
бейнелейтін өнер түрі  – ою-өрнек. Қазақ   халқы   ою-өрнекті   киелі   санаған. Мәселен  қабырғаға
тұтылған  тұскиіз  бен  кілемдегі  өрнектерге  біраз  зер  салып  көріңіздер.  Қараған  сайын    ой-
қиялдарың   оянып, сол  ою-өрнектер, бейнелер  мен  сызықтар арқылы   шеберлердің   не  айтқысы
келгенін   байқайсыздар.  Халықтың  рухани  өмірі:  ұлттық  салт-дәстүрлер,  наным-сенімдерге
байланысты  оюлар. Мысалы, қазақ халқының ерте кезден бергі әдет-ғұрпы, салты бойынша, бөтен
жерге,  алыс  ауылға  күйеуге  ұзатылатын  қыз  баланың  белгілі  бір  уақыттан  кейін  төркін  жағына
сәлемдеме  жіберу  дәстүрі  болған.  Сәлемдемеге  жас  келіншек  өзінің  күйеуге  шыққаннан  кейінгі
тұрмыс жағдайын ою-өрнекпен бейнелеп жіберуі шарт. Осы салт бойынша тұрмысқа шыққан қыздың
үйіне  жіберген сәлемдемесінде  “құсмұрын”  бейнесі  салынған  сәлемдеме  келсе,  ата-анасы  одан
баласының  барған  жерінде  құстай  ерікті,  басы   бостандықта,  жағдайы  жақсы  екенін    ұғатын
болған.Сол  сияқты  орамалдың  бетінде   ұшқан    құс   пен   бүршік   атып  келе   жатқан    гүл
бейнеленсе, ата – анасы қызымыз  құстай  емін – еркін, жайраңдап  өмір  сүріп  жүр  екен,-деп  мәз
болысады. Сонда  әр  өрнектің  астарында  алуан  мағына бар. Қазақ    халқының  ою-өрнектер
бейнеленетін    қол  өнер  бұйымдары  бірнеше  түрге  бөлінеді. Олар  ағаштан жасалған,  теріден,
жүннен, т.б. Ою-өрнектер  өзіндік   ерекшелігін  сақтай  отырып,  белгілі  бір  тәртіппен орналасқанын
көреміз. Оюлардың   ежелден    келе   жатқан  нұсқаларында құстың,  гүлдің , жануардың  түрін
тұспалдап  тұратыны белгілі.  Әр  оюдың  өзіндік  мағынасын  түсіне  отырып , қабырғаға  әсемдік
үшін  ілетін  болған.   Ата –бабаларымыз  «тұмар», «қошқар  мүйіз»  ою-өрнегінің   магиялық  күші
бар  деп  сенген. «Тұйық» оюы ел  қорғаған батырлардың иығы мен қалқанына,  аузы дуалы билердің
жауырын тұсына салынған. Тұйық оюы  бақыттың, достықтың, шексіздіктің, мәңгіліктің белгісі. 
—                Ай найзасы болмаса,
—                Ерді қайдан танырсың.
—                Ен-таңбасы болмаса,
—                Малды қайдан  танырсың   –  деп қазақ атамыз айтқандай,  тұйық оюы  еліміздің
белгісіндей болып, мемлекеттік Туымызда бейнеленген.  «Қошқар  мүйіз»   ою-өрнегі қойдың  төбесі
мен  екі  жаққа  иіріле  түскен  мүйіз  бейнесінде  келіп,  оның  қолтық  тұсынан  қойдың   құлағын
долбарлайтын   тағы   бір   шолақ    мүйіз  тәрізді  екі  буын   шығып   тұрады.  Одан  байқаған адамға
қошқардың  тұмсық  бейнесі  аңғарылады. «Қошқар мүйіз» ою-өрнегі  байлық пен молшылықтың
нышаны.  Мал  шаруашылығымен айналысқан қазақ халқының көшпелі өмір салтымен байланысты
туған. Қошқар  мүйіз  ою   туралы    халқымыздың  сүйікті  ақын  қызы  Фариза  Оңғарсынова   былай
деп   жазыпты:
—                Түрін-ай текеметтің! Асыл қандай?
                Үңілдім үнсіз ғана басымды алмай.
                “Келе ғой, қошақаным, өзіме!”-деп,
                Әжем кеп сипағандай шашыма жай.
  Күйімді кешсеңдер-ау сол беттегі.
  Тұрғандай ана - көңіл тербеп мені.
  Жан бітіп жайраңдады жан-жағымнан ,
  Қазақтың қошқармүйіз өрнектері.
 «Қай үйге кірсемде, жердегі киіздің бетіне  оюдың  бір  ғана  түрін  көремін. Сөйтсем, мен 
қазақтың киіз кітабының үстінде демалып отырған екенмін. Қазақ  халқының  адамгершілігін  
күннің  мейірімділігімен  теңеуге болады екен»,-деп  Александр Македонский  айтқан деген аңыз да  
бар.
— Қай халықта және қашан да болса  мұқтаждықты жою, баршылықты молайта беру, халықтың 
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тұрмысын жақсарту, киiм-кешектi, үй жићаздарын тиiмдi, қолайлы, сәндi де ұнасымды етiп пайдалану
халықтардың бәрiне бiрдей ортақ мүдде,  ортақ арман едi. Соның нәтижесiнде бiздiң  бабаларымыз 
бен аналарымыз кейiнгi ұрпақтар үшiн көптеген өнер  мұраларын  қалдырды. ''Әр елдiң тiлiн, өнерiн 
бiлген кiсi онымен бiрдей деңгейде пiкiрлесе алады, аса арсыздана жалынбайды'' деп тiл мен өнердi  
жоғары бағалаған Абай. Ал,Ш.Уалиханов ою-өрнек өнерi қазақ халқының өмiрiнде айрықша өнер 
екендiгiн, оның ерекшелiктерi мен қыр-сырының  молдығы қаншама бiлiмдарлықты талап ететiндiгiн 
айтқан. Жалпы ою өнерi дүние жүзiнiң көп халықтарына тән. Ою - өрнектерді  әр  түсті бояулармен 
алмастырып  отырудың кейде  мазмұнға  байланысты  логикалық ұғымы да бар.Бояу мен түстерді 
таңдап   пайдаланудың   қазақ  халқының   этнографиялық  тарихымен  де  байланысты  символдық  
мәні   де  болған.  Қазақта  қайсыбір  түстердің   символикалық   мәні  бар:  көк түс – аспанның  түсі ,
қызыл   түс  -  оттың,   күн  көзінің    символы,   ақ  түс  -  ақиқатты, қуаныштың,  бақыттың  
символы, сары түс -  ақыл – парасаттың қайғы –  мұңның   символы,  қара  түс  - жер  символы;  
жасыл  түс  -  жастықтың,  көктемнің  символы.  Затты  осы   түстердің    бірімен   бояғанда  оған   
белгілі   мән  беріледі.   Демек,  бояу   мен  түсті   таңдап   орналастыру   тарихында   әрбір   елдің    
ұлттық   өзіне   тән    талғамы  мен  татымы    болған. Түстер  адам  өмірінде  үлкен  роль атқарады.  
Түс  адамға  психологиялық  -  физикалық  жағынан  әсер  етеді Мысалы, жылы, суық түстен  адамға -
ширақтық  пен  еңбекқорлық,  қуаныш  пен  қайғы  сезімдерін  туғызады. Түстерді дұрыс  қабылдауға 
қабілеті бар  адам он мың түстердің  реңдерін  байқап, ажырата  алады. Қолөнер  бұйымдарын 
жасауда  әрбір түсті   белгілі   тәртіппен  кемпірқосақ   көркіне   лайықтап  орналастырылады. Өрнек 
дегеніміз – кез келген  бұйымның  сыртына  түсірілетін біртұтас  байланысты  әшекей. Жалпы 
алғанда  ою - өрнек  дегеніміз - әдемі  ырғаққа  арнаулы  жүйемен  құрылған  өрнек  бөлшектері. 
Композиция  дегеніміз - өрнекті  бұйымның  бетіне  реттеп  орналастыру,  жүйелеу. Композициялық  
тұйық  өрнектер  дегеніміз- шеңбер  ішінде, түрлі  бұрыштар  ішінде орналасқан өрнектер. 
Өрнектерді  орналастыру  үшін  симметрия  сақталу  керек.  Симметрия  дегеніміз - ою  өрнектің  екі  
жағының  тең  болуы. Ою-өрнекте  бір  элемент  қайталанып  келсе  мұны- ритм  дейміз.  Бұйымға  
салынатын  ою-өрнектің  бояу  түрлерінің  бір-бірімен  үйлесіп,  жарасым  табуы–колорит деп 
аталады.
— «Тәуелсіздік таңы» деп аталатын бұл композициялық шығармамызда симметрия, ритм, түс
үйлесімділік  заңдылықтарын   сақтай  отырып,  ілмек  бізбен   тоқыдым.  «Күн»,  «күн-көзі»,  «күн
сәулесі», «шыққан күн» оюлары кілемнің, тұскиіздің дәл ортасына салынады.  Халық қолөнерінің бай
мұралары бүгінгі күннің алтын қорына айналып отыр. Қай халықтың болса да, тұрмыс – тіршілігіне
қажетті әдемі бұйымдар мен заттарды дүниеге әкелген қолөнері болды. Халық шеберлерінің қолынан
шыққан  әдемілеп,  әсемдеп  тіккен  бұйымдары  көзімізге  ыстық  көрінетіні  анық.  Халық  арасында
осындай өнерімен әйгілі шеберлеріміз көп. Олардың қолтаңбасы күнделікті өмірде мен мұндалап үй –
үйде жайнап тұр. Осы халық шеберлерінің мұрасын, біздің қазіргі заманымызға дейін алып келушілер
кімдер?    Әрине, олар он саусағынан өнер тамған шеберлер. Мәшһүр Жүсіп Көшетұлының  аңыз
әдебиет үлгілерін жинақтаған еңбегінде мынандай үш асыл қасиет бар.  Асылдығы  бір – бірінен
өтеді,  бірі – көз, бірі – көңіл, бірі –  ақыл. Қазақ халқы бала тәрбиесіне ерекше мән беріп, әсемдікке
баулуда әлемнің әсемдігін көзбен көре білуге, зерделі болуға үйретіп отырған. Шеберлерді үлгі ете
отырып, қолөнерді үйреткен. «Өнер таусылмас азық, жұтамас байлық» - дейді халық даналары. Көне
көз қариялардан сұрастыру арқылы өзінің шеберлік қасиеттерімен халқының ғасырлар талғамынан
өткен асыл қазынасын меңгерген қолөнер шеберлері біздің ауылымызда да өмір сүрген, қазірде бар.
Соның  бір – екеуіне  тоқтала  кетейін. Халқымыздың мұрасын қазіргі кезге дейін алып келген ел
ішіндегі  он саусағынан өнер тамған шеберлер.  Халық  өнерін  игере білген,  ұлттық бұйымдарды
шеберлікпен тігетін  Рая, Нұргүлсім, Жұпарқан апа - әжелеріміздің қолынан шыққан бұйымдар әр
түрлі  көрмелерден  жүлделі  орындар  алып  жүр.  Ол  апаларымыздың  қолынын  шыққан  әдемі
бұйымдары  ауылымыздың  мұражайында  тұр.  Олардың  көзін  көріп,  қолөнерін  үйреніп,  өздерінің
тұрмыстық қажетін  өтеп отырған  Камалхан,  Роза,  Қарлығаш,  Айман сияқты апай көкелеріміздің
тіккен бұйымдары көздің жауын алады. Бабаларымыздың ғасырлар тарихынан өткен асыл қазынасын
осындай елдегі шеберлердің арқасында ұрпақтан – ұрпаққа жалғасып, бүгінгі ұрпаққа жетіп отыр.
Халық өнері мені қызықтырады. Оларды жоғалтпай, үйреніп, әрі қарай дамыту біздің міндетіміз.
— Өткенді  еске  алып, ойға  толам,
— Сұрыптап  тезге  салып, көп  ойланам,
— Ой түбіне  жете  алмай  титықтасам,
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— Қолыма   қайшы  алып,  ою оям  –  деп  Б.  Момышұлы  атамыз   айтқандай   мен  де   бос
уақытымда анаммен бірге ою ойып, оны кестелегенді  қолөнермен айналысқанды  ұнатамын. Қазақ
халқының   өзіне  тән  ерте  заманнан   қалыптасқан  ұлттық  тәлім- тәрбиесінің  асыл  қазынасы,  мол
тәжірибесі   бар.  Оның ұрпақ тәрбиесінің  негізіне  алынуы  - еліміздің    мүддесі,  халқымыздың
талабы.  Ұлттық  ою-өрнектердің   бүгінгі   заманға   пайдасы   зор.   Ендігі      міндет    ұлттық
дүниетанымын   ерекшелігін  танытатын  осы   өнер   саласын   заман    талабына  сай  жетілдіріп,
көркем,  рухани   қазына  ретінде  пайдалана   білу.   Қазақ    қолөнерінің    күрделі  саласы   ою-
өрнекті әлі  де  ғылыми   тұрғыдан    тереңірек  зерттей   түсу  қажет. Оюдың адам баласын тигізер
әсері мол. Адам ойын бір жүйеге келтіреді, денсаулыққа пайдалы жағы да аз емес. Ол жүйке қызметін
ретке келтіруге , ашуды, қайғыны басуға ықпал етеді .Бұл туралы Зейнеп Ахметова апамыз  Бауыржан
ата  туралы  жазған  естеліктерінде   көптеген  мысалдар  келтірген.  Атамыз  жазып  отырған  еңбегі
өнімсіз болған кезде қолына жедел қайшы мен қағаз  алып, түрлі  ою ояды екен.  Қорыта  айтқанда
ою-өрнек  дегеніміз-дәлдік,  есеп,  теңдік,  үйлесім,  жарасым, сәндік,   көркемдік,   парасаттылық,
жылылық,  сұлулық,  ойлылық,  ақылдылық,   зеректік,    көңілге    шабыт,     шаттық     ұялатады,
ептілікке, іскерлікке,  шеберлікке,  икемділікке,  дәлдікке   баулиды,  тәрбиелейді. Ою-өрнек  өнерге
деген  махаббат,  сұлулыққа  деген   құштарлық  жиын-тығы.  Ою  ойған  адамның  жүрегі  жылы,
нәзік   болады  -  деп  Бауыржан  Момышұлы  атамыз  айтқандай,  ою  оюды  үйрену,  осы  өнерді
жалғастыру біздің қолымыз.                                                                                               

                                    Пайдаланған  әдебиеттер
1.  Қазақстан  ұлттық  энциклопедия     7  том   Алматы,2005.
2. М.Ш.Өмірбекова. Қазақ  халқының   дәстүрлі  өнері Алматы,2003.
3. «Шаңырақ»  үй-тұрмыс  энциклопедиясы   Алматы.Рауан,1990.
4.  Ш. Өмірбекова.Энциклопедия. Қазақтың ою-өрнектері.  «Алматыкітап» 2003ж
5 Ә. Ысқаққызы. Сырмақ өнері. «Алматыкітап», 2007 ж.
6.  Сапар Төленбаев, М.Өмірбекова «Ою-өрнектердің жасалу жолдары» 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Машекенова Әсемгүл Шерниязқызы

БҚО, Казталов ауданы.  Талдыапан ауылы,
Талдыапан орта жалпы білім беретін мектебінің

өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі
Адалдық пен әділдік.№23-сабақ.

 Құндылық:  Ақиқат.
 Қасиеттер: Адалдық,  әділдік,  шыншылдық. 
 Сынып-5а  

Сабақтың мақсаты: Оқушыларға   жалпыадамзаттық ақиқат 
Қасиеттерін ұғындыру.
Міндеттері : 
-Оқушыларға  адалдық пен шындықтың  адами қарым-қатынастағы 
маңызын ашу.
- оқушылардың бойындағы шыншылдық,адалдық,әділдік
 қасиеттерін ашуға ықпал  ету.
-  Шындықты жалғаннан  ажырата білуге,әділ шешім қабылдауға,
cенімділікке,жауапкершілікке тәрбиелеу.

Ресурстар: 
(құралдар, 
мәліметтер)

 Сабақтың барысы :
1 Ұйымдастыру кезеңі 
                                   Тыныштық  сәті.
Арқаңызды тік ұстап отырыңыз. Көзіңізді жұмып,терең тыныс алыңыз. 

Әрбір тыныс алған сайын, неғұрлым көбірек босаңсып сабырды болуға 
тырысыңыз. Қазір біз орманға серуенге шығамыз. Өзіңіздің сынып есігіне 
қарй беттеп, есікті ашқаныңызды, дәлізбен өтіпдалаға шыққаныңызды 
елестетіңіз. Таза ауаны жұтып, шашыңызды желбіреткен желдің лебін және 

    Сабақ 
барысын 
талқылау:
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бетіңізді сәл-пәл қыздырған күн сәулесін сезініңіз. Орманға қарай жүре 
бастаңыз. Келе жатқанда абай болыңыз, жәндіктерді басып кетпеңіз. Бір 
минут тоқтап айналаға көз салыңыз.Табиғаттың әсемдігі мен балғындығын 
сезініңіз. Гүлдердің біріне жақындап, еңкейіп, оның нәіктігімен 
жұқалығына зейін салыңыз. Оны иіскеңіз және иісін жұтыңыз.Айналадағы 
бар нәрсені бақылап, ары қарай жүре беріңіз. Гүлдер гүлдермен ағаштардың
иісі құстардың дауысы және жәндіктердің ызыңын. Орманға ендей түсіңі, 
қараңызшыы, ағаштар биіктей әрі қалыңдай түсті. Жарық пен көлеңкенің 
ойынын қызықтаңыз., жапырақтардың ызыңын тыңдаңыз.  Біз өзімізді 
орманда бақытты әрі қауіпсіз сезініеміз. Алаңқайға шығып, осында бірнеше
минут демалыңыз. Түбіне барып отырғыңыз келетін ағашты таңдаңыз. 
Ағашқа жақындаңызда оның діңінен құшақтаңыз. Оның қуатталығын 
сезініңіз., ондағы өмір қуатын сезінуге және ұғыннуға тырысыңыз. Енді 
оның діңіне арқаңызды сүйеп отырыңыз. Көзіңізді жұмыңыз, терең тыныс 
алыңыз, және қоршаған айналаның жым-жырт тыныштығына көңіл бөліңіз. 
Орныңыздан тұрып, айналаға тағы бір көз қырын салыңыз.Келген 
жолыңызбен кері қайтуға ыңғайланыңыз. Жолыңыздағы жәндіктерді басып 
кетпеңіз. Міне, мектептің алдынада келдік. Айналаңызға тағы бір қараңыз, 
таза ауаны терең жұтыңыз. Осы жым-жырттық тыныштық, қанағат сезімін 
сезімін өзіңізде сақтаңыз.  Көзіңізді ашып күлімдеңіз!...

2 Үй тапсырмасын  тексеру.    
      «Адал бала» Корей ертегісі.
Сұрақтар 
1. Баланың алтын және күміс балтадан бас тартуының себебі неде?
2. Баланың іс-әрекетін адал деп айтуға бола ма?
3. Ақсақалдың қабылдаған шешімін қалай бағалар едің?
4. Шындықты баланың қай жерінен іздеу керек?
Дәйексөз. 
 «Шындық шырағы дауыл соқса да өшпейді»
                                                                          Ғ. Мұстафин.
-Біз шындықтан қаша  аламыз ба?
Жалғанның  шындығын ашпай,ақиқат ауасы еш 
уақытта жылымайды.Шындықтың беті ашылған кезде адамның
 шынайы бейнесі ашылады.Адасу жолының мыңдаған жолы 
болғанымен,одан шығудың бір ғана жолы- ақиқат болып табылады.

Самопознание
№9 2013ж 

қыркүйек

Әңгімелеу.
Мұғалімнің сыйы. "Үш елек."
Аңыз- әңгіме
                                                           Үш   елек. 
Бір адам  Сократтан  былай деп  сұрапты.
-  Сенің досыңның маған не айтқанын білесіңбе?
- Сәл кідір,-деп оны Сократ  тоқтатты,алдымен айтқалы тұрғаныңды үш 

рет електен өткіз.  
-Үш електен?
- Бірдеңе айтпас  бұрын,алдымен оны електен өткізу керек. Алдымен 

шындық елегінен.
Оның  шындық екеніне көзің жете ме?
-Жоқ мен тек естідім.
-Онда сен ол шындық па,жоқ па,оны білмейсің.Онда екінші елек 

жақсылық елегінен өтейік.  
Менің досым туралы жақсы нәрселер айтпақшысың ба, әлде жоқ па? 

Соны ойлан.

Қызықты 
психология

№3  2013ж
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-  Мен  тек естідім.
-Бірақ ол шындық па,жоқ па өзіңде білмейсің.
Үшінші електі қолданып  көрейік.Сен айтқың келгенді менің тыңдауым 

соншалықты қажет пе?
-Жоқ,ондай қажеттілігі жоқ.
-Сонымен,- деді Сократ,-Сен айтқың  келгендеріңде  шындық та, 

жақсылық та, пайда да жоқ
Оны айтудың қажеті не?
                Cұрақтар:
1.Сократтың  іс-әрекетіне қарап ,қандай адам деп айтуға болады?
2.Сократтың  бойындағы қандай жақсы қасиетті өз бойыңа алар едің? 
Әділдікке, шындыққа көз жеткізбей тұрып  жалған айту жақсылық 
әкелмейді және пайдасы болмайды.
Шығармашылық жұмыс,топтық жұмыс.
1 «Адалдық тобы» Адалдық-адамдықтың белгісі.Әңгіме жазу.
2 «Ақиқат  тобы»  Төмендегі  тірек сөздерді пайдаланып,
      Ақиқат туралы әңгіме құрастыру.
Ар-намыс,  шындық,адалдық ,уәде, жақсылық, азаматтық, қымбат өмір.
3   «Әділдік тобы». Жағдаятты талдау.
Ажар мен Алмагүл сабақтан келе жатыр еді.Ажар жарнамадан жаңа 

фильм басталғанын көріп :
  -Менің қалтамда апам самса алып жерсің деп берген ақша бар.Кеттік
Кино көрейік,-деді.
  Алмагүл:
 -Үйден сұранып шыққан жоқпыз.Іздеп қалады ғой,-деп,іркіліп қалды.
-Ештеңе етпес,мектепте болдық деп айта саламыз.
   -Ажардың ұсынысына сендер  қалай жауап бере едіңдер?
Топпен ән айту.
                                    Ақ көгершін         Сөзі   Н.Баймұхамедов.
                                                                        Әні    А.Жұбанов.
    Қайырмасы.
Үйге тапсырмасы.
№24-сабақ. «Ұстаздың шәкірттерін сынауы» ( аңыз-әңгімені оқу.)
« Мен уәдемде тұрамын» эссе жазу
Дәптермен жұмыс.
Адал және әділ адам қандай болады?Ерекшіліктерін бөліп жазу
Соңғы тыныштық сәті. Мен әуенді қосқан кезде бәріміз жүрегіміздегі 

таза, пәк сезіммен, қиял әлеміне аттанамыз
Бүгінгі сабақты еске түсіреміз,алған әсерімізді іштей айтамыз.

Сарсенбиева Айнагүл Энгельсовна
СОШ имени Гали Бегалиева

Западно -Казахстанская область
Казталовский район с. Кушанкуль.

Тема:  Урок –закрепление по творчеству А.С.Пушкина
Цель урока:  Закрепление изученного по творчеству А.С.Пушкина
                     Привить интерес к русской литературе.
Форма урока:  урок-игра
Наглядность:   портрет поэта, книги, интерактивная доска.
                             Ход урока:
Слово учителя:     Здравствуйте ребята. Мы с вами изучили биографию и творчество 

А.С.Пушкина. И сегодня подведем итоги. С творчеством А.С.Пушкина мы знакомы уже с детства. 
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Знаете его сказки, стихи.
И сегодня мы хотим больше узнать о поэте. Его жизни, творчестве. Эпиграфом нашей игры мы 

взяли слова самого поэта:
«Я лире посвятил, души прекрасные порывы»
       Игра состоит из четырех геймов.
1 гейм «Дальше, дальше, дальше…»
  За одну минуту нужно ответить на вопросы.
2 гейм « Заморочки из бочки»
    Вынимаете из мешочка бочки с номерами и определяете вопрос. А так же здесь есть номер «Ты 

мне, я тебе» , где вы задаете друг другу вопросы.
3 гейм Темная лошадка» 
    Вопрос от нашего гостя.
4 гейм «Гонка за лидером»
     Каждая команда по очереди отвечает на вопросы. Напоминаю, каждый правильный ответ один 

балл.
Итак, начинаем. Команды просим тянуть жребии и определить какой команде начинать игру.
1 гейм «Дальше, дальше, дальше…»
1. Где и когда родился А.С.Пушкин?
2.Как зовут няню Пушкина? 
3.Где учился поэт? 
4.Какой язык во времена Пушкина считался Светским? 
5. За какое стихотворение Пушкина сослали в ссылку? 
6.Назовите главных героев поэмы «Цыгане» 
7.Как называлось имение Пушкиных? 
8.Любимое время года Пушкина
9.Кому посвящено стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновение»? 
10. «У Лукоморья дуб зеленый.
        Златая цепь на дубе том,
        И днем, и ночью кот ученый
       Все ходит по цепи кругом…»
Откуда этот отрывок? 
11. В каком году было Декабристское восстание
12.Что написал поэт друзьям-декабристам? 
13.Что такое Анчар? 
14.Сколько раз Пушкин был в Болдино?
15.Кем был Самсон Вырин? 
16. Кто впервые перевел Пушкина на казахский язык? 
17.Назовите сказки Пушкина 
18.Кем оказался вожатый? 
19.Как зовут капитанскую дочку? 
20.Куда ехал Петр Гринев? 
2 гейм «Заморочки в мешочке»
1. Почему в XIX веке Москва напоминала большую деревню?
2.Почему русские аристократы пренебрегали русским языком? И на каком языке они говорили?
3.Когда и зачем приехал А.С.Пушкин в Уральск?
4. «Ты мне, я тебе»
Ваши вопросы к соперникам.
5.Какие повести входят « В повести Белкина»?
6.Прочитайте одно стихотворение наизусть.
7.За что Онегин и Ленский стрелялись на дуэли?
8.Какой случай помог избежать Петру Гриневу казни?
9.Кто впервые перевел Пушкина на казахский язык?
10.Какой казахский эпос перевел на русский язык поэт?
3 гейм  «Тёмная лошадка»
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     Угадайте, наш гость тоже любит Пушкина. Учила и меня. Привила любовь к русскому языку.
Правильно эта наша любимая Роза Джанибековна. Она приготовила для вас вопросы.
4 гейм. «Гонка за лидером»
1.Офицерское звание Пушкина при царском дворе
2.Где и когда Пушкин впервые встретился с А.П.Керн?
3. С кем стрелялся Пушкин на дуэли?
4.Кто такой пиит?
5.Назовите имя и фамилию коменданта Белогорской крепости.
6.Чиновником какого ранга был Самсон Вырин?
7.Как назывался первый путевой лист?
8.Как называется перевод письма Татьяны на казахский язык?
9.Назовите несколько поэм Пушкина.
10.Сколько детей было в семье Пушкиных? Назовите имена.
Подведение итогов игры. Определить победителя.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Малая Академия наук Республики Казахстан
Актюбинский филиал

 Малой Академии наук Республики Казахстан

  Тема:  «ВЗАИМОСВЯЗЬ МУЗЫКИ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА»
  Секция:  Медицина, валеология, психология
Докладчик:  Гилко Настя, 7 «б» класс,  г.Актобе, средняя школа № 29
Руководитель: Абикеш Жанна Зулхарнаевна - учитель музыки                                                               

средней школы № 29  
Научный руководитель: Конырбасова Н.Б. - преподаватель высшей 
                                             категории музыкального колледжа
                                             им. А.Жубанова г.Актобе 
                                                                    
                                       Содержание:
Введение……………………………………………………………………...........
1. Понятие «музыка» и общее представление…………..……………................
2. Влияние музыки на организм человека……………………………...............
2.1  Применение целебных свойств музыки…………………........................... 
3. Сравнительный анализ  влияния музыки на живые организмы ..................
4.Способы воздействия классики на психику человека ....................................
5. Способы воздействия рок- музыки на психику человека..............................
5.1. Влияние рок-музыки на человека.................................................................
5.2. Рок-музыка и психология подростка...........................................................
6. Определенные ноты влияют на определенные органы................................
Исследовательская работа...................................................................................
Заключение............................................................................................................
Сисок литературы.................................................................................................
Слайды...................................................................................................................
                                                                                                               
                                                    Введение
Каждый день большинство из нас слушает разную музыку, которая, так или иначе встретится где-

нибудь, независимо от того, хотим мы этого или нет – в машине, автобусе, супермаркете, кинотеатре, 
на улице, на дискотеке, в баре или ресторане – везде, где бы мы ни находились, нас сопровождают 
звуки музыки. При этом вряд ли кто-то задумывается, какое огромное влияние она оказывает на наш 
внутренний мир и внешнее его выражение – поведение. 

Конечно,  вряд  ли  характер  человека  подвергнется  сильным  изменениям,  если  он  невзначай
послушал пару песен по радио, а затем отправился выполнять свои повседневные обязанности. Здесь
речь идет именно о любителях музыки, о тех, кто не может жить без этих ритмов, у кого большая
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часть воспринимаемых звуков – это музыка. Многие дpевнейшие yчения содеpжат в себе различные
yтвеpждения и опыт, накопленный тысячелетиями, воздействия мyзыки на  человека. В дpевности
выделяли  три напpавления влияния мyзыки на человеческий оpганизм:  1)  на дyховнyю сyщность
человека; 2) на интеллект; 3) на физическое тело. Считается, что мyзыка может yсиливать любyю
pадость, yспокаивать любyю печаль, смягчать любyю боль и даже изгонять болезни. Всем наyкам и
изощpениям,  котоpые  пpидyмало  человечество,  дpевние  мудрецы  пpедпочитали  пpостые  звyки
мелодии, котоpые они ставили пpевыше всего. Особое внимание yделяется воздействию классической
мyзыки на оpганизм человека, которая  способствyет yскоpению выздоpовления

Актуальность: В современном мире остро становится проблема агрессивности среди подростков, 
их эмоциональная неустойчивость, что в конечном итоге приводит к нарушениям существующего 
законадательства, либо учащению случаев суицида.

Именно музыка является объектом данного исследования.
Предметы – классика и рок-музыка
Цель этого проекта - попытка раскрыть и объяснить особенности реакции человеческого 

организма на определённые звуковые раздражители, а точнее – прослушивание музыки. Многие 
люди, слушая музыку различных стилей и жанров, даже не задумываются о её влиянии на их психику
и поведение. Не важно, в какой степени это влияние проявляется, какой оно носит характер, к чему 
может привести, но с огромной уверенностью можно утверждать, что это влияние так или иначе 
является фактом.

Задачи исследования: 
1.     Раскрыть  понятие «музыка».
2.     Дать общее представление о различных стилях и жанрах в музыке.
3.     Осветить проблему целебных свойств музыки.

4. Показать способы воздействия классики и рок-музыки на человека.
5.

Понятие «музыка» и общее представление.
Начнём с того, что звуковые волны - это физическое явление, происходящее в различных 

агрегатных состояниях вещества. Уже с незапамятных времён человека окружали звуки. Ещё и 
музыки никакой не было, но было пение птиц, журчание ручья, шорох хвороста и шелест листвы. Все
эти звуки окружали человека и информировали его об окружающем пространстве. На основании 
врождённого и приобретённого опыта, человек воспринимает звуки по-разному. Например, высокий 
визг был сигналом тревоги. В то же время были успокаивающие звуки - шум дождя, свист ветра. 

Из вышесказанного, можно заключить, что различные по частоте звуки по-разному влияют на 
человека. Учёные установили, что это напрямую связно с ритмами головного мозга. Получая через 
органы слуха аудиоинформацию, мозг анализирует её, сравнивая со своими ритмами. У каждого 
человека ритмы протекают со своей частотой. Именно поэтому, так различны вкусы к музыке. Под 
старость функционирование процессов в головном мозгу замедляется, и человек перестаёт 
воспринимать быструю ритмичную музыку, отдавая предпочтение более спокойным и размеренным 
композициям. А всё потому, что мозг не поспевает обрабатывать быстро меняющуюся информацию.

          Что же такое музыка? Приведем некоторые значения этого слова:
Музыка - искусство стройного и согласного сочетания звуков, как последовательных (мелодия, 

напев, голос), так и совместных (гармония, соглас, созвучие); равно искусство это в действии. 
(Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля)

Музыка (от греч. musikе, буквально - искусство муз), вид искусства, который отражает 
действительность и воздействует на человека посредством осмысленных и особым образом 
организованных звуковых последований, состоящих в основном из тонов (звуков определённой 
высоты). Музыка - специфическая разновидность звуковой деятельности людей. С др. 
разновидностями (речь, инструментально-звуковая сигнализация и т. д.) её объединяет способность 
выражать мысли, эмоции и волевые процессы человека в слышимой форме и служить средством 
общения людей и управления их поведением. В наибольшей степени Музыка сближается с речью, 
точнее, с речевой интонацией, выявляющей внутреннее состояние человека и его эмоциональное 
отношение к миру путём изменений высоты и др. характеристик звучания голоса. Это родство 
позволяет говорить об интонационной природе Музыки. Вместе с тем Музыка существенно 
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отличается от всех остальных разновидностей звуковой деятельности людей. Сохраняя некоторое 
подобие звуков реальной жизни, музыкального звучания принципиально отличаются от них строгой 
высотной и временной (ритмической) организованностью. Эти звучания входят в исторически 
сложившиеся системы, основу которых составляют тоны, отобранные музыкальной практикой 
данного общества. (Большая советская энциклопедия)

Музыка - искусство согласованного сочетания составляющих звука, воздействующих на психику
человека. Музыка характеризуется воздействием на эмоциональное состояние людей, соотношением
частот  (высот),  громкостью,  длительностью,  тембром,  переходными  процессами.  (Словарь  по
общественным наукам)  С  каждым десятилетием музыка  становится  быстрее  и  агрессивнее.  Если
раньше танцевальной музыкой считались фокстрот и степ, а затем твист, то позднее появились диско
и евродэнс. Немного позднее получила широкое развитие электронная музыка. Это дало нам новые
ритмы 140, 150, 160 ударов в минуту и более. Но известно, что организм человека не рассчитан жизнь
в  этих  ритмах  постоянно.  За  подобный  прогресс  мы  платим  серьёзными  сбоями  в  центральной
нервной системе, нарушениями сна, депрессиями и повышенной раздражительностью. 

13. Влияние музыки на организм человека.
Если сравнивать музыкальную сферу искусства с другими ее отраслями, можно сказать, что это 

одна из самых вдохновенных его форм. Своим ритмом, мелодией, гармонией, динамикой, 
разнообразием звуковых сочетаний и колоритов музыка передает бесконечную гамму чувств и 
настроений. Её сила заключается в том, что, минуя разум, она проникает прямо в душу, в подсознание
и создает настроение человека. Соответственно своему содержанию музыка может вызывать в 
человеке самые разные чувства, побуждения и желания. Она может расслаблять, успокаивать, 
бодрить, раздражать и т.д.

И это только те влияния, которые осознаются нашим разумом. При этом, соответственно, мы 
регулируем свое поведение в зависимости от качества этого влияния. Все это происходит осознанно, 
при участии мышления и воли. 

Но существуют влияния, которые проходят именно «мимо» сознания, оседая в глубинных 
структурах нашего мозга и составляя значимую долю всех наших смыслов и мотивов. Конечно, 
нельзя преувеличивать роль музыки в построении человеческого «Я» и его поведения: существует 
масса факторов, и внешних, и внутренних, которые оказывают влияние на наш внутренний мир. Но 
нельзя и отрицать факт ее участия в формировании сознания. 

Интересно то, что насколько различна музыка, которую мы слушаем, настолько различны степень и
качество ее влияния на поведение. 

Говоря  о  влиянии музыки  на  поведение  и  характер человека,  необходимо отделить  собственно
музыку и тексты, которые она сопровождает. Дело в том, что тексты песен воздействуют напрямую (в
них  могут  содержаться  прямые  призывы  или  контекстный  смысл),  их  значение  воспринимается
полностью в соответствии с их содержанием.  Достаточно привести хотя бы содержание тех песен,
которые исполняются под звуки рок-музыки.

                       Вот отрывок из песни «Бог грома»: 
Я был воспитан демоном, 
Подготовлен к тому, чтобы править, как он. 
Я господин пустыни, современный железный человек. 
Я собираю темноту, чтобы доставить себе удовольствие. 
Я приказываю тебе: встань на колени перед богом грома, 
Богом рок-н-ролла».

                       Или песня «Я убиваю детей»: 
Бог сказал, чтобы я скальпировал тебя живым. 
Я убиваю детей. 
Я люблю видеть их умирающими. 
Я убиваю детей. 
Я заставляю рыдать их матерей. Давлю их автомобилем. 
Я хочу слышать их крики, кормлю их отравленными леденцами. 
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Я порчу им канун 1-го ноября. 
 Чтобы подчинить себе слушателей, заставить их воспринять то, что противоречит самой 

человеческой сущности, рок-музыканты, помимо неистового, бешеного шума и грома, подавляющих 
психику, используют световые эффекты в виде стробоскопа, который является не бутафорией, а 
частью сатанинского оружия против молодежи.

 Сочетание рок-музыки с игрой света стробоскопа приводит к нарушению всех барьеров 
нравственного суждения. Личность утрачивает свои рефлексы, механизмы естественной защиты. 

Орименение целебных свойств музыки
Многие дpевнейшие yчения содеpжат в себе различные yтвеpждения и опыт, накопленный 

тысячелетиями, воздействия мyзыки на животных, pастения и человека. В дpевности выделяли 3 
напpавления влияния мyзыки на человеческий оpганизм: 1) на дyховнyю сyщность человека; 2) на 
интеллект; 3) на физическое тело. Считается, что мyзыка может yсиливать любyю pадость, 
yспокаивать любyю печаль, смягчать любyю боль и даже изгонять болезни. Всем наyкам и 
изощpениям, котоpые пpидyмало человечество, дpевние мудрецы пpедпочитали пpостые звyки 
мелодии, котоpые они ставили пpевыше всего. Начиная с XIX в. наука накопила немало 
жизненноважных сведений о воздействии мyзыки на человека и живые оpганизмы, полyченных в 
pезyльтате экспеpиментальных исследований. Эксперименты велись в нескольких напpавлениях: 

Влияние отдельных мyзыкальных инстpyментов на живые  оpганизмы; 
влияние мyзыки великих гениев

человечества; 
индивидyальное воздействие

отдельных пpоизведений
композитоpов; 

воздействие на оpганизм человека
тpадиционных наpодных напpавлений
в мyзыке, а также совpеменных
напpавлений. 

Медики установили, что струнные
инструменты наиболее эффективны при
болезнях сердца. 

Кларнет улучшает работу кровеносных
сосудов.

Флейта оказывает положительное
воздействие на лёгкие и бронхи.

Труба эффективна при радикулитах и
невритах. 

Но среди музыкальных инструментов
можно выделить лидера по воздействию
на состояние человека это орган.

Постепенно накапливаются наyчные
данные, подтвеpждающие знания дpевних
мудрецов о том, что мyзыка -
мощнейший источник энеpгий,
влияющих на человека.

Еще в XIX веке yченый И.Догель
yстановил, что под воздействием мyзыки
меняются кpовяное давление, частота
сокpащений сеpдечной мышцы, pитм и
глyбина дыхания, как y животных, так и y человека. 

Известный pyсский хиpypг академик Б.Петpовский использовал мyзыкy во вpемя сложных 
опеpаций: согласно его наблюдениям под воздействием мyзыки оpганизм начинает работать более 
гармонично. 
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Выдающийся психоневролог академик Бехтеpев считал, что музыка положительно влияет на 
дыхание, кpовообpащение, yстpаняет pастyщyю yсталость и пpидает физическyю бодpость. 

Уже давно известно, что звуки колокола, содержащие в себе резонансное yльтpазвyковое 
излучение, за считанные секyнды yбивают тифозные палочки, возбyдителей желтyхи и виpyсы 
гpиппа, что под воздействием опpеделенных типов мyзыки yскоpяет свое движение пpотоплазма 
клеток pастений и многое дpyгое.

 Использование определённых музыкальных звуков также применяется для лечения сахарного 
диабета. 

Было yстановлено, что междy ypовнем сахаpа в кpови и психическим состоянием сyществyет 
пpямая связь. Таким обpазом, изменяя и pегyлиpyя свое психическое состояние, человек может 
изменить ypовень сахаpа в кpови.

 В этом большyю помощь оказывают аyдиокассеты с записью звyков пpиpоды: шyма пpибоя, пения 
птиц, pокота океанских волн, pаскатов гpома, шyма дождя. 

Недавно yченые из гетингемского yнивеpситета в Геpмании пpовели интеpесный экспеpимент: 
испытали на гpyппе добpовольцев эффективность сpедств для сна и магнитофонные записи 
колыбельных песен. На yдивление специалистов, мелодии оказались намного эффективнее 
медикаментов: сон после них был y испытyемых кpепким и глyбоким. 

Исследования pазных напpавлений в мyзыке показали, что лидеpом в избавлении от депpессий 
является мyзыка знаменитого Рави Шанкаpа. Особое внимание, как yже отмечалось выше, yделяется 
воздействию мyзыки великих гениев-классиков и вообще классической мyзыки на живые оpганизмы. 
Например, создатель мyзыкальной фаpмакологии амеpиканский yченый Роббеpт Шофлеp 
пpедписывает с лечебной целью слyшать все симфонии Чайковского и yвеpтюpы Моцаpта, а также 
"Лесного цаpя" Шyбеpта. Шофлеp yтвеpждает, что эти пpоизведения способствyют yскоpению 
выздоpовления. 

Ученые из Самаpканда пpишли к выводy, что звyки флейты-пиккало и клаpнета yлyчшают 
кpовообpащение, а медленная и не гpомкая мелодия стpyнных инстpyментов снижает кpовяное 
давление. 

По мнению фpанцyзских yченых, "Дафнис и хлоя" Равеля может быть пpописан лицам, 
стpадающим алкоголизмом, а мyзыка Генделя "стабилизиpyет" поведение шизофpеников.

 Михаил Лазаpев, вpач-педиатp, диpектоp детского центpа восстановительного лечения, утверждал 
что классическая мyзыка пpекpасно воздействyет на фоpмиpование костной стpyктypы плода. Под 
звyки гаpмонической мyзыки pебенок еще в лоне матеpи бyдет гаpмонично дyховно и физически 
pазвиваться.

 Исследования центpа под pyководством Лазаpева показали, что мyзыкальные вибpации оказывают 
влияние на весь оpганизм. Они благотвоpно влияют на костнyю стpyктypy, щитовиднyю железy, 
массиpyют внyтpенние оpганы, достигая глyбоко лежащих тканей, стимyлиpyя в них 
кpовообpащение.

 Слyшая отдельные классические пpоизведения, беpеменные женщины излечиваются от сеpдечно-
сосyдистых заболеваний, pазличных неpвных pасстpойств, то же самое пpоисходит и с плодом. 
Особенно pекомендyется слyшать бyдyщим мамам пpоизведения Моцаpта. Кстати, специалисты 
считают мyзыкy Моцаpта феноменом в области воздействия мyзыки на живые оpганизмы.

 Напpимеp, бpитанский наyчный жypнал "Nature" опy бликовал статью амеpиканской 
исследовательницы из калифоpнийского yнивеpситета, доктоpа Фpанзис Раyшеp о положительном 
влиянии мyзыки Моцаpта на человеческий интеллект. Возможно ли, чтобы она вызывала не только 
эмоциональные пеpеживания , но и способствовала большей эффективности yмственного тpyда? 

Лиpические напевы Чайковского, мазypки Шопена, pапсодии Листа помогают одолеть тpyдности, 
пpевозмочь боль, обpести дyшевнyю стойкость. В нашем сложном земном миpе любое явление 
можно напpавить и в положительнyю и в отpицательнyю стоpоны. 

14. Сравнительный анализ влияния музыки на живые организмы 
Если сравнивать музыкальную сферу искусства с другими ее отраслями, можно сообщить, что это 

одна из самых вдохновенных его форм. Своим ритмом, мелодией, гармонией, динамикой, 
разнообразием звуковых сочетаний и колоритов музыка сообщает бесконечную гамму чувств и 
настроений. Её сила содержится в том, что, минуя разум, она проникает прямо в душу, в подсознание 
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и создает настроение человека. Соответственно своему содержанию музыка может активизировать в 
человеке самые разные чувства, побуждения и желания. Она может расслаблять, успокаивать, 
бодрить, раздражать и т.д. Сила рок-музыки направлена на нравственное разложение молодежи, в 
самой программе ее, в оформлении и даже в деталях содержатся самые совершенные формы и 
методы для доведения слушателей до нравственного разложения и воспитания в человеке всего 
самого отрицательного и злобного.

В нашем сложном земном мире любое явление можно использовать как во благо, так и во вред. 
Мyзыка - не исключение. Действительно, множество мyзыкальных напpавлений действyют 
pазpyшительно на живые оpганизмы.

     32)Если классическая мyзыка yскоpяет pост пшеницы, то pок-мyзыка - наобоpот. 
Если под воздействием классической мyзыки yвеличивается количество молока y коpмящих 

матеpей и млекопитающих животных, то под воздействием pок-мyзыки оно pезко снижается. Вообще,
pастения и животные пpедпочитают гаpмоничнyю мyзыкy. 

Напpимеp, дельфины с yдовольствием слyшают классическyю мyзыкy, а pастения и цветы под 
классическyю мyзыкy быстpее pаспpавляют свои листья и лепестки. 

Под звyки совpеменной мyзыки коpовы ложатся и отказываются есть, pастения быстpее вянyт, а 
человек загpомождает свое жизненное пpостpанство хаотическими вибpациями.

услышав классические произведения, акулы собираются со всего океанского побережья.
Под звуки современной "попсы" коровы ложатся и отказываются есть.
Монахи из монастыря Бриттани обнаружили, что коровы, получая вместе с кормами еще и музыку 

Моцарта, дают больше молока.
В Канаде струнные квартеты Моцарта исполняются прямо на городских площадках, чтобы 

упорядочить уличное движение. Обнаружен и "побочный" эффект: в результате снизилось 
потребление наркотиков.

Любопытная деталь подмечена японцами: когда произведения Моцарта звучат возле дрожжей, то с 
их присутствием получается самая лучшая водка "сакэ".

Продуктивность дрожжей, используемых для приготовления традиционной рисовой водки, 
увеличивалась в 10 раз, если дрожжи "слушали" Моцарта.

Музыка Моцарта оказывает, несомненно, положительное влияние на процессы высшей мозговой 
деятельности, требующиеся для математики и шахмат.

Музыка повышает способность организма к высвобождению эндорфинов - мозговых 
биохимических веществ, помогающих справляться с болью и стрессом.

Музыка - лучший психотерапевт. Когда человек засыпает под нежные мелодии, он всю ночь видит 
хорошие сны.

Музыка снимает напряженность во время деловых переговоров, ученики под музыкальное 
сопровождение более внимательно слушают и значительно быстрее запоминают новый материал. 

15. Способы воздействия классики на человеческую психику.
Русский музыкальный критик А.Н.Серов писал: “Бах не перестает быть великим, быть может, 

величайшим, мелодистом. Только он любит заставлять петь не один голос, а многие разом, создает не 
одну нить мелодическую, а целую ткань одновременных мелодий”. Великий ученый Эйнштейн 
говорил, что в музыке Баха он слышал “гармонию Вселенной”. 

Медики давно обратили внимание на то, что музыка Шопена, да и не только его, помогает лечить 
болезни и души людей. В одних произведениях - бравурность и блеск, которые поднимают 
настроение, в других - нежность, поэтичность, мелодичность; такая музыка успокаивает, 
умиротворяет, приводит в гармонию чувства. 

Душа радуется, когда слышишь вальс Штрауса “На прекрасном голубом Дунае”!Такая музыка 
успокаивает, благотворно влияет на человека.  

Музыка рисует картину пробуждающейся весны и как символ её - подснежник, выглядывающий из-
под снега, нежный, хрупкий. Прислушайтесь, и вы почувствуете, как на душе становится теплее, 
спокойнее. Такие мелодии врачуют, оздоровляют. 

Духовная, религиозная музыка восстанавливает душевное равновесие, дарит чувство покоя. Если 
сравнивать музыку с лекарствами, то религиозная музыка – анальгетик в мире звуков, то есть она 
облегчает боль.(При подборе необходимо учитывать региональный компонент.)
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Но самый большой эффект, по мнению специалистов, на пациентов оказывают мелодии Моцарта. 
Этот музыкальный феномен, до конца еще не объясненный, так и назвали – "эффект Моцарта"...

В музыке можно найти все: и успокоение, и энергию, и здоровье. Надо лишь уметь слушать.

16. Способы воздействия рок-музыки на человеческую психику.
Как известно, далеко не каждое музыкальное направление позитивно влияет на организм человека. 

Рассуждая об этой закономерности, можно взять в пример современную рок-музыку. Этот 
музыкальный стиль имеет свои отличительные черты или средства воздействия на психику:

1. Жесткий ритм
2. Монотонные повторения
3. Громкость, сверхчастоты
4. Светоэффект
1. Ритм - одно из сильных способов воздействия на человеческий организм.    Простые, но мощные

ритмы вынуждают человека к ответной реакции (движения в ритм), от экстаза до галлюцинаций, от 
истерики до потери сознания.

В культе Вуду применялся особый ритм, который, при специальной последовательности 
музыкального ритма и заклинаний во время языческих ритуалов, мог ввести человека в состояние 
транса или экстаза. Хорошо продуманная система ритмов управляла телом и психикой человека, как 
инструментом в руках жрецов Вуду. Американские негры, перенявшие эти ритмы, использовали их 
как танцевальную музыку, постепенно переходя от блюзовых к более тяжелым ритмам.

Восприятие музыкального ритма связано с функциями слухового аппарата. Доминирующий ритм 
сначала захватывает двигательный центр мозга, а затем стимулирует некоторые гормональные 
функции эндокринной системы. Но главный удар направлен на те участки мозга, которые тесно 
связаны с половыми функциями человека. Барабанный грохот использовали вакханки, чтобы довести 
себя до неистовства, а также с помощью подобных ритмов в некоторых племенах осуществляли 
казнь.

Не менее сильному воздействию подвергается способность к анализу, здравому суждению, логике. 
Она оказывается сильно притупленной, а иногда вообще нейтрализованной. Именно в этом состоянии
умственно-нравственного замешательства дается зеленый свет наиболее диким страстям. 
Разрушаются барьеры нравственности, исчезают автоматические рефлексы и механизмы 
естественной защиты.

Особое внимание нужно уделить влиянию частот, употребляемых в рок-музыке, которые имеют 
особое воздействие на мозг. Ритм приобретает наркотические свойства при сочетании со 
сверхнизкими (15-30 герц) и сверхвысокими (80.000 герц) частотами.

Если ритм кратен полутора ударам в секунду и сопровождается мощным давлением сверхнизких 
частот, то способен вызвать у человека экстаз. При ритме, равном двум ударам в секунду на тех же 
частотах, слушающий впадает в танцевальный транс, похожий на наркотический. Преизбыток как 
высоких, так и низких частот серьезно травмирует мозг. На рок-концертах нередки контузии 
звуком, звуковые ожоги, потеря слуха и памяти.

2. Монотонные повторения.
 Рок-музыку можно обозначить, как монотонную, мотороподобную музыку, посредством 

которой слушатели могут впасть в пассивное состояние. Благодаря многократному 
прослушиванию воспитывается способность к более быстрому отключению и достижению состояния
пассивности. Может быть это не покажется на первый взгляд представляющим большую опасность, 
но вся беда в том, что состояние пассивности и отключения - это одно из важнейших средств 
вступления в связь с потусторонними силами. Беззащитная аудитория совершенно не подозревает, что
происходит глубочайшее вторжение в святая-святых своего существа - сознание и подсознание. 
Попадая в область подсознания, эти импульсы расшифровываются, реконструируются, чтобы быть 
переданными через память сознательному "я", пройдя через все барьеры, связанные с накопленным 
нравственным опытом. 

Эта тайна подсознания - едва ли не главная в психиатрии. В свое время ее объясняли и генной 
памятью, и тем, что якобы любое слово помимо смысла несет в себе гипнотический момент, но тайна 
осталась. С ней просто приходится считаться как с фактом. 
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3. Громкость. Наше ухо настроено воспринимать обычный звук в 55-60 децибел. Громкий звук 
составит 70 децибел. Но переходя все пороги нормального восприятия, сильный по интенсивности 
звук вызывает невероятный слуховой стресс. Громкость звука на площадке, где установлены стенки с 
мощными динамиками, используемые во время рок-концертов, достигает 120 дб, а в средине 
площадки до 140-160 дб. (120 дб. соответствует громкости рёва взлетающего реактивного самолета в 
непосредственной близости, а средние величины у плейера с наушниками составляют 80-110 дб.).

Во время такого звукового стресса,
- из почек (надпочечников) выделяется стрессовый гормон - адреналин. Такой процесс 
происходит при каждой стрессовой ситуации. Но воздействие раздражителя не прекращается и 
происходит перепроизводство адреналина, который стирает часть запечатленной в мозгу информации.
- Человек просто забывает, что с ним было или что он изучал, и умственно деградирует.
-  Не так давно швейцарские медики доказали, что после рок-концерта человек ориентируется и
реагирует на раздражитель в 3,5 раза хуже, чем обычно. При перепроизводстве адреналина 
происходит его частичный распад на адренохром. Это уже новое химическое соединение, которое по 
своему воздействию на психику человека сравнивается с наркотиком.

                          5.1.     Влияние рок-музыки на человека 

Переизбыток высоких или низких частот серьезно травмируют мозг.

 Американский ученый-медик Дэвид Элкин доказал, что пронзительный звук большой 
громкости способствует сворачиванию белка (сырое яйцо, положенное перед громкоговорителем на 
одном из концертов, через три часа превратилось «сваренным» всмятку). 

 Мощность на рок концертах с каждым годом только растет и уже давно перешло за 20 тысяч 
ватт.  

 Музыканты и певцы на данных выступлениях одеты как правило вызывающе и угнетающе 
(подражание слугам сатаны), все их поведение только и делает что насаждает насилие плюс тексты 
песен, особенно зарубежных исполнителей, которые прямо призывают к насилию и восхваляют 
сатану. 

 Кроме насилия рок-музыка способствует злоупотреблению наркотиками.

 Вы наверное замечали как подростки после концертов рок-группы выходили на улицы и 
нередко крушили, ломали что попало под руки.

  В Америке зафиксировали, что с приходом рок-музыки возросли случаи суицида. 
 Hаl Ziеglеr, один из первых распространителей рок-музыки, писал еще в 50-ых годах: "Я понял, 

что эта музыка проникает в молодежь потому, что ее ритм совпадает с ритмами в их организме. Я 
знал, что никто и ничто не сможет вышибить эту музыку из них... Они будут ее носить в себе всю 
свою жизнь" (журнал Lifе,28 июня 1968).

Цель этой музыки — создать океан бешеных звуков: барабанный бой, цимбалы, трубы, 
пронзительные крики, электронные синтезаторы — все это объединяется для решительного натиска 
на бьющуюся в горячке толпу. 

      I. С медицинской точки зрения 
 а) Физические эффекты. Проведены многочисленные исследования для оценки влияния рок-

музыки, вызывающей тяжелое травмирование слуха, зрения, позвоночника, эндокринной и нервной 
систем у лиц, пристрастившихся к этому жанру музыки. Когда мелодия поднимается — гортань 
сжимается, когда мелодия опускается — гортань расслабляется.  Кроме того, резко возрастает число 
лиц с сердечнососудистыми заболеваниями и расстройством равновесия в организме. 

Интенсивность специального освещения и использование лазерных лучей вызывают необратимое 
разрушение зрения, так как в случае проникновения луча в глаз он может вызвать ожог сетчатки с 
образованием слепого пятна. Кроме того, короткие вспышки света, следующие одна за другой в ритме
музыки, вызывают головокружение, тошноту, галлюцинаторные явления. 
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Адам Книст пишет: «Основное действие рок-музыки вытекает из уровня ее шума, который 
вызывает неприязненность, истощение, нарциссизм (самовлюбленность), панику, расстройство 
пищеварения, гипертонию, необычное наркотическое состояние. Рок не является безобидным 
времяпровождением. Рок — это наркотик, более смертоносный, чем героин, который отравляет жизнь
нашей молодежи. 

б) Психологическое действие. Как бы ни были губительны физиологические последствия рока, его 
психологические последствия еще более страшны, поскольку рок-музыка наносит своим слушателям 
глубокие психо-эмоциональные травмы. 

Вот некоторые последствия этих травм: 
1. Изменение эмоциональных реакций, вытекающих из сдерживания стремления к 

неконтролируемому насилию. 
2. Утрата контроля над способностью к сосредоточению. 
3. Ослабление контроля над умственной деятельностью и волей. 
4. Нервно-чувственное сверхвозбуждение, вызывающее эйфорию, внушаемость, истерию и даже 

галлюцинации. 
5. Серьезные нарушения памяти, мозговых функций и нервно-мышечной координации. 
6. Гипнотическое или каталептическое состояние, превращающее личность в подобие глупца или 

робота. 
7. Депрессивное состояние, доходящее до невроза и психоза, особенно при сочетании рок-музыки и

наркотика. 
8. Тенденция к самоубийству и убийству усиливается при продолжительном прослушивании рок-

музыки. 
9. Самоизувечивание в его различных формах, особенно на больших собраниях. 
10. Необузданные порывы к разрушению, вандализму, мятежу после концертов и фестивалей рока. 
 
                             5.2. Рок-музыка и психология подростка.
Швейцарские ученые во главе с доктором Клаусом Сабалем провели исследование, в котором 

выяснили о влиянии рок-музыки на психику подростков. Проследив за  их поведением, ученые 
пришли к выводу, что склонный к гормональным всплескам организм подростков, приходит в 
возбуждение от «рока». Эта музыка служит стимулятором выработки в организме адреналина, 
который в свою очередь «бьет по коже».

 Изменение  биохимических реакций организма в ответ на ритмическое воздействие музыки носит 
избирательный характер.   У звука есть еще степень громкости. И если она превышает определенный 
предел, происходит не просто запуск той или иной реакции, а ломка всего тонкого природного 
механизма – слуха, наиболее тонкого органа чувств в организме человека.

 При обследовании рок-туссовки учеными была выявлена большая группа подростков с признаками
заболевания, которому дали название – «музыкомания». Картина и симптомы  этой болезни очень 
схожи с приемом наркотиков -  появляется полная зависимость.

 Если человек без меры слушает  музыку такой эмоциональной силы, у него со временем может 
развиться  патологическое влечение к ней с постепенными изменениями сознания.

 Хотя по началу ничего страшного, казалось бы, не происходит – человек слушает музыку, однако 
звук постепенно усиливается. Хочется слушать ее все громче и громче. Это вызывает эйфорию – 
кратковременный подъем настроения, возбуждения.

 Зависимость от музыкального наркотика увеличивается, наступают определенные изменения 
личности. Если невозможным становится получить определенную «дозу» музыки, настроение 
портится, появляется раздражительность, нарушается сон. Дело в том, что механизмы воздействия 
музыкального и обычных наркотических средств, схожи.

 Резкие, трудноусвояемые звуки «рока», как правило, сопровождаются труднообъяснимым 
поведением, и в некоторых случаях дело заканчивается серьезными  расстройствами психики.

 По мнению немецкого, профессора Г. Рауха, определенные виды развлекательной музыки могут 
быть отнесены к сильным раздражителям нервной системы, вызывающим выделение стресс-
гормонов, которые как бы «стирают» часть запечатленной в мозгу информации. 5-7% исследованных 
психологами «фанов» рок-музыки состоят или должны состоять на учете в психоневрологических 
диспансерах.
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 В последние годы ученые психологи особо озабочены процессом неосознанного или осознанного 
стремления значительной части молодежи к  моральному и физическому саморазрушению.

  Разрушение морально-этических и духовных ценностей – почва для развития саморазрушающих 
форм поведения.  

Процесс  формирования неформальных групп вызван также проблемой века – одиночеством.
 Алиенация – отчуждение человека в обществе. И лучшей мерой отчуждения человека от его 

общества, всегда было искусство.
 Индивидумы крайне изолированы в обществе. Каждый говорит другому: ««Вот такой 

представляется жизнь моему внутреннему «Я», вот что происходит со мной, и вот что я по этому 
поводу чувствую. А вы?»

 Так как трудность положения одного человека есть одновременно трудность всеобщего положения 
и так как симптомы совпадают, то мы склонны считать этот репортаж из внутреннего «Я» о частном 
«аде» правдивым и применительно к нам и ко всем остальным.

 Выбирая для себя рок-музыку, молодой «бунтарь» как бы отвергает своим выбором то, что 
«старшие» считают хорошим, отказывается от их наследия. Мало книг, в которых подростки  
узнавали бы себя и жизнь, их окружающую, получали ответы на мучащие их вопросы.

 На эти вопросы они часто не могут получить ответы  и от  своих родителей.
 Им чужд примитивно-благодушный репертуар популярной эстрады, грубо говоря, попсы.
 А реальная жизнь – неукороченная, нерегламентированная, не приукрашенная – она повсюду. От 

нее не прикроешь ладонью глаза.
 Подростки видят и отцов и матерей – алкоголиков, и распавшиеся семьи и благополучных 

товарищей. Всякая несправедливость и фальшь обжигают юную душу. Не найдя поддержки и 
объяснения,  подросток в какой-то момент вдруг объявляет всякий позитив, который ему предлагается
ложью. А негатив, опрометчиво вводит в ранг правды, то есть жизни истинной, не придуманной.  
Этому во многом обязана своим рождением эстетика агрессивного (экспрессионизм), что 
характерно и для рока.

 Вот что говорит один из уже повзрослевших фанов рока: « Чем был для нас рок? Что-то очень 
близкое, понятное, рассказывающее о наших же проблемах нашим же языком. Первый выход на рок-
концерт знаменовал собой начало «взрослой» жизни. Знание названий рок-групп и их участников 
считал универсальным тестом для проверки человека на «культурность». Рок был не просто музыкой, 
созвучной моему восприятию мира, но и способом, при помощи которого я искал место среди своих 
сверстников.  И хотя сами символы утратили для меня былое значение (волосы до плеч, рваные 
джинсы) и само пристрастие к высшей символике я считаю теперь признаками  инфантилизма,  
осталось наивное «чувство поколения» -  чувство уверенности, что я не один».

  В поисках общности они собираются вместе, создают песни об одиночестве и исполняя их, уже не
чувствуют себя столь одинокими.

 Рок – это возможность скорейшего самоутверждения,  в котором так остро нуждается 
подросток.

 
     6. Определенные ноты влияют на определенные органы.

 звуковая частота, соответствующая ноте до, влияет преимущественно на функции желудка и 
поджелудочной железы:

 ре - на желчный пузырь и печень;

 ми - на органы зрения и слуха;

 фа - на мочеполовую систему;

 соль - на функции сердца;

 ля - легкие и почки;

 си - на функцию энергообмена, согревая тело.
Низкие звуки резонируют больше с нижней частью тела, высокие - с верхней (головой).
Экспериментально доказано, что музыкальнее звуки заставляют вибрировать каждую клетку 

нашего организма, электромагнитные волны воздействуют на изменение кровяного давления, частоту 
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сердечных сокращений, ритм и глубину дыхания. Не случайно в современной медицине всё большее 
распространение получает наряду с фитотерапией и арттерапией музыкотерапия. Речь идёт о 
восстановлении здоровья человека при помощи занятий музыкой.

                                                      Заключение

1. Музыка нужна разная – и серьезная и легкая. Это аксиома. Так  к какой из них причислить стиль 
«рок», где недостаточно музыкально-образованный, безкультурный и совсем не общепринятый 
исполнитель, становится лекарем душ, глашатаем правды и говорит о самом главном?

 В наши дни запретов не существует, но свобода усугубила проблемы.
Невысокий интеллект  не дают им возможности задуматься о содержании предлагаемых им форм 

поведения, лозунгов и ритуалов.
 Они главным образом удовлетворяются возможностью привлечь к себе внимание окружающих, 

старших, дефицит которого испытывают и чувством мнимой защищенности, которое им дает 
принадлежность к какой бы то ни было многочисленной группе. 

В силу особенности средств музыкальной выразительности, их влияния на психику, способности 
музыки, как никакого другого вида искусства, модулировать сложнейшие процессы духовного мира 
человека, она имеет исключительно сильное нравственное воздействие на эмоциональную сферу и 
нравственный мир, что приобретает сегодня особую актуальность.

Ни для кого ни секрет, что музыка занимает немаловажное место в нашей жизни. Но обычно мало 
кто отдаёт себе отчёт в том, что она предназначена не только для развлечения и воспитания. Музыка 
также обладает особенностью оказывать заметное воздействие на психоэмоциональное и физическое 
состояние человека. В силу особенности средств музыкальной выразительности, их влияния на 
психику, способности музыки, как никакого другого вида искусства, моделировасть сложнейшие 
процессы духовного мира человека.

        2.Сегодня можно наблюдать еще и такую картину. Вроде бы и семья у подростка 
благополучная и традиции семейные соблюдаются, а внутри у подростка все кипит от возмущения и 
злобы, или того хуже -  полное равнодушие. А дело в том, что  родители не интересуются духовной 
жизнью своих детей. Одет, обут, что еще нужно?

 В таких семьях ребенок с детства привыкает к материальным ценностям, и если личность не 
пустая, то в роковой момент переходного периода, он перестает воспринимать своих близких как 
собеседников.

       3. Другая ошибка – когда дети воспринимаются только как дети и не посвящаются в семейные 
проблемы. Или, напротив – к ребенку предъявляют слишком много требований, с которыми справится
в одиночку он не может, но и в строгой семье не хочет показаться слабаком. Позже такая проблема 
перерастает в «комплекс сильного человека».

 Любое непонимание в подростковом возрасте перерастает во взрослую жизнь.
 Подростку перерабатывать свои эмоции в одиночку очень трудно, ему жизненно необходимо с кем 

нибудь  поделиться. Это главная причина попадания подростка в компанию, или  какое то увлечением.
И музыка в этом случае лучше всего сближает.

 Сегодня в подростковой среде не слишком популярно понятие того, что хорошо, а что плохо. И 
много музыки, в том числе и рок – музыки, в тексте которой нет определенного смысла. Такая музыка
не «грузит» проблемами, мыслями.  Времяпрепровождение под музыку – балдеж. Нет даже и мысли о
том, что уже выявлено медиками и психологами – приверженцы «тяжелого рока», металла, теряют 
способность к самостоятельному и здравому соображению. У них меняются основные 
физиологические процессы: кровяное давление, соотношение адреналина в крови, повышается 
возбудимость и агрессивность. «Тяжелая» музыка пробуждает низменные, тяжелые инстинкты в 
человеке.

 Еще древнегреческий мудрец Платон говорил: « Гармония души во многом зависит от того, 
какие мелодии слышит ребенок в младенческие, отроческие годы».

 Л.Н. Толстой в «Крейцеровой сонате» с неподдельным страхом описал душевную 
зависимость личности от музыки: « Чужое настроение и состояние передавалось слушателю 
помимо его желания и подчиняло его волю». Историческая неизбежность предопределила этап, 
когда творцы досуга составляют когорту избранных и малочисленных дарований, а массы отошли от 
домашнего творчества, превратившись в потребителей культуры.
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 Человек – потребитель  далек от саморазвития и самовоспитания.
 Можно проговорить чужие слова, пропеть чужой ритм, «оттянуться», но чужую жизнь прожить 

невозможно. У каждого она своя.
 Так что такое «рок»? Добро или зло? Как нам воспринимать его? Стараться  оградить от него 

наших детей или напротив – пропагандировать философию «рока»?
 Прежде всего, надо научиться отличать «зерна от плевел».

Таким образом, надо признать, что повышенное внимание средств массовой информации к рок-
музыке нельзя оценить иначе, как путь к нравственному разложению юношества. Это опасность 
очень большая и она постоянно возрастает. Многие, так или иначе насаждающие или 
способствующие насаждению этой разлагающей музыки, упорно твердят, что запрет может только 
повысить интерес молодежи, но дело ведь не только в запрете. Надо прежде всего прекратить 
пропаганду этой музыки. А главное — надо противопоставить ей настоящую музыку. Заполнить 
телевизионное время и радио музыкой классической, народной, фольклорной, тематической и т. д. в 
самом лучшем исполнении.  

 Нужна активная борьба с рок-музыкой, еще более наступательная, чем агрессия 
иллюминатов. Если мы хотим, чтобы наши дети и внуки вообще дожили до старости.

Вывод: Музыка- это действительно очень хорошее лекарство, просто нужно его правильно 
принимать! И каждый человек должен понять, что без музыки нельзя жить
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Сыни тұрғыдан ойлауды дамыту 

Жоспар  бойынша  құрылымдаған  сабақтар  барысында  біліктілікті  арттыру  курсындағы
бағдарламаның жеті модулін енгізу-бұрынғы сабақ жоспарыма қарағанда біршама өзгерістер енгізіп
қана қоймай,балалардың да сабаққа деген ынтасын арттыратынына сенімім мол болды.  Сондықтан,
жоспарлаған сабақтарыма оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер,сыни тұрғыдан ойлау, оқыту үшін бағалау
және  оқуды  бағалау,  ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды  пайдалану,т  алантты  және
дарынды  балаларды  оқыту,  жас  ерекшеліктеріне  сәйкес  оқыту  және  оқу,  оқытуды  басқару  және
көшбасшылық модульдерін   бір-бірімен  ықпалдастыра  отырып өткізу  менің  басты мақсатым деп
ойлаймын.  Сыни тұрғыдан ойлауды дамыту жобасының мақсаты- барлық жастағы оқушыларға кез-
келген құбылыс пен заттарға, әрекет пен мазмұнға сыни тұрғыдан қарап,  көптеген пікірдің ішінен
біреуін  таңдауға  саналы  шешім  қабылдауға   үйрету.  Сыни  ойлау  «ойлау  туралы  ойлану»деп
сипатталған. Ол маңызды мәселелерді талқылау және тәжірибені ой елегінен өткізуді қамтиды»[1,49
бет].  Оқушыларды  қарым-  қатынас  жасай  білуге,қажет  жерде  өз  көзқарасын  өзгерте  білуге,  топ
алдына шығып, өз тұжырымын айта білу, ойын дәлелдей білу, шығармашылық қабілеттерін дамытуға
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үйрету мақсатында сыни тұрғыдан ойлау модулін сабақ жоспарымда ұтымды пайдалануға тырыстым.
Осы мақсатқа сәйкес міндетім-сабақтарымды белсенді түрде ұйымдастыру,әр оқушының еркіне қарай
жауап беруіне жағдай жасау. Сабақ барысында сабақ жоспарымды «Қызығушылығын ояту,мағынаны
тану және ой толғаныс»бойынша сатылай құрдым.  Әр түрлі  стратегиялар арқылы жүзеге асыруға
талпындым  және  де  сыни  тұрғыдан  ойлауға  үйретудің  мынадай  шараларын  басшылыққа  ала
отырып,оны оқушыларға түсіндіріп өттім.

-Оқушылардың бір-бірінің жауабына жасаған сынының дәлелді болуы;
-Үйрену барысында оқушылардың белсенді іс-әрекетін қолдауы;
-Оқушылардың ойлануына,ойын ашып айтуға уақыт беруі;
-Әр түрлі идеялар мен пікірлерді қабылдауы;
-Сыни тұрғыдан ойлауларын бағалауы;
-Сабақта өз пікірін айтпай қалған оқушының болмауы; 
Балалардың  қызығушылығын  оятып,олардың  сыни  тұрғыдан  ойлау  дағдыларын  дамыту  үшін

қолдануға болатын түрлі әдістер жеткілікті . «Сыни  тұрғыдан ойлау мәнмәтінді есепке ала отырып,
бақылау  мен  тыңдау  арқылы  дәлелдер  жинастыру  және  шешім  қабылдау  үшін  талапқа  сай
өлшемдерді  қолдану  сияқты  дағдыларды  дамытуды  қарастырады.  Сыни  тұрғыдан  ойлаудың  бұл
дағдылары төмендегідей сипатталады:
- бақылау;
- талдау;
- қорытынды;
- интерпретация;» [1,49 бет].

Әр  сабағымды  «Сергіту  сәтімен»  бастауымның  өзі  оқушылардың  келесі  сабақтан  да  жаңа
бастаманы күтетінін аңғартты. Осыдан кейін олар енді мына сергіту әдісімен бастайықшы деп өздері
ұсыныс-таңдауларын  жасап  жатты.  Бұндай  тың  бастама  оқушылардың  сабаққа  деген  ынтасын
бұрынғыдан  да  арттырып,  өзара  ынтымақтастық  атмосферасын   қалыптастыруға  зор  ықпалын
тигізеді. Оқушыларды топқа бөлу үшін үлестірмелер таратып,сол арқылы сынып үш топқа бөлінді.
Әрине,бірінші  рет  топқа  бөлген  кезде  ретсіздіктер  болды,  «Менің  тобым қайда?»-деп  аңтарылып
қалушылар  болды.  Шет  тілі  болғандықтан,сөздің  семантикалық  топтастыруын  ескермей,біраз
даурығысып  жатты.  Бір-екі  сабақтан  соң  оқушылар  топқа  бөліну  кезінде  реттеліп,бір-біріне
үлестірмелері арқылы қай топ екенін айтып беріп жатты. Кейінгі сабақта «Cars», «Boats»,«Colours»
деп мағынасы бірлескен сөздер арқылы топтастырдым. 

 10-сыныптағы  орта  мерзімді  сабақ  жоспарымдағы  «Youth  Organization  in  Great  Britain»
тақырыбы бойынша мәтінмен жұмыс барысында оқушылардың түсінуіне, қабылдауына жеңіл болу
үшін бірінші сол мәтіндегі таныс емес сөздермен жұмыс жүргізіп, «Brainstorming», «Station»әдістері
арқылы  оқушылардың  сөздік  қорын  молайту,  сөйлеу  дағдыларын  дамытумен  қатар  пәнге  деген
қызығушылықтарын арттыру,ынтымақтастыққа,ұжымшылдыққа баулу болды. Ол үшін А3 қағазына
әр топ өздері аудармасын, дұрыс жазылуын білетін сөздерін жазулары керек болды. Белгі берілген
сәтте  келесі  аялдамаға  барып  ондағы   жазылмаған  сөздермен  сол  топтың  сөздігін  толықтырды.
Аялдаманы ауыстыру кезінде «Get on or get off to the next Station» деп белгі беріп отырдым. Соңғы
аялдамадан  соң  барлық  топтар  өз  орындарына  келіп  жайғасып,өздерінің  сөздік  қорлары   қандай
сөздермен  толықтырылғанын  қарап  шығып,әр  топтан  бір  оқушыдан  шығып  дауыстап   оқыды.
«Аялдама»  әдісі  оқушыларға  ұнады,бұл  ойларын  олар  сабақ  соңында  жүргізілген  «Жарық
жұлдызға»жазған пікірлерінен байқадым. Бұл үшін, мысалы, «callaborative»сөзін қолдану арқылы қай
топ неше сөз пайдаланады,әрі ол сөздерінің аудармасын біле ме, мағынасы бар сөз бе осының бәрін
ескере  отырып жазуға  берілген тапсырма  кезінде  оқушылар мен күткеннен  де  көп  сөз  қолданып
айтып  шыққаны  мені  қуантты.  Қазіргі  кезде  тілдердің  үштұғырлылығы,12-жылдық  білім  беру
бағдарламасына  сай  бастауыш  сыныптан  ағылшын  тілін  оқыту  мұғалімдерге  зор  талап  және
мақсаттар  қояды.  Ал,  бізде  қазақ  халқының  діліне  сай  балалар,  оның  ішінде  ауыл  балалары  өз
ойларын ашып айтуда көп жасқаншақтайды,жеткізіп айта алмай жатады. Ол үшін оқушылардың өз
ойын еркін жеткізуде ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыра отырып,ұйымшылдықпен жұмыс
түрлеріне бейімдеп,әдіс-тәсілдерді түрлендіру арқылы өткізілген сабақтар тиімді болады. Сондықтан
«Сыни тұрғыдан ойлау» модулінің ұтымды да пайдалы жағы көп екеніне көзім жетті.Әр топ өздері
құрастырған  сөздерін  тақтаға  шығып  қорғап,қалған  топ  мүшелері  олардың  сөздерінің  аудармасы
қандай, сөздің мағынасы бар ма, әлде сөз санын молайту үшін ғана пайдаланылған ба сол жағын
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мұқият тыңдап,қадағалап отырды. Сабақтың бұл кезеңдерінде оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдер,
оқытудағы көшбасылық,дарынды және  талантты оқушы, жас ерекшелігіне сәйкес оқыту,  оқытуды
бағалау  және  оқу  үшін  бағалау  өз  алдына  қолданылып  отырады.  Себебі,  топтық  жұмыс  кезінде
өздігінен әр топтан бір көшбасшы шығатынын аңғардым, ол топта бір кейде екі  оқушы болуы да
әбден мүмкін.

Сабағымның  барысында  мәтінмен  жұмыс  кезінде  ақпараттық-коммуникациялық  технологияны
пайдалана  отырып  өткізу  мақсатында  мультимедиа  кабинетінде  сабақ  өткіздім.Үнемі  электронды
оқулықпен жұмыс жасауға мүмкіндік бола бермейтіндіктен,интерактивті тақтаны пайдалана отырып
мәтінді  тыңдау,мәтіннен кейінгі  сұрақтарға жауап беру оқушылар үшін қызықты тапсырмалардың
бірі.  Кейс-стади  әдісі  арқылы  оқушылар  бір-біріне  мәтіннен  кейінгі  берілген  сұрақтарға   ойлана
отырып жауап берулері  керек.   Мәтін соңында берілген:-What  kind of  Youth organizations  in  Great
Britain do you know?What is their main characteristics?Are there any youth organizations in your country?»
тағы да басқа сұрақтарға жауап беріп,бір-бірін толықтырып отырды. Сұрақ-жауап кезінде кейс-стади
әдісін  пайдалану  тиімді  екендігіне  көз  жеткіздім.  Жоспар  бойынша  екінші,үшінші  сабақтарымда
оқып,  аударып,  сұрақтарға  жауап  берумен  шектеліп  қоймай,негізгі  мәліметтерді  есте  қалай
сақтағандарын  тексеру  үшін  кластерлік  әдісті  қолдандым.  Бірінші  сабақ  барысында  кластер  мен
постермен қалай жұмыс істеу керек екендігін түсіндіріп өттім, себебі бұрынғы сабақтарымызда сызба
ретінде  пайдаланған  нәрсенің  өзі  аты  кластер  болып өзгеруінің  өзі  оқушылар  үшін  бір  жаңалық
болды. Сондықтан кластер «cluster»»сөзінің ағылшын тілінде қандай мағына беретінін голоссарий
арқылы негізгі мағынасын тауып,түсіндіріп бердім. Яғни, «бірнеше біртектес даналарды бір топқа
бірлестіру»деген сөз дегенді айтып,аудармасымен таныстырдым. Дәстүрлі сабақ кезеңдерінде сызба
арқылы  тапсырмалар  беретінмін,  курстан  кейін  сызбаны  кластер  сөзімен  ауыстыруымның  өзі
оқушыларда қызығушылық туғызды. Басында қалай жасағаным дұрыс болар еді дегендей абдырап
қалғандарымен кейіннен тапсырма оларға ұнайтынын,жұмыс кезінде жалықтырмайтынын байқадым.
Бұлай  ойлауыма  оқушылардан  алынған  «Жарық  жұлдыздағы»  пікір-ұсыныстарынан  байқадым.
Айдана деген оқушым сабақтан алған әсерлерін немесе ой- пікірлерін жазып беруін сұрағанымда өз
ойын әдемі өлең жолдарымен өрнектеп жазып берді:

Оқып,біліп,үйрену,                                Үш тұғырлы ел болу-
Әркімге де керек-ақ.                               Біздер үшін үлкен бақ.
 Кері байланыс арқылы сабақ соңында стикерлерге өз ойларын оқушылар бүкпесіз,ашық жазып

қалдырды.«I  like  group  work»,«The  Lesson  is  very  interesting»  деп  бұндай  тапсырманың  өзі
оқушылардың ойлау қабілетін  дамыта отырып,сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамытуға ықпалы
зор болды деп ойлаймын.Оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауы мен үйренуге бағытталған мағынаны
тану кезеңінде оқушылар өз бетімен жұмыс жасап,белсенділік көрсетуі үшін INSERT стратегиясын
қолдандым.  Бұл  әдіс  оқығандарын  түсінуге,  өз  ойына  басшылық  ете  білуге,  ойын  айта  білуге
үйрететін ұтымды құрал. INSERT Strategy бойынша «I know,Idon’t know,I will know» әдісі бойынша
мәтіннен  алған  мәліметтерімен  бөлісіп,ынтымақтастықта  жұмыс  жасады.  Шет  тілінде  берілген
мәтінді аяғына дейін оқып шығу,оның негізгі мағынасын түсіну әсіресе деңгейі төмен оқушылар үшін
күрделі жұмыс. Сондықтан бұндай оқушылардың оқуға салғырт қарауы салдарынан берілген мәтінді
немесе  тапсырманы  түсіне  алмауы  жиі  кездеседі.Ал,  жоғарыдағы  әдіс  мағынаны  түсіну  кезеңін
ұйымдастыруда  таптырмас  құрал.  Ғылыми  -  зерттеу  нәтижелері  сабақта  диалогтің  маңызды  рөл
атқаратынын  көрсетті.  Мерсер  мен  Литлтон  (2007)  өз  еңбектерінде  диалогтік  оқыту  сабақта
оқушылардың  қызығушылығын  арттырумен  қатар,  олардың  білім  деңгейінің  өсуіне  үлес
қосатындығын атап  көрсетеді  [1,39  бет].  Осы бағытта  сабағымда  оқушылардың шет тіліне  деген
қызығушылығын арттыру мақсатында диалогтік тапсырмалар бердім.Оқушылар біріне бірі сұрақтар
қою арқылы жауап берді,сұрақты өзім қойып, оқушы жауап берді

Оқушының  білім  алуын  қолдау  үшін  сұрақ  қоюдың  түрткі  болу,сынақтан  өткізу  және  қайта
бағыттау сияқты әртүрлі  тәсілдерін  пайдалануға болады. Оқытуды диалогтік тәсілмен дамытудағы
сұрақтардың маңызын қарастыратын болсақ,сұрақ қою арқылы мұғалім:
- оқушыларды тақырып бойынша және сындарлы сөйлеуге ынталандырады;
- оқушылардың шынайы қызығушылығы мен сезімдерін анықтайды;
- білімге құштарлықты дамытады және зерттеуге ынталандырады;
- оқушыларға білімін қалыптастыруға және вербалдандыруға көмектеседі; [1,41бет].
- оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауына ықпал етеді;
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Әсіресе  төменгі  сыныптарда  (5-6  сыныптарда)  осы  әдіс-тәсілдер  арқылы  танысу  кезеңі
кезінде,мекен-жай сұрасу,достары мен отбасылары туралы жұптық жұмыс жүргізу кезінде бір-біріне
сұрақтар  қойып,жауап  беруге  жауапкершілікпен  қарайды,бірінің  қатесін  бірі  түзейді,  сол  арқылы
достарының алдында беделі артады, білмей жатса біріне-бірі көмектеседі, әр уақытта көмек қолын
созуға  дайын  екендігін  көрсетеді.  Әр  сабағымда  оқушылардың  бірімен  бірі
ынтымақтастықта,бірлікте,ұжымдаса  жұмыс  істеуге  ынталануы  мақсатында  диалогтік  әңгімені
дамытудың топтық және жұптық тәсілін пайдаландым. Мысалы: What is your name?-My name is…
Where are  you from?-I’am from Kazakhstan.  How are  you?-I’m fine(OK,  all  right)  Кеис-стади әдісін
қолдандым. Сөздікпен жұмыс, мәтінге өзара талдау жасау кездерінде,  мәтіннен кейінгі  сұрақтарға
жауап беру, дұрыс-қатесін тексеруге арналған жазбаша жаттығуларда жұптық жұмыс әдісі шет тілі
пәні үшін өте тиімі екендігін аңғартты. Осындай жұмыс тәсілдерін орындай отырып оқушылар бірін-
бірі түзейді, тыңдайды, бір-бірінің ой-пікірімен санасады, бір-бірін мақұлдайды. Оқушы мен оқушы
арасындағы жұмыспен  ғана  шектеліп  қоймай,  қиындық тудырған  сұрақтарда  өз  кезегінде  мен де
оқушыларға көмек қолын созып,  қосымша сұрақтар арқылы олардың ойлануына мүмкіндік беріп,
қызығушылығын арттырып отырдым. Оқушылар сабақ үстінде өз беттерімен жұмыс істеп, мәтінді
талдап,  өз  көзқарастарын  айтуға  дағдыланды.  Сабақта  қолданған  жаңа  әдіс-тәсілдер  оқушыларға
батыл сөйлеп, көпшіліктің арасында өзін еркін ұстауға, ойларын еркін жеткізуге, оқушының өз-өзіне
деген сенімінің артатындығына көз жеткізеді.  «True?or  False?» сұрағына жауап беру үшін әр топ
«Түртіп  алу»әдісі  арқылы  жаттығуды  дәптерлеріне  жазып,  сөйлемдерінің  дұрыс,  қателігін
тексерді.1.There  are  1500000  members  in  the  YO  inGreat  Britain.-False.(there  are
1300000members).2.They were founded in the same year in 1908.-True. Осылайша барлық сөйлемдерді
оқып,талдап шықты.

Оқушылар мұндай шағын топтарда бірін-бірі  бағалауға да мүмкіндік алады,  әрі  қай оқушының
мүмкіндігі  қандай деңгейде екенін  байқауға  да  мүмкіндік  көп.  Сабақ соңында әр топтың бағалау
парағы бойынша топтар өзін-өзі  бағалап,қорытынды бағаны мен шығардым. Оқушыларды бағалау
кезінде «All  right»,  «You are  very active today»,  «You work  is  the  best» деп қолпаштап,көтермелеп
отырдым.  Топтар  өздерінің  бағаларына  қанағаттанғандарын  білдірді.  Формативті  бағалау  оқыту
үдерісін қолдану барысында сабақтарымда оқушылардың интеллектуалдық,оқу-танымдық әрекетіне
басшылық  жасады.  Олар  бірлесе  ынтымақтастықта  істеген  жұмыстарына  риза  екендіктері  көз
жанарларынан, бал-бұл жанған жүздерінен байқалып тұрды.

Оқыту  теориясының  негіздерін  білу,  түсіну,  қолдану  арқылы  мен  өз  тәжірибемде  талдау  мен
жинақтауды, зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруды үйрендім. Өз жұмыстарыма рефлексия жасап,оны
талдау, бағалау арқылы менің оқыту мен оқу үдерісіне деген көзқарасым өзгерді. Сонымен қатар сыни
тұрғыдан  ойлауды  дамыту  әрбір  оқушының  өздігінен  білім  алуын,сыни  тұрғыдан  ойлау
іскерлігін,зерттеу  жұмыстарын  жасауға  мүмкіндіктерін  ашады.  Оқушы  тек  білім  алып  қана
қоймай,сонымен бірге  ұжымдағы қарым-қатынасқа  қалыптасады,бірін-бірі  сыйлау,ойланып сөйлеу,
өзіндік  жұмыс  қабілеттері  артады.  Жаңа  әдіс-тәсілдерді  қолдана  отырып  өткізген  сабақтар  ,
түрлендіре отырып білім беруге өте тиімдіекендігіне көзім жетті. Мұғалім мен оқушы арасында өзара
әрекеттестік  арқылы  сыни  ойлауды дамытудың алатын орны ерекше.  Бұрынғы дәстүрлі  сабақтан
ерекшелігі басым:

1. Оқушының интеллектуалды дамуының аз уақыт ішінде өзгеруі;
2. Оқушы мен мұғалім белсенділіктерінің бір-бірімен сай болуы;
3. Оқушы мен мұғалімнің өзара ынтымақтастық қарым-қатынасында жауапкершілікпен сенімнің

болуы;
Ұстаздардың бүгінгі ұрпақтың бойына ең алдымен ана тілі,екіншіден шет тілдерін дүниежүзілік

озық тәжірибелерге сүйене оқыту әр баланың қабілетін дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау жас
ұрпақтың білімге деген құштарлығын оятады,қызығушылығын арттырады.Сондықтан сабағымызда
осындай  ойлаумен  ұштастыра  білім  алуға  бағыттайтын  оқытудың  әдіс-тәсілдерін
түрлендіріп,оқушының  деңгейіне,  жас  ерекшелігіне  сай  пайдалана  білсек  әлемдік  деңгейде
мемлекетіміздің білімін де танытуға мүмкіндік туатынына сенемін. 

 Сыни тұрғыдан ойлауды дамыту сабақтарының негізінде менің сабағымда оқушылар арасында:
- бір-бірінің пікірін тыңдау, сыйлауға ынтымақты қарым-қатынастың негізі қаланды;
- өзін жеке дара тұлға ретінде тануға жол ашуға;
- бір-біріне құрметпен қарауға;
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- өз ойын ашық, еркін айтуға, пікір алмасуға;
- өзін-өзі, бірін-бірі бағалауға;
- мұғаліммен еркін сөйлесіп, пікір алмастыруға;
- достарының ойын тыңдай отырып, проблеманы шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты
шешуге көмектесуге,белсенді шығармашылықты ойлауға негіз қаланды.

Өз  ойымды  қорытындылай  келе,  сыни   тұрғыдан  ойлау  оқушыларға  оқудағы  белсенділігін
арттырып, сөйлеу дағдыларын дамытады, пәнге деген қызығушылығын оятып, оқуда және тәрбиеде
жағымды да тиімді нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік тудырады. Оқушылармен ынтымақтаса отырып
өткізген  сабақтар  олардың  көңілдерінен  шықты,ұнады, оларға  жаңа  бір  әлемнің  есігін  ашқандай
күйге  жеткізді.Оқушының өзін  жеке  тұлға  ретінде  сезінуіне,елінің  болашақ  азаматы болуда, алға
қойған мақсатына жетуде ойлау үдерісінен тұратын оқыту тәсілінің атқаратын қызметі ерекше,себебі
ол  менің  мұғалім ретіндегі  кәсіби деңгейімнің  өсуін  көрсетті.  Келешекте  де  үнемі  оқушылардың
шығармашылығын дамытатын оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін сабақ жоспарымда пайдаланамын.
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Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы

Қаракөл ауылы  Қаракөл орта мектеп-бақшасы КММ

Жоба тақырыбы:  «Борсық майының емдік қасиеті»
          Мақсаты:                Борсық майының емдік қасиеті туралы мағлұмат беру
           Жоба қорғаушы:    Рахымбай Әділет Еділұлы 
          Жоба жетекшісі:      Искакова Сауле Оразкановна

  

Жоспары: 

• Борсық туралы мәлімет
• Борсықтың дәрілік қасиеті
• Борсық майын алу жолдары
• Борсық майын, (терісі, қаны, өті, еті) қолдану жолдары
• Ел аузынан
•  Қорытынды

Кіріспе.  Елімізде ғылым мен техниканың қарыштап дамуы нәтижесінде медицина саласы өзінің 
басқа елдерден артықшылығын әлемге әйгілі етті. Әсіресе медициналық көмектің тегіндігі және 
аурудан алдын ала сақтану жолдарына ерекше көңіл аударғандығы. Халық тұрмысының жақсару 
нәтижесінде ғасырлар бойы балалар мен ересектерге қырғидай тиіп келген сүзек, шешек, безгек 
сияқты аурулар мүлде жойылып, балалар  арасынадғы аурулар азайып келеді.

Табиғаттың адамға берген бір қасиеті – адамның табиғаттың сырларын аша білуінде.

Борсық майының емдік қасиеті
  Борсық  сусар  тұқымдастарына  жататын жыртқыш айуан. Қазақстанда борсықтың 4 түрі бар.

Олар:  Ферғана  борсығы,Тянь-Шань  борсығы,құм  борсығы,Сібір  борсығы.Терісі  мен  майы  үшін
кәсіптік  тұрғыда  және  әуесқой жолмен ауланады.  Дене  тұрқы 60-90см-дей,  салмағы 8-16кг  дейін
жетеді.Борсық сондай-ақ иісшіл, сақ аң. Қазақстанның барлық территориясында кездеседі.Олардың
түсі ақшыл сұрдан, қара қоңырға дейін өзгеріп отырады, жүні қылшықты,салалы,сирек.Тұмсығынан
желкесіне дейін созылған қара жолағы бар.Бауыры,төбесі,табандары қара,аяқтарында сәл иілген ұзын
тырнақтары  болады.Борсық  бүкіл  жыл  бойы  інде  тұратын  жыртқыш.  Іңір  түсімен  қорек  іздеуге
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шығады.Борсық қорек талғамайды.Ол көбінесе шөп тамыры мен  тұқымын, майда жәндіктер, құстар
мен оның жұмыртқалары, жылан, кесіртке, көлбақа, жемістер  мен бақша дақылдарымен қоректенеді.
Күзге қарай бойына май жинайды да қысқы ұйқыға кетеді. Қысқы ұйқы кезінде салмағының 50-60
пайызын жоғалтады.Жылына бір рет 2-6 күшік табады. Жас борсықтар 3 айдан кейін өз беттерінше
күн көруге көшеді.Қарақол ауылында құм борсығы тіршілік етеді.

Борсықтың дәрілік рөлі .Майының емдік қасиеті.
Борсық терісі мен майы үшін ауланады.Қазір өңірде жылына ең кемінде 5-6 мыңдай борсық

дайындап, майын жинауға толық мүмкіндік  бар, Борсықтың майы, қаны, еті, ішегі, қарны, өті, терісі
түгелдей қымбат бағалы дәрілік материал. Борсықтың майы витаминдерге өте бай .Сондықтан қазір
медицинада және халық медицинасында буын, өкпе, көкжөтел, іріңді жараларды емдеуге қолданады.
Қазақ халқы ерте заманнан қолданып келе жатқан майлардың бірі . 

Борсықтың майын алу жолдары.
Борсықтың  шыжғырылған  майын  1  литр  суға  құйып,  жарты  сағат  қайнатып,  екі  сағат

тұндырады. Әбден суыған соң су бетіндегі майды қалқып алып, қайтара сол әдіспен қайнатады. Осы
әдіспен 3  рет  қайталайды.  Әр  жолы судың астына майдың керексіз  бөліктері  түсіп,  май тазарып
отырады. Үш рет қайнатылған соң мөлдір түс алады. Борсық майы; он екі елі ішек қабыну,іш қату,
балалардың іші кебу, асқа тәбеті тартпау, жел, өкпе, асқазан, көк жөтел, өт қабыну сияқты ауруларға
емдік қасиеті жоғары.

Қолдану жолдары.
    Асқазан тамақтанған сайын кеуіп ас сіңбей ішкенді түгел құсып ауырған кезде аш қарынға

таңертең 300-400 мл мөлшерінде түгел ішеді. Мұндай сұйық май әдетте асқазанда көп тұрмайды.
Көбінесе оны адамдар құсып тастайды. Құсу кезінде байланған, ас қорытуға кедергі келтіріп тұрған
заттар  қопарылып  түседі.  Содан  науқастың  жағдайы  жеңілдеп,  тамақ,  сорпа  ішіп  сырқаттың  ізі
білінбей сауығып кеткенін көрдік.

Терісі-буын  жансыздануына  емдік  рөлі  жоғары.Жаңа  сойылған  борсық  терісін  жансызданған
қолдың  буынына  ыстықтай  орап  қойса  тез  жазылып  кетеді.  Қара  желден  болатын  іштің  кебуіне
борсықтың терісін отқа қыздырып, май жағып ауырған жерге таңады.

Борсықтың қаны- қан аздық, асқазан жарасы, өңештің рак ауруларына өте шипалы.
Борсықтың ішегі- іш кірнесі жанға батып шұғыл ұстағанда ішегін суға қайнатып сорпасын ішсе

ауырғанды басады. Борсықтың өті- көк жөтелге борсық өтінен кішкене мөлшерде алып қант сеуіп
жегізсе, пайдасы зор.

     Борсық еті- әлсіз, ревматизм, тамақ іше алмайтын адамдарға борсықтың етін жеп, сорпасын
ішкізсе, адамдарды қуаттандыру күші недәуір жоғары болады. 

     Борсықтың жүні-қылқалам үшін қолданылады.

       Сылау, емдеу әдістері 
Сондай –ақ ауылымыздағы бала дәрігері Мұратбеков Серік Тәжібайұлымен әңгімелескен едік.
Қазір  медицинаның  қарыштап  дамуына  байланысты  борсық  майының  көптеген  қыр  сырлары

ашылып  медицинада  қолданып  жүр.  Оның  бір  дәлелі  «Борсық  майы  және  Сылауға  арналған
қыздырғыш борсық майы»

Бұл маймен баланың өкпесіне суық тигенде сылайды. Өйткені ол теріні, бұлшық етті қыздырады.
Қан айналымын жақсартады.

Сондай  –ақ  бұлшық  етке,  нерв  ауруларына  суық  тигенде  сол  жерді  сыласа  нерв  жүйелерін,
буындарды қайтарады.

Борсық майы адамға әл, күш, қуат береді.Өкпе ауруларына 1 үлкен қасықпен тамақтан соң 3
уақыт ішеді. Майдың күштілігі соншалық өкпе ауруларының таяқшаларымен күреседі, жазылуына
көмектеседі.

Сондай –ақ полиневрит, остехандроз, радикулит ауруына көмектеседі
Борсық майында микроб болмайды,өйткені  онда қан тамыры жоқ.

Майдың  құрамында  маймен  араласқанда  сіңетін  А,Е  витаминдері  бар.  Бұл  витаминдер  көз
ауруларына,тері ауруларына өте қажет және иммунитетті көтереді. 

Халық емшісі,  тибет медицинасының бәйтерегі,  «Чжуд-Ши» кітабының тарауларын қазақ
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тіліне тұңғыш аударушы–Сейітқамза Қалиевпен кездесу.
«Асқазанды емдеу кезінде таңғы аш қарында борсықтың тазартылған майын әр жолы 200 грамнан

ішеді. Әдетте мұндай сұйық май асқазанда көп тұрмайды. Адам оны сәлден соң құсып тастайды.
Құсу кезінде асқазанға байланған,  асқорытуға кедергі  келтірген заттар  түбінен қопарылып түседі.
Оның  орны  майланып,  аурудың  салмағы  жөнді  сезілмейді.  Май  таусылғанша  жалғастырып,  ас
қабылдау режимін сақтаған жөн.» - дейді тәжірибелі емші ата С. Қалиев 

  
Қорытынды

 Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласын дамытудың  2011 – 2015 жылдарға
арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын басшылыққа ала отырып, мынадай

деректерге тоқталып өтейін: 
• Елімізде жылына 2 млн адам туберкулезден көз жұмады.
• Әр бір 10 секундта 1 адам көз жұмады.
• Қазақстанда жыл сайын туберкулез дерті жаңадан анықталған 22 – 23 мың науқас тіркеледі.

Осындай аурулардың алдын алып, көмек қолын соза білсек үлкен жетістікке жетер едік.
Менің анам Қарақол ауылында мейірбике болып жұмыс істейді. Біраз жыл дәріханада еңбек етті.

Сол кезде анаммен бірге жұмысына барып, дәрілердің құрамымен, қолдану тәсілімен танысатынмын.
Соның ішінде борсық майының емдік қасиетіне, ерекшелігіне қызықтым. Келешекте мен де анамның
жолын қуып фармацевтика саласында өз қолтаңбамды қалдырсам деймін. 

Осындай  ғасырлар  бойы  тәжірибеден  өтіп  сұрыптала  келіп  адам  баласына  орасаң  зор  пайда
тигізетін қарапайым аулымызда тіршілік ететін жануардың майын, етін, өтін, терісін, ішегін, қанын
неге пайдаланбасқа. Емдік қасиеті бар майлар мен тұнбалардың химиялық жолмен жасалған дәрі –
дәрмектерден  анағұрлым  тиімді  болады.  Сол  себептен  жұмысымыздың  құндылығы  осында  деп
есептеймін.

Қазір халық арасында борсықтың еті,  қаны және басқа мүшелерімен асқазан, өңеш, өкпе рагын
емдеу сынағы жүргізілуде және мамандарымыз зерттеп, жалғастырып, сынақтан өткізуде.

Қазір елімізде және шетелдерде зерттеу үстінде. Ашылмаған сыры әлі қаншама.

Пайдаланылған әдебиеттер
• Қазақстан ұлттық энциклопедиясы №2 381 – бет
• «Денсаулық құпиясы» журналы №6 (9) 2012   5 – 6 бет 
• «Денсаулық құпиясы» журналы №5 (8) 2013   12 – 13 бет 
• «Қазақстан өсімдіктері мен жануарлары» кітабы 90 бет
• «Тіршіліктің пайда болу географиясы» анықтамалық құрал 2008.30 бет
• «Егемен Қазақстан» 2008
• «Емші» газеті 2012
• Ауылымыздағы емші Көшкінбаева Рымбек апамен әңгіме
• Ауылымыздағы бала дәрігері Мұратбеков Серік ағамен әңгіме
•  С.Қалиев. Емдік рецептер энциклопедиясы.-
• 2010.-37-38 бет

---------------------------------------------------------------------------------
 Оңтүстік Қазақстан облысы  Шымкент қаласы 

  № 25 Т.Рысқұлов атындағы   мектеп-гимназиясы 
   тарих пәнінің мұғалімі  Рустемова Ақбота Алтыбайқызы

Сабақтың  тақырыбы   : §7 Египеттегі  ғылыми  білім негіздері.
Сабақтың  мақсаты :    
 Білімділік :      Оқушыларға  Египеттегі  жазудың  пайда болуы ,                                          дамуы,

ғылыми  білімдердің  түрлері ,Ежелгі Египет      мектептеріндегі  тәртіп  туралы  мағлұмат  беру .
 Дамытушылық :   Оқушылардың танымдық  белсенділігін  арттыру , өзіндік  пікір білдіруге , өз

бетінше  қорытынды    жасауға , ізденіске  дағдыландыру .
 Тәрбиелілігі :     Тарихи  деректерді  оқыту арқылы  Отансүйгіштікке ,     ұлтжандылыққа ,әділдікке

тәрбиелеу .
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Сабақтың   көрнекілігі :  карта , кеспелер , бейне –таспа, оқулық .
     Сабақтың  түрі :       аралас  сабақ.
     Сабақтың   типі  :      жаңа  материалды  түсіндіру
Сабақтың    барысы:  Ұйымдастыру  кезеңі .
Сабақтың    жоспары:  
                                        1 .Египеттік  жазудың  шығуы  мен  дамуы
                                        2.Математикалық  білімдер
                                        3.Аспан  әлемі
                                        4. Египеттегі медицина

Мұғалім  сөзі  :  Балалар,  бүгін біз  ежелгі Египет  тақырыбы  бойынша алған  
білімдерімізді көрсететін  «Жұлдызды сәт» сайысын  өткізбекшіміз.Ол  үшін  сыныпты  екі  топқа

бөлеміз . І –топты  « Папирус» ,  ІІ-топты « Иероглиф » деп  атайық . 
             І-тапсырма    «Кім  жылдам?»  ойыны .( үй тапсырмасын  қайталау )
1.Египетті  неліктен  «Қара жер » деп атаған?
2.Әлемдегі ең  үлкен ,әрі ұзын өзен?
3.Египеттің негізгі  табиғи  байлығы?
4.Египетте шағын  мемлекеттердің  пайда болған мерзімі?
5.Бір  орталыққа  біріккен  мемлекеттің  пайда болу кезеңі ?
6.Египет патшалары қалай  аталды?
7. Египетті ең алғаш  біріктіруші  патша?
8.Египетте  тұтқындарды  қалай  атады?
9.Шонжарлар  тобына кімдер  жатады?
10.Жазғыштардың  қызметі ?
11.Египет әскерінің негізгі бөлігін кімдер   құрады?
12. Египетке алым төлеп  отырған  патшалықтар ?

 ІІ-тапсырма   Әр топ  өз  аттарын  қорғау.( мәтінмен  жұмыс)
 Б.з.б  ІV мыңжылдықтың   өзінде  египеттіктерде  білімнің   әртүрлі  салалары   болған  .Осыған

байланысты  жазудың қажеттілігі   туған .Алғашқы египеттіктер  айтайын  деген  ойын суреттер
арқылы  білдірген .Осы суреттерді  таңба суреттер  деп  атаған .Ал таңба суреттерді- иероглифтер
деген .Олардың саны 750-дей болған .Египетте 24 дыбысты  таңбалайтын  алфавиттік жүйе болды .  

Папирус-Ежелгі Египетте  жазу үшін  пайдаланылған .Олар әсіресе  Нілдің  таяз жерлерінде  көп
өсетін болған . Папирусқа бір жағы ұшталған қамыспен  жазған . Папирустарды  шиыршықтап ,орап
сақтаған .Кейбіреулерінің ұзындығы 45 метрге дейін жеткен .Египетте  кітаптар осылай жасалған
.Олар 

кітапты қатты  құрметтеген .
      
        ІІІ-тапсырма  Тарихи  сынақхат 
 Египетте  математиканың  шығуына   күнделікті   тұрмыстағы   тіршіліктер   әсер   еткен  .Олар

сандарды ................... жазған .Ондағы  математиканың ірі
табыстарының   бірі...................бойынша   жазған  .Олар   сол  кезде-ақ  .......................сандарын

таңбалай  білген .Египеттіктер  .......................санын 
көрсету  үшін  ,екі қолын  жоғары көтеріп  таңғалған екен .Егінші астығын ың  қаншасын  тұқымға

қалдырып  ,..............................күнделікті   тамаққа  пайдалану  керек  екенін    есептеген  .Қолөнерші
қоланы құйғанда  .............пен .............қанша  бөлігін  жұмсау керек екенін дәл өлшеп  алуы қажет
болған  .Египетте  ең  жоғары  дамыған  ғылымдардың   бірі  ....................болды.
Египеттіктер .........................    де бет көлемін    есептей білген .

         ІV- тапсырма :  «Ұшқыр  қиял » 
    Папирус тобына :   (Өзіңді  Египет астрономымын  деп  елестет те,  аспан  
   әлемі  туралы  біліміңмен  бөліс . 
Иероглиф   тобына :  (Ежелгі  Египеттегі дәрігермін деп есептеп  медицина саласы  туралы  ой

бөліс 
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ІV-тапсырма : «Таразы» . (Ежелгі Египеттегі мектеп пен қазіргі мектепті  салыстыру )
Сабақты  қорытындылау .
                                             1.Маған  қызық болды?
                                             2.Мені  сабақ  таңғалдырды?
                                             3.Маған  қиынға соқты.
Оқушыларды  бағалау.    
Үйге тапсырма   :      §7 Египеттегі  ғылыми  білім негіздері тақырыбын оқу .
                  -----------------------------------------------------------------------------------------

Оңтүстік Қазақстан облысы  Шымкент қаласы
 №25 Т.Рысқұлов атындағы мектеп-гимназиясы

 Алтаева Гүлжазира Бейсенбаевна

Сабақтың тақырыбы: ҚАЗАҚСТАН дүние жүзі картасында 
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Өтілген тақырыптар бойынша оқушылардың алған білімдерін қорытындылау, 

материалды меңгеру дәрежесін тексеру
Дамытушылық: Оқушыларды тарихи фактілерді, оқиғаларды оқып үйренуге шапшаңдыққа баулу.

Қорытынды жасауға үйрету арқылы оқушылардың ойлау қабілетін дамыту.
Тәрбиелік: Оқушыларды еліміздің өткен тарихына құрметпен қарауға, болашақ Қазақстанды 

өркендететін өздері екендігін сезіндіру арқылы Отансүйгіштікке тәрбиелеу.
Сабақ түрі: Қайталау сабағы, интерактивті тақта 
Сабақтың көрнекілігі: Қазақстан және дүние жүзі саяси картасы, кеспелер, сөзжұмбақ.
Пәнаралық байланыс: география, әдебиет 
Сабақтың барысы: 
І. Ұйымдастыру кезеңі:
-Оқушылардың сәлемдесуі 

- Оқушыларды түгелдеу 
-  Оқушылардың сабаққа дайындығын, оқу құралдарын тексеру
- Оқушылардың назарын сабаққа аудару 
- ҮЙ ТАПСЫРМАСЫН СҰРАУ
- 1)“Білімді мыңды жығады” ойыны 
- (әр топ бір-біріне сұрақ қояды)
- 2) “ Ретін тап” ойыны
- 3) “Сандар сөйлейді” ойыны
- 4) Кестемен жұмыс 
- 5) Картамен жұмыс 
- 6) Суретке қарап сипаттау
- 7) Балама тест 
- 8) Сөз жұмбақ
- 9) Үйге тапсырма  

“РЕТІН ТАП ОЙЫНЫ”

1. Орынбор  1924-1928ж.ж. 

2.Қызылорда 1928-1997ж.ж. 

3.Алматы  1997ж. 

4.Астана 1920-1924ж.ж. 

5.Елтаңбаның авторлары Ш. Ниязбеков 

6.Тудың авторы Ж.Нәжмединов, Н.Назарбаев, Ш.Қалдаяқов 
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7.Әнұранның авторлары Ш.Уалиханов,
Ж.Мәлібеков 

«сандар сөйлейді» ойыны

Жас өркен  тобы  Балауса тобы Бәйтерек тобы 

28. 2млн 700 мың 
шақырым

(Қазақстанның жер көлемі)
2) 1991 жылы 1 желтоқсан
(Президент сайлауы өтіп, 

Н.Назарбаев президент болып 
сайланды)

3) 1996 жылы 6 шілде
(Астананы Алматыдан 

Ақмолаға көшіруге шешім 
қабылдады.)

11) 15 млн 74 мың 231
(Қазақстанның халық саны)
2) 1991 жылы 10 желтоқсан
(Ел президенті халық алдында 

өзінің президенттік антын 
қабылдады.)

3) 1997 жылы 10 желтоқсан
(Ақмола Қазақстанның астанасы 

болып жарияланды)

28. 1998 жылы маусым
(Жаңа астаналық 

тұсаукесер болып өтті)
2) 1991 жылы 16 

желтоқсан
(Қазақстан өзінің 

тәуелсіздігін жариялады)
3) 8 млн 725 мың 32
(Қазақстандағы 

қазақтардың саны)

КЕСТЕМЕН ЖҰМЫС
ҚАЗАҚСТАННЫҢ БАЙЛЫҒЫ

КЕЗДЕСЕТІН ӨҢІРІ ҚАЗБА БАЙЛЫҚТАРЫ 

ОРТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН

• КАРТАМЕН ЖҰМЫС 
• ҚАЗАҚСТАНМЕН ШЕКАРАЛАС МЕМЛЕКЕТТЕРДІ КӨРСЕТ? 
• БОЗАҚ ҚАЛАСЫ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРДІ КӨРСЕТ? 
• МҰХИТТАРДЫ КАРТАДАН КӨРСЕТ? 
• АСТАНА БОЛҒАН ҚАЛАЛАРДЫ КАРТАДАН КӨРСЕТ? 
• ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘЛЕМДІК КАРТАДАН АЛАТЫН ОРНЫН КӨРСЕТ? 
• МАТЕРИКТЕРДІ ҮЛКЕНДІГІНЕ ҚАРАЙ РЕТІМЕН  КӨРСЕТ? 
• СУРЕТКЕ ҚАРАП СИПАТТА 

Балама тест 
• Елтаңбаны зерттейтін ғылымды Геральдика деп атай ма?
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• Тәуелсіз Қазақстанның әнұраны 1994 жылы қабылданды ма?
• Әр мемлекеттің бірінен бірін ажырататын өзіндік бет-бейнесін айқындайтын нышан 

белгілерін рәміздер деп атай ма?
• Бозақ қалашығы Есіл өзенінің бойында орналасқан ба?
• Туды қазақтар жалау немесе байрақ деп атаған ба?
• Ұаранға әр ру өз хандарының атын алған ба?
• Рәміздердің қатарына елтаңба, ту, әнұран жатады ма?
• Бозоқ қалашығын сақтар тұрғызылған деген жорамалдар бар ма?
• Қазақстанды бүгінде әлемнің 120 мемлекеті тани ма?
• Кеңес дәуірінде Қазақстанның рәміз белгілері 3 рет ауысқан ба?
• Туды зерттейтін ғылымды Виксикология деп атай ма?
• Қ.Сәтбаев 1946 жылы ашылған Қазақ ғылым академиясының тұңғыш президенті болып 

сайланды ма?
•  Желтоқсан оқиғасы 1988 жылы 20 желтоқсанда болды ма?
• Қ.Сәтбаев Орта Азия мен Қазақстаннан шыққан академик, инженер, гиолог болды ма?

СӨЗ ЖҰМБАҚ
   1 А 

    
2 

С 

    3 Т 

    4 А 

    5 Н 

    6 А 

1)1928-1997 ж Қазақстанның астанасы        4) Беріш руының ұраны  
2) Туды зерттейтін ғылым                                 5) Бозақ қалашығы қандай?
3) Рәміздердің бірі                                                  6) 9 млн. га. Эрозияға ұшыраған қала

ҮШ ТОПТЫҢ ЖЕҢІМПАЗ ТОПТАРЫН АНЫҚТАУ 
Бағалау
Үйге тапсырма:
Өткен тақырыптарды қайталау 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Оңтүстік Қазақстан облысы  Шымкент қаласы

 №25 Т.Рысқұлов атындағы мектеп-гимназиясы
Рустемова Ақбота Алтыбаевна 

Сабақтың тақырыбы : §1 ..Ежелгі герман тайпалары  және Рим империясы
 Сабақтың мақсаты 
  білімділік    : Герман  тайпалары ,олардың Батыс Рим   империясына  басып кіруі ,IV-V ғ.  ғұндар ,
                                           ‹‹Халықтардың ұлы қоныс аударуы ››,
                                         Франк мемлекетінің құрылуы ,діні  туралы әңгімелеу.
Дамытушылық   :  Оқушылардың  ойлау ,есте сақтау қабілеттерін  дамыту . 
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Тәрбиелілік :  Оқушыларды елін , жерін  құрметтей білуге тәрбиелеу .
Сабақтың түрі  :  аралас
Сабақтың  әдіс-тәсілі  :  әңгімелеу ,сұрақ-жауап ,кім жылдам ойыны,   термин сөздермен жұмыс.
Пәнаралық байланыс :   география, бейнелеу өнері .
Көрнекілігі  :   тірек-сызбалар .карта, суреттер .
Сабақтың  барысы : 
Ұйымдастыру  кезеңі .Оқушылармен  сәлемдесу ,түгелдеу .
Жаңа сабақты  меңгерту .
  Жаңа сабақтың  жоспары   : 
1.Герман тайпалары  және олардың  Батыс  Рим империясына  басып кіруі .
2. IV-V ғасырлардағы . ғұндар .
3.Франк мемлекетінің    құрылуы .
4..Мемлекетті  басқару .
5.Франктердің христиан  дініне  енуі .
Мұғалім  сөзі :  IV ғасырда  Рим империясы әлсірей бастады .Оның бірнеше себептері болды .Ең 

басты себеп  -құлдар еңбегінің тиімсіздігі .
Еңбектеріне ақы алмады ,тек тамақтары үшін  ауыр жұмыс істеуге мәжбүр 
болған құлдар  қасақана еңбек  құралдарын  бүлдіріп ,жұмыстан жиі бас 
тартты . Билік  басындағыларды  , әскерді азық-түлікпен ,киім-кешекпен ,
қару-жарақпен қамтамасыз етіп отыру үшін салық жылдан –жылға өсе берді .
Сөйтіп өкіметке қарсы тек құлдардың ғана емес ,қала халқы мен шаруалардың да наразылығы  

күшейді .Құлдар мен қарапайым еңбекші халық  шіркеуге де сый-сияпат ,алым-салық төлеп тұрды 
.Тойымсыз дінбасыларға деген наразылық  күпірлер қозғалысын туғызды .395жылы

 Рим империясы екіге бөлінді .(картамен жұмыс )
Қатты күйзеліске ұшыраған  Батыс империяға  герман тайпалары –вандалдар,
вестготтар,остготтар,ағылшын-сакстер,франктер және басқалар  шабуылдарын күшейтті .Бұл 

тайпалардың қоғамдық даму деңгейі біркелкі болмады .Кейбіреулері  егіншілікпен шұғылданса 
,екіншілері мал шаруашылығымен  айналысты .Қауымдарды көсемдер  басқарды .Талас тартыстарды 
ру ақсақалдары шешті .

IV ғасырдың  аяғында   германдық  тайпалар  Батыс Рим империясына басып кірді .Оларды 
шығыстан ғұндар ығыстырды .

Сандар   сөйлейді (мәтінмен жұмыс )

378ж……………………………………………………..
410ж………………………………………………………
418ж………………………………………………………..
429ж………………………………………………………..
476ж……………………………………………………….
Құл   иеленушіліктің  жойылу жылы ?

Кім   ?  Қайда ?   Қашан ?. (тұлғаны таны  ойыны )
Одоакр                Аттила                        Хлодвиг  
 Вестгот    жауынгері
 Ағылшын-сакстар  Британия аралдарында өз мемлекеттерін  құрды ..
вандалдар  королдігі   429ж құрылды .
Б .З .Б 50жылдары  Қытайдан  жеңіліп ,ғұндардың бір бөлігі  Орал тауының 
оңтүстігіне  қоныс аударған .Ал IVғ. 70жылдары ғұндардың  Батысқа қарай көшуі басталды 

.Олардың осы Батысқа қарай жылжуы тарихта  «Халықтардың  ұлы қоныс аударуы » деп аталды.
Аттила (Еділ)  басқарған  ғұндардың  451жылы Рим әскерін талқандағанын білеміз .
Франк мемлекетінің құрылуы .
486ж Солтүстік Галлияда  құрылған Франк мемлекетін меровей  руынан шыққан  көсем Хлодвиг  

басқарды .Галлияны жаулап алған франктер бұрынғы жер иелерін қуған жоқ ,бос жатқан жерге ғана 
қоныстанды .

Франк мемлекетінің халқы латын және герман тілдерін араластырып сөйледі 
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Осы аралас тіл кейін француз тілінің негізін құрады .Хлодвигтің тұсында латын тілінде 
франктердің  ең алғашқы сот саласындағы   заңдары жазылды .

ОЛ «Сали ақиқаты » деп аталады.
Әскер басшыларының  ішіндегі  әрі батыл ,әрі  тапқыр Хлодвиг  король деп жарияланды .
Терминдермен жұмыс   
Король..................................................................................
Жасақшылар ....................................................................
Граф.....................................................................................
Аллод............................................................................
Колондар..............................................................................
Франктердің христиан  дінін қабылдауы. Хлодвиг  498жылы өзінің жасақшыларымен  христиан 

дінін қабылдады .Христиан   діні франктер мен римдіктерді жақындастырып , бір халыққа 
айналдырды . Шіркеу  басшылары  оның кеңесшілеріне айналды .

Жаңа сабақты  бекіту сұрақтары :
 1.Рим империясының  әлсіреу себептері ?
 2..Халықтардың ұлы қоныс аударуын кімдер бастады?
 3.Құл иеленуші   қоғам қашан жойылды ?
Үйге тапсырма : §1. Ежелгі герман тайпалары  және Рим империясы

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оңтүстік Қазақстан облысы  Шымкент қаласы

 №25 Т.Рысқұлов атындағы мектеп-гимназиясы
  Шукурбекова Сәуле Боранбековна                

Сабақтың тақырыбы:     ‹‹ Орта ғасырлардағы Қытай мемлекеті››
Сабақтың мақсаты:
Білімділік:   Орта ғасырлардағы    Қытай мемлекеті, саяси құрылысы, діннің таралуы
                      жайлы  , оқушыларға тарихи мағлұмат беру
 Дамытушылық:  ой пікірін , көзқарасын     қалыптастыру, өз ойын еркін айтуға ,тарихи 
                              оқиғаны талдай білуге үйрету
Тәрбиелік:          еңбекке, ұқыптылыққа тәрбиелеу
Көрнекілігі:   интерактивті тақта, XI-XVIғасырлардағы    Қытай,   Жапония елдерінің   
                        саяси  картасы,  тірек -схемалар т.б
Әдісі:        кім жылдам, картамен жұмыс,  цифрлар   сөйлейді,
Түрі: саяхат    сабақ
Сабақтың барысы:
Ұйымдастыру кезеңі. Оқушыларды түгелдеп , олардың зейінін сабаққа аудару
    
Бүгінгі   сабақта  ‹‹ Орта  ғасырларға   саяхат ›› жасаймыз. Сынып    екі  топқа  бөлінеді.  
 Сұрақ- жауап  сайысы  ( өткен тақырыптардан.)
                ‹‹  Ойлан тап››
1.Жапонияда  мұрагерлік  жер не деп аталады?   (сеэн)
    2.Жүз  жылға  тең келетін  уақыт  өлшемі?  (ғасыр)
   3.Славян  алфавитінің  негізін  салушылар?  (Кирилл мен Мефодий)
      4.Көшпелі  арабтарды  қалай атаймыз? (бәдәуилер)
    5.Орта ғасырлардағы    шіркеу соты ?  (инквизиция)
   6. Христиандардың  қасиетті  қаласы? (Иерусалим)
    7.Мұсылмандардың  қасиетті  қаласы? (Мекке)
   8.Рим Папасының  иелігі қалай  аталады? (Ватикан)
     9.Орта ғасырлардағы салық түрі? (барщина)
     10.Томаға тұйық  шаруашылық  қалай аталады? (натуралды.)
  Үй тапсырмасын сұрау. Жапониядағы феодалдық құрылыс.
    Сәйкестендіру  тесті  1.  Самурай         ......................А).ең жоғарғы билік                    
                                          2.Дайме....................................Ә)..әскери адамдар                      
                                         3.Сеэн........................................Б) жаңа әлеуметтік топ
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                                          4. Микадо...................................В)..ең ірі феодалдар
                                          5.  Сегун........................................Г.) мемлекет иесі,мұрагер
                                          6.  Император................................Д) жер иеліктері  
                                         ‹‹Цифрлар  сөйлейді.››
  1192 ............1428 ........1199...........36..........67..........1532......1483.......1573......1592......265.
     Үй тапсырмасын қорытындылау.
  Жаңа сабақ:  Орта ғасырлардағы Қытай мемлекеті 
     Жоспар: 1 Қытай- ежелден  жер шаруашылығымен айналысқан   ел.
                                     2.Қытайдағы  жер иеліктері
                                 3.Орта ғасырлардағы Қытайдың  саяси құрылысы
                  4.Діннің  таралуы.

Қытай жерінде  құлдық  қоғам ыдырағаннан  кейін феодалдық қатынас орнай бастады.
Қытай  жері Ұлы Қытай қорғанынан Оңтүстік Қытай  теңізіне  дейін, сол кездегі шаруа-
 шылығы жақсы дамыған аймақтар-Хуанхэ,Янцзы өзнедеріне және Сычуань,Шаньдань 
аймақтарына  дейінгі  жерлерді алып жатты.  (картамен жұмыс)  . Қытайда   суармалы егіс 
кең етек алды. Қытайды әлі күнге дейін Жібек елі деп атайды.  Себебі:Қытайда  ежелден 
 жібек құрты  өсірілді.  
Қытай мен Батыс Еуропа  арасындағы сауда жолы Ұлы Жібек жолы деп аталады.
Қолөнер өте жақсы дамыған,әсіресе қыштан жасалған ыдыстар,қола  және темір бұйым-
дар  шетке шығарылған.

Қытайда  жер иелігінің екі түрі болды.  Император қолындағы жер мемлекет меншігі деп
 есептелді.  Императорға қызмет атқарған адамдарға жер берілді.Шаруалардаың да  үлес-
тік жерлері болған. Әр шаруаға 120му жер берілген. 1му-0,06га .
Феолалдық  бытыраңқылықты пайдаланып,IV-ғ.басында Қытайдың солтүстігіндегі
 көршісі-ғұн тайпалары шабуыл жасайды.
 311Ж-Лоянды  басып алды.
316ж-Чанъанды 
                                      Ұлы Қытай қорғаны

589ж Қытайда біртұтас феодалдық  құрылды.Янь Цзянь елдің императоры  болды.
616жылға дейін –Суй әулеті басқарды.
618ж Тан әулеті 907ж дейін ел басқарды.
960ж-1279ж Сун әулеті елді біріктірді.
Орта ғасырлардағы Қытайдың саяси құрылысы:      
                                                                                                      Император              ←кеңсе
                                                                                 ↓              ↓                    ↓                       ↓
                                                                Басқарушы             әскери           сарай         тексеруші

                                                               Шенеуліктер          басшылар    қызметшілері   палата
Діннің  таралуы. IV-Vғ. Будда діні кең тарады.  Дінді уағыздаушы және таратушы Будда 
храмы болды. Адамдарды шыдамды болуға шақырды.           
Будда            храмы                                                              С  .  Гаутама   бейнесі
Жаңа заманның   І-ғ. даосизм діні    тарай бастады. Негізін салушы  Чжан Лин .
                                          ‹‹  Ойлан  тап››
  1.  Қытайлықтар    өз  елін -  ‹‹ аспан асты елі›› дейді   ,ал   өзге  халықтар   қалай атайды? 
            (  ағылшынша  CHINA)
Мемлекеттің астанасы..................Пекин 
 3. Мемлекеттің  туын     тап                                                                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Оңтүстік Қазақстан облысы
 Шымкент қаласы

  № 25 Т.Рысқұлов атындағы мектеп-гимназиясы
    бастауыш сынып  мұғалімі  Қаратаева Майя

Кіріспе
Қазақ халқының дүниетанымында, ділі мен тілінде жылқыға қатысты өзгеше философиялық және

мәдени  жүйе  қалыптасқан.  Соның  ізі  адам  мен  жылқының  қатар  өмір  сүре  бастаған  байырғы
заманнан  байқалады.  Ежелгі  дәуірлерде-ақ  қазіргі  Қазақстан аумағы  жылқының  қолға  үйретілген
мекені  болғандығын  археологиялық  қазбалар  дәлелдейді. Солтүстік  Қазақстандағы  Ботай
мәдениеті энеолит дәуірінде  (б.з.б.  4  –  3-мыңжылдық),  Арқайым  ескерткіштері орта  қола
дәуірінде (б.з.б.  2-мыңжылдық),  Қазақстанның  барлық  аймақтарынан  кездесетін арий, сақ, ғұн
кезеңдерінің  ескерткіштері  (б.з.б.  1-мыңжылдық –  б.з.  2  ғ.)  ежелгі  Қазақстанда  жылқының қолға
үйретіліп қана қоймай, бұл малдың ерекше қастерленіп,  әдет-ғұрыптық рәсімдердің ажырамас бір
бөлігіне айналғанын көрсетеді.

Жылқы – малдың патшасы
1.1. Қазақ халқындағы жылқы маңызы

Қазақ халқының дүние-танымында, ділі мен тілінде жылқыға қатысты өзгеше философиялық және
мәдени  жүйе  қалыптасқан.  Қазақтар  адам  мен  оның  жан  серігі  атына  біртұтас  әлем  ретінде
қарағанын.  Адамның азамат қатарына қосылуының өзін “ат жалын тартып мінді”  деп бейнелейді
қазақ  халқы.  Жас  баланың алғаш атқа  отырғанын атап өту  рәсімі  – тоқым қағар тойынан бастап,
адамның  бұл  өмірден  өткенінің  белгісіат  тұлдауға дейінгі  бүкіл  пәнилік  тіршілікті  жылқымен
байланыстырған.  Сыйлы  қонаққа  ат  мінгізу,  күйеу  жігіттің  қалыңдық  алуына  алғаш  барғанда  ат
байлауы,  ұрыс кезінде жау қоршауында қалған қолбасшыға ат сүйек беріп құтқару,  т.б.  дәстүрлер
жылқының қазақ  халқының шаруашылығында  ғана  емес,  әлеуметтік  өмірінде  де  үлкен  мәнге  ие
болғанын білдіреді.

Қазақ  халқы  жылқыны,  ең  алдымен,  ел  қорганы  ердің  жан  серігі  деп  дәріптеген.  Ұлттық
мифологиядағы иесі қысылғанда тіл бітіп, ақыл айтатын тұлпарлар (мысалы, “Ер Төстік”, “Алтын
сақа”,  т.б.  ертегілерде),  батырлық
жырлардағы Қобыландының  Тайбуырылы, Алпамыстың Байшұбары, Қамбардың  Қарақасқа  аты,
бергі  заман  батырлары  Исатайдың  Ақтабаны,  Амангелдінің Шалқасқасы  иелерімен  бірге  жыр-
аңызға айналып, ел құрметіне бөленген. Қазақ халқының әскери жорыққа төзімді жылқы тұқымдарын
көптеп  өсіретіні  туралы  деректер Ресей  және  Еуропа  зерттеушілері  Н.  Бахметьевтің (1870), С.
Вогактың (1873), А.  Гердердің  (1875),  А.  Вилькинстің,  т.б.  еңбектерінде  жазылып  қалған.  Қазақ
даласында өсірілген жықлылар 1-ші, және 2-ші дүниежүзілік соғыс майдандарына көп алынған.

Екіншіден,  қазақ  халқы  жылқыны  спорттық  ойын-сауықтарда  (қ. Аламан  бәйге, Бәйге, Құнан
бәйге, Жорға  жарыс, Көкпар, Аударыспақ, Ат  омырау-ластыру, Ат  үстінен  тартыс, Қыз  қуу, Салма
ілу, Күміс  ілу,  т.б.)  азаматтың мерейін  асыратын,  сал-серілік  пен сәнділіктің  шырайын келтіретін
текті жануар деп есептеген. “Жылқы сәндік үшін, түйе байлық үшін” деген мақалдың мәні осыны
мегзейді.  Қазақ халқының алыс қашықтыққа шабатын аламан бәйгелер ұйымдастыратыны туралы
орыс  саяхатшылары  тамсана  жазады.  Мысалы,  А.  Вилькинистің 1885  ж. “Журнал  коневодства  и
коннозаводства”  басылымында  жарық  көрген  “Заметки  о  лошадях  Туркестана”  деп  аталатын
мақаласында  мынадай  пікір  айтылады:  “Орта  Азия  халықтарының  ішінде  атты  алысқа  шабуға
машықтыратын қазақтар мен түрікмендер 25-тен 40 верстке  (1 верст – 800 м)  дейін ат шабысын
ұйымдастырған.  Ал Әулиеата  қазақтары қашықтығы 100 версттік  бәйге ұйымдастырып отырған”.
Осы мақалада тағы бір қызғылықты пікір бар: “...Ташкент пен Орынбор арасына қосарға бір ат алып,
18 күнде барып қайтқан. Дәстүрлі қазақ қоғамында жүйрік жылқы тек иесінің ғана емес, бүкіл рудың,
аймақтың мәртебесін өсірген. Олар туралы әндер мен күйлер шығарылып, есімдері халық жадында
ұзақ сақталған. Жылқы тұқымын асылдандырудың, сәйгүлік болар жылқыны тай күнінен ажырата
білудің,  ат  баптаудың  қыры  мен  сырын  жетік  білетін  мамандарды  халық
арасында атбегілер немесе атбаздар деп атаған (қ. Атбегілік).

Үшіншіден,  дәстүрлі  қазақ  қоғамында  байлық  мөлшері  тек  жылқымен  ғана  өлшенген.
Жылқысының саны 5000-нан асатындар ғана бай санатына жатқызылған. Халықтың жылқы малына
қатысты ерекше ықыласы, кең байтақ жайылымдардың болуы, жылқының қыста тебініп өзі жайыла
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алатындығы,  т.б.  факторлар  қазақ  даласында  бұл  түліктің  көп  өсірілуіне  себеп  болған.  1880  ж.
Австрия-Венгрияда  3,5  млн.,  Германияда  3,3  млн.,  Францияда  3,0  млн.  Ж.  болса,  1879  ж.
Қазақстанның  бір  ғана  Орынбор  облысында  1,8  млн.  жылқы  болған.  20  ғ-дың  басындағы
нәубеттерден кейін 1920 ж. Қазақстанда 8 млн-нан астам жылқы қалғандығы туралы ресми дерек бар.
Шын  мәнінде,  ұлттық  байлық  саналған  осыншама  жылқы Кеңес  үкіметінің  солақай  саясаты
салдарынан 20 ғ-дың 30-жылдары қырғынға ұшыраған (қ. Ашаршылық).

Қазақ халқы жылқы малын 3 топқа бөлген. Қазақтар бәйгеге қосатын жүйрік жылқыларды тұлпар,
арғымақ,  сәйгүлік деп  әлпештеп,  ерекше  күтімге  алған.  Ал  ауыр  жүк  артуға,  алыс  жолға  төзімді
жылқыны қазанат деп  атап,  оны  да  ерекше  бағалаған.  Ал  еті  мен  сүті  үшін  өсіретін  қалған
жылқылар жабы деп аталған.

Атбегілік
Жылқы  тұқымын  асылдандырудың,  сәйгүлік  болар  жылқыны  тай  күнінен  ажырата  білудің,  ат

баптаудың қыры мен сырын жетік білетін мамандарды халық арасында атбегілер немесе атбаздар деп
атаған (қ. Атбегілік), Атақты Толыбай сыншыдан бастап, Оңт. Қазақстанда ғұмыр кешкен Мақұлбек,
Жетісуда ғұмыр кешкен Бақай сынды атбегілер туралы аңыздар әңгімелер халық жадында сақталып
қалған.

Танымал жылқылар
Дәстүрлі қазақ қоғамында жүйрік жылқы тек иесінің ғана емес, бүкіл рудың, аймақтың мәртебесін

өсірген.  Олар  туралы  әндер  мен  күйлер  шығарылып,  есімдері  халық  жадында  ұзақ  сақталған.
Мысалы,  бүкіл  Қазақстанға  танымал  Құлагер,  Жетісуға  мәлім  болған  Көкбайтал,  Оңтүстік
Қазақстан мен Қырғызстанның біраз жеріне даңқы жеткен Қараат, 20 ғасырдың 60-жылдарындағы Б.
Кітапбаевтың Құланқарасы, Бұланқарасы, Желмаясы, т.б.

1.2. Жылқының түрлері
Қазақ халқы жылқы малын 3 топқа бөлген. Белгілі этнограф  М.Бабажановтың 1871 ж.  
Ресейдің  “Журнал охота” (ғ6, 7, 11, 12) және “Журнал коневодство и коннозаводство” (ғ4, 5, 6)

басылымдарында жарық көрген мақалаларында қазақ халқы өсіретін жылқыларды үш топқа бөледі:
күшті, еті тығыз аттар. Ауыр жұмыстарға, жүк тартуға, көші-қоңға пайдаланылған;
жүрдек аттар. Күші мығым ат пен бәйге атының арасындағы, салт жүріске жарамды жылқылар;
жүйрік аттар. Осы соңғы топтың өзін автор қарғыншыл ат (2, 4, 8 верст қашықтыққа ғана шабатын

ұшқыр  ат),  қашағаншыл  (бұл  да  аз  қашықтыққа,  асауды  қайыруға  пайдаланылады),  шын  жүйрік
ат деп бөледі.

Зерттеушінің бұл пікірі қазақ халқының жылқы шаруашылығындағы белгілі бір жүйе болғандығын
қуаттайды. Қазақтар бәйгеге қосатын жүйрік жылқыларды тұлпар, арғымақ, сәйгүлік деп әлпештеп,
ерекше күтімге алған. Ал ауыр жүк артуға, алыс жолға төзімді жылқыны қазанат деп атап, оны да
ерекше бағалаған. Ал еті мен сүті үшін өсіретін қалған жылқылар жабы деп аталған. Қазақтың жабы
жылқысы жайылымда жақсы семіреді.  Семіртіп сойған жабы жылқыдан 53 – 57%, кейде 60% ет
алынған (230 – 250 кг). Қазақ халқы жылқы етінен қазы, қарта, жал, жая, т.б. дәмді тағамдар әзірлеп,
терісі мен қылын да шаруашылыққа пайдаланған (қ. Тулақ, Жұн). Ал жабы жылқының биелерінен
тәулігіне 18 – 20 л сүт сауылған (қ. Қымыз). Сүті мол бие мама биедеп аталған. Бие желінінің сүтке
толып,  сауылатын  мезгілін сауым дейді.  Ол бас  сауым (күні  бойы  сауылатын  биенің  ең  алғашқы
сауымы), жебей  сауым (бас  сауымнан  жарты  сағат  өткеннен  кейін  биені  қайта  сауу), кенже
сауым (биені  өріске  ағытар алдындағы соңғы сауым),  т.б.  болып бөлінеді.  Ал құлындамай қалған
биелерді қысырақ деп атайды.

Мыңнан тұлпар. Мың құлында бір құлын 13 пар (пар – қазақ сөзі – пар ат жеккен, ол оған пара-пар
келеді  деген  сөз  тіркестері  бар)  қабырғамен,  яғни  екі  қанатымен  туады  екен.  Сондай  құлынды
қазақтар  ерекше  күтіп,  өсірген,  баптаған.  Ертегілерде,  аңыздарда,  жырларда  айтылатын,  қырық
күншілік жерді бір күнде алатын, небір биік қамалдардан секіріп өтетін, тағы басқа да кереметтер
жасайтын жылқылар осылар.

Жебе мініп жау алған. Өте ұшқыр, керемет жылдам, екпіні қатты, алысқа шабатын, төзімді «Жебе»
деген қазақи жылқы тұқымы болған. Тақымы бос адамдар үстінде шыдап отыра алмаған. Батырлар
жекпе-жекке осы тұқымның аттарын мініп шығатын болған.  Бұндай аттар тұрған орнынан бірден
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үлкен  жылдамдық  алып,  жекпе-жек  уақытында  өзінің  иесіне  оның  жауының  алдында  көптеген
артықшылық әперген.

Жауға мінбе Жабыны.  Қазір «Жәбе» немесе  орысша «Жабэ» деп жүрген «Жабы» деген қазақи
жылқы тұқымы. Оның етті, сүтті, жұмысқа пайдаланатын түрлері болған. Сүті мол, қымызы дәмді
және  шипалы,  еті  көп,  қазысы көзге  ерекше көрініп  және  айландыруға  ыңғайлы болып тұратын,
мініс-тұрысқа  көнпіс,  мінезі  жайлы,  төзімді  жылқылар.  Сондықтан  бұл  жылқыларды  соғысқа
мінбеген,  тек  күнделікті  тұрмыста  пайдаланған.  Қазіргі  ғылым  тілімен  айтқанда
«Жабы»жылқысының  «Наймандық  типі»  деген  түрі  Шығыс  Қазақстан  облысының  таулы
аймақтарында сақталған. Осы облыстың Катон-Қарағай ауданында мал жейтін шөптер өте құнарлы,
нәрлі,  емдік қасиеті және күші бар шипалы болып келеді.  Осы ауданда өсетін қазақ жылқысының
қымызы дүние жүзіндегі ең керемет қымыз болып есептеледі. Өйткені, қымыздың қасиеті жылқының
тұқымына және шөптің сапасына байланысты болады. Ал, қазақ жылқысының сүтті тұқымдарының
кейбір түрлері  қымыз өндіруге арнайы сұрыпталып шығарылған. Бұл ауданда өсетін маралдардың
мүйізінің қасиеті мен сапасы да әлемдегі ең жоғары болып есептеледі.

1.3. Жылқы атаулары
Жалпы қазақ  тілінде жылқы  өсіруге,  оның  мінез-құлқына,  жасына,  жүрісіне,  т.б.  байланысты

ұғымдар мен атаулар өте көп. Мысалы, жылқы төлдерін:
құлын (биенің жас төлі),
жабағы (6 айдан асқан құлын),

тай (1 жастан асқаны) деп атайды.
Ал бұдан әрі ұрғашы жылқыны яғни байталды:
құнажын байтал (2 жастан асқаны),
дөнежін шығар (3 жастағы байтал),
дөнежін байтал (3 жастан асқаны),
бесті бие (4 жастан асқаны),
қасабалы бие (7 – 8 жастағы бие),
кәртамыс бие (11 – 14 жастағы бие),
жасаған бие (20 жастан асқан бие), т.б. атайды.
Піштірілмеген еркек жылқының яғни айғырдың атаулары:
құнан айғыр (2 жастан асқаны),
дөнен айғыр (3 жастағысы),
сәурік айғыр (3 – 4 жастағы үйірге салынбағаны),
бесті айғыр (5 жастағысы),
сақа айғыр (11 – 12 жастағысы), т.б.
Қазақ  халқы  салт  мінуге  немесе  союға  арналған  еркек  жылқыларды  жас  кезінен  піштіріп

(тарттырып  деп  атайды)  жібереді.  Қазақ  тіліндегі  ат  ұғымы,  көбінесе,  осындай  жас  кезінен
піштірілген,  салт  мінуге  арналған  жылқыға  қатысты  айтылады.  Піштірілген  жылқылар  үйірге
қосылмай,  бөлек  жайылады.  Сондықтан  оларды саяқ  жылқылар деп  атайды.  Саяқ  жылқылар
атаулары:

ат (піштірілген еркек жылқы),
сақа ат (11 – 12 жастағысы),
шобыр (жүк артуға, ұзақ жолға төзімді ат),
тұғыр (салт мінуге қолайлысы),
мәстек (аш-тоқтығын білдірмейтін жуас ат),
азбан (кеш піштіріліп, айғырлық мінезін қоймайтыны), т.б.

1.4. Жылқы тұқымдары
22  наурыз  келді  дегенше,  бәйге,  көкпардың  дүбірлі  додасы  келді  дей  беріңіз.  Оған  себеп  бар.

Қаймана қазақтың жылқы десе, аузындағы асын тастайтыны бәріне аян. Оның ішінде "таза қанды"
жылқыларға деген ықыласын сөзбен жеткізу  тіптен қиын. 22 наурызда өтетін бәйгеге қазақ атын жыл
бойы баптаған. Күнделікті тірліктің өзінде жылқы десе, бес жасар баладан бастап, елу жасар қартқа
дейін құлағы елең ете қалады. Бұның бәрі бабалардан қалған қасиет. Ендеше, жылқы тұқымының
топтамасына назар салыңыз.
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Жылқы туризмі - адам үшін таптырмас демалыстың бір түрі. Және осылай болып қала береді де.
Ақылды,  мықты,  төзімді  жылқыларды таңдай білу қажет.  Жалпы жылқы малы адам бұйрығының
бәрін дерлік орындауға бейім. 

Қазірде әлемде екі жүз елуге жуық жылқы тұқымы бар.  Соның ішінде тоқталып өтуге тұрарлық
тұқымдар.

Ахалтеке  тұқымы. Әр  дәуірдің  әр  кезеңінде,  кез  келген  ұлттың  өз  алдына  сүйікті  жылқы
тұқымдары болған. Бірақ олардың бәрі бірдей уақыт сының көтере алмады. Көбісі жер бетінен мүлде
жоғалып кетті. Алайда, Ахалтеке тұқымына өзгеше тағдыр бұйырыпты. Бұл жылқы тұқымы түркмен
халқының  қазынасына  жатады.  Тіпті,  ең  ежелгі  жылқы  тұқымдастараның  санатында.  Шамамен
алатын болсақ, б.ғ.д. III-IY ғасырларда пайда болған.

Ахалтеке жылқылары шапшаңдық жағынан дес бермейді.  1935 жыдары түрікмен  салт аттылары
Ашхабат пен Мәскеу арасындағы 4 мың 300 км-ді еңсеріп өткен. Бар-жоғы 84 күнде желіп отырып, ең
қиын өткел болып саналған Қарақұмды 3 күнде басып өткен.

Жәуміт тұқымы. Түркіменстанның оңтүстік бөлігінде пайда болған, ең ежелгі тұқым. Ахалтеке
тұқымына қарағанда жәуміт тұқымы қайырымды. Бастары дәу, мойындары төмен, аяқ қолы мығым
келеді.  Жүрісі  аса  жайлы.  Қиындықты  талғамай-ақ,  кез  келген  ауа  райына  төтеп  береді.  Олар
Ашхабад-Мәскеу аралығындағы жарыста 800 шақырым жерді 7 күнде тәмәмдап отырған.

Қарабайыр  тұқымы. Орталық  Азиядағы  ежелгі  тұқым.  Отаны  -  Өзбекстан.  Әдебиет
зертеушілерінің  айтуынша,  Өзбекстан  бір  кездері  «даван  арғымақтарымен»  алыс  шалғайларға
танымал болған. «Қарабайыр» сөзінің мағынасы «қолда туып өскен» дегенді білдіреді.  Екіншілердің
пікірінше - "жүк артылатын көлік", үшіншілер - "қарабайыр" -  "араб жылқыларының буданы" дейді. 

Қарабайыр  жылқыларының  болмыс  бітімі  бөлекше.  Бас  бөлігі  төмен,  қысқа  мойынды,  өнегелі
жылқылар қатарынан.  Арбаға жегуде таптырмас көлік ретінде саналады.

Араб тұқымы. Бұл тұқым үлкен атақтарға ие.  Жаратылу табиғатының өзі  мифтермен араласып
жатады.  Кезінде  еуропалықтар  бір  араб  жылқысының  құнының  өзін  өте  жоғары  бағалаған.  Жер
шарының кез  келген елі  жылқы шаруашылығында араб жылқысын қажет қылған.  Ол таза  қанды
ағылшын, американ, венгер жылқыларының пайда болуында біршама үлес атқарған.

Араб жылқыларын біздің елде де жоғары бағалайды. Париж көрмелерінде   араб жылқылары ең
таңдаулылар қатарында есептелген.

"Таза қанды" салт атты тұқымы. Бұл тұқымның жылқылары жүйріктік тұрғысында ешкімге дес
бермейді. Сол үшін де бұл тұқымның жылқылары алтыннан да қымбат келеді.

Аталған тұқым XYII ғасырда Англияда  пайда болған.  Басқа да тұқымдардың пайда болуына үлкен
ықпал  жасады:  Германияда  -  тракенен,  мекленбург,  ганновер,  Венгрияда  -  фуриозо,  нордстрад,
нониус, АҚШ-та - салт атты, Польшада - поляк, КСРО да - қостанай тұқымдары.

Салт атты тұқымның бойлары ұзын болады.  Қозғауыш күштері аса жоғары. Өте қуатты, сезімтал
саналады.  Кей  кезде  еркеліктері  шектен  шығады  екен.  КСРО-  ның,  Қазақстанның,  Грузияның,
Өзбекстанның ат зауыттарынан табылады.

Дон тұқымы. Дон өзенінің жанындағы аудан орталығында пайда болған. Бастау тарихы осы маңға
XV-XVI  ғасырларда  казактардың  қоныс  аударуынан  басталады.  Казак  шаруалары  Россияның
оңтүстік  бөлігін  қоргайтын  болғандықтан,  салт  атты  тұқымға  зәру  болатын.  Соғыс  алаңындағы
шешуші  жеңіске  аттың  да  қатысы  барын  казактар  жақсы  білетін.  Сол  себепті  де  олар  бар
жігерлерімен  жақсы  тұқымдар  шығаруға  талпынды.
Дон тұқымы өте қатаң ережелерге де құлақ асады. Олар жаздың аптабында да, қыстың суығында да  
төзімділік көрсете алады. Тамақтану  жағынан қолайсыздық алып келмейді.

Буденный  тұқымы. Кеңестік  мамандардың  арқасында  1921-1948  жылы  Ростов  облысындағы
дүниеге келді. Сол кездерде жетекшілік еткен КСРО-ның  маршалы С. М. Буденный болатын. Дон
жылқысы мен салт жүрісті жылқыларымен будандасуының арқасында, бұл тұқым бірден көзге түсті.
Осы  еңбегі  үшін  Буденный  бастаған  ең  бірінші  Атты  әскерлерлер  құрмет  ордендерімен
марапатталды.

Аталған  тұқым  кез  келген  қашықтықта  жақсы  көрсеткіштерге  жеткен.  Олар  -  ұзын  денелі,
омыраулы,  сүйекті,  шапшаң  болып  келеді.  Және  төзімділіктерінде  шек  жоқ.  1946  жылы  Сальск-
Ростовтан Донға дейінгі қашықтықты 18 сағат 25 минутта басып өткен. 

Украинаның ұлттық тұқымы. Соғысқа  дейінгі  жылдар орыстың салт  атты тұқымдары жақсы
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тасымалданған. Біраз бөлігі фашистер құртып жіберген. Сол үшін де салт атты тұқымның жаңа үлгісі
жасалуға тиісті еді. Және ол ұзақ күттірмеді. Украина,  Александрвск зауыттары  осы тұқымды ойлап
тапты.

Бұл жылқылардың бойлары,  мығым денелері,  әдемі де еркін жүрістері,  түр-түстері адам
қызығушылығын тудырары сөзсіз.

Қазақ  тұқымы.  Жазиралы  даланың  бойындағы  қазақ  жылқылары  аласа  болып  жайлып
жүргенмен, шабыс жағынан келгенде ешкімнен кем түспейтін. Олар күніне үзіліссіз 70 шақырымды
емін-еркін еңсеріп отырады.  Ашық аспан астында, кез келген температурада көнбістік көрсетеді. Әрі
шөп талғау дегенді білмейді де. Бұған қоса, жергілікті тұрғындар  арасында  ұлттық ат жарыстарында
табандары қызады. Қазақ жылқылары сүт өнімін көп береді.

Қазақ жылқысы бірнеше түрге бөлінеді. Соның бірі - Адай жылқысы. Адай жылқысы түрікменнің
текежәуміт арғымағымен будандасқан делінеді. Ертеде түрікменнің «теке» руы «жәуміт» руына қарсы
соғысқанда, өздеріне болысқаны үшін текелер адайларға бір сұлу қыз бен жүйрік ат берсе керек. «Қыз
жақсысы мен ат жақсысы теке түрікменде» деген сөз сонан қалса керек-ті.

Қостанай тұқымы. Жергілікті  қазақ жылқыларының   дон,  орлов,  т.б.  тұқымдарымен будандасу
арқылы, Челябин мен Қостанай облыстарында дүниеге келген.

Қостанай жылқылары қандай жағдай болмасын алғыр,  еңбекте  төзімді  болып келеді.  Қазақтың
ұлттық спорт ойындарында жарысқа жиі түседі: теңге алу, көкпар, бәйге, т.б.с.с. 

Алтай тұқымы. Осы өлкенің ең атақты тумасы болып саналады. Олар аласа болғанмен, ат үсті
жүрісінде, таулы өлкелерді саяхаттауда  ерекше көзге түседі.  Тұрқылары мығым, салмақты, ширақ
болып келеді. Сол үшін де үйірге жиі қосылып тұрады.

Өмір мерзімі және кезеңдері
Түріне,  күтімі  және  өсу  айналасына  байланысты  қазіргі  үй  жылқысы  орташада  25-30  жыл

жасайды. Кей кезде,  кейбір жануарлар жасы 40-тан асады. Жазу деректеріне  сай ең көп 19  ғ. Ескі
Билли  деген  ат  62  жыл  өмір  сүрген. Қазіргі  заманда,  Шуга  Пафф  деген  пони  2007  ж.  56  жаста
өліп Гинесс кітабына енген. 

Жылқы төлдерін былай бөледі:
1. құлын (биенің жас төлі),
2. жабағы (6 айдан асқан құлын),
3. тай (1 жастан асқаны) деп атайды.
4. Ал бұдан әрі ұрғашы жылқыны яғни байталды:
5. құнажын байтал (2 жастан асқаны),
6. дөнежін шығар (3 жастағы байтал),
7. дөнежін байтал (3 жастан асқаны),
8. бесті бие (4 жастан асқаны),
9. қасабалы бие (7 – 8 жастағы бие),
10.кәртамыс бие (11 – 14 жастағы бие),
11.жасаған бие (20 жастан асқан бие), т.б. атайды.

Піштірілмеген еркек жылқының яғни айғырдың атаулары:
1. құнан айғыр (2 жастан асқаны),
2. дөнен айғыр (3 жастағысы),
3. сәурік айғыр (3 – 4 жастағы үйірге салынбағаны),
4. бесті айғыр (5 жастағысы),
5. сақа айғыр (11 – 12 жастағысы), т.б.

Сипаттамасы
Жылқының басы созылған арықтау келеді;  көздері үлкен өткір,  танаулары кең,  сүйір құлақтары

ширақ қимылды үлкен  не орташа көлемді (басының жартысынан да кішірек) болады. Жалы ұзын
салбыраған, мойны ұзын бұлшық етті, денесі жұмырланған болады; құйрығы түбірінен басталатын
ұзын қылдардан тұрады; түсі әралуан келеді. Аяқтары биік сымбатты, жуандығы орташа болады; 1-ші
және 5-ші саусағы мүлдем болмайды, 2-ші және 4-ші саусақтары рудиментті түрде ғана қалыптасқан;
тұяғы ең қатты дамыған ортаңғы саусақтың басын ғана қаптайды (сондықтан дененің бүкіл салмағы
соған  келеді).  Асқазаны  қарапайым  болады,  өт  қабы  жоқ,  бүйені  қатты  дамыған.  Миі  біршама
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кішкентай, және қатпарлы үлкен ми сыңарлары мишықты қаптамайды. Алайда ақыл қабілеті едәуір
жоғары болады.  Сезу  қабілеттерінен естуі  ең жақсы дамыған,  содан кейін көруі,  сосын иіс  сезуі.
Шоқтығына дейінгі биіктігі 50 – 185 см, салмағы 60 – 1500 кг болады.

Жылқылар әдетте бір айғыр бастайтын бірнеше биеден тұратын үйірге жиналады. Көбінесе жазық
далада тұрады; ерекше сипаттары - үлкен жылдамдық пен сақтылық.

Түсі
Жылқы түсі қылаң, баран, ала боп бөлінеді.
Қылаңға ақбоз,  боз,  бурыл, теңбіл,  құбақан,  сары, құла,  құла жирен, шабдар,  көк,  сұр,  құлагер,

қызыл, нарқызыл, т.б. жылқылар;
баранға торы, қара, қаракөк, қарасұр, қоңыр, жирен, күрең, т.б. жылқылар жатады;
алаға сарыала, сұрала, көкала, керала, қарала, қоңырала, күреңала, т.б. жылқылар жатады.
Алыстан  қарағанда  жылқының  денесіндегі  бозғыл  түктер  басым  болса,  ол қылаң  жылқы деп

аталады. Қошқыл түстер көбірек болса, баранға жатады. Ерекше кездесетін түстер болады. Мысалы,
шұбар,  бозшұбар,  көкшұбар,  қарашұбар,  т.б.  жылқылар.  Будандары қашыр,  қарта  қашыр (лошак),
құланоид (құлан мен жылқы буданы), зеброид (зебр мен жылқы буданы) деп аталады.

Түрлері
Жылқы жүк  жылқысы (Владимир  жылқысы, Першерон  жылқысы,  т.б.),  мініс  жылқысы (араб

жылқысы, ақалтеке,  т.б.), жазық  дала  жылқысы (Дон  жылқысы, Буденный  жылқысы, Қостанай
жылқысы, моңғол  жылқысы, қазақ  жылқысы,  т.б.), тау
жылқысы(кабардин, қарабақ, қырғыз, алтай жылқылары,  т.б.), солтүстік  дала
жылқысы (витский, эстон, якут жылқылары,  т.б.)  болып  ажыратылады.  Дүние  жүзінде  жылқының
250-дей түрі бар.  Қазақстанда  жылқының 16 түрі өсіріледі (қ. Жылқы өсіру).

1.5. Жылқыны  азықтандыру
Жылқы — қарапайым қарынды мал.  Денесінің ірілігіне қарамай қарнының сыйымдылығы небәрі

14-16 л көлемінде. Сондықтан жылқы бос уақытының бөрін дерлік азықтануға жұмсайды. Бұл өсіресе
қара жұмыс атқаратын жұмыс аттары үшін көңіл аударарлық жағдай. Өйткені күйісті  малдікіндей
жеген  азығын  түпкілікті  ендеуден  еткізетін  месқарыны  болмағандықтан,  жылқы  жемшөпті  ауыз
қуысында  мүқият  шайнап,  мол  сілекеймен  ылғалдандырып  барып  жұтатындықтан,  азық-тануға
ұзағырақ уақыт жұмсайды.

Жұтылған азық қарынға сұйір бұрыштанып жалғасқан өңеш арқылы өтеді. Егерде қарынға енген
азық қоректік заттарының жедел түрде ашуынан (брожение) көп колемде ішек газдары пайда болса,
олар қарын аумағын керіп жанай қосылған өңеш тесігін бекітеді де, еңеш арқылы кері ауыз қуысына
кекіріліп шығуына жол бермейді. Кекіре алмаған жылқы қарны кернеп, қатты түйнеуінен (колики) ол
тіпті өліп кетуі мүмкін. Жылқының желінетін жемшөп пен суарылар судың тазалығы мен сапасына
аса  сезімталдық,  талғампаздықпен  қарайтыны  осындай  морфо-физиологиялық  ерекшеліктеріне
байланысты.  Эволюция  бойында  дамыған  иіс  сезгіштігінің  арқасында  жылқы  бүлінген  сапасыз
жемшөпті жемейтін лайланып, ластанған суды ішпейтін текті жануар.

Қарын сөлі  ферменттерінің әсерімен қорытыла бастаған азық қоректік  заттары жылқы ішегінің
күшті  дамыған,  химусының  реакциясы  сәл  сілтілі  айналмалы  (ободочная)  тоқ  және  аумақты
(сыйымдылығы  20—70  л)  соқыр ішегінде  микробиологиялық өңдеуден өтеді.  Соның нәтижесінде
химус  микробтық  аминқышқылдары  жөне  витаминдерімен  байытылады.  Жылқы  ішегі  күйісті
малдікінен  2—2,5  есе  қысқалығынан  одан  жылдамырақ  өтетін  химус  қоректік  заттары  қысқа
мерзімде  қорытылып  үлгеруі  керек.  Сондықтан  атқаратын  жұмысы  ауырлап,  азықтануға  уақыты
қысқарған  сайын  жылқы  азығының  энергиялық  қуаттылығы  арттырылып,  желінген  азық  құрғақ
затындағы жеңіл ыдырап, жылдам сіңірілетін қоректік заттардың шоғырлануы жоғарылай түсуі керек.

Жылқы астық тұқымдастары басым шалғын және дала пішені мен бұршақ тұқымдастардың аралас
пішенін сүйсініп жегенмен беде пішенін онша жаратпайды. Жылқының сүйікті азығы — сұлы дәні.
Оны жылқыға шектемей жегенінше беруге болады. Басқа дендерден жүгері мен арпаны жақсы жейді.
Оларды  бұршақ  тұқымдастар  пішенімен  араластырып  берген  дұрыс.  Ал  ауыз  қуысында  нашар
шайналып, қарында бөртіп, ұлғайып, ішті кептіру қаупін тудыратын қара бидай дөнін тек ұнтақтап,
туралған сабанмен араластырып жегізуге болады. Жылқының ас қорытуына бидай кебегі көмектеседі.
4—5 л  жылы суға ерітілген  1,5  кг азықтық сірне ерітіндісімен туралған пішен  мен сабан  кесіндісін
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бұркіп, жылқының ас қорытуының бүзылуынан туындайтын «өлі тиюін»  (колики лошадей)  тоқтату
үшін жегізеді.

Жылқының,  әсіресе,  қара  жұмыс  атқаратын  аттардың  азықтандыруын  атқаратын  жұмыс
ерекшеліктерін  ескере  отырып  ұйымдастырады.  Сауылатын  немесе  соғымға  сойылатын  жылқы
азықтандырылуы олардың сүттілігін жөне салмақ қосуына жоғарылатуға бағытталса, көлікке мініліп,
жегілетін,  түрлі  шаруашылық қара жұмысына пайдаланылатын аттарды  энергия  шығындау көлемі
мен мерзіміне төуелді қоректендіреді. Көлікке жегілген немесе мінілген аттың энергиясы алдымен өз
денесін алып жүруге,  содан кейін барып үстіне артылған (мінілген)  жүкті  тасуға  немесе  жегілген
жүкті тартуға  (сила тяги)  жұмсалады. Аттың өз денесін алып жүруге бүкіл  энергия  шығынының 7з
бөлігі, яғни 25-30% жұмсалады.

Жылқының,  әсіресе,  қара  жұмыс  атқарып  немесе  мініліп  жиі  терлейтін  аттардың  суару  мен
азықтандыру реті мен тәртібін қатаң сақтау қажет. Терлеген атты алдымен терін басқызып, суытып
барып суарады. Уақытты ұтымды пайдалану үшін, алдымен ірі жемшөптің бір бөлігін беріп терін
бастырғаннан  кейін  суарып,  шырынды  азықты,  артынан  жем  жегізеді  де,  қалған  уақытта  ірі
жемшөптің қалған бөлігін салып қояды.

Сауылатын бие мен етке сойылатын жылқы азықтандыруын жасы, жынысы, тірілей салмағы мен
өнімділігіне  (сүттілігі  мен  салмақ  қосуы)  сәйкес  азықтандырады.  Сонымен  қатар  жылқы
тұқымдарының  зат  алма-суындағы  барысы  едәуір  ерекшеленетінін  ескеру  қажет.  Мысалы,  жеңіл
жүрісті мініс тұқымдарына жататын шабыс аттары мен желіс тұқымдарына жататын жегіс аттарының
зат алмасуы жедел жүреді де, аяң жүрісті ауыр салмақты тұқым аттарының зат алмасуы баяу жүріп
алғашқылардыкімен  салыстырғанда  100  кг  тірілей  салмағына  шаққандағы  энергетикалық
мұқтаждығы 8—10% темен болады.

Жылқының зат алмасуына атқаратын жұмысы да ықпал етеді. Ауыр қара жұмыстағы жұмыс аттары
мен жылдам  қимылдайтын мініс және  спорт аттары  энергетикалық мұқтаждығын алғашқы  3  сағат
мерзімінде желінген жемшөптің жеңіл қорытылатын көмірсуларымен қанағаттандыратынын ескеріп,
осы  мерзімде  оларды  толықтыруды  ойластыру  қажет.  Ол  үшін  жылқыға  жеңіл  қорытылатын
энергетикалық қуаттылығы жоғары жемшөп ретінде шырынды қызылша, сәбіз, картоп секідці тамыр-
түйнек жемістілерді береді. Бірақ бұл азықтар аттың ас қорыту жолындағы ашыту үрдісін өрістеп,
атқарылатын жұмысына  (жедел  қимылына)  кедергі  келтіретіндіктен,  олардың көліктік  жөне  мініс
аттарына берілетін мөлшерін шектейді.

Биені азықтаңдыру
Биені тұқымына, жасына, тірілей салмағына, буаздығы мен сүт түзуі секілді  зат алмасуына күшті

ықпал ететін физиологиялық ахуалына сәйкес азықтандырады. Бие буаздығының 4—5-ші айларынан
бастап  құлындағанша  зат  алмасуы  күшейіп,  ұрық  дамуына  жұмсалатын  энергия  шығынын
қамтамасыз ету үшін организміндегі жылулық өнімі өседі. Қысыр биемен салыстырғанда буаз бие
денесіндегі  жылулық  өндірілуі  буаздықтың  басында  -  15-18%,  буаздықтың  соңында  28—35%
жоғарылайды. Ұрық эмбрионалдық дамуының алғашқы 6-8-ші айында — 7-8 кг тартып, туылғандағы
құлын салмағының  (40  кг)  17—20%  ғана  құраса,  9-шы айында  — 16-17 кг  тартып,  туылғандағы
құлын салмағының  40-42%,  10-шы  айында 28-30 кг тартып,  туылғандағы құлын салмағының  80—
85% құрайды. 9-шы айдан бастап күрт өсетін ұрық қоректік қажеттігін толық қамтамасыз ету үшін
буаз бие азықтандыру нормасы буаздығының соңғы үштігінде жоғарылатады.

Физиологиялық ахуалына байланысты биенің  100  кг тірілей салмаққа шаққандағы мұқтаждығы...
кьісыр кезінде  -  1,4-1,5  а.ө.,  буаздығының алғашқы  3—6-шы айывда  -  1,6—1,7  а.ө.,  буаздығының
соңғы  7—11-ші  айында -  1,8—1,9  а.ө.  ,  құлын емізетін кезеңінде  -  2—2,1  а.ө.,  ал оған қосымша
сауылатын болса 2,12-2,15 а.ө. күрайды. Әр 1 а.ө.-мен 100— 105 г қорытылатын протеин, 6—8 г Са,
4-5 г Р, 20-30  мг  каротин  жеткізілуі керек. Оны  100  кг тірілей салмағына есептегенде жегізілетін...
қысыр кезіндегі  — 3,4 кг, буаз  кезіндегі  — 3,6  кг, құлын емізетін  (сауылатын)  кезіндегі  — 3,75 кг
рацион құрғақ затымен жеткізеді. Буаз бие рационына 35-45 кг көк шөп, 4-6 кг сүрлем, 4-5 кг картоп,
5-7 кг тамыржемісті, 10-15 кг пішен, 2-3 кг жем; құлын емізетін және сауылатын биеге -45-50 кг кек
шөп,  8-10  кг сүрлем,  5-8 кг картоп, 5-10  кг тамыржемісті,  10—15  кг пішен,  3—5  кг жем қоспасы
кіреді.

Буаздығының соңғы айларында биені жұмыстан босатып, тек күнделікті серуендетіп тұрады. Буаз
бие азығы мен суының таза,  сапалы болуын қатаң қадағалайды. Сапасы нашар, ластанған жемшеп,
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көгерген не шіріген пішен мен сабан, суық су биенің ас қорытуын бұзумен қатар іш тастатуы мүмкін
екенін ескереді. Құлындауына он шақты күн қалғанда биеге берілетін ірі жемшөп көлемін 4-6 кг-га
дейін азайтып,  бұршақ тұқымдастар пішенін мүлдем бермейді.  Жемді  ұнтақтап,  быламық түрінде
береді. Құлындауга  2-3  тәулік қалғанда рациондағы азық мөлшерін '/з Дейін азайтып, құлындауын
жеңілдету үшін жылы суға  0,5  кг бидай кебегін салып ішкізеді. Жаңа құлындаған биеге жылы суға
араластырып бидай кебегі мен зығыр күнжарасының ұнтағын ішкізеді. Мүмкін болған жағдайда 0,2-
0,5 кг зыгыр дәнінің қайнатпасын ішкізген пайдалы.

Құлындаған  бие  сауылатын  болса,  қоректік  мұқтаждығының  толық  та  жан-жақты  сапалы
жемшөппен  жеткізілуін  жете  қадағалап,  қажетті  азықтық  қосындылармен  рацион  құнарлылығын
арттырады. Тірілей салмағы мен сүттілігіне сәйкес сауын биелерді азықтандыру деңгейі бойынша 3-4
топқа бөледі. Сүттілігі молайып, ал өздері арықтай бастаған биелердің азықтандыру деңгейі жоғары,
ал сүттілігі азайып, өздері, керісінше, семіре бастаған биелерді азықтандыру деңгейі төмен топтарға
ауыстырады.

Жазғы уақытта  сауылатын бие  азықтандыру нормасын қамтамасыз ету  үшін табиғи жөне мәдени
жайылым  30-50  кг көгінжегізіп,  сүттілігіне қарай  2,5-4,5  кг сұлы,  0,5-2,5  кг бидай кебегін береді.
Биелер, өсіресе, сұлы-бұршақ тұқымдастар қосындысының көгіне жақсы жайылып тойынады. Күзге
қарай көп жылдық шөптер көгіне  осы  сұлы-бұршақ тұқымдастар қосындысынан салынған құрама
сүрлем мен тамыр жемістілер қосып беріп, сүттілігін молайтады.

Сауын биенің  100  кг  тірілей салмағына шаққанда  2-2,5  кг  сапалы  шалғын және  аралас  астық-
бұршақ тұқымдастар пішенін,  5—10 кг тазар-тылып туралған тамыр жемістілер, пішендеме жегізіп,
сүттілігіне қарай сұлы, кебек, күнжара мен шроттардан түратын жем қосындысын береді.  Пішенді
турап,  дәнінің бір бөлігін ондіріп,  көктетіп,  ал сұлы дәнін мыжып, жаныштап  (плющение) берген
жөн.

Жазғы уақытта биенің күнделікті жейтін 30—40 кг табиғи және мәде-ни жайылым кегін сүттілігіне
сәйкес 2,5-4,5 кг сұлы мен жем қосыңды-сы,  0,5—2,5 кебекпен толықтырады. Оларды сұлы-бұршақ
тұқымдастар көгіне жайған жөн. Күзге қарай көп жылдық шөптер көгін құрама сүрлем (жақсысы
сұлы-бұршақ тұқымдастардікі) тамыр жемістілер қосып береді.

Құлын-тайды азықтандыру
Жаңа туған құлын қорегі енесінің уызы мен сүті. Құлынды сүтке жарытумен қатар, тез өсіп-жетілуі

үшін ертерек қосымша азықтарға үйреткен жөн. Алғашқы айдан бастап енесі сауылып, өзі  желіге
байланған құлынды қосымша азықты жақсы жеуге дағдыландырып, үйрету керек. Оларды алғашқы
күндерден  бастап  жеңіл  қорытылатын  диеталық  қабығынан  тазартылған  сұлы  ұнтағы  мен
жанышталынған сұлы дәніне, минералды қосындыларды жеуге үйретеді. Ол үшін алдарындағы жеке
науаға сүйек ұны, азықтық бор, ас тұзын үнемі тұратындай салып қояды.

Тұқымға қалдырылатын құлынды  7-8  айға дейін енесін еміздіріп өсіреді. Құлын  тез  өсіп-жетілуі
үшін мыжылған сұлы дәні, бидай кебегі, шөп ұны мен күнжара ұнтағынан түратын 1 кг-да 1 а.е., 110-
120 г қорытылатын протеині бар қосындыны жегізеді. Оған құлынды біртіндеп үйретіп, төулігіне эр
басы 2 айлығында - 0,5-1 кг жегізе бастап, 3-4 айлығында - 2-3 кг, енесінен ажыратар 5-6 айлығында
4-5 кг береді. Қыста бұл қосыңцыға қоса жақсы жапырақталған жұмсақ пішен салып, жазда құлынды
таза ауада, күн көзінде жайылым отына жаяды.

Енесінен ажыратылған құлынның есіп-жетілуі баяуламауы үшін түрлі дөн жармасы, күнжара мен
шрот ұнтағы, бұршақ түкымдастар дәнінің ұнтағы, сапалы сүрлем, пішендеме, тамыр жемістілермен
үстемелеп  қоректендіреді.  Құлын  жемінің  жартысына  жуығын  (қоректілігі  бойынша  40-45%)
протеинінің  биологиялық құндылығы жоғары,  қорытылуы жеңіл  сұлы мен арпа  дәнінің  жармасы
құрайды. Олармен қатар жеңіл қорытылатын жүгері мен бидай дәні ұнтағын қосады.

Енесінен  ажырату  мезгілі  әдетте  жаздың аяққы  кезеңі  -  күздің  бойынша сәйкес  келетіндіктен,
ажыратылған құлынды оты сақталған табиғи немесе екпе  жайылым көгіне жаяды. Қыста құлынтай
азықтандыруын алдымен  сапалы  пішенге негіздейді. Мініс жөне жегіс тұқымның құлынтай басына
тәулігіне 6 айлығында - 3-4 кг, 9 айлығында - 4-5 кг, 12 айлығында 6-12 кг пішен жегізеді. Оған қоса
сапалы  жүгері  сүрлемін,  туралған  сәбіз,  жем  қосындысын  береді.  Әр  100  кг  тірілей  салмағына
шаққанда  6-12  айлық  құлындарга  -  3,0  кг,  12-18  айлық  тай-жабағыларға  -  2,85  кг,  18-24  айлық
құнандарға - 2,6 кг, 2-3 жас-тағы дөнендерге - 2,4 кг өр 1 кг-да - 0,92-0,85 а.о., 94-76 г қорытылатын
протеин, 7-4,5 лизин, 7-5 кальций, 5-4 фосфор, 7-6 г каротині бар құрғақ зат жегізеді.
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Тұқымдық  еркек  құлынның  қоректік  мұқтаждығы  үрғашы  құлындікінен  10%  жоғары  екенін
ескереді  де,  оларды  жазда  мүмкіңдігінше  үзақ  мерзім  жайылымда  бағып,  қыста  аралас  пішен,
пішендеме,  1/3  бөлігі  бидай  кебегінен  тұратын  бұршақ,  күнжара,  шрот,  сұлы,  арпа  мен  жүгері
жармасының қоспасын тәулігіне құнан басына - 3-4 кг, дөнен басына -4—5 кг жегізеді.

Тұқымдық айғырды азықтандыру
Асыл тұқымды айғырды үйірге салынбаған кезде орташа қоңдылықта ұстап, ол үйірге түсерден 1,5

—2  ай бұрын азықтандыру қоректілігі мен құнарлылығын күшейту арқылы тұқымдық қоңдылыққа
(племенная кондиция) жеткізеді. Үйірден тыс кезеңде мініс жөне жегіс тұқымдары айғырының 100 кг
тірілей салмағына  1  кг-да  - 0,72  а.ө.  (7,53  МДж АЭ),  66 г  қорытылатын  протеин, 2,1 г ас  түзы,  4 г
кальций, 3 г фосфор, 8 мг каротин бар 2,2 кг азық құрғақ затын жегізсе, үйірге салы-нарда жегізілетін
2,5 кг рацион құрғақ затының 1 кг-да — 0,8 а.ө. (8,37 МДж АЭ), 94 г қорытылатын протеин, 2,4 г ас
түзы, 6 г кальций, 4 г фосфор, 10 мг каротин шоғырланады. Яғни асыл тұқымды айғыр азығы-ның эр
1 а.ө.-де қорытылатын протеин деңгейі 120 грамнан 140 грамға, кальций деңгейі 4 грамнан 6 грамға,
фосфор деңгейі 3 грамнан 5 грамға, каротин деңгейі 10 милиграмнан 15 милиграмға жеткізіледі.

Тұқымдық айғырдың жыл бойы орташа қондылығын ұстау үшін отты жайылымда жайып, үйірге
түсуге дайындау кезеңінен бастап азықтанды-руының энергетикалық, протеиндік, минералдық және
витаминдік  құнар-лылығын  сапалы  ірі,  шырынды  және  құнарлы  жемшөппен  рацион  құрғақ
затындағы қоректік заттар шоғырлану дәрежесін күшейтеді.  Үйірге түс-кен кездегі айғырдың күрт
өсетін энергетикалық шығынын толықты-рып, жыныстық потенциясы мен ұрық сапасын қамтамасыз
ету үшін сұлымен қоса энергетикалық қуатты мол жөне протеиндік құндылығы жоғары, минералдық
жөне  витаминдік  қоректілігі  жақсы,  сапалы  жем-шөппен  және  құнарлы  жем  қосындысымен
азықтандырады. Құнарлы азықтардан  тары,  бидай, бидай кебегі, бұршақ ұнтағы ұрық сапасына оң
әсер етеді.

Айғыр,  әсіресе,  ұнтақталған  бұршақ  дөнінің  сәл  ылғалдандырылған  бидай  кебегімен
араластырылған қоспаны сүйсініп жейді. Сұлыны мыжып, тары, жүгері, бұршақты ұнтақтап, арпаны
жарып, зығыр дөнін қайнатып, оның суына кебек, күнжара мен шроттарды шылап беруге болады.
Қыста сұлының бір бөлігін немесе оның арпамен жартылый араласқан қосындысын өндіріп кектетіп
барып жегізуге  болады.  Соның арқасында  үйірге  түсер  кезіндегі  айғыр  азығының энергетикалық
қуаттылығы 25-30% жоғарылатылып, биологиялық құнарлылығы арттырылады.

Азықтандыру деңгейі мен сапасын қамтамасыз ету үшін тұқымдық айғыр басына тәулігіне 15—30
кг кек шөп, 4—6 кг сапалы сүрлем, 3—4 кг картой, 3—4 кг тамыржемістілер, 6—12 кг шалғын немесе
аралас  пішен,  жартысына жуығы сұлыдан түратын  4-6  кг жем қоспасын береді.  Айғыр азығының
протеиндік  құндылыгын  арттыру  үшін  рацион  жалпы  қоректілігінің  5—10%  көлемінде  тауық
жұмыртқасы, сиыр сүті, көк сүт, сүт сары суы, ірімшік, қан ұны, ет ұны, ет-сүйек ұны, балық ұны
секілді жануар тектес азықтарды енгізуге болады.

Жұмыс атын азықтандыру
Жұмыс атын азықтандыруды олар атқаратын жұмыс түріне, оны атқару жағдайына сейкестендіре

ұйымдастырады. Ат атқарған жұмысын оған артылған немесе ол жегілген жүктің салмағын осы жүкті
тасымалдау қашықтығына көбейтіп есептейді. Бұл «килограм-метр» (кг-м) болып есептелінетін аттың
тарту күші (сила тяги), әдетте, дене салмагының 12—16% құрайды.

Ат қатты күшенгенде тарту күші қысқа мерзімге дене салмағының  70—100%  деңгейіне жетеді.
Денеде  шығындалған  1  ккал  энергияға  (жылулыққа)  ат  425  кг-м  механикалық  жұмыс  атқарады.
Жұмсалған  энергия  шығыны бойынша аттың атқарған жұмысы  жеңіл,  орташа  және ауыр  болып
бөлінеді.

Мысалы, тарту күшімен есептегеңде тірілей салмағы  -  400 кг,  тарту  күші  — 60  кг ат  900  кг-м
жұмыс атқарса — ол жеңіл,  1500 кг-м жұмыс атқарса  — орташа, 2100 кг-м жұмыс аткарса  — ауыр
жұмыс болып, тірілей салмағы 500 кг тарту күші 70 кг ат 1100 кг-м жұмыс атқарса — жеңіл, 1800 кг-
м жұмыс атқарса - орташа, 2500 кг-м жұмыс атқарса — ауыр жұмыс болып есептелінеді. Соқа, шөп
шапқыш  машина  (сенокосилка),  тырма  секілді  ауыр  ауыл  шаруашылық  механизмдеріне  жегілген
аттар күніне  4  сағат жұмыс істесе  —  жеңіл,  6  сағат істесе  — орташа, 9  сағат істесе ауыр жұмыс
атқарды деп есептелінеді.

Бірақ  аттың  атқарған  жұмыс  ауырылығын  оған  жұмсалған  уақыты-нан  гөрі  олардың  тасыған
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жүгінің ауырлығы мен қашықтығына байла-нысты есептеген дәлірек болады. Өйткені жүк тасмалдау
жолы  ұзарған  сайын  аттың  жалпы  жұмсалған  энергия  шығынындағы  өз  денесін  алып  жүруге
жұмсалған энергия шығынының үлесі үлгая түседі.

Аттың  атқарған  жұмысының  ауырлығы  ат  жүріп  өтетін  жол  жағдайы  мен  жұмыс  атқару
жылдамдығына  да байланысты болады.  Батпақ жөне қүмдауыт жолмен жүріп өткенде  немесе  жүк
тасығанда аттың энергия шығыны 10% шамасыңца үлғаяды.

Жоғары жылдамдықпен жөне үзақ ауыр жұмыс атқарған  немесе  азық-таңдыру аралығы ұзарып
кеткен  жағдайда  аттың  механикалық  жұмыс  бірлігіне  жұмсайтын  энергия  шығыны  үлгая  түседі.
Өйткені бұлшық еттердің демалу мерзімі қысқарып, денедегі  көмірсулардың алмасу қоры азайған
сайын гликогеннің қайта түзілуі бәсендеп, энергиялық мақсатта майлар мен белок жұмсала бастайды.
Мысалы, жұмыстың 1-ші сағатында бұлшық ет энергиясының 4/5 бөлігі көмірсулардан, тек 1/5 бөлігі
дене майынан пайда болатын болса жұмыстың 6-шы сағатында:.

— am жумысты демалыссыз және азықтандырусыз істегенде — Уб бөлігі көмірсулардан, 5/6 бөлігі 
майдан;

— екі сагат демалыспен азықтандырусыз істегенде — У4 бөлігі көмірсулардан, 3/4 бөлігі майдан;

— екі сагат демалдырып азықтандырып барып істегенде — 42% көмірсулардан, 55% майдан пайда 
болады.

Мал организміндегі энергияның (жылулықтың) пайда болуын желінген азық қоректік заттарының
жұмсалуымен  қамтамасыз  етудің  биоэнерге-тикалық  мағынасы  -  көмірсулар  жұмсалуымен
атқарылған  жұмыстың  энергия  шығыны  май  жұмсалуымен  атқарылған  жұмыстың  энергия  шы-
ғынынан 9—10% кем жұмсалуында.

Демек, азықтандырусыз атқаратын жұмыс ауырлаған сайын организмнің энергетикалық қажеттілігі
ұлғайып, аттың энергия мен қоректік заттарга мұқтаждығы өседі.

Тарту  күші азайған сайын, аттың қоректік затқа мұқтаждығы арта түседі.  Әр  100  кг-км жұмыс
атқаруға аттың тарту күші дене салмағының 12-16% құраса - 0,43 а.ө.,  6-8% құраса - 0,55 а.ө.,  3-4%
құраса  0,80  а.ө. жұмсайды. Өйткені, аттың денесін алып жүруге жұмсалатын организмдегі  25-30%
пайдалы  механикалық  энергия  үлесі  жұмыс  атқарғандағы  жол-дың  ұзаруынан  өседі.  Ал  ат
организмінің нақтылы механикалық жұмыс шығыны бүдан әлденеше жоғары болғандықтан, әр 100 кг
тірілей салма-ғына шаққанда жеңіл жұмыс атқаруға  - 0,0443  а.ө., орташа ауыр жұмыс атқаруға  —
0,0600 а.ө., ауыр жұмыс атқаруға - 0,0767 а.ө., мініп өткен әр 1 км жолға - 0,02 а.ө., жегіп өткен өр 1
км жолға 0,03 а.ө. қажетсінеді.

Жұмыс аты азығының 1 а.ө.-де 80 г қорытылатын протеин, 5-6 г кальций, 4—5 г фосфор, 10—15 мг
каротин  болуға  тиіс.  Ауыр  жұмыста  термен  көп  су,  түз  жоғалтылатындықтан,  жұмыс  ат  басын
күнделікті  40—50  кг  таза  сумен  жэне  эр  100  кг  тірілей  салмағына  шаққанда...  жеңіл  жумыс
атқарғанда  — 6 г,  орта  ауырлықтагы  жумыс  атқарғанда  — 7 г,  ауыр жумыс  атқарғанда  9  г  ас
тузымен  қамтамасыз  етеді.  Механикалық  жұмыс  атқа-руга  жұмсалатын  энергия  шығынын
қамтамасыз ету үшін жұмыс аты алдымен тез ыдырап, жеңіл қорытылатын крахмал мен қант тектес
көмірсуларға  бай  азықтардан  құрастырылады,  ат  атқаратын  жұмыс  ауырлаған  сайын  жылдам
қорытылатын энергетикалық жемшөп пен  құнарлы азық үлесі есе түседі. Ол жемшөп желінуі үшін
аттың 100 кг тірілей салмағына берілетін ірі жемшөп көлемі 1,5-2 кг дейін төмендетіледі. Арықтаған
аттың азықтандыру деңгейі құнарлы жемнің үлесінен қосымша 3—4 а.ө.жоғарылатылады.

Жұмыссыз  кездегі  аттарга  жақсы  жайылым оты жеткілікті  болса,  жеңіл  жұмыстағы ат  басына
тәулігіне 35-50 кг көк шөп, 12-16 кг сүрлем, 4-5 кг картоп, 6-8 кг тамыржемістілер, 10-15 кг пішен, 1-3
кг жем, орта ауырлықтағы жұмыстағыларына - 30-40 кг көк шөп, 12-14 кг сүрлем, 5-6 кг картоп, 6-10
кг тамыржемістілер, 8-10 кг пішен, 3-5 кг жем, ауыр жұмыстағыларына - 20-30 кг көк шөп, 10-12 кг
сүрлем, 6-7 кг картоп, 8-12 кг тамыржемістілер, 6-12 кг пішен, 5-8 кг жем жегізеді. Тәулігіне жұмыс
атына 8 кг-ға дейін сұлы, 6 кг-ға дейін арпа, 4 кг-ға дейін тары, 2 кг-ға дейін бұршақ, 3,5 кг-ға дейін
зығыр, күнбағыс күн-жарасы, 2,5 кг-ға дейін кендір күнжарасы, 1,5 кг-ға дейін мақта күнжа-расы, 4 кг
бидай кебегін беруге болады.

Ауыр  жұмыстағы  аттарға  3-4  кг  сұлы  не  жем  қосындысын,  құрама-жем  береді.  Жеңіл
жұмыстағыларға олардың көлемін 1-2 кг азайтып, сұлының Уз бөлігін бидай кебегімен ауыстырады.
Жеңіл жұмыстағы ат азығындағы пішеннің жартысын жаздық сабанмен  ауыстырады. Рациондарды
қажетті мөлшерде керекті минералды қосындылармен, премикстермен байытады. Жұмыс аттарының
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көп  терлеуіне  байланысты  денедегі  су  алмасуын  сақтау  үшін  қажетті  мөлшерде  ас  түзымен
қамтамасыз ету үшін ат азығының  1  кг құрғақ затында...  ат  жумыстан  бос кезде — 2,0  г,  жеңіл
жумыста — 2,4г, орташажумыста — 2,8г, ауыржумыста — 3,0гас тузы жеткізілуі керек.

Жылқыны бордақылау
Сапалы да дөмді жылқы етін өндіру үшін бордақылауға еті жұмсақ құнан-дөнендерді қойған жөн.

4-5 айдың ішінде олар қажетті сойыс салмағына жетіп, дәмді де сіңімді өнім береді. Балғын жұғымды
диеталық жабағытай етін өндіру үшін енесінен  6  айлығында ажыратылған құлындарды жеделдетіп
бордақылауға қояды. Ене сүтінен ажыратылғанда өсуі тежелетін 6-7 айлық тірілей салмағы 200-230 кг
құлындардың тәулігіне 500 г деңгейінде салмақ қосуын қамтамасыз ету үшін күніне 4,7—5 а.ө., 530—
550  г  қорытылатын  протеинмен  қамтамасыз  ететіндей  көлемде  азықтаңдырады.  Ол  үшін
бордақылауға арналған 4,5-5 кг құрамажем не жем қосындысына туралған 5 кг сұлы сабаны мен 1,5
кг түрлі шөп ұнын қосып беруге болады. Бордақылау рационын қажетті минералдық қосындылармен
байытады.

Бордақылаудың экономикалық тиімділігін арттыру үшін арзан азықтық техникалық қалдықтарды
кеңінен қолдануға  болады.  Бордақылаудағы жылқы басына төулігіне берілетін барданы  - 30-40  кг,
жомды  20-30  кг  көлеміне  жеткізіп,  оған  ас  қорытуды  қалыптастыратын  көлемде  жаздық  дақыл
сабанын,  пішен  қосып,  рацион  құнарлылығын  арттыру  үшін  кебек  пен  жем  қосындысын береді.
Бірыңғай азықтандырудан мал басының тәуліктік салмақ қосуы төмендеп, етінің сапасы нашарламауы
үшін бордақылаудың соңына қарай жылқы тәбетін ашып, етінің сапасын жақсартатын негізгі азықтың
(барда, жом,  сүрлем) берілетін көлемі біршама азайтылып, сапалы пішен мен құрамажем мөлшерін
ұлғайтады. Бордақылаудағы жылқыға таңертең жем қосылған барда, жом не  сүрлем беріп, туралған
пішен, сабан салып кояды да, артынан шырынды жемшөп үлестіреді. Кешкіғүрым қайта ірі жемшөп
турамасын таратады. Жазда жылқыны жақсы жайылым отына жайып бордақылау тиімді.

Спорт атын азықтандыру
Жылқы өсірудің зор спорттық және эстетикалық маңызы бар. Ат спорты олимпиадалық жарыстар

түріне кіреді. Спорттық атты жасынан баптап, шындап, мықты да күшті, шыдамды болып өсіп-жетілу
қасиетгерін барынша шындауға бағытгап азықтандырады. Олардың жастайынан шыңдалып, бойына
мол  күш-қуат  жинауы  үшін  үздіксіз  жаттықтырылып  өсірілетін  организмнің  энергиялық  және
қоректік, минералдық, витаминдік мұқтаждығын толығымен өтеу деңгейінде азықтандырады.

Жаттықтыру  мен  жарыстағы  спорт  аттының  қажетті  деңгейде  жылдам  жеткізілетін  энергия,
құрылымдық қосындылармен қамтамасыз етіп, олар-дың жылдам қимылына кедергі келтірмейтіндей
аумағы шектеулі, жылдам да жеңіл қорытылатын, бір жағынан, жұғымды, екінші жағынан, қоректі де
құнарлы  рационмен  азықтандырады.  Рацион  азығының  протеиндік,  минералдық,  витаминдік
құнарлылығының жоғары болуы үшін жоғары сапалы жемшөптен құрастырылған рационының 1  кг
құрғақ затында  энергия,  қоректік және биологиялық пәрменді заттар келтірілген мұқтаждыққа сай
шоғырлануын жасунық көлемімен реттейді.  Қалай  болғанда  рацион  азығының жеңіл  қорытылып,
алмасу  энергиясы жоғары шоғырлануы үшін  құрғақ  затындағы  «шикі»  жасунық  көлемі  16%-дан
аспауы  керек.  Осыны  ұстанып,  спорт  атының  басына  төулігіне  -  7-8  кг  сапалы  астық-бұршақ
тұқымдастар пішенін,  5-7 кг сұлы дәнін,  0,5-1  кг жүгері жармасын,  0,3-0,8 кг витаминді шөп ұнын,
0,5 кг бидай кебегін, 0,5 кг азықтық сірнесін береді.

Жылқы аурулары
Қазақ  халқы  жылқының маңқа,  қара  өкпе,  шойырылма,  қарақаптал,  киеңкі,  жамандат,  мандам,

боғымалы, қыршаңқы, өлі, желін құрт, сары ауру, жалақ, жауыр, шилі қара, лоңқа, өлі ет, қара дақ, т.б.
ауруларын дәл ажыратып, олардан емдеудің өзіндік тәсілдерін жақсы білген.

ІІІ Қорытынды
Қорыта айтқанда, біздің жинаған материалдарымыз қазақ тілінің сөздік қорындағы жылқы малына

қатысты ФТ-тердің өзіндік орны мен үлес салмағы бар екендігін көрсетеді.
Халықтың  рухани  творчествосының  жемісі,  тілдің  ажарын  кіргізетін,  оның  құдіретін  арттыра

түсетін, ойды бейнелеп, астарлап, өзіндік нақышымен жеткізетін, ата-бабадан мұра ретінде келген сөз
қазынасының дайын қолданылатын үлкен саласы ФТ-тер этнос тілінің құрамдас бөлігі болғандықтан,
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оларға этнолингвистикалық талдау жасаудың ғылым үшін құндылығы ерекше. 
Жылқы малына қатысты ФТ-терге этнолингвистикалық талдау жүргізу барысында олардың сөздік

қорымыздың көне лексикалық қабаттарынан екендігіне көз жеткіздік. 
Қазақ  тіліндегі  жылқы  малына  қатысты  ФТ-тер  (фразеологиялық  және  паремиологиялық)

құрылымы мен мазмұны жағынан алуан түрлі,  олардың басым бөлігі  халықтың тарихын,  наным-
сенімін, көзқарасын және т.б. бейнелей отырып, оның өткен өміріне тамырын терең жаяды. Барлық
осы  ерекшеліктер,  ең  алдымен,  ұлттың  объективтік  шындық  жөніндегі  нақты  түсініктерін,  тілде
қандай да бір көрініс  тапқан  алуан түрлі  табиғи құбылыстарға,  қоғамның даму заңдылықтарына
олардың  баға беруін  білдіреді.

Жылқы  малына  қатысты  ФТ-тердің  жасалуы  мен  ары  қарай  семантикалық  дамуы  белгілі  бір
заңдылықтар  негізінде  жүзеге  асырылады.  Бұл  заңдылықтар  ФТ-терді  мұқият  түрде  диахрондық
зерделеу  мен олардың шығу тегін анықтау арқылы айқындалды.

Қазақ  тіліндегі  біз  қарастырып  отырған  жылқы  малына  қатысты  ФТ-тер  халықтың  тарихи-
этнографиялық процестері, рухани-мәдениеті, әдет-ғұрыптары, салт-дәстүрлері, дүниені қабылдауы,
мифологиясы жөніндегі  нақты ұғым-түсініктерді береді.  Оларда тіл мен этностың, тіл мен рухани
мәдениеттің өзара тығыз байланысы жарқын көрініс тапқан.

Тіл дамуының алуан түрлі кезеңдерінде қалыптасқан ФТ-тердің осы зерттеліп отырған тобының
сақталып  қалуы  олардың  дамуының  белгілі  бір  қарқынын,  олардың  пайда  болуының  тарихи
сабақтастығын айқындауға мүмкіндік береді.

Қазақ тіліндегі жылқы малына қатысты ФТ-терге жасалған талдау көшпелілердің жылқы туралы
ұғымдары мен  түсініктері  ассоциативтік  салыстырулар  арқылы адамдар  әлеміне  өтіп,  тілде  берік
орнығып қалғандығына көзімізді жеткізеді. Бір нысаннан екінші нысанға бейнелі-ассоциативтік түрде
өту  (яғни,  жануарлар  әлемінен  адамзат  қоғамына)  белгілі  бір  ерекшеліктері,  айрықша  балама
қасиеттері, яғни бір тұрпаттас аялық элементтерінің және т.б. негізінде жүзеге асырылып отырған.

Қорыта келе, жұмыста қазақ тіліндегі жылқы малына қатысты ФТ-терді тақырыптық-мағыналық
жағынан топтастыру арқылы олардың жасы мен жынысына, түр-түсіне, сыны мен бабына, тегі мен
табиғи  ерекшелігіне,  мінезіне,  дене  мүшелеріне  қатысты  ФТ-тердің  этномәдени  уәждемелері
айқындалды.  Сондай-ақ  жылқы  малына  қатысты  әлеуметтік-қоғамдық  факторлардан  туындаған
фразеологизмдер,  жылқы шаруашылығы мен ат  әбзелдеріне  қатысты фразеологизмдер және  салт-
дәстүр,  наным-сенімге  байланысты,  халықтық  өлшем  негізінде  пайда  болған  ФТ-тердің
этнолингвистикалық сипаты кеңінен қарастырылды. 

Құрылымы мен мазмұны жағынан ұқсас жылқы малына қатысты ФТ-тер  түркі тілдерінде көптеп
кездеседі. Бұны түркі халықтарының тарихи сабақтастығынан деп түсінеміз. Жылқы малына қатысты
тұрақты  тіркестердің  сабақтастығы  мен  ортақтығы  түркі  тілдерінің  синхронды  дамуында
аңғарылады. 

IV Пайдаланылған әдебиет

1.  Linnaeus, Carolus (1758). Systema naturae per regna tria naturae: secundum classes, ordines, genera,
species,  cum  characteribus,  differentiis,  synonymis,  locis.,  10th,  Holmiae  (Laurentii  Salvii).  Retrieved
on 2008-09-08.

2. Дәйексөз алу Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named MSW3 қатесі
3. Қазақ энциклопедиясы
4.  Қаирбаева  Қ.Т.  Қазақ  тіліндегі  этномәдени  атаулардың  символдық  мәні.
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Маңғыстау облысы, Онды ауылы
Онды орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Канимкуль Саржанова

     Мектептің жаны – мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни, мұғалім
білімді  болса,  ол  мектептен  балалар  көбірек  білім  алып  шықпақшы.  Солай  болған  соң,  ең  әуелі
мектепке  керегі  –  білімді,  педагогика,  методикадан  хабардар,  жақсы  оқыта  білетін  мұғалім. 
                                                                                 

    Ахмет Байтұрсынов               
  А л ғ ы  с ө з
ҰСТАЗ ДЕГЕН... 

          Ұстаз... жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған 
нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, ешнәрсені ұмытпайтын... алғыр да аңғарымпаз ақыл 
иесі..., мейлінше шешен, өнер-білімге құштар, аса қанағатшыл жаны асқақ және ар-намысын  
ардақтайтын, жақындарына да, жат адамдарына да әділ..., жұрттың бәріне... жақсылық пен ізгілік 
көрсетіп...қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл, ержүрек болуы керек. 
                                                                                                                                                          Әл-Фараби

 Осы салада ұстаздың жүрек жылылығын, мейірім шуағын ,адамгершілік ұлылығын ұрпақ бойына
дарыта отырып ,саналы да сапалы білім беру жолында ширек ғасырдан астам уақыт тер төгіп келе
жатқан білімді де білікті ұстазымыздың бірі - бастауыш сынып мұғалімі Сүгірова Гүлсім. Гүлсімнің
туып өскен жері Маңғыстау облысы,Маңғыстау ауданының Шайыр ауылы.

      1966 жылдың тамыз айының 7-жұлдызында  дүниеге келген.1973 жылы Шайыр орта мектебінің
табалдырығын  аттап,1983  жылы  жақсы   бітіріп  шықты.  1984  жылы  Атырау  педагогикалық
университетінің   «Бастауыш сыныптардың педагогикасы және  методикасы» бөліміне  оқуға  түсіп,
аталған оқу орнын 1989  жылы бітірген. Алғашқы еңбек жолын Шайыр орта мектебінде  бастап, 1989
-1993  жылдары  сол  мектепте  қызмет  жасаған.1993  жылдан  бері  қарай  бүгінге  дейін  Онды  орта
мектебінде  ұстаздық  қызмет  етіп  келеді.Осы  жылдар  ішінде  Гүлсімнің  алдынан  талай  талай
шәкірттер  тәлім  алып  болашаққа  қанат  қақты.Гүлсімнен  тәлім  алып,білім  нәрімен  сусындаған
көптеген шәкірттері мектептің,ауылдың мақтаныштары.Көпшілігі жоғары оқу орнын бітіріп,еліміздің
әртүрлі еңбек салаларында абыройлы еңбек етіп жүр .Жоғарғы оқу орнын қызыл дипломмен бітірген
шәкірттерінің көптігі  де  Гүлсімге қуаныш сыйлап,еңбегінің жемісін көргендей болады.  Ауданнан
,облыстан білімдерімен топ жарған Молдабекқызы А.,Теңізбаева А.,Мұратбеков Р,Арғын Қ т.б.сияқты
оқушылары   мектеп  абыройын  көтеріп,  айбынын  асырып  жүр.Аудандық  бастауыш  сынып
оқушыларының IV олимпиадасынан қазақ тілінен Ақмұратова Н  ІІ орын ,Мұратбеков ІІІ  орын , VI
олимпиадасынан математикадан Бабасқызы А.  І  орын дүниетанудан Шүренбаев А. ІІ  орын алса,
НүркеноваА «Кенгуру» республикалық  интеллектуальдық  математикалық  сайысынан ІІІ орын алды

 «Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, оқуды, ізденуді тоқтатысымен
оның мұғалімдігі де жойылады»-деп   К.Д.Ушинский айтқандай Гүлсім үнемі  өзінің білімін көтеріп
,курстардан  өтіп  отырады. Жалпы  білім  беру  мектептері  педагогтерінің  үшінші  (базалық)деңгейі
бойынша  білім  сатысы  оқуынан  өтіп, теориялық-әдістемелік  шеберлігін  заман  талабына  сай
жетілдіру үстінде. Жаңа технология әрбір мұғалімнен жаңаша жұмыс істеуді ,батыл шығармашылық
ізденісті  талап  етеді.Осы  орайда  Гүлсім  өзінің  осы  білім-біліктілігін  арттыру  жолында
ізденістерін,өзгерістерін әріптестерімен бөліскісі келеді.

Жаңаша оқыту-заман талабы

Қазіргі  уақытта  еліміздің  білім  кеңістігінде  болып  жатқан  реформалар  Қазақстанның  болашақ
мектебінің мазмұны мен сапасын жаңа деңгейге көтеруге бағытталған. 

Курстың Бағдарламасынан күтілетін нәтижелер  оқушының қалай оқу керектігін үйреніп, соның
нәтижесінде  еркін,өзіндік  дәлел-уәждерін  нанымды жеткізе  білетін,  ынталы,  сенімді,  сыни  пікір-
көзқарастары  жүйелі  дамыған,  білімді  өз  деңгейінде  меңгерумен  қатар,  сандық  техникада
құзырлылық   танытатын  оқушы  ретінде  қалыптасуын   қамтиды  (Нұсқаулық  5-бет).  Аталған
бағдарлама идеясы сабақтарда қарастырылатын жеті модульге сараланған.

Курстың ерекшелігі мұғалімдердің тәжірибе алмасу арқылы біліктілігін көтеру: топтық және жеке
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жұмыс кезінде біздің әріптестермен пікір алысуға, аталып отырған тақырып бойынша пікірлерімен
бөлісуге, көпшілікпен талдау, бірлесе шешу, басымыздан өткізіп отырып үйренуге мүмкіндік берді.

Осы курсты оқи отырып, бағдарламаның 7 модулінің білім сапасын көтеруде шәкірттердің өзіндік
ой-пікірін жүйелеу, сыни тұрғыдан ойлауын мұғалімнің жүйрік ойына негіздеп дамыту,алған білімінің
маңыздылығын  түсінуге  жол  ашады.  Курстың  бірінші  «бетпе-бет»  кезеңінде  алған  теориямыз  -
қазіргі  білім  беру  тәсілдері  бойынша  бірінші  кезекте  қалай  оқу  керектігін  үйрету  міндеті  тұрды
.Яғни , адам ол мейлі ересек болсын, мейлі  оқушы болсын ойлауға қабілетті және ойлау туралы
ойлануға да қабілетті.  Тап осы сияқты танымдық қабілет бар да ,  сол сияқты танымды тану бар.
«Метатану»  деп индивидтің қалай ойлайтынын , оқитынын қадағалау , бағалау , бақылау , кейінгі оқу
үдерісінде мұндай ойлаудың  нәтижелерін саналы қолдану үдерісі ретінде сипаттауға болады . Бұл
үдерісте мұғалім оқушыға :
- Білім міндеті қоятын талаптарды түсінуге ;
- Жеке  ойлау үдерістерін  және олардың  жұмыс қағидаттарын зерттеуге
- Міндеттерді орындау стратегияларын әзірлеуге және ойластыруға
- Нақты міндет үшін сәйкес келетін стратегияларды таңдауға көмектеседі

Осы төрт тармақты іске асыру үшін оқушылардан  оқуды үйрену талап  етіледі. Мұғалімдер ,өз
кезегінде ,өзінің сабақ беруіне емес , оқушылардың  оқу ептілігін дамытуға назар аударуы тиіс . Осы
мақсатта мұғалім оқу ортасын құру   керек ,  соның арқасында  оқушылар енжар қабылдамай , оқу
үдерісіне белсенді қатысатын болады.Оқушы бойында білім мен түсінік қалыптасады , ал мұғалім -
бұл  үдерісте  көмек  көрсететін  жан  .Сыныптағы  оқу  үдерісінің   пайдасын  айқындайтын  негізгі
факторлар мыналар :
- Балалардың оқу үдерісін  түсінуі;
- Нені оқу керектігін  түсінуі;
- Оқу үдерісін қалай құрылымдау қажет екендігі туралы ұғымның қалыптасуы.
- Оқу нәтижелелілігін бағалау  мүмкіндігін игеруі  (Нұсқаулық - 32)

     Тізбектелген төрт сабақ топтамасының орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарын жасағанда
мұғалімге арналған нұсқаулықты,жазылған конспектілеріме сүйендім басшы- лыққа  алдым .  Осы
мақсатта мен жұмыс үдерісінде мақсатқа жету жүйесін енгіздім,  оның нәтижесінде оқушылардың
белгілі нәтижеге жеткен жетістігі. Сабақтар жүйесін оқушылардың нақты жайға назар аудару қабілеті
дамитындай және  сабақтар  топтамасының материалын жүйелі  түрде  игере  отырып  ұзақ  назарда
ұстайтындай  құрдым  .  Оқушыларды  жұмысқа  ынталандырып,сыныпта   болатын   жағдайлардың
бәріне  белсенді қатысуға мүмкіндік  бердім . Себебі, оқушы оқу  үдерісіне  белсене қатысқанда ғана
материалды терең меңгеруге қол жеткізеді. Оқу үдерісін  оқушы  мен  оқу  материалын  қосатын
көпір десек  , осы үдерісті үйлестіретін  мұғалім  көпірдің  екі жағын  да қадағалай білуі тиіс . Біз
оқушылардың  не   білетінін   және  нені  жасай   алатынын ,  сондай-ақ   қызығушылықтарын ,  әр
оқушының  нені  жақсы көретінін және  не  істегісі келетінін  түсінуге тырысады.Сабақ мақсатына
жетуде  «оқыту  мен  оқудағы   жаңа  тәсілдер»  модулін   сабақта  пайдалану  арқылы  оқушыларды
«Диалог  негізінде  оқыту  және  оқу»  (Mercer  1995,  Alexander,2008)   -  күнделікті  сабақта   үнемі
қолданатын тәсіл болды. Осы арқылы оқушылардың бір-бірімен сөйлеу мәдениеті қалыптасуына жол
ашылды.Тұйық оқушының сөзге тартылуы байқалып, бұл өзгерісті жоғалтып алмау мақсатында, сол
оқушыға топ басшысы болуды тапсыру арқылы жұмыстандым.Оқушы бойында белсенділік бірден
жарқ  еткен  жоқ,  бірақ  ол  өзінің  жауапкершілігін  түсінді  және  топпен  жұмысын  басқарудан  тыс
қалмады.Александер  (2004)  білім  берудегі  әңгімелесуді  -  қарым-қатынас  жасаудың  бірсарынды
үдерісі емес, идеялар екі жақты бағытта жүреді және осының негізінде оқушының білім алу үдерісі
алға  жылжиды деп тұжырымдайтындығын   өз  тәжірибемізден көре  алдық.  Курстың «бетпе-бет»
кезеңі  аяқталған  соң  қашықтан  оқыту  кезеңінің   тапсырмаларын   орындау  үшін  өзіміздің   еңбек
ететін  мектептерімізге  келдік.  Күні кеше ғана ең басты мақсат оқушыларда қандай да болмасын
білім  қалыптастыру  еді,  яғни  шәкірттер  ақпараттар  мен  мәліметтерді  (анықтама  ,формула,  ереже
т.с.с.с.)  есіне  сақтау  керек  болса,қазірде  білім  игеру  процесінің  ең  басты  мәселесі  мен  мақсаты
үйренушілердің белсенді  әрекеттерін ұйымдастыру болып табылады. Белсенді әрекеттер  арқылы
шәкірттер білімді өздігімен меңгереді , үйренеді. Негізгі қағида «не  білу» емес, -- «не  жасай  білу».
Қазіргі білім беру жүйесінің басты мақсаты –өзіне-өзі есеп беріп, ойлары мен әрекеттерін  талдай
білетін  ,өзін-өзі  бағалай  алатын,  өзінің   мүмкіншіліктері  мен қабілеттерін  жүзеге  асыра  алатын,
жауапкершілігі жоғары тұлға қалыптасуға мейлінше тиімді жағдайлар жасау. Белсенді түрде оқу мен

166



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы

сыни түрде ойлау өмірде қолданыс табатын білім береді. Ол жүйелі ойлауға әкеледі.Ал  жүйелі ойлау
тек қана белсенді түрде ғана сіңіріледі.Белсенді оқыту өздігімен білім алуды дамытады.«Мектептегі
тәжірибе» кезеңінде бағдарламаның жетекші  жеті  модулін  сабақ беру үрдісіне енгізіп,  білім беру
үрдісінде бұл модульдердің тиімділігін байқадым: балалар білім алуды үйреніп белсенділігі артты,
сыни  ойлау  дағдыларында  ілгерілеу  байқалды,  топтық  жұмыстың  нәтижелілігі  көрінді,
ынтымақтастық,  бірін  –бірі  оқыту  әрекеттері,  бағалауға  үйреніп,  өз  күшіне  деген  сенімділіктері
артты.

Қарым-қатынас мәдениетін жетілдіру үшін "Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер" негізінде тренинг
әдісі өте тиімді. Мұнда әр тренингтің алдында және тренингтен соң оқушылардың өзара әрекеттесу
біліктерінің, мәдениетті қарым-қатынас дағдыларының қалыптасуын бақылап, жалпы талдау жасап
отырдым.  Тек  қана  қарым-қатынас  емес,  баланың  жалпы  психикалық  дамуына,  сабаққа  деген
қызығушылықтарының артуына әсері болатынына көзім жетті.Мен өз сабақтарымда «Сыни тұрғыдан
ойлауға  үйрету»  модулін,  яғни  сыни  ойлауды  жиі  пайдаландым,  бұрын  да  тәжірибем  осы
технологияға  негізделген болатын.  Оқушылар еркін араласады,  сыныпта барлық балаларға бірдей
мүмкіндік  беріледі.  Сонымен қатар  топпен  жұмысты тиімді  ұйымдастыруға  болады.  «Оқыту мен
оқудағы  жаңа  тәсілдер»  ,  «Сыни  тұрғыдан  ойлауға  үйрету»,  «Оқыту  үшін  бағалау  және  оқуды
бағалау»,  «Білім  беруде  ақпараттық –  коммуникациялық технологияларды пайдалану»,  «Талантты
және  дарынды  балаларды  оқыту»,  «Оқушылардың  жас  ерекшеліктеріне  сәйкес  білім  беру  және
оқыту», «Оқытуды    басқару және көшбасшылық»  модульдері басшылыққа алынып: күрделі мәтінді
игертудегі  интерактивті  әдіс;  сыни ойлау стратегиясы: миға шабуыл (видеоролик);  диалог арқылы
тірек  сызба  ;іс-тәжірибелік  жұмыс   жүргізіліп,  зерттеушілік  әңгіме  (жасалған  жұмыс  бойынша)
жүргізілді. 1-модуль оқыту мен оқудағы жаңа тәсіл (топтық жұмыс), диалог, 2-модуль сыни тұрғыдан
ойлауға  үйрету  «Ой  қозғау»  әдісі,  «Венн  диаграммасы»  әдісі  ,«топтастыру»  әдісі,  «Мозаика
құрастыру»  әдісін  ,  3-модуль  -  бағалау,  4-модуль   -  АКТ,  5-модуль  –  талантты  және  дарынды
балаларды оқытуды – /cурет салуға бейім/ пайдалануды жоспарлай отырып, оқушылардың ақыл- ой
қасиеттерін,оқуға  деген  жағымды  қатынастарын  дамытуға  тырыстым.Әйтсе  де  кемшіліктер
кездесті.Бастауыш сынып оқушылары әлі   дұрыс,сауатты жазуға қалыптасу кезеңінде және сөздік
қорлары   да     аз  болғандықтан,стикерлерді  ,  флипчарттарды  қолдануда,  жазу  нормасын
сақтауда,талапқа сай қатесіз жазуда  кемшіліктер кездесті,жазуда кеткен қателерді артынан жөндетіп
отырдым.  Себебі  постермен  қорғау  үстінде  оқушының   ойын  бөлгім  келмеді.Әйткенмен  де
оқушыларды кішкентайынан  сыни тұрғыдан ойлай білуге үйрете отырып,топпен  диалогты қолдана
отырып оқытудың  мәні өте зор .  Диалог – адамгершілікке үйренудің  ең тиімді құралы. Ғылыми
зерттеу нәтижелері сабақта диалогтың маңызды рөл атқаратынын көрсетті.  Мерсер  мен  Литлтон
( 2007)  өз еңбектерінде диалог  сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар ,олардың
білім деңгейінің  өсуіне үлес қосатындығын атап көрсетеді.Зерттеулерде ересектермен интербелсенді
қарым-қатынас пен достарымен жүргізілген жұмыстың балалардың оқуына және когнитивті дамуына
әсер ететіні айтылған. Выготскийдің  оқыту моделі оқушы диалог құру нәтижесінде білім алады деп
жорамалдайды.Сондықтан  ,оқушының  білім  деңгейін  дамытуға  әлеуметтік  қолдау  көрсетуде
мұғалімнің рөлі  ерекше .(Нұсқаулық- 39 бет)  Cондықтан тізбектелген сабақтар топтамасын өткізу
барысында  тапсырма орындау  кездерінде   оқушылардың бір-бірімен  және  топ  арасында  ,өзіммен
үнемі диалогқа  түсіп отыруын ескеріп отырдым.Топ арасындағы диалогты қолдану кезінде оқушылар
көбінесе Мерсер сипаттағандай келісілген нәтижеге жету үшін білімді бірлесіп алуда немесе « пікір
алмасу»  барысында тең құқылы  серіктестер болып табылып отырды.  «Оқыту  үшін бағалау және
оқуды  бағалауды»  енгізу  мен  үшін  жеткіліксіз  болды.  Өзімнің  өткізген  сабақтар  топтамасында
бағалауды балалардың жас ерекшелігін ескере отырып ,яғни төменгі сынып оқушыларының деңгейіне
қарай барлық түрлерін қарастыруға тырыстым.Онда  көңіл-күймен бағалау,смайликпен бағалау,қол
шапалақтау,марапаттау,өзін-өзі  бағалау,топтық   бағалау,  топ  аралық  бағалау,  формативті  бағалау
сияқты бағалау  түрлерін  қамтуға  тырыстым .  Бұл  жерде  оқушыларда  ішкі  уәж де,  сыртқы   уәж
қасиеттері қалыптасты деп айтуға болады деп ойлаймын.

     Сегізінші   тезисте :  «Қолайлы оқу үшін адамдарға кері байланыс пен мадақтау қажет,
сондықтан  бағалау ізгі  болу керек»  деген  (Нұсқаулық -36)                                  (Н

Бағалау бағытында өз білімімді жетілдіріп, ізденемін деген ой туды. «Білім беруде ақпараттық –
коммуникациялық  технологияларды  пайдалану»  модулін  қолдануда  жеке  оқушының  пәнге
қызығушылығының  артуын,  оқу  процесінің  қарқынының  жоғарылауы,  шығармашылық
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белсенділігінің  көтерілуін  байқадым  және  оқушы  мен  ұстаз  қызметінде  ақпараттық  мәдениет
қалыптасады.  Сабақтарымда  тақырыпқа  сәйкес  енгізіп  отырдым,  алдағы  жұмысымда  белсенді
енгіземін, себебі тиімділігін зерделедім десем болады.

«Талантты және дарынды балаларды оқыту» модулі сабақтарда кіріктірілді. Барлық  мұғалімдер
балаларға білім беруде  барынша жоғарғы  жетістікке жетуге ұмтылады . «Талантты  немесе қабілетті
үнемі айқындай отырып ,  бастауыш  мектептердің мұғалімдері  өздерін «дарынды бақылаушылар»
ретінде көрсетуге  тиіс.» (Eуre and lowe, 2002) деген   нұсқауды ескере отырып тізбектелген төрт сабақ
топтамасын жоспарлаған  кезде талантты және қабілетті оқушыны анықтауды ескеріп отырдым . Ш , І
атты  оқушылардың   жазуға  бейімі  болса   Б  атты  оқушының   сурет  салуға  бейімі  бар,  ойының
ұшқырлығын  байқадым  Төменде  сол  оқушының   АКТ-ны  қолданып    дүниетану  пәнінен  өткен
тақырыптар бойынша салған суреттерін  беріп отырмын .

«Ауыл шаруашылығындағы ұшақтың қызметінің маңызы» тақырыбы бойынша:
Қазақстан ұшағы
«Егін  шаруашылығы»  тақырыбы  бойынша
«Біздің көшедегі машиналар» тақырыбы  бойынша
«Мал шаруашылығы» тақырыбын оқығанда  осындай суреттерсалды .

Жайлауда        Қой  терісі                     Мата  тоқу әдісі

Оқушының дарындылығын  сурет салуда ғана емес , «Бұлар қайдан шығады?» деген тақырыпты
өткенде іс-тәжірибелік  жұмыста матаның тоқылуын үйреткенде де  оқушының  шеберлікке ыңғайы
жоғары  екенін байқадым.  Оқушылардың бойындағы бейімділікті  дамытып,таланты мен қабілетін
ашу  Қазақстанның  көркеюі  үшін  өте   маңызды  деп  ойлаймын  .Сондықтан  болашақта   осындай
оқушылардың  қажеттілігін  қанағаттандыратын ,  дамуына ықпал  ететін стратегияларды саралап
қарап ізденуім керек деп ойлаймын.

        Алдындағы білім алып отырған балалардың болашағы үшін жауапкершілігін сезінгенде ғана,
мұғалім еңбегі өрге баспақ. Ел болашағы алдымыздағы шәкірттеріміз, олардың жан-жақтылығы қай
ұстазды да толғандыратыны рас. Сабақтарымда оқушыларымның бойындағы ерекшеліктерді көруге,
байқауға  тырыстым,  олар:  ертегілерді  сахналау  кезінде  әртістік  шеберліктері,  өлең  немесе
шығармаларды  оқудағы  мәнерлеп  оқу  машықтары,  өз  идеяларын  қорғау  кездерінде  сурет  салу
икемділіктері,  бағалау  сәттеріндегі  оқушылардың  берген  бақылау  сипаттамалары  арқылы  көрініс
тапты.

«Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту» модулінде, бастауыш сынып
оқушыларының  мүмкіндігін  көре  біліп,  оны  тиімді,  табысты  пайдалануды  көздедім.  Сыныпта  4
оқушы 9 жаста, қалғандары 8 жастағы балалар екендігін анықтадым.Одан әрі қарай бұл оқушыларды
сабақ  үстіндегі  тапсырмаларда,  олардың  бойынан  қандай  ерекшеліктер  табылады  деген  алдымда
мақсат болды. Әрине, бұл оқушылардың бірлескен жұмыс үстінде тапсырмаларды орындауда ерекше
айырмашылықтар байқалмады.

«Оқытудағы басқару және көшбасшылық» модулінде көшбасшылық Бағдарламаның өн бойында
мұғалім енгізетін өзгерістер тарапынан қарастырылады. Шығармашыл ахуал қалыптасқан ұжымда
ғана, әрбір  мұғалім ізденіске ұмтылып, кәсіби деңгейін әркез көтеруге мүдделі болады.

Алдағы уақытта Бағдарлама идеясы маған ұнады, тиімді жақтары басым, әрі қарай өз тәжірибемде
жетілдіремін,  сабағымның  құрылымы  мен  құрылысы  өзгереді  және  әріптестеріммен  тәжірибемді
бөлісемін  деген  ойдамын.  Мен  үшін  бұл  оқу  нәтижесінде  сабақтарымда  өзгеріс  болады.
Оқушыларымның еркін сөйлеуіне және қателесуіне рұқсат беремін. Әрбір мұғалім жаңару үдерісін
жатырқамай қарсы алып, өзінің іс тәжірибесіне енгізуге асығуы тиіс. Өйткені әр бала қай сыныпта
оқыса да, қай жаста болса да өзінің кім болатынын армандайды және өмірден өз орнын табуды басты
мақсатым  деп  санайды,  сондай–ақ  өз  айналасынан  дұрыс  бағдар  беретін  ақыл-кеңес  күтеді.
Сондықтан әрбір мұғалім оқушының рухани өсуіне жағдай туғыза алатын жаңалықтарды қабылдауға
дайын болуы тиіс деп ойымды тұжырымдаймын.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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      №25 Г. Титов атындағы жалпы орта мектебі мемлекеттік мекемесі

Тақырыбы: „ Оңтүстік Қазақстан облысындағы жасанды су 
кешендерінің географиясы және оның даму келешегі”

Ғылыми жетекші: Сейдазимова Р.А.
Ізденуші: Серікбаева Қ.Б.                                                                                                         
                                                                        №25 Г.Титов атындағы жалпы орта
                                                                        мектебі мемлекеттік  мекемесінің
                                                                        география пәнінің мұғалімі
                                                                        Сейдазимова Розаның жетекшілігімен
                                                                        ізденуші  9Ә сынып оқушысы
                                                                        Серікбаева Қарлығаштың
                                                                        «Оңтүстік Қазақстан облысы жасанды  
                                                                        су кешендерінің географиясы және 
                                                                        оның даму келешегі»  тақырыбына 
                                                                        жазған ғылыми зерттеу  жұмысына
        Пікір

Жоғарыда аты аталған тақырып бойынша ғылыми жетекші Сейдазимова  Роза ізденуші Серікбаева 
Қарлығашпен бірлесе отырып, ауқымды жұмыстар жүргізілген.Бұл ғылыми еңбекте,яғни «Оңтүстік 
Қазақстан  облысы жасанды  су кешендерінің географиясы және оның даму келешегі»ізденуші 
ізшілдік, табандылық танытып,шығармашылық ойлау қабілетін,нәтижелерді талдай алу қабілетінен 
алынған деректерді түсінікті  баяндай білу шеберлігін көрсете білді.Ғылыми-зерттеу жұмыс оқушыға 
білімдерін тереңдетіп,молайтуға мүмкіндік берді.

      Ғылыми-зерттеу жұмыс міндеттері орындалған,ізденуші өзі қосқан үлестерін айқындап көрсете
берген.

    Оқушы Серікбаева Қарлығаш ғылыми-зерттеу жұмысын орындау барысында қойылған мақсатқа 
жеткен және жақсы теориялық білім практикалық дағдыларын көрсеткен.Ғылыми-зерттеу жұмыс 
сапалы  әрі өз дәрежесінде жазылған.

«Сырдария» университетінің
«Тарих және география» кафедрасының
меңгерушісі,т.ғ.к.доцент:                                                           Ғ. Искаков

Аннотация
      Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы Абай ауыл әкімшілігігің №25 Г.Титов атындағы 

жалпы орта  мектебі мемлекеттік мекемесінің география пәнінің мұғалімі Сейдазимова Розаның 
жетекшілігімен ізденуші 9 «Ә» сынып оқушысы Серікбаева Қарлығаштың «Оңтүстік Қазақстан 
облысы жасанды су кешендерінің географиясы және оның даму келешегі» тақырыбына жазған 
ғылыми-зерттеу жұмысы.

     Ғылыми-зерттеу жұмысының нысаны ретінде Оңтүстік Қазақстан облысындағы су ресурстарын 
тиімді пайдалану мәселелерін және жасанды су кешендерінің даму келешегі жайында ашып дәлелдеу.

Ізденіс жұмысының мақсаты:
    Зерттеудің басты мақсаты – «Оңтүстік Қазақстан облысындағы жасанды су кешендерінің 

географиясы және оның даму келешегі» жайлы өзекті болған мәселелеріне сипаттама беру. 
Орындауда картографиялық,статистикалық-талдау,салыстырма-баяндама әдістері 
қолданылады.Жұмысты орындау үшін ең маңызды статистикалық-талдау әдіс болды, себебі су 
ресурстары климаттың салдары болып келеді сондықтан,климаттық көрсеткіштерінің 
кестелері,жасанды су кешендеріне гидрологиялық бақылау кестелері тағы басқа материалдарға 
талдау жасалынды.

Ізденіс жұмысының міндеттері:
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 Ғылыми-зерттеу  жұмысының нәтижелерін жаңа жасанды су  объектілерін жоспарлауда, 
құруда,мектеп географиясында қосымша материалдары ретінде,арнайы курстар оқытуда пайдалануға 
болады.   Оңтүстік Қазақстан облысының территориясы құрғақ континентік климатта 
орналасқан.Табиғат жағдайы су ресурстарына кедей болуына байланысты облыс территориясында 
ерте заманнан суармалы егін шаруашылығы дамыған.Су ресурстарын тиімді пайдалану облыс үшін 
маңызды мәселенің бірі.Осы мәселені  шешуде суландыру жүйелері маңызды орын алады.

Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы мен нәтижесі:
«Оңтүстік Қазақстан облысы жасанды су кешендерінің географиясы және оның даму келешегі» 

тақырыбына жазылған ғылыми-зерттеу жұмысының ерекшеліктерін зерттеу жұмысының басты 
нысаны еткендіктен,бұл тақырыпта жасанды су кешендерінің келешегі туралы мәселесіне оқушы 
өзіндік пікірлерінің ерекшелігіне ғылыми жаңалығы деп түсінеміз.

Ізденіс жұмысының әдістемелік және практикалық құндылығы:
 Ғылыми-зерттеу жұмысының теориялық құндылығы Серікбаева Қарлығаштың  «Оңтүстік 

Қазақстан облысы жасанды су кешендерінің географиясы және оның даму келешегі» ғылыми 
жұмысында сан түрлі мәселелерді көрсеткенін айтуға болады. 

Аннотация
Научно- исследовательская работа на тему: «География Южно-Казахстанских водохранилищ и их 

развитие» ученицы 9 «Ә» класса Серикбаевой Карлыгаш под руководством учительницы географии 
Сейдазимовой Розы  Госудаственного учреждения общей средней школы №25 имени Г.Титова  с/о 
Абая Мактаральскога района Южно-Казахстанской области.

  Основа научно-исследовательской работы: доказать умелое использование водных ресурсов и 
развитие водохранилищ в Южно-Казахстанской области.

Цель исследовательской работы:
Задача исследовании: водные ресурсы Южно-Казахстанской области и их развитие.При 

выполнении были использованы картографические,статистические данные и сопоставительные 
методы. Анализированы материалы картографий, водных ресурсов,таблица климатических 
показателей,таблица гидрологических  водохранилищ.

Задача исследовательской  работы:
Результат научно-исследовательской работы - обучение специальных курсов по географии как 

дополнительного материала в школах  при планировании новых водных объектов.
     Южно-Казахстанская область расположена на сухой климатической территории.
     С давних пор на территории области при нехватке природных и водных ресурсов развито 

поливное  сельское хозяйство.
     Для области основная задача – умелое использование водных ресурсов.

Результат и научное открытие исследовательской работы.
     Особенность исследовательской работы «География Южно-Казахстанской области и  развитие 

водных ресурсов и водохранилищ».   Ученица вскрывает разные проблемы, связанные с 
использованием водных ресурсов, их будущего.

Методика и практическая ценность исследовательской работы.
     Научно-исследовательская работа Серикбаевой Карлыгаш на тему «География Южно-

Казахстанской области и развитие водных ресурсов и водохранилищ» поднимает очень важные  
различные вопросы.

                           Annotation
The scientific research work on the theme:
 “ The geography of  South  Kazakhstan reservoirs and their development”.
    The  investigator is Serikbaeva  Karlyqash 9 th form pupil of the general secondary school  № 25  by 

G.Titov  Maktaral region of South Kazakhstan oblast.
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The coordinator is geography teacher Seidazimova Roza.    
   
        The   aims of the research work:
    Explain the problem of main in the  fulfillment the cartography, the static facts  and comparison method.
    To develop their Water resource of geography in the south of Kazakhstan oblast.
    To bring – up to analyse the materials cartography resource of water to find hydrology of reservoirs.

        The science of research work:
   Is to prove the skill full  employment of south Kazakhstan reservoirs.

        Theory and practice of  research work:
   -Result scientific research work to teach a new artificial objects for geography in the school.
  - The south of Kazakhstan oblast is situated on the dry climatic territory.
  - In this territory oblast to develop the natural watering and agriculture.
The main task in this oblast to use skill full water reservoirs.

       The practice and method value of research work.
The investigator Serikbaeva Karlygash in her research work she has rised different questions about the 

geography of south Kazakhstan oblast reservoirs and their development.

      The news of the research work.
To water desert regions of south Kazakhstan oblast and to develop agriculture.   
  

I. Кіріспе     
      Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында : „ ҚазАгроның” негізгі міндеті 

ауыл шаруашылығының өнімділік деңгейін көтеру, жердің тозуының алдын алу, еліміздің су және 
басқа табиғи ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру” - деп көрсетілген.  Оңтүстік Қазақстан 
облысында құрғақ, шөлді аймақты дамыту үшін жасанды су қоймаларын салу өте тиімді фактор 
болып табылады. Оңтүстік Қазақстан облысының жасанды су объектілеріне жалпы сипаттама беру 
негізінде суландыру жүйелерінің қазіргі жағдайын көрсетіп,келешекте даму жолдарын 
анықтау.Облыстың қазіргі суландыру жүйелері заманауи жаңа технологияларға сәйкес емес,XX 
ғасырдың 60-70-ші жылдары құрылған су объектілері,әсіресе суғару технологиясы,суғармалы 
егіншіліктің кешегі күні.

Дамыған  мемлекеттердің  ауыл  шаруашылығында  суғармалы  егін  шаруашылығына  көп  көңіл
аударуда,себебі суғармалы ауыл шаруашылығы кепілді өнім алуға мүмкіндік береді, яғни суғармалы
ауыл шаруашылығының,сонымен бірге жасанды су объектілерінің дамуы сөзсіз.

    Оңтүстік Қазақстан облысының территориясы құрғақ континенттік климатта орналасқан.Табиғат
жағдайы  су  ресурстарына  кедей  болуына  байланысты  облыс  территориясында  ерте  заманда
суғармалы егін шаруашылығы дамыған.

Су  ресурстарын  тиімді  пайдалану  облыс  үшін  маңызды  мәселенің  бірі.Осы  мәселені  шешуде
суландыру жүйелері маңызды орын алады.

    Оңтүстік Қазақстан облысы суғарылатын жер көлемі бойынша еліміздің басқа облыстарынан
алда тұрады. Облыс территориясында Республика деңгейіндегі Арыс-Түркістан,Қызылқұм, Достық
ірі суландыру жүйелері орналасқан.Қазіргі таңда олар ескіргенімен облыстың ауыл шаруашылығынан
түсетін пайдасының басым бөлігін суғармалы егін шаруашылығы құрайды.Суландыру жүйелерінің
мал шаруашылығында,жайылымдарды суландыру арқылы үлкен маңызы бар.

Су  географиялық  кешенінің  табиғат  компоненті  болғандықтан,оның  табиғаттағы  су
айналымы,табиғат  кешеніне  ықпалы,шаруашылықта  пайдалануы гидрология  ғылымдар  жүйесімен
қатар су ресурстарын пайдалану,гидрография, физикалық география салаларының зерттеу объектісі
болып табылады.БҚҚ мамандарының,

көптеген  ғалымдардың,саясаттанушылардың  тағы  басқа  мамандардың   пікірі  бойынша  су
ресурстары XXI ғасырда стратегиялық ресурстарға айналуы мүмкін,
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әсіресе, аридттік аймақтарда бұл мәселе өте маңызды болып табылады.
Келешекте  судың  бағасы  мұнай  мен  газдан   да  қымбат  болып,мемлекеттер  арасындағы

экономикалық,саяси  қарым-қатынастарына  ықпалы  аса  маңызды  болады.  Сондықтан  Оңтүстік
Қазақстан  облысында,жалпы  Қазақстан  Республикасында  гидромелиоративтік  құрылысқа   көңіл
аудару қажет.

     Оңтүстік Қазақстан облысы территориясындағы бір-бірімен тығыз байланысты жасанды су
объектілерінің  географиясы  -  су  ресурстарын  тиімді  пайдалану,  Орталық  Азия  мемлекеттер
арасындағы су ресурстарын бөлістіру мәселелерін қарастыру.

      Оңтүстік Қазақстан облысының суғармалы ауыл шаруашылығын дамытуға үлкен мүмкіндігі
бар.Облыстың  басты  дақылдарының  бірі  -  ең  қымбат  техникалық  дақылдарға  жататын  мақта
дақылы,сонымен қатар облыста күріш,көкөніс,

бидай,темекі,жүзім,мақсары  т.б.  ауыл  шаруашылық  дақылдары  егіледі.Облыстың  егін
шаруашылығының негізі  -  суғару,яғни суландыру жүйелері,су қорын сақтайтын су қоймалар ауыл
шаруашылығының негізін құрайды.

II. Негізгі бөлім
1. Оңтүстік Қазақстан облысының территориясына физикалық-  
 географиялық сипаттама

   Оңтүстік Қазақстан облысы территориясының басым бөлігі Тұран плитасында орналасқан, 
оңтүстік-шығыста Өгем жотасы арқылы Өзбекстанмен шектеседі (облыстың ең қиыр оңтүстік-
шығысында Қырғызстанмен аз ғана қашықтықта шекараласады). Батыста Қызылқұм бойы 
Өзбекстанмен шекара жалғасады.Солтүстікте Бетпақдала арқылы Қарағанды облысымен шекаралас 
болады,ал шығыста Қаратау мен Мойынқұм бойынша Жамбыл облысымен шекара өтеді.Облыстың 
ортасын оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа қарай Қаратау жотасы кесіп өтеді.Өгем жән және 
Қаратау Батыс Тянь-Шань тауларының бөліктері болып табылады.Облыс шегіндегі Тұран ойпаты 
сазды Бетпақдала,құмды Мойынқұм шөлдеріне және Сырадрия бойы тау алды шөлейт жазыққа 
бөлінеді.

       Бетпақдала,борпылдақ қабат-қабат орналасқан мезозой және палеоген тау жыныстарынан 
құрылған жазықтық,оның орташа биіктігі 300 м.Жазық  үстінде басым теңіздік және континентік 
палеогенді шөгінділер-құм,құмтас,саз,ұсақ жұмыр тас. Жазықтық кеңістіктер сор жерлерімен тұйық 
ойыстармен және ағынсыз төмен жерлермен кезектеседі .  1   

     Мойынқұм құмды шөлі Шу синеклизаның басым бөлігін алып жатыр,ол Тянь-Шань тау алды 
еңкіс жазықтар мен ойпаттың жазықтарына өтпелі болып табылады.Мойынқұм шөлінің жер бедері 
негізінен эолды-төбелі (ячеистые) және тізбекті (грядовые) құмдар.Кейбір жерлерде эол жер бедері 
астынан аңғар тәріздес және ежелгі террассалар сатыларының жар сияқты қия беттер түріндегі су 
тектес ежелгі пішіндер көріністе болады.

      Облыстың оңтүстік-батысын Қызылқұмның солтүстік-шығысы алып жатыр.Мұнда эолды құм 
жер бедері басы. Құмның астында ежелгі аллювиалдық қабат,ал Сырдария маңында аллювиалды-
көлді қабат орналасқан. Аллювиалды және аллювиалды-көлді шөгінділері желмен електеу есебінен 
эолды құм пайда болған.Құмды массивтер басым бөлігінде өсімдіктермен бекітілген.Тізбекті және 
төбелі жер бедері қалыптасқан,кейбір жерде барханды құм төбелер кездеседі.

      Қаратаудың оңтүстік-батыс беткейі мен Сырдария өзенінің арасындағы облыстың 
территориясы,Сырдарияның және оның оң салаларының аллювиалдық және пролювиалдық 
шөгінділерінен пайда болған.Бұл  тау алды жазықтық сайлармен тілімденген және сынық 
шөгінділерден құрылған.Мұнда еспе сулары салыстырмалы тұщы,ал Сырдария өзеніне қарай 
жылжыған сайын еспе сулар тұздалады.  3

Климат жағдайы. 
       Оңтүстік Қазақстан облысы қоңыржай белдеуінің оңтүстік бөлігінде орналасқан.Облыстың 

жақызтықты аудандарының климат жағдайының ерекшелігі кескін кониненттілігі. Л.Н.Бабушкиннің 
климаттық аудандастыруы бойынша (Бабушкин,1983) облыстың территориясы үш климаттық 
провинцияда орналасқан.Облыстың солтүстігі Орталық Қазақстан провинцияның Бетпақдала 
округінде орналасқан.А.А.Пузырева бойынша (Пузырева,1975) облыстың бұл бөлігі Балқаш-Арал 
облысының  Орталық Қазақстан ауданында орналасқан.Облыстың солтүстік ауданының климаттық 
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шекаралары авторларда бір-біріне сәйкес келеді.Бұл аудан ауа температурасының үлкен жылдық 
ауытқуымен сипатталады,

380 шамасында (қаңтар- -10,70С,шілде- +270С) , мұндай ауытқу климаттың кескін континенттігіне 
байланысты.  9

     Шу өзенінен оңтүстікке қарай Қаратаудың солтүстік-шығыс тау алдына дейін территория 
Л.Н.Бабуушкин Жоңғар-Тянь-Шань провинциясының жазықтық провинция тармағының жеке 
Мойынқұм округі деп бөледі.Ал, А.А.Пузырева оны Балқаш-Арал облысының Мойынқұм климаттық 
ауданы деп есептейді. Мойынқұмның климат жағдайы жоғарыда көрсетілген Бетпақдаланың  
климаты сияқты өте континентті болып келеді.Бірақ жауын-шашын мөлшері салыстырмалы көбірек 
болуына байланысты (200 мм аса) бұл аудан флора мен фаунаға бай болып табылады.

    Жауын-шашын режимінің басты ерекшелігі қар жамылғысының салыстырмалы үлкен 
қалыңдығы 30 см дейін,ал ұзақтылығы 80 күнге дейін созылады. Мұндай сумен қамтамасыз ету 
жағдайы суарылмайтын егістікке жағымды болып табылады,негізінен суыққа бейімделген ауыл 
шаруашылық дақылдары,әсіресе,астық тұқымдастарға ыңғайлы болып табылады.Жеткілікті 
ылғалдану әртүрлі шөптесінді таулы дала дамуына жағдай туғызады,яғни таулы жайылым ретінде 
пайдалануға мүмкіндік береді.   

Беткі сулары. 
     Облыстың жері құрғақ климатта орналасуына байланысты беткі ағын сиректелген,уақытша су 

ағыстар көп.Облыстың солтүстігі мен оңтүстік-батысында-Бетпақдалада,Мойынқұмда және Шығыс 
Қызылқұмда беткі ағын жоқтың қасы.Шу өзені Бетпақдала мен Мойынқұм арасындағы табиғи 
шекара болып табылады,ол бұл ауданда танзиттік  өзен болып келеді. Оның жалпы жылдық су 
ағымы-2,5 км3 шамасында оның басым бөлігі өзеннің бас жағында суғаруға пайдаланады,нәтижеде 
орта және төмен ағысында кейбір жылдары су тартылып қалады,яғни төменгі ағысында тұрақты су 
ағасы жоқ.

     Облыстың ең үлкен өзені Сырдария,оның жылдық су ағымы шамамен 27 км3 құрайды.Облыс 
шегінде Сырдарияға Арыс және Келес өзендері ғана құяды.Қаратаудың оңтүстік-батыс беткейінде 
басталатын көптеген ұсақ өзендер Сырдарияға жетпейді,себебі олардың сулары суғаруға және басқа 
да шаруашылық қажеттіктерге пайдаланылады.Ал оң жағында Сыдарияның мүлдем сала 
жоқ.Сырдария өзені Ферғана аңғарында Нарын өзені мен Қарадария қосылған жерден басталады.Су 
ағымының басым бөлігі Қазақстан жерінен тыс қалыптасады.

     Облыс территориясындағы көлдердің басым бөлігі ескі арналарда қалыптасқан көлдер,мұндай 
көлдер әсіресе Сырдария аңғарында көп кездеседі.Көктемде қар ерігенде Сырдарияда су тасып 
ағады,осы кезде су ескі арналарды да толтырады,кейін олар жазға дейін суға толы болады,кейбір 
көлдерде жыл бойы су болады.

      Оңтүстік Қазақстан облысында тарихы ерте заманнан суғармалы егін шаруашылығы 
дамығанын көрсетеді.Сондықтан,облыстың көптеген өзендерінде түрлі гидротехникалық құрылыстар
су қоймалар,каналдар,тоғандар т.б. болған. Қазіргі таңда,облыстың беткі суларын тиімді пайдалану 
үшін ірі су қоймалар,каналдар құрылған.Сырдария өзеніндегі Шардара су қоймасының максималдық 
су сиымдылығы 6,2 млн м3. Су қоймадан басталатын Қызылқұм магистралдық каналы Сырдарияның 
оң жағасы бойынша құнарлы жерлерді суландырады.

     Оңтүстік Қазақстан облысының территориясындағы жер асты сулары екі ірі Мойынқұм және 
Қызылқұм алқабтарына жатады.Бұл жер алқаптар шөлді құмдарда пайда болған.Жер асты сулардың 
тереңдігі әр түрлі,бірнеше ондаған метрден бірнеше жүздеген метрге дейін,кейбір жағдайда мыңдаған
метрге дейін барады.Қазіргі таңда,жер асты суларын басым өнеркәсіптік,ірі қалаларды ауыз сумен 
қамтамасыз ету мақсатында және жайылымдарды суландыруда пайдаланады.   5

Топырақ жамылғысы. 
      Оңтүстік Қазақстан облысының таулы аудандарының негізгі топырақ түрі таулы-

шалғынды,таулы қызыл-қоңыр және сұр топырақ.Облыстың жазықты жерінде сұр топырақ,тақыр 
сияқты және сұр қызыл-қоңыр топырақ басым болады.Олардың арасында сор және сортаң жерлер 
кездеседі.Өзен жайылымдарында шалғынды және шалғынды-батпақ топырақтар басым болады. 
Облыстың солтүстігі мен оңтүстік –батысында үлкен кеңістіктерді құм алып жатыр «құмды 
шөлдер»).    4
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Өсімдік жамылғысы.
 Жер ресурстарының сапасына және оны пайдалануу түрлеріне өсімдік жамылғысының маңызды 

әсері бар.Облыстың өсімдік жамылғысы өте түрлі болып келеді,шамамен 1,5 мың түрі 
бар.Жазықтықтарда шөлді өсімдіктер басым болады.Бетпақдала үстіртінде бұйырғын мен жусан көп 
тараған.Шу өзенінің аңғарында жусаннан құрылған шалғынды-сор өсімдіктер дамыған,арасында 
жыңғыл,шеңгел,сексеуіл  кездеседі.Қаратаудың солтүстік-шығыс беткейі тау етегінде пролювиалдық 
жазықта боялғыш пен жусан басым болады.Қызылқұмда бұталы өсімдіктер көп кездеседі – 
сексеуіл,жусан,Коноллидің құмды қарағаны «құмды акация»),жүзгін т.б. Шөлдің қиыр оңтүстігінде 
жусанды-эфемерлік өсімдік басым.Ал,өзенге жақындаған сайын қамыстық және тоғай өсімдіктері 
көбейеді (жиде,қамыс,шенгел,тораңғыл,тал т.б.)

     Қаратаудың оңтүстік –батыс беткейінің өсімдігі Батыс Тянь-Шань таулы жоталарының 
өсімдігінен айрықша болады.Қаратаудың жайпақ төмен тау алды эфемерлік шөлді өсімдіктерімен 
жабылған,500 м биіктіктен жусанды-астық тұқымдас өсімдіктеріне ауысады.  10

 2. Оңтүстік Қазақстан облысының су ресурстары
    Су ресурстары табиғи зат ретінде,сонымен бірге өзен,жер асты сулары, мұздықтар, көлдер, 

теңіздер, мұхиттар,батпақтар,осыған қоса қолдан жасалынған суаттар мен каналдар сияқты су 
объектілері ретінде қарастыруға болады.Су ресурстары сарқылмайтын деп есептеледі,бірақ оның 
орналасуында табиғи кешеннің басқа компоненттерінің жанама және тікелей ықпалы 
бар,сондықтан,су ресурстары таралуында үлкен өзгермелілігімен және біркелкі еместігімен 
ерекшеленеді.Су ресурстарының өзіндігі айналымға қатысатын судың үздіксіз қозғалмалылығымен 
анықталады.Айналымдағы орнына ылайықты адамның талабын қамтамасыз ету көзқарасынан,яғни 
су ресурстар ретінде Жер бетіндегі сулар түрлі формаларда кездеседі.

    М.И.Львовичтің (Ж.Достай бойынша келтірілген,1994) әдісі бойынша су балансы теңдемесіне 
сәйкес құрлыққа жауын-шашын түрінде келетін судың көлемі өзен ағынына және булануға 
бөлінеді.Су балансының осы компоненттері су ресурстары

ретінде қызмет етеді,себебі сумен тұрмыстық және шаруашылық қажеттілігін қамтамасыз ету,өзен 
және жер асты сулары техникалық жағынан өте ыңғайлы және экономикалық тиімді болып табылады.

      Су ресурстары адамның іс-әрекетінде кең пайдалануда,өнеркәсіп,ауыл шаруашылық,тұрмысқа  
қажетті т.б салалар басты су тұтынушылар болып табылады.Облыстың басты су тұтынушылары: 
ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, зауыттар және  ауыл, қала халқы.

     Мемлекеттік су кадастры құрамына төмендегідей су объектілер кіреді:

12. Беткі сулар-өзендер,көлдер,су қоймалар,каналдар,тоғандар т.б. су объектілері.

13. Жер асты сулары.

14. Мұздықтар.
     Облыстың су қорларын ірілі-ұсақты 127 өзен (жалпы ұзындығы 5 мың км),34 көл (көлемі 110 

млн м3),30 бөген (көлемі 6 млрд м3), 29 пайдаланылатын  жер асты сулары және 5 минералды су 
көздерін құрайды.

Жалпы облыс аумағында жылына орташа есеппен 37 млрд текше метрге жуық су келіп,осыншама 
мөлшерде су кетіп отырады.

      Облыстың ең үлкен өзені Сырдария,ұзындығы 2219 км соның 1400 км Қазақстан территориясы 
бойынша өтеді,жылдық су ағымы шамамен 27 км3 құрайды.Облыс шегінде Сырдарияға Арыс және 
Келес өзендері ғана құяды. Қаратаудың оңтүстік-батыс беткейінде басталатын көптеген ұсақ өзендері 
Сырдарияға жетпейді,себебі олардың сулары суғаруға және басқа да шаруашылық қажеттілітеріне 
пайдаланылады.Ал,оң жағында Сырдарияның мүлдем сала жоқ Сырдария өзені Ферғана аңғарында 
Нарын өзені мен Қарадария қосылған жерден басталады. Су ағымының басым бөлігі Қазақстан 
жерінен тыс қалыптасады.   7

      Сырдарияның жоғары Ферғана алабындағы ағысында өзеннің көптеген салалары болған,бірақ 
тарихи кезеңінде мұнда суғармалы шаруашылық дамуына байланысты олардың басым бөлігі өзенге 
дейін жетпейді. Өзбекстан Республикасының Ташкент облысы территориясында Сырдарияға 
Шыршық және Ахангаран ірі салалары құяды.Ташкент және Сырдария облыстарының 
территориясынан Оңтүстік Қазақстан облысының Мақтарал ауданына келетін „Достық” каналы 
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басталады «бұрынғы Киров атындағы канал». „Достық” каналынан көптеген суғару жүйелері 
басталады.Сырдария өзені облыс территориясын суландырады.

Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында Сырдария өзені Шардара су қоймасына құяды.Осы екі су 
арнасының қосылған жерінде Сырдарияға Келес, Құркелес салалары қосылады. 

Шардара су қоймасыАрнасай қойсымен тікелей байланыста,су мол кезінде осы байланыс арқылы 
ауысқан су көлемі Арнасайға ағады.

      Шардара су қоймасынан кейін Сырдарияға тек қана Арыс өзені құяды.Осы саласынан кейін 
Сырдарияға мүлдем сала құймайды,Арал теңізіне дейін транзиттік өзен болып ағады.

     Оңтүстік Қазақстан облысы территориясында Сырдариядан Шардара ауданында Қызылқұм 
магистралдық каналы (Сол жағалы магистральдық каналы) басталады,онда жоспар бойынша 50 мың 
га асатын жер көлемін суландырады.

     Көксарай – Сырдария алабындағы өзен.Қаратау жотасынан Ақалтын өзені болып 
басталып,оңтүстік-батысқа қарай Түркістан қалалық әкімдігі аумағының жерімен ағып,Арыс-
Түркістан каналына құяды.Ұзындығы 46 км су жинау алабы 228 км2. Үлгілі ауылы тұсында бөген 
салынған.Орта ағысында оның атауы  Жаңақорған өзені деп өзгереді.Жоғары ағысында аңғары тар,тік
жарлы. Негізінен қар,жер асты суымен толығады.Шөл далада орналасуына байланысты бұл өзеннің 
мал суаруда,  жайылымдарды суландыруда маңызы зор.    

3. Шардара су қоймасы. 
  Шардара су қоймасы Оңтүстік Қазақстан облысының Сырдарияның орта ағысында, Шардара 

қаласының жанында 1966 жылы құрылды,сол кезде Оңтүстік Қазақстанда ең үлкен су қойма болған. 
Шардара гидроузелдің құрамына қуаттылығы 100 мың кВт су электростанция және су қоймасы 
жатады. Су қойманың басты мақсаты ирригациялық,су қойма құрылу нәтижесінде 100 мың гектар 
жаңа жер игерілді,500 мың гектар шамасында жайылымдар суландырылды.Одан басқа,балық  
шаруашылығы,электроэнергетика және сумен қамтамасыздану үшін аса маңызды болды.Соңғы 
жылдары мұнда рекреакциялық  мақсатта пайдалану күшеюде,бірнеше демалу орындары 
құрылып,суда демалудың бірнеше түрлері дамуда.

      Сырдария өзенін кесіп өткен плотинаның биіктігі 24 м,ал ұзындығы 5,8 км.
Плотинаның қалыпты тіреу деңгейі 252,5 м болған жағдайында су қойманың ауданы 900 км2 тең 

болады,орташа тереңдігі 6,5 м,максимальдық -25м,максимальды толған жағдайында ұзындығы 100 км
дейін,ал ені 25 км шамасында болады.Су қойманың шамамен 80% акваториясы тайыз болып келеді.

      Су қойманың ойысы Сырдарияның аллювиальдық террасалары болып табылады.Оның сол 
жағасы жайпақ,ал оң жағасы тік,төбелі болып келеді.Өзен бойы белдеуі ені 5 км дейін, ирригациялық 
тормен, уақытша ағымдармен,ескі арналармен тілімденген және адам өте алмайтын қолайлы 
ландшафтармен жабылған терраса болып табылады.Сырдарияның жайлымы мен Арнасай ойпаты 
арасында Мырзашөл массивінің суғармалы жерлері орналасқан.

       Шардара су қоймасының қазан шұңқырының басым бөлігі қара-сұр және сұр тұнбамен 
жабылған сазды шөгінділерінен құралған;қара тұнбаүлкен емес ауданды қамтиды;қазан шұңқырының
қалған бөлігін құм шөгінділері құрайды.

        Шардара су қоймасының суға толтырылуы 1965 жылы басталып 1968 аяқталды.Су қойма 
Сырдария өзенінің ағымы және су қойманың бетіне түсетін атмосфералық жауын-шашын есебінен 
қоректенеді.Су қойманың пайдалы су көлемі5,7 млрд м3 тең. Су қойма күз және қыс маусымдарында 
суға толады,ал сәуір айынан қырқүйек айына дейін су қойманың су ресурстары суғаруға жұмсалады.

          Су қоймадағы судың ең төмен деңгейі қазан айында байқалды, ал максимум наурыз айында 
болады (проекттік белгісіне дейін жетеді).Су деңгейінің көп жылдық тербелу ауытқуы 8 м, ал орташа 
көрсеткіші 5,4 м тең.Су деңгейінің тербелуі Сырдария өзені ағымының бір қалапты болмауымен ,су 
бетінен  күшті булануымен және шаруашылық пен техникалық қажеттілігі үшін суды пайдалануымен 
анықталады.

          Шардара су қоймасының гидрохимиялық режимі жылдың маусымына қарай су деңгейінің 
тербелуіне,климаттың құрақтығына (булану мөлшері жылына 1300 мм,нәтижеде судың 
минерализациясы 6,8 ден 10 промиллеге дейін жетеді),суғаратын территориядан және өзен суларымен
қайтып  келіп түскен қайтымды суға,су қоймадағы биологиялық процесстерге тәуелді.  12

           Судың минерализациясы жыл бойы 710 мг/л ден 1650 мг/л дейін өзгеріп отырады.Ферғана 
және Мырзашөлдің суғармалы территориялардан тұздылығы 4-5 промиллеге тең коллектрлі-
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дренаждық сулардың келу нәтижесінде су қоймадағы судың минерализациясының  маңызды өседі. 
Химиялық құрамы бойынша сульфаттық классқа, натрий тобына жатады.Судығы pH көрсеткіші 7,4-
8,5 аралығында, судың құрамындағы көміртегі қышқылдың бар болуы 1,5-8,5 мг/л дейін.Фосфордың 
бар болуы 0,001 ден 0,002 дейін өзгеріп отырады.

           Шардара су қоймасында табиғи сулар болғандықтан тіршіліктің барлық түрлері кездеседі,су 
қойманың фитопланктон жасыл-көк,жасыл,диатомдық және алтын сияқты балдырлар түрінде 
дамыған. Балдырлардың ең көп болуы жазғы маусымда байқалады,ең азы қыста, арасындағы 
айырмашылығы шамамен екі есе азаяды.

           Су қоймасының зоопланктонның шамамен 100 жуық түрі анықталған, оның ішінде, түрлі 
шаяндардың 45 түрі анықталған.Маусымдарға қарай зоопланктонның массасы бірнеше рет өзгерді.

           Шардара су қоймасы балықтарға өте бай,мұнда сазан,усач,лақа,көксерке, табан, 
шортан,тұқы,мөңке,жайын, дөңмаңдай түрлері мекендейді. Қазіргі таңда шардара су қоймасы 
Шымкент қаласын,айналадағы елді мекендерді,тағыда облыстан тыс елді мекендерге жібереді. 
Жалпы Шардара су қоймасында өнеркәсіптік деңгейі бар балық шаруашылығы дамуда.

            Шардара су қоймасынан Қызылқұм магистральдық канал басталды.Каналдың сулары 
жоспар бойынша Шардара ауданының 100 мыңдай гектар жерлерін суғаруға,500 мың гектар 
суландыруға дайындалған.Шардара ауданы ауыл шаруашылық  жерлерінің  жалпы ауданы 238011 
га,ауданның  жалпы жер көлнмінің 18,4% құрайды.   

            Гидротехникалық құрылыс дамуы нәтижесінде канал бойы күріш егістік ландшафтары 
жақсы дамыған.Күріш егуде табиғат кешеннің географиялық компонеттері маңызды өзгеріске 
ұшырады,әсіресе,жер бедері,топырағы, жер асты суларының режимі,осыған тәуелді табиғи өсімдік 
жамылғысы,яғни табиғи-техникалық геожүйелерге айналды.

Ауданның батыс үлкен бөлігі жайлым ретінде  пайдалануға жарамды,мұнда қысы жазы қой бағуға 
болады.Кеңес үкіметі кезінде Шардара ауданының ауыл шаруашылығы  басты салалары күріш егу 
және қаракөл қой шаруашылығы еді.Қазіргі  таңда, бұл бағыттар өзгерген,жердің сорлануына 
байланысты мақта және жоңышқа егуде.

            Шардара ауданының егістік жер көлемі 59648га,ол аудан территориясының 4,6%, ал ауыл 
шаруашылығы жерлер көлемінің25,06% құрайды. Шардара ауданы басым бөлігі шөл жерде 
орналасқан.Ауданның қиыр шығысы Сырдария өзені бойында құнарлы шалғынды топырақтарда 
орналасқан.Ауданның басым бөлігінде жайлым  ладшафтары дамыған,Қызылқұм шөлі қысқы 
жайлауға ыңғайлы,себебі жалпы тұрақты қар жамылғысы қалыптаспайды.  8

           Шардара ауданы жайлым және шабынық кешендерін Сырдария өзенінің  маңы және 
Қызылқұм шөлін алып жатыр.Қызылқұм магистральдық каналы жерлерді егістік мақсатта суғарумен 
қатар,жайлым кешендерін суландыруға мүміндік береді.Каналдың төменгі ағысында суғару арқылы 
шабындықтар қалыптасқан.

          Жоғарыда көрсетілгендей облыс территориясында суландыру жүйелері бұрыннан 
болған.Ертедегі суландыру жүйелері қуаттылығы,суғаратын жер көлемі бойынша үлкен емес 
болған.Облыс территориясында ең маңызды суғармалы жерлер Мақтарал ауданында орналасқан.

Қазіргі   таңда,   Мақтарал   ауданының егістік  шаруашылығының негізінде Сырдариядан 
басталатын „Достық” магистральдық каналы жұмыс жасап келеді. „Достық” магистральдық канал 
Өзбекстан мен Тәжікстан Республикаларымен шекаралас жерде Бекабад елді мекенінің жанында 
Сырдария өзені бойындағы су қоймасынан басталады.Канал Өзбекстан Республикасының Сырдария 
облысы территориясынан өтіп Оңтүстік Қазақстан облысының Мақтарал ауданы жеріне келеді.

    „Достық”  каналы Өзбекстан Республикасының Сырдария облысын және Оңтүстік Қазақстан 
облысының Мақтарал ауданының егін шаруашылығын сумен қамтамасыздандырады.Магистральдық 
канал Мақтарал ауданы территориясына жылдың ылғалдығына қарай су шығыны 25-45 м3/сек.

15. Көксарай су қоймасы
Оңтүстік Қазақстан облысының территориясында егіншілік үшін атмосфералық жауын-шашын 

жетіспейді.Ауыл шаруашылықтың түрлі салаларын дамытуда облыста бірнеше жасанды су 
объектілер құрылған,яғни түрлі су қоймалар,тоғандар, каналдар,

арықтар т.б түрлері салынған. Облыс территориясында жасанды су объектілер тарихы заманнан 
келе жатыр,тарихи жазба тағы басқа деректерде облыс территориясында суғармалы ауыл 
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шаруашылық антикалық кезеңнен бар.Ежелгі гректердің тарихшылар мен географтарының 
еңбектерінде,Ескендір Зұлһарнайдың

әскері шабулар туралы баяндамаларында Сырдарияның оң жағасында суғармалы егіншілікпен 
шұғылданатын халықтар туралы мәліметтер бар,ол территория қазіргі біздің облыс территориясына 
сәйкес келеді.Орта ғасырларда Оңтүстік Қазақстан өңірі Орта Азия және Қазақстанда ерекше орын 
алды,бұл жерден Ұлы Жібек жолы өткен,сондықтан өлкеміз аса дамыған территоряның бірі болып 
келді.Отырар,Сайрам,Сығынақ,Сауран,Созақ,Түркістан үлкен сауда орталықтары,болуымен қатар 
олар ғылым және мәдениет орталықтары болған.Осы кезде, көлемі жүздеген мың гектарға жететін 
суғармалы ауыл шаруашылық дамыған,маңызды суландыру жүйелері болған.Жасанды су 
объектілерге түсіндірме беру алдын, суғару мелиорациясына жалпы түсінік берген дұрыс болады 
деген оймен, кіріспе ретінде суландыру мелиорация деген түсінікке жалпы түсіндірмені берейік.

       Суландыру мелиорацияның басты мақсаты,ауыл шаруашылық дақылдарының жоғары және 
тұрақты өнім алу үшін қажетті ылғал жетіспейтін территорияларда топырақтың сулы,жылу азықтану 
режимдерін қамтамасыздандыру.

      Суландыру мелиорация жүргізу үшін талаптарына тәуелді және оны жүргізу жағдайына қарай 
суландыру мелиорациясын үш белгі бойынша жіктейді: жүргізу уақытына қарай, жүргізу түріне 
қарай, суғару мақсатына қарай.

       Оңтүстік Қазақстан облысында жоғарыда көрсетілген суландыру жүйелері қойылған 
талаптарға толық жауап береді.Облыс мысалында жасанды су объектілердің ең маңыздысы су 
қоймалары.Су қоймаларың құруда аса үлкен жұмыстар жүргізіледі.Ірі су қоймалар мыңдаған гектар 
жерлерді егістік айналымнан шығарады,кейбір жағдайда елді мекендердің орнын алады. 
Мысалы,Египет елінде Асуан плотинасы құрылғанда мыңдаған жыл тұрған перғауындардың 
ескерткіштерін көшірді, Еділ өзеніндегі су қоймалар каскадын құрылғанда жүздеген елді мекендер  
көшірілді,жүздеген мың гектар құнарлы жер егістік айналымнан алынды.Бірақ жаңа игерілген 
жерлерден,суғару арқылы,шығындарды жабатын жоғары өнім алынады.

      Жыл сайын көктем шыға Сырдария тасып,Оңтүстік Қазақстан мен Қызылорда облыстарының 
50 елді мекеніне қоныстанған 40 мыңнан астам  халық әбігерге түсетін.Оның 19 мыңға жуығы 
жандарын шүберекке түйіп, үрей құшағында кез келген уақытта көшуге дайын отыратын. Бұл 
қиындықтардың алдын алу мақсатында мемлекет қоржынынан жыл сайын миллиардтаған қаржы 
бөлініп,бөгеттер мен тоспалар салынатын.ЕлҮкіметі қыстың соңғы айларында көрші Қырғыстан мен 
Өзбекстан басшыларына тікелей ұсыныспен шығып,Тоқтағұл су қоймасынан Шардара жасанды 
теңізіне жіберілетін судың көлемін азайтуды өтінетін. Сол себептен Көксарай су қоймасын салу елді 
қауіптен құтқарды.Кейде бұл келісімдер ұзаққа созылып,екі жақты бәтуаласу шаралары тараптардың 
бір-біріне деген тәуелділігін арттыра түсетін. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

 көрегендігімен 2008 жылы іргетасы қаланып, „ғасыр құрылысы” атанған Көксарай су реттегіші 
іске қосылғалы бері бұл қиындықтардың бәрі артта қалды.Ең бастысы,Қазақстан мемлекеті көршілес 
Өзбекстан,Тәжікстан және Қырғызстан республикаларына жазда су тәуелділігінен түпкілікті 
құтылды.

       Бұдан бөлек қыс пен көктемде Шардараның кемерінен тасып,Арнасайға жіберілетін мыңдаған 
текше метр суын Көксарайға жинаудың мүмкіндігі туды.

      Мәселен, үстіміздегі жылдың 20 қаңтарында 2 млрд м3 су жиналды.Соның арқасында биыл Сыр
бойындағы 20 мың гектарға жуық егістік алқап ағын судан тапшылық көрген жоқ.Сырдарияны 
жағалай қоныстаған елді мекендердегі  ірілі-ұсақты шаруалар төрт түлігін көбейтіп қана қоймай,егін 
өсіру ісіне де ден қоя бастады.Ерте көктемде егістік алқаптарына қауын-қарбыз егіп,жиын-терім 
кезінде көкөністен көл-көсір пайда тапты.Осылайша,жұмыссыз жүрген ауыл жастары бағбандыққа 
бет бұрды.

      Арыс қаласы мен Отырар ауданының тұрғындары көктем,күз айларында алып  су реттегішінде 
балық аулау науқанын қыздырды.Сырдың сазандарын қиналмай ұстап, жаңа кәсіптен нәпақа табуды 
үйренді.

     Сол өңірдегі сан мыңдаған халық электр жарығынан да тапшылық көрмеді.Өйткені Көксарай  
көмегінің арқасында Шардара  СЭС-нің электр қуатын өндіру  көлемі 20-25 пайызға ұлғайды.Бұл өз 
кезегінде облысымыздағы электр тапшылығын жоюға ықпал жасады.
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      Көксарайдың пайдасын Қызылорда облысының күрішшілері де молынан көрді.Олар биылғы 
аптап ыстықта ағын судан тапшылық көрген жоқ.Нәтижесінде табыстары да молая түсті.Аралға 
құятын су қоры жыл санап арта түсті.Мамандар-

дың мәліметіне сүйенсек,бүгінде кіші Аралдағы су қоры 27 млрд.м3 асып,
экологиялық ахуал жақсара түскен.
     Қазіргі таңда Көксарай су реттегішінде 15-ке жуық мамандырылған құрылыс мекемесінің 163 

техникасы мен 421 жұмысшысы екі кезеңде еңбек  етіп жатыр.Олар биыл Шөгірлі 
каналындағы 232 гектар алаңға суландыру жүйесін орнатып,оның құрлысын 30 қазанда аяқтаймыз 
деп отыр.

     Ел игілігін көре бастаған алып су қоймасының аумағы 46,7 мың гектарды құрайды.Мұнда 
бүгінде 3 млрд.м3 су жинауға толық мүмкіндік бар.Сырдарияға секундына 1800 м3 су жібере алады. 
Өткізгіш қабілеті өте жоғары.

    Көксарай су реттегішінің құрылысы барысында су астында қалған Арыс-Байырқұм асфальт 
жолының бір бөлігін қайта салу жұмыстары да жүргізілді.Бұл мақсатқа республикалық бюжеттен 2,3 
млрд.теңге қаржы бөлініп,бүгінде күре жол іске қосылды.

     Көксарай дарияға демеу болуға дайын. Оңтүстік  Қазақстан облысы,Арыс ауданының аумағында
салынып жатқан Көксарай су реттегіші алғашқы кезектегі 

1 млрд.м3 суды 10 ақпаннан бастап қабылдай бастауы тиіс.Қазіргі уақытта су реттегіші 
жоспарланған көлемдегі суды қабылдауға дайын.Барлық жұмыс кесте бойынша және жобаға сәйкес 
жүргізілуде.Бұл құрылыстың қарқыны әу бастан-ақ бәсеңдеген емес.  

 

16. Орта Азия аймағындағы су ресурстарын бөлістіру мәселесі
     Оңтүстік Қазақстан облысының су ресурстарының негізгі көзі Батыс Тянь-Шань тауларынан 

басталатын өзендер.Ең ірі өзендер ғылыми жұмыстың екінші тарауында 
көрсетілген,Сырдария,Арыс,Келес және Қаратау тауларынан басталатын ұсақ өзендер.Қаратаудан 
және Қаржантаудан басталатын өздерінің су ресурстары таусылу шамасына жетті.Облыстың 
суғармалы егін шаруашылығы келешектегі дамуы Сырдария өзенінен алынатын су және жер асты 
сулары пайдалану арқылы болады.

      Облыс территориясын сумен қамтамасыздандыратын өзендердің азықтанудың негізгі көзі 
таудағы қар жамылғысы және биік тауларда орналасқан мұздықтар. Соңғы жылдары Орта Азия 
аймағында құрғақтау процесі жүру барысында деген пікір бар.Дегенмен,ол пікірге қарсы пікірлер 
жарияланған.

       Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының География Институның гляциология 
лабораториясының меңгерушісі И.В.Северскийдің пікірі бойынша Жоңғар,Памир-Алтай 
тауларындағы мұздықтар тез жылдамдықпен еруде 1955-2000 жылдары аралығында мұздықтар 
ауданы бойынша жылына 0,6-0,8%, ал мұздың көлемі 0,8-1% жылдамдықпен 
қысқаруда.Мұздықтардың және мұздықар ресурстардың мұндай тез қысқардың басты себебінің бірі 
жалпы климаттың жылуы.

     Орталық Азияның таулы елдерінде грунттың маусымдық және көпжылдық тоң басу режимінің 
тұрақты мониторингі жоқ.Биік таулы жағдайдағы табиғи құбылыстар мен процестер туралы нақты 
ақпараттың жетіспеушілігі,болжамдық модельдері құруда жанама көрсеткіштерді пайдалануға 
мәжбүрлейді.Осыған байланысты зерттеушілерде климаттың өзгеруінің су ресурстарына ықпалы 
туралы соның ішінде мұздану туралы бір қалыпты пікір жоқ.

     Сөйтіп мұздықтардың есебінен Орталық Азиядағы су ресурстарының қысқару мәселесі 
маңызды жеңілдеу мүмкін.Қазіргі таңда аймақтағы су ресурстарының жылдан жылға 
жетіспеушіліктің көбеюінің негізгі себебі су ресурстарынынң қысқаруы емес, климаттың өзгеруі 
емес, ол су  ресурстарын басқа  жүйесінің қателігінен.

      Орталық Азия елдерінде соның ішінде Оңтүстік Қазақстанда ауыл шаруашылығын суғарусыз 
дамыту мүмкін емес. Аймақтың су реcутары 170-180 км3 беткі сулары,бүгінгі таңда оның 90% 
өндірістік айналымда.Су ресустары елдер арасында тең емес бөлінеген,беткі су ресустарының 90% 
Қырғызтан мен Тәжікстанда шоғырланған .Алайда,аймақтағы негізгі су тұтынушылар Қазақстан мен 
Өзбекстан,соның ішінде Өзбекстан бар су ресустарының 50% астам бөлігін алады.Орталық Азияның 
елдері жер асты суларына бай болып келеді.Мысалы Қазақстанның жер асты суларының көлемі 
шамамен 7 мың км3суды құрайды,ол көлемі  бойынша Балқаш көліндей 65 көл және Азов теңізіндей 
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25 теңізге тең.Бұл жер асты суларының қоры жылына атмосфералық жауын-шашынның 
инфильтрация және беткі суларының фильтрация есебінен 45 км3су көлемі келеді.   3

6.Оңтүстік Қазақстан облысының су ресурстарын тиімді пайдалану мәселесі
   Су ресурстары облыстың шаруашылығында маңызды рөл атқарады.Су ресурстары 

шаруашылықтың барлық салаларында,өндірісте,ауыл шаруашылығында,тұрмыстық қажеттілікте 
қолдануда.

 Оңтүстік Қазақстан облысының экономикасы дамыған сайын су ресурстар қажеттілігі өседі.ХХ 
ғасырдың басында облыс территориясында не бары бірнеше кіші-гірім өнеркәіп орындары 
болған,суғармалы егіншілік бірнеше мыңдаған гектар жер пайдаланды.Осы кезде облыс 
территориясындағы беткі суларының ресурстары жеткілікті болды.Суғармалы егін шаруашылығы 
шоқ-шоқ түрінде өзендерді бойлай дамыған.Сол кезеңіндегі шаруашылықтың өнімдері облыстан 
сыртқа экспортқа жіберілген,дермене шөбінен жасалынған сантонин,мақта талшығы т.б.

   Дүние жүзінде халық саны өсуіне байланысты табиғат ресурстарына, шаруашылықтың 
өнімдеріне сұраныс жүздеген,мыңдаған есе өсті.Адамның тұтынушы түрлері көбейді,жаңа 
техника,технологиялар пайда болды,қала тұрғындарының саны 50% асты.Оңтүстік Қазақстан облысы
еліміздің шаруашылығында ерекше орын алды,осы арқылы облыстың  дүниежүзілік 
шаруашылығнада белгілі бір орны бар.Қазіргі таңда облыстың халық саны 2млн. адамнан 
асты,жүздеген ірі,мыңдаған шағын өнеркәсіп орындары құрылды,суғармалы егін шаруашылықта 
жүздеген мың гектар жерлер игерілді.   3

   Сонымен қатар адамның тұрмыстық өмірінде су ресурстарының тұтынушылығы бірнеше рет 
өсті.Яғни ХХI ғасырда су ресуртары стратегиялық ресурстар түріне айналды.Оңтүстік Қазақстан  
облысындағы суғармалы егін шаруашылығы су ресурстарының басты тұтынушысы.Суғармалы егін 
шаруашылығында су жалпы бірнеше агротехникалық шараларда қолданылады.

Біріншіден,сортаңды топырақтарды егіс алдын жуып-шаю үшін суғарады,немесе топырақтағы 
ылғалдың мөлшері аз болған жағдайда.Екіншіден,дақылдарды суғару мақсатында 
қолданылады.Үшіншіден, егістік жерлерді өнім жинаудан кейін топырақты суландырады,кейбір 
жағдайда қатқақтан қорғау мақсатында.

   Оңтүстік Қазақстан облысының табиғи жағдайында су ресурстары ең көп пайдаланылатын күріш 
егуде,нормативтер бойынша вегатациялық кезеңде 1 га егістікке шамамен 10-12 мың м3 су қажет,ал 
нақты су шығындылығы 28 мың м3 байланысты.Қазіргі таңда,облыстың жақсы құнарлы топырақ 
ресурстары таусылды,шамамен ондай жағдай XX ғасырдың 70-80 –ші жылдары айқындалды.

     Мақтарал ауданының суғармалы жерлері бір ғасыр бойы мақта шаруашылығында 
пайдалануда.Ауданның жер бетінің бедері суғармалы ауыл шаруашылыққа өте ыңғайлы,себебі оның 
беті солтүстіктен оңтүстікке және шығыстан батысқа қарай еңкістеніп келеді.Территорияның шөгінді 
қабатында осындай еңістілік байқалады.

Сондықтан сор басу процестері кеш басталады.Ауданның батысында Өзбекстан Республикасы 
территориясында Арнасай ойысы болған,қазір ол маңында ірі көлдер жүйелері 
қалыптасқан.Ауданның территориясында суғаруда қолданылған су қоллектрлі-дренаждық тор 
бойынша осы ойысқа ауысты.

     Оңтүстік Қазақстан облысының негізгі ірі суландыру жүйелері коллектрлік-дренаждық 
жүйелерімен қамтамасызданған,мысалы Арыс-Түркістан суғару массивінде коллекторлық тордың 
жалпы ұзындығы 179,5 км,алғашқы дренаждардың (шығын суларын өткізетін арықтар) тереңдігі 2,5-
3 метрге тең, ал 1 гектарға келетін дреналардың ұзындығы 40м.

    Облыс территориясындағы суғармалы массивтерде горизонтальды және вертикальдық дренаждау
түрлерін қолданады.Горизонтальдық дренаж ең арзан және қолдануға қолайлы,себебі горизонтальдық
дренаж суғармалы каналдардың тереңдігінен төмен болады және жер бетінде ашық түрде болады. 
Яғни оның тереңдігі тайыздағанда оны эксковаторлармен тазалауға мүмкіндік бар.Облыс 
территориясында басым осындай типтегі дренажды пайдаланады. Мақтарал ауданында 
горизонтальдық және вертикальдық коллекторлік-дренажды жүйелер құрылған.Бүгінгі таңда,ол 
жүйелердің сапасы төмендеп біраз бөлігі қазір істемейді.Горизонтальдық дренаж бойынша егістік 
жерінен ауысқан су көлемі Арнасай ойыпатына қарай ағады.Су ресурстарының тиімді емес 
пайдаланудың және бір маңызды себептері судың канал бойы және егістік жерлерге ағып өту 
барысында судың топыраққа сіңу процесі (фильтрация процесі) және судың булануы.
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7.Оңтүстік Қазақстан облысы жасанды су объектілерінің даму келешегі

   Жоғарыда көрсетілгендей облыстың жасанды су объектілеріне су қоймалар, каналдар, тоғандар, 
гидротехникалық ғимараттар, суландыру жүйелері жатады.Облыста ең маңызды суғару массивтері 
Түркістан,Мақтарал,Шардара,Отырар аудандарында дамыған.

XX ғасырдың аяғына дейін Оңтүстік Қазақстан облысында гидромелиоративтік құрылыс 
экстенсивті жолымен дамыды,жаңа су қоймалар,жаңа каналдар,суландыру жүйелері,тың жерді игеру 
жолымен дамыды.Қазіргі таңда облыстың жасанды су объектілері алдында суды үнемі пайдалану 
және қысқы маусымдағы ауысқан су қорын жазға дейін сақтау мәселелері жатыр.

       Соңғы жылдары облыс территорясында жыл сайын Сырдарияның тасқын сулары ауыл 
шаруашылығына,халықтың тұрмысына көп зиян келтіреді.Оның себептері жоғарыда көрсетілгендей 
су және энергетика мәселелері бойынша мемлекеттер арасында келісім 
жоқтығы.Сондықтан,Сырдария өзенінің жоғары ағысында Қырғызстанның территориясында 
орналасқан Нарын өзеніндегі су электростанциялардың электроэнергияны өңдеу.

      Кеңес кезеңінде мұндай жағдайды Орта Азия республикалары Мәскеу деңгейінде шешілетін 
еді,ҚСРО ыдырағаннан кейін бұл мәселе бойынша Орталық Азия елдері белгілі бір келісімге 
келмеді.Сондықтан Қазақстан Республикасы 2008 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында Көксарай су 
қоймасын құруға шешім қабылдады.Көксарай су қоймасының басты мақсаты қысқы маусымдағы су 
тасқындарының беткі су ресурстарын жинау.Жоспар бойынша су қоймадан төмен орналасқан 
территорияда 60 мың  гектардай жаңа жер ашылады.Жоспар орындалған жағдайда Оңтүстік 
Қазақстан облысы егін шаруашылығының маңызды суғармалы жерлердің қоры пайда болады.

       Оңтүстік Қазақстан облысының басқа суландыру жүйелері алдында аса маңызды мәселелер 
жатыр,олардың ішінде қазіргі таңда өте қажетті суландыру жүйелерін реконструкциялау,яғни 
жаңарту.Облыстың суландыру жүйелері XX ғасырдың 60-70-ші жылдары құрылған.Ол кездегі суғару 
технологиялар ескірді,оның орнына суғарудың жаңа түрлері енгізуде.Жаңалықтар енгізудің басты 
идеясы су ресурстарын үнемдеу.

       Суғарудың жаңа технологиялардың бірі тамшылы суғару.Мұндай жүйелерді құру үшін өте көп 
инвестициялар,жаңа мамандар дайындау,республика деңгейінде  жер мәселесін шешу қажет.Оңтүстік 
Қазақстан облысының ауыл шаруашылығына шетел инвестицияларды алып келу өте күрделі 
мәселе,облыстың ауыл шаруашылығы жоғары емес деңгейде сондықтан,қысқа мерзімде пайда 
түспейді.Облыстың экономикалық жағдайы суғармалы егін шаруашылығы мәселелерін өз есебінен 
шеше алмайды.Ал жекеменшік инвестициялары үшін,біріншіден халықтың деңгейі жоғары 
емес,екіншіден,жер және су ресурстарын пайдалануды заңдастыру бойынша көптеген мәселелер 
шешілмеген.Демек, облыстың суғармалы егін шаруашылығын мемлекеттік қаржыландыру есебінен 
дамытуға болады.

       Облыстың суландыру жүйелерін жаңарту мәселесі бойынша бірнеше бір-бірімен байланысты 
мәселелерді шешу қажет.

29. Біріншіден,суландыру жүйелеріне тиісті каналдарды үздіксіз тазалап каналдардың су 
сыйымдылығы көлемін белгілі бір деңгейде сақтап отыру.

30. Екіншіден,суғарылатын жерлердегі коллекторлік-дренаждық торын жаңарту,әсіресе 
вертикальдық дренаж жүйелерін.

31. Үшіншіден,су ресурстардың топыраққа сіңу себебін шығындануды
қысқарту.Оның технологиялық шешімдері толық өңделмеген,дегенмен ұсақ суландыру каналдары 

табандарын бетондау немесе басқа бір материалдармен жабу.Қиратылған лотоктарды қайта қалпына 
келтіру,егістікке суды құбырлар арқылы жеткізу.Қазіргі таңда егістік жерлерге жер астымен құбырлар 
арқылы жеткізу идеясы даму барысында,бұл технологиялық ой тәжірбиеде тиімді пайдаланған 
жағдайда су ресурстарының әр фильтрация,әр булануға шығындану мәселелесі шешілер еді.

32. Төртіншіден,егістік технологияға  байланысты,егіншілік шарауашылығында
дақылдар айналымын пайдалану,агротехникалық шараларын дұрыс қолдану,суды аз талап ететін 

дақылдарға өту,одан басқа дақылдардың жаңа сорттарын енгізу.
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III. Қорытынды
   Қорыта келгенде,Орталық Азия елдерінде су ресурстарын бөлістіру мәселесі аса маңызды мәселе

болып келеді. Яғни аймақта су ресурстары ең маңызды табиғи ресурстарының бірі болып 
табылады.Оңтүстік Қазақстан облысының жасанды су объектілерінің дамуы,шектелген су 
ресурстардың бөлінуіне тәуелді.

 Оңтүстік Қазақстан облысының суғармалы ауыл шаруашылығының өнімдері мемлекет ішіндегі 
және шетел тұтынушыларға өте қажет,сондықтан қазіргі таңдағы суландыру жүйелері ескеруіне 
қарамастан облыс шаруашылығына өте қажет.

  Осы көз қарастан облыстың суландыру жүйелерінің сапасын әрі қарай дамыта отырып суғармалы 
егін шаруашылығын жаңа технологияларымен қамтамасыздандырып оның өнімділігін 
көтеру.Суғармалы ауыл шаруашылық әр қашанда кепілді өнім  беруіне байланысты оның келешегі 
маңызды болып келеді.

  Облыстың ауыл шаруашылығында егілетін дақылдардың өнімділігі жоғары деңгейге жеткізу үшін 
суландыру жүйелерін сапасын көтеру қажет.

  Оңтүстік Қазақстан облысының ауыл шаруашылықтың құрылымы өзгермеген жағдайда облыстың
суландыру жүйелерін тиімді пайдалану үшін суландыру жүйелерін жаңарту мәселесін қарастыра 
отырып бірнеше бір-бірімен байланысты мәселелерді шешу қажет,яғни жасанды су объектілерінде 
төмендегідей іс-шараларын жүргізу  дұрыс деп түсінемін:

-республика немесе облыс деңгейінде жаңа жасанды су объектілерді құру мәселесін қарастыру;
-облыс территориясындағы суғару жүйелерін есепке алу,яғни толық инвентаризация жүргізу:
-облыста су ресурстарын пайдалануда бағасын қайта қарастыру,әрі суды пайдалануға қарай суға 

төлем ақысы жүйелі түрде әр түрлі болу қажет;
-мемлекет тарапынан облыстың суландыру жүйелерін жаңартуға қаражат бөлініп,барлық іс-

шараларды өткізу,соның ішінде ең маңызды жұмыстар түрі:облыс территориясы бойынша 
коллекторлы-дренажды жүйелерді қалпына келтіру және қажетті аудандарда жаңа жүйелерді 
құру;суғаруға арналған каналдар мен егістік жерге су жеткізетін суландыратын торын жаңартып суды 
үнемдейтін түрлеріне келтіру (табанын бетондау,латоктар құру,пластикалық құбырларды қолдану 
т.б.);суғару кезеңдегі судың булануынан суды үнемдеу әдістерін енгізу(тамшы суғару,жер асты 
құбырлар арқылы суғару т.б)

-облыстың ауыл шаруашылығында егіс айналымын,агротехниканы тағы басқа іс-шараларын 
тәртіпке келтіріп,мүмкіндігінше суды аз талап ететін дақылдарға өту, жаңа сорттарды енгізу.

 Орталық Азия елдері арасында су ресурстарын бөлістіру мәселесі толық шешілмегенін есепке ала 
отырып,Оңтүстік Қазақстан облысындағы жасанды су объектілерін жаңару бойынша іс-шараларын 
жүргізу қажет, себебі ертеңгі күні судың жетіспеушілігі жасанды болу мүмкін.Сондықтан Көксарай су
қоймасының құру өте орынды болып табылады. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

 көрегендігімен 2008 жылы іргетасы қаланып, „ғасыр құрылысы” атанған Көксарай су реттегіші 
іске қосылғалы бері бұл қиындықтардың бәрі артта қалды.Ең бастысы,Қазақстан мемлекеті көршілес 
Өзбекстан,Тәжікстан және Қырғызстан республикаларына жазда су тәуелділігінен түпкілікті 
құтылды.
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  Маңғыстау ауданы. «Шетпе гимназиясының» директоры

Г. Нұрмағамбетова     

Мұғалімнің кәсіби біліктілігі-білім сапасының негізі

    Елбасы «Қазақстан -2050» стратегиясында жаңа қазақстандық патриотизм біздің көп ұлтты және
көп конфессиялы қоғамымыз табысының негізі  дей келе  тәрбиелік  пен тәртіптілікке,  өте  жоғары
этика  мен  кәсібилікке  ерекше  тоқталады.  Расында  да  әрбір  маман  иесінің  жоғары мәдениет  пен
кәсібилігі – ел дамуының қайнар көзі десе, артық айтқандық болмас. Соның ішінде біз қозғалғалы
отырған мұғалімнің кәсібилілігі тәуелсіз еліміздің болашағы мен қауіпсіздігіне тікелей байланысты.
Себебі, - ұлттың жоқтаушысы мұғалім, тек қана мұғалім (Ата-түрік) екені айдан анық. Сондықтан
қазіргі  жаһандану,  ақпараттық  технологиялардың  қарқынды  даму  жолында  педагогтардың  кәсіби
біліктілігі  ауадай  қажет.  Кезінде  Шоқан  Уәлиханов:  «Елдің  елдігі-оның  тәуелсіздігі  мен  білім
жүйесінің  мықтылығында,»  деген екен.Оның үстіне,ел  аузында:  «Егер адамды адастырып ұлттық
идеологиядан  жұрдай  қылып,  адами  құндылықтардан  аздырып,  мемлекетті  әлсірету  үшін-білім
жүйесін  қиратыңыз,бітті»-деп  айтылып  жүрген  пікір  тағы  бар.  «Edtech-KZ»  халықаралық  білім
орталығының  бас  директоры  Ғ.Бектайұлының  сөзіне  сүйенсек,тәуелсіз  сарапшылардың  дерегі
бойынша,  мектеп  оқушыларының  78%-ы  «мектепте  алған  білімінің  өмірде  қажетсіз  екенін»
айтса,85%-ы «үлгі тұтып сенім артатын бірде бір ұстаз жоқ» деп жауап қайырған екен.Бұл -әрине
ойландыратын жағдай... 

 Мұғалімнің кәсіби біліктілігін арттыру бағытында Елбасы тапсырмасымен мемлекет тарапынан
біршама жұмыстар жасалуда.  Соның бірі  2011 жылдан бастап «Назарбаев зияткерлік мектептері»,
Дербес білім беру ұйымы Педагогикалық шеберлік орталығы. Кембридж Университеті мен бірлесіп,
әлемдік ең үздік білім беру бағдарламалары негізінде оқытатын педагог қызметкерлердің біліктілін
арттыру  курстарының  ұйымдастырылуы.  Бұндағы  міндет-мұғалімнің  әлемдік  оқытудағы  жаңа
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идеяларды меңгеріп, үнемі өзін-өзі жетілдіруге, білім беру үдерісінің көшбасшысы болуға ынтасын
арттыру болып табылады. Яғни мұғалім өзінің жан-жақты кәсіби дамуына жол ашады. Ең бастысы
әлемдегі үздік практиканы меңгерген бұл мұғалімдер орта мектеп жүйесіне жаңаша леп әкеледі. Білім
беру  қызметінің  сапасын  жаңа  деңгейге  жеткізуге  тырысады.  Өйткені,  мұғалімдер  ғана  әлемдегі
барлық адамдардың ішінен үзіліссіз  оқудың бағасын түсінеді.  Өзінің іс-әрекеттері  басқаларға үлгі
болатындығын  біледі,  шын  мәнісінде  балаларға  жаны  ашиды.  Және  мұғалім  болу  ақшадан,
мәртебеден,  танымалдылықтан  артық  екенін  ұғынады  (С.Бич.  2012  жыл).  Аталған  деңгейлік
бағдарлама (бірінші) әлемнің қарқынды өзгерісін негізге ала отырып мектептегі мұғалімдерге «ХХІ
ғасырда оқушыларды қалай дайындауы керек?» деген мәселені  шешуге  бағытталады.  Мұғалімдер
жұмыстарына жеткілікті уақыт бөле білулері керек, оқушының білімі мен дағдыларын дамытуда ғана
емес, жалпы алғанда оның оқуын барынша даралау және баланың бойында метасананы-қалай оқу
керектігін  үйретуді  қалыптастыруға  мән  бере  отырп,  оны  тұлға  ретінде  дамытуда  икемділік
танытулары тиіс (Schleicher,  2012) деп көрсетеді.  Қазіргі  дәстүрлі білім берудегі  жаттанды әдістің
оқушының өмірінде тиімсіз екендіігін дәлелдейді. 

Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға-мұғалім (Strong Word, & Grant,
2011)  екендігін  айта  келе,  адамгершілік  мақсатты көздейтін  мұғалімдер өздерінің  әріптестері  мен
айналасындағыларға әсер ету үшін, көшбасшылық қасиеттерді көрсетеді. Олардың көңілінде талапқа
сай  оқыту  тұрады  (Frost,  2011)  деп  мектепте  мұғалімнің  көшбасшылығын  дамытуға  бағыттайды.
Сонымен  қатар  бағдарламаның  басынан  аяғына  дейін   мұғалім-  әділ  және  шыншыл  болу  керек
екендігін үнемі қайталап отырады. Орта білім беру жүйесінде әлемдік жоғары деңгейге  қол жеткізген
анағұрлым танымал оқыту әдістемелері арасында сындарлы оқыту теориясына кеңінен тоқталады.
Сындарлы  оқытудың  мақсаты-оқушының  пәнді  терең  түсіну  қабілетін  дамыту,  алған  білімдерін
сыныптан тыс жерде, кез келген жаағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз етеді деп түсіндіреді.
Ал,  мұғалімнің  сыни  ойлануы-оқыту  мен  оқу  тәжірибесіндегі  проблемаларды  анықтауға,  оны
шешудің  тиімді  жолдарын  табуға,  тәжірибеде  болып  жатқан  өзгерістер  жайлы  орынды
дәлелдемелерді жинап, жіктеуге және сенімді қорытындылар жасауға негізделетіндігін айқындайды.
Бірінші деңгейлі бағдарламасын игерген мұғалімнің негізгі функциясы-оқыту мен оқу тәжірибесіне
жаңа тәсілдерді енгізу мақсатында өз мектептерін дамыту бағдарламасын әзірлеу болып табылады.
Рас,мектептерде  мұғалімдерге  басқаруға,  шешім  қабылдауға  жеткілікті  билік  пен  өкілеттілік
берілмейді, алайда, деңгей бағдарламасында көрсетілгендей мұғалім өзінің кәсіби және моральдық
беделіне суйене отырып,оқыту мен оқу тәжірибесіне өзгеріс енгізуге көп ықпал ететіндігі анық.Және
мұғалімнің кәсібилілігі тек оқыту мен оқу да ғана емес,сонымен қатар өз әріптестерінің біліктілігін
арттыруға көмегі тиеді.Бұл әрине мектептің жан-жақты дамуына,білім сапасының өсуіне алып келеді.

            ---------------------------------------------------------------------------------------------
1 сынып оқушыларын сауат ашу кезеңінде 

оқу – жазуға үйрету жолдары

Р.К. Батаманова
№82 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі.

Қызылорда облысы, Арал ауданы

Әліппе кезеңі – сауат ашудың негізі де жауапты кезеңі. Бұл мерзімде сауат ашудың бастаы мақсаты
– оқу мен жазуды үйрету жүзеге асырылады.

Сондықтан  оны  «сауат  ашу  кезеңі»  деп  атайды.  Сөздерді  оқу  мен  жазу  үшін  тілдегі  барлық
дыбыстар  әріптер  оқытылады.  Бұл  жөніндегі  ойландыратын  мәселе  –  сауат  ашуды  қандай
дыбыстардан, қандай буындардан және қандай сөздерден бастау керек екендігі. Сауат ашу ең оңай
дыбыстардан, ең оңай буындардан, ең оңай сөздерден басталуға тиіс. Өйткені «оңайдан қиынға қарай
жүру» жалпы оқу теориясының өзекті  принципі.  Басқа  тілдердегі  сияқты қазақ тіліндегі  ең  оңай
дыбысталатын дыбыстар – дауысты дыбыстар. Олай болатын себебі – дауысты дыбыстардың кіші
жастағы оқушылардың қабылдауын жеңілдететін мынадай ерекшелітері бар:

1. Дауысты дыбыс өздігінен дыбысталады.
2. Дауысты дыбыс буын жасайды.
3. Дауысты дыбыс жеке тұрып та буын бола алады, ал мұның өзі дыбысты бөліп алып, 

дыбыстық талдау – жинақтау жұмысын жүргізуге мүмкіндік береді (а-та, ә-же, е-лік, о-рақ, ө-рік, ұ-лу,
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-ү-кі, ы-дыс, і-ні).
4. Дауысты дыбыс буын құрамындағы дауыссыздардың дыбысталуына негіз болады.
5. Дауысты дыбыстың буын соңында келуі буындарды сөзге жинақтауға бірден-бір қолайлы 

жағдай тудырады. Ондай буындар тұйыққа тірелмей, сөз еркін буындалып оқылады.
6. Сөзді буындап оқу дегеннің өзі  - дауысты дыбыстар негізінде оқу деген сөз, өйткені дауысты 

дыбыссыз буын жасалмайды.
Сауат ашудың дыбыстық талдау  - жинақтау әдісі  бойынша сөз жеке дыбыстарды бөлек – бөлек

айту  арқылы  оқытылмайды,  буынға  бөлініп  оқытылады.  Өйткені  дыбыстап  оқу  дегеніміз  –
алфавиттегі әрбір әріптің жеке дыбысталуын өзара қосып оқу деген сөз. Мұндай жағдайда ешқандай
сөз  дыбыстарын жасай алмаған болар едік.  Мысалы:  тақта  дегенді  «тақта» деп айтар  едік.  Олай
болатын  себебі  –  қазақ  тіліндегі  дауыссыз  дыбыстар  тек  дауысты  дыбыстардың  көмегімен
дыбысталатыны белгілі. Сондықтан сөздің оқудың өлшемі-буын. Демек, сауат ашу кезеңінің өзекті
мәселесі – сөзді алдымен буындап оқуға үйрету. Буынға бөлу – жас оқушылар үшін күрделі әрі ауыр
жұмыс, себебі буын жасау сөздегі дыбыстарды ретімен бір – біріне қоса салу арқылы орындалмайды,
ана тілінің буындық жүйесіне негізделіп жүргізіледі. Қазақ тілінде буынның негізгі екі түрі бар:  бірі
дауыстыға аяқталған буын (ашық буын), екіншісі дауыссызға аяқталған буын (тұйық буын). Аталған
буын түрлерінің әрқайсысы сауат ашу барысында сөзді буындап оқуға түрлі ықпал етеді.

Дауыссызға  аяқталған  буын  дауысты  дыбыс  сияқты  еркін  созылып  айтуға  келмейді,  тұйық
айтылып, буын соңындағы дыбыс кілт тоқталады, -----------------------

Дауыстыға  аяқталған  буын  дауысты  дыбыс  сияқты  созылып  айтылады,  сөзді  буындап  айтуды
оңайлатады, созылыңқы буын өзінен кейін келесі  буын бар екенін аңғартады, яғни алғашқы буын
келесі  буынның қосылып айтылуын тілеп тұрады.  Мұндай жағдай буындарды бір – бірімен оңай
қосып, сөзі тұтас құрастырыпоқуды жеілдетеді.

Сауат ашу кезеңінде төмендегі міндетер орындалуға тиіс:
1. Сөзге, буынға дыбыстық талдау жасау, дыбыстар мен  әріптерді таныту мақсатымен сөзден 

жеке дыбысты бөліп алу, бөліп алынған дыбыстың орнын, ретін анықтау, жеке дыбысты анық естіп, 
дұрыс дыбыстауды меңгерту, сөздің дауысты не дауыссыз екенін айқындау, дауысты дыбыстың буын 
жасауға негіз болатынын білдіру.

2. Дыбыстарды буынға, сөзге жинақтау, буындардан сөз құрастырып айтуды меңгерту, суреттер 
бойынша сөз құрастыру.

3. Әліппедегі жеке сөйлемдер мен қысқа мәтіндерді дұрыс оқу машығын қалыптастыру, сюжетті 
суреттер бойынша сөйлем, әңгіме құрастыру арқылы оқушыларды байланыстырып сөйлеуге 
жаттықтыру.

4. Жеке әріптерді дыбыстық талдау – жинақтау негізінде жазуға үйрету, жазу үлгілері бойынша 
жұмыс жүргізу, жазу каллиграфиясын бұзбай жазуға жаттықтыру, сөзді буынға бөліп және тұтас сөз 
ретінде жазуға төселдіру, оқулықтағы жеке сөйлемдермен қысқа мәтіндерді көшіріп және есту 
бойынша жазу машығын қалыптастыру.

Аталған міндеттерді орындау барысында сауат ашу кезеңіне Аталған міндеттерді орындау 
барысында сауат ашу кезеңіне қойылатын төмендегі әдістемелік талаптар жүзеге асырылады:
- Сауат ашу кезінде сөздерді ондағы жеке дыбыстар арқылы әріптеп оқуға да жазуға да 
болмайды. Дыбыс сөздің материалдық негізі, алайда ол сөзді оқудың мөлшері бола алмайды. 
Мысалы, дала деген сөзді жеке дыбыстар арқылы айтсақ ондағы дыбыстардың қосындысы белгілі бір
мағына беретін сөз болмас еді. Сөзді оқудың ең кіші бөлігі дыбыс емес, буын. Сауат ашу кезінде сөзді
буындап айту арқылы жазуға жете мән беріледі. Мұның өзі оқу мен жазудың позициялық принципіне 
толық жауап береді.
- Сөздің дыбысталу ерекшелігі оның мағынасын айқындайды, себебі әрбір сөздің құрамындағы 
дыбыстар бірдей емес, әртүрлі болып келеді. Мәселен, ата, әке деген сөздердің бірі а, т, а 
дыбыстарынан құралса, екіншісі ә, к, е дыбыстарынан жасалған. Сөздердің бір дыбысы өзгерсе, сөз 
мағынасыда өзгереді. Мысалы,

дана               қала             ана           тас           бөрік
шана              бала             ара           жас          көрік

- Дыбысты талдау-жинақтау барысындағы ең күрделі нәрсе – сөзден бөліп алынған дауыссызды
жеке дыбыстау мен оны дауыстымен қосып дыбыстау. Дауыссыздар жеке тұрғанда ы – і дауысты 
дыбыстары арқылы айтылады: ты, шы, кі, гі... Жеке тұрған дауыссыздарды ы – і арқылы ғана 
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дыбыстаймыз. Дауыссызды дауыстыға қосып оқу қиындығын болдырмаудың ең тиімді жолы – 
буынды бірден үлгі бойынша тұтас дауыстай айту: бо – та, ке – ме. Сыныпта барлық оқушының бәрі 
бірдей буындап оқуға төселе қоймайды. Жеке дыбыс пен әріптің өзін ұмытып қалатын оқушы 
болады. Оларға әріпті нұқып көрсете бергеннен гөрі ойын түрінде көрсету нәтижелі екенін білдім. 

Мысалы: «Кел, танысайық» ойыны. П әріпін ұстаған бала: -
Кел, танысайық менің атым – П.
-Менің атым – Алдияр.
-Екеуміз достасайық.  Мені неге ұмыта бересің? Мені қайталап айтшы.
-п (бірнеше қайталайды)
-Енді сен маған хат жазып тұр, ол үшін мені қалай жазасың, көрсетші?
Оқушы тақтаға П п әрпін жазады. 
-Рахмет, енді кітап бетінде кездескенде мені ұмытпа.
Мұндай ойын арқылы дыбыс пен әріпті тез меңгеріп, буындап оқуға төселетінін байқадым.

- Сауат ашу барысында сөздерді буынға дұрыс бөліп оқыту үшін мұғалімнің өзі буындық 
жүйені жете меңгеруге тиіс. Сондықтанда сөзді буынға бөлуде әрбір буынның дауыссыздан басталып,
дауыстыға аяқталуы ескеріледі. Мысалы, ба – ла – лар, жа – ңа – лық, та – уық.
- Сауат ашудың алғашқы күнінен бастап сөзді оқыту саналы түрде жүргізілуі тиіс. Саналы оқу 
дегеніміз – сөздің лексикалық мағынасын түсіндіру үшін жетекші сұрақтар беруге  тиімді. Мысалы, 
ара деген сөзді оқып болған оқушыға «арамен не істейді?» немесе «ара балын жеп көрдің бе?» деген 
сұрақтар беру арқылы ара сөзінің екі мағынасыда түсіндіріледі.

Ал, «Сара» деген сөзді оқып болған балаға «бәздің сыныпта кімнің аты Сара?» деген сұрақты беру
арқылы Сара сөзінің адам аты екенін білдіруге болады. Сөз мағынасын түсіндіру заттардың суретін
көрсету,  мұғалімнің  түсіндіруі,  көрнекі  құралдар  арқылы  да  іске  асыруға  болады.  Оқушыларды
түсініп оқу мен  жазуға үйрету үщін сауат ашу сабақтарында алуан түрлі көрнекіліктерді қолдануға
болады, олардың негізгілері  мыналар:  суретті  алфавит,  сауат ашуға раналған заттардың суреттері,
буынға бөлінген сөздердің кестелері т.б. Бұл көрнекі құралдар тақтаның жанында үнемі ілулі тұрғаны
дұрыс.  Өйткені  балалар  үзіліс  кезінде  ойын  түрінде  пайдалануына  болады.  Мұғалім  бұл  жерде
сыртынан бақылаушы ретінде қызмет атқаруы қажет. Себебі, әр бала өз ойларын еркін айтып, бір –
бірін түзетеді. Мысалы: қасық суретінің астындағы қызыл, көк дөңгелекшелерде дыбыс қойғанда бір
оқушы төрт дыбыс айтып бесінші дыбысты таба алмай қиналады, қалған оқушылар оның қатесін
түзеп « қ а с қ» емес, «қасық» дейді. Мұның өзі балаларды дыбыстық талдауға үйретіп, қатесіз жазуға
дайындайтынын  байқадым.  Суретті  алфавитте  заттардың  суреттері  беріліп,  астына  оның  атын
білдіретін сөздің бірінші әрпі жазылады, қалған әріптер көп нүктемен белгіленеді.

Сөз сызбалары бар заттардың суреттері сауат ашу сабақтарында жиі қолданылады. Мұндада заттың
суреті беріледі, суреттің астына дыбысқа, буынға талданған сол заттың атын білдіретін сөздің 
сызбасы салынады. Мысалы, ботаның суреті астына бота деген сөздің буынға бөлінген сызбасы. 
Дауысты дыбыс әрпі қызыл дөңгелекшемен, дауыссыз дыбыс әрпі көк түсті дөңгелекшемен 
белгіленеді. Сызбаларда сөздің баспа және жазба түрде жазылуы көрсетіледі.

Сауат ашу кезеңінің алғашқы сабағынан бастап дыбыс пен әріп бір – бірінен бөлінбейтін бүтін 
нәрсе ретінде үйретілуі тиіс. Дыбыс айтылған соң, қолма қол оның таңбасы көрсетіледі, көрсетілген 
әріп қайтадан оқылып, дыбысталады. Оқу мен жазуға үйрету сөзге дыбыстық талдау жасау 
нәтижесінде әрбір дыбыстың дыбысталуерекшелігі мен оның сөздегі орын ретін анықтаудан 
басталады. Жазу, оқудан соң жалғастырыла жүргізіледі. Әріп пен жазуды үйрету мынадай тәртіппен 
орындалады:
- Сөзге дыбыстық талдау арқылы керекті дыбыс бөлініп алынады да, жеке және хормен 
дыбысталады, дыбыстың баспа және жазба әріптері көрсетіледі.
- Әріптің жазылу үлгісі көрсетеледі. 
- Әріпті мұғалім өзі тақтаға жазып көрсетеді және әріп элементтері арқылы түсіндіріп 
көрсетеді.
- Әріпті басқа әріптермен қалай қосып жазу керектігі үйретіледі.
- Көркем және таза жазу талабы қойылады.
- Әрбір оқушының жазуын мұғалім бақылап, түзетіп отырады.

Алғашқы жазу кезінде оқушының көңілі көп нәрсеге алаң болады, өйткені ол көптеген ережені бір 
мезгілге орындауға міндетті: партада дұрыс отыру, кеуде, аяқ, қол, шынтақтарды дұрыс орналастыру, 
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қаламды дұрыс ұстау, дәптерді 65о көлбеу қою, жазуды дәптер жолынан асырмау, қалам ұшы мен 
көздің арақашықтығын 25-30см ұстап жазу, саусақтарды жазуға икемдеу т.б. Бұл әрекеттерді бәрін бір
мезгілде орындау жазу техникасын толық меңгеріп жазуға бөгет жасайды. Сондықтан аталған 
қиындықтарды жеңу үшін жазудың графикалық машықтарын әріптерді қосып, буын, сөз жазу 
машықтарын жетілдіру керек.

Сауат ашу кезеңінде жазудың 3 түрі жүргізіледі: көшіріп жазу, есту арқылы жазу, ойша есте сақтап 
жазу. Бұлардың бәрінде де алғашқы кезде жазу сөзді буындап айту арқылы орындалуға тиіс. Көшіріп 
жазу негізгі жазу түрі болып табылады. 

Көшіріп жазуда бірден оқулықтан көшіру балаға қиын әрі түсініксіз. Кей бала әр сөзді асты астына 
баған түрінде көшірсе, кейбіреуі сөздердің арақашықтығын ажырата алмайды, сөйлем ішінде 
кездесетін тыныс белгілерін қоюды білмейді. Сондықтан әуелі оқушы көшіріп жазуды мұғалімнің 
өзінен үйренгені тиімді. Ол үшін сөйлемді тақтаға өзім жазып сөйлемнің бас әріпінен басталатынын  
соңында  нүкте койылатынын айтып жазамын. Тақта жолына сыйғанша жазып, сыймаған сөзді 
буынға бөліп тасмалдауға үйретемін. Бұл кезде балалар мұғалімнің жазу мәнеріне  карап дәл сондай 
етіп жазуға үйренеді. Осындай жолмен оқушылар  кітаптан көшіріп жазуды тез меңгереді.

Есту және есте сақтау бойынша жүргізілетін жазулар алғашқы кезде оңай қысқа сөздерді жазудан 
басталады.
- Кесте әріптері арқылы құрастырылған сөздің буындарын есте сақтау арқылы.
- Таныс қысқа сөздерді есте сақтау арқылы жазу.
- Суреттің астындағы көп нүктеге сөз тауып жазу.
- Әліппедегі буынға бөлінген сызбалар бойынша сөздер жазу.

Мысалы,  Оқушылардың өз бетінше жазуына сауат ашудың алғашқы кезеңінен бастап үлкен мән
беріледі, өйткені жұмыстың бұл түрі – баланың болашақта байланыстырып жазылуының негізі. Бұл
кезде оқушы бір сөзді өз бетінше жазып шықса, оның өзі шығармашылық. Осы арқылы бала өздігінен
сөйлем,  мәтін жазуға үйренеді.  Бірінші  жарты жылдықтың соңында 1 – сынып оқушылары 20-30
сөздік диктант мәтінін, 3-4 қысқа сөйлемнен тұратын мазмұндама, шығармалар жаза алатын болады.
Бірінші әріпті  жазғаннан бастап,  жазу көркем болуы тиіс.  Жазудың көркемдігі,  эстетикалық әсері,
ұқыптылығы мен тазалығы – жазу мәдениетінің өзекті бөлігі. Сондықтан қатесіз жазу қандай керек
болса, көркем жазуда сондай болуы қажет. Әрбір сабақта оқушының көркем жазуына мұғалім көмек
беріп отыруы тиіс.

Әліппе кезеңінде оқушылардың жалпы ой – өрісін, тілін дамытуға арнайы көңіл бөлінеді. Онсыз
сауат ашу жұмысын баянды етуге болмайды. Бұл кездегі тіл дамыту 3 түрлі салада жүргізіледі: сөздік
жұмысы, сөйлем құрастыру, байланыстырып сөйлеуге үйрету.

Сөздік  жұмысын  жүргізуде  2  түрлі  мақсат  алға  қойылады:  бірі   -  оқылған  сөздің  мағынасын
түсіндіру, екіншісі  - жаңа сөздер үйрету арқылы оқушылардың сөздік қорын байыту.

Сөйлем  құрастыруға  үйрету  оқушыларды  өз  ойын  жүйелі  айтып  немес  жазып,  баяндауға
даярлайды. Бұл кезде сөйлем құрастырудың мынадай түрлерін пайдалануға болады:
- Үлгі бойынша сөйлем құрастыру. Мысалы, ұшақ ұшты, сынып таза.
- Сұраққа толық жауап алу арқылы сөйлем құрастыру. Мысалы,

-Торғай қайда қонды?
- Торғай бұтаққа қонды.
- Болат не істеді?
- Болат кітап оқыды.
Байланыстырып сөйлуге үйрету жұмыстары әрбір сабақ сайын жүзеге асырылып отыруы тиіс. 

Байланыстырып сөйлеу дегеніміз – оқиға мазмұнын жүйелі түрде баяндап шығу. Яғни, әңгімеге 
қатысты сөйлемдерді рет – ретімен айтып беру.

Мен сауат ашу кезеңінде әр дыбыспен әріпті үйрету кезінде оқушыларға байланысты өлең 
құрастыруға үйреттім. Әуелгі кезде оқушылар тосырқап, сөйлемдерді қалай ұйқастыру, өлеңдегі 
сөйлемнің бір – біріне байланысын мәнін ашуды түсінбеді. Келе – келе жекелеген мәтіндер бойынша 
да өлең шығара бастады. Солардың кейбіреуіне тоқтала кетейін.

Л дыбысына байланысты «Лақ» тақырыбына Сері Зарина
                               Секеңдейсің лақ,
                               Құлап қалма біріақ.
                               Шөлдеп қалып жүрме,
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                               Ұйықтап алшы біруақ.
Д дыбысына «Доп»  тақырыбына Смағұлова Шахназ
                               Домалайда доп,
                               Жарылып қалма «оһ».
                               Тоқтап қалмай жолда,
                                Ұшыш келіп соқ.
деген өлең шығарса, мәтінге байланысты да өлең шығарған оқушылар болДЫ. Мысалы «кеме» 

мәтінін оқығанда Нұрланқызы Арайлым 
Кеме суда жүзеді,
Құмырысқа оны біледі.
Кеме тоқтап жағаға,
Құмырсқа аман жүреді.
Біз бұл өлеңдерді сабақ үстінде жаттап, сергіту сәтінде пайдаландық. Нәтижесінде балалардың 

өлең шығаруға ынтасы артты. Сабақ сайын өздері өлең шығаруға ұмтылып тұратын болды.
Сауат ашу барысында әрбір оқушының өзіндік ерекшелігін есепке ала отырып, жеке дара 

жұмыстар жүргізу арқылы сыныпта « артта қалушыларды» болдырмауға, жалпы оқушылардың 
белсенділігін арттыруға жете назар аударылады.

Бұл кезеңде жұмысты түрлендіріп отыру аса қажет, өйткені жеті жасар оқушы бір түрлі жұмысты 
орындай беруден жалығады, көп отыра алмайды. Сондықтан ой жұмыс кимыл жұмысымен және 
ойын түрлерімен, әңгіме, жұмбақ айтк, сурет салу жұмыстарымен алмастырып отыруды керек етеді. 
Сондай- ақ оқуды жазумен алмастыруға болады, сергіту минуттары дер кезінде жүргізіліп тұруы 
керек.

Пайдаланылған әдебиеттер
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ЖАҢАШЫЛ МҰҒАЛІМ – ДАРЫНДЫ  БАЛАЛАРҒА

Жақсылықова Жаңагүл Жасанқызы
                                                                                                        Арал ауданы №82 орта мектептің

                                                                                                       Информатика  пәнінің  мұғалімі
ІІІ деңгей

Бүгінгі  күннің  мәселесі  –  заман талабына сай ой-өрісі  жан-жақты дамыған,  ұлттық сана-сезімі
оянған, рухани жан дүниесі бай ел болашағын тәрбиелеу. Демек, бүгінгі білім мазмұны мұғалім мен
оқушы  арасындағы  байланысты  субъективті  деңгейде  көрсетудегі  демократиялық  бастамалардың
барлығы мұғалімдер арқылы жүзеге асырылады. Қазіргі мұғалім тек пән мұғалімі емес, қоғам айнасы.

Білім  берудің  шынайы  мақсаты-адамға  белгілі  бір  білімді  жеткізу  ғана  емес,  сондай-ақ  оның
рухани, адамгершілік тұрғыдан дамыту. Бала өзінің руханилығымен, өзнің тазалығымен және өмірді
таза күйде қабылдай алуымен талантты. Елімізде білім беруді әлемдік деңгейге жеткізуде біршама ізгі
жаңалықтар  жасалып,  оқытудың  жаңа  технологиялары  іс-тәжірибеде  білім  саласында  жетістікке
жетуді негізгі үш міндетпен байланыстырады екен. Ол:
- Ұстаздардан әрбір балаға тең дәрежеде көңіл бөлуді талап ету;
- Педагогикалық кадр құрамының кәсіби деңгейінің жоғары сапасын үнемі бабында ұстау;
- Мұғалімдік қызметке барынша дарынды жандарды тартылуына көңіл бөлу.

Қоғам қайраткері Д.Конаев: «Өмірдің екі тірегі бар: үйренуден жалықпау мен үйретуден аянбау»
деген ұлағатты дана ойлардан кейін әр ұстаз өзі тірбиелеп отырған шәкірт бойынан білімді тек жай
ғана игеріп қана қоймай, оны орынды жерге қолдана білуіне басты назар аудару өмір талабы екендігі
көрніс тапқандай.

Осы мақсатта, елбасының білім беру үдерісінде алға қойған жобасы Кембридж бағдарламасын
Қазақстанның білім беру жүйесіне енгізу. Бұл  аталмыш бағдарламаның  басты мақсаты – метасана
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немесе  «Қалай оқу керектігін үйретуді» (Flavell,1976; Vygotsky, 1978) жүйеге асыру және Оқыту
мен  оқудағы жаңа  тәсілдерді  игере  отырып «Диалог  арқылы оқытуды» (Merser,  1978;  Alexsander,
2008) пайдалану, оқушыларды сыни тұрғыдан ойландыра отырып, талантты-дарынды балалардың оқу
үдерісіндегі  жетістіктерін  басқа  да  оқушыларға  ашық  түрде  үлгі  ету,  тапсырмаларды  жас
ерекшеліктеріне сай бере отырып, қалай оқу керектігін үйрету, алған білімді түсініп қана қоймай өз
өміріне  пайдалана   алуды   қалыптастыру  екендігін   мен,  осы  аталмыш  бағдарламаның  үшінші
базалық деңгейін оқыған кезімде көзім жетті. 

Дарынды  және  талантты  оқушы  кім?  Дарынды  және  талантты  оқушыларды  қандай  әдіс-
тәсілдермен оқытуға болады? 

Дарынды  бала  –  бұл  нақты  немесе  басқа  да  іс-әрекетте  ашық,  көрнекті,  анық  жетістіктермен
айшықталатын  бала.  Жалпы,  психология  мен  педагогика  ғылымында  осы  мәселеге  көп  көңіл
бөлінуде. И.С.Лейтес қабілетті балалардың үш категориясын нақты атап өткен:
- Ақыл-ой деңгейінің жоғарлығы ерте кезден байқалатын балалар.
- Мектептің жекелеген пәндеріне және әртүрлі іс-әрекетіне қабілетті балалар.
- Қабілеті айқындалмаған потенциалы бар балалар.

Дарынды  балаларды  оқыту  мен  тәрбиелеуді  ұйымдастырудағы  басты  міндет  –  балалардың
қабілеттері мен таланттарын жан-жақты аша түсу. Ол үшін дарындылықтың ерекшеліктерін анықтау
және айқындау қажет:

 Жас жеткіншектің бойындағы табиғат берген ерекше қабілетті,  дарындылықты тани білу, оның
одан әрі дамуына бағыт-бағдар бере білу ерекше қиын іс.

          Алайда әр баланың жеке қабілетін анықтап, оны сол бағытта жетелеу - ұстаз парызы. Баланы
заманына  қарай  икемдеп,  өз  заманының  озық  өнегесін  оның  санасына  сіңіре  білу,  оларды
шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту-бүгінгі күннің басты талабы.  Көп психологтар ой-өріс
дарындылығын диагностикалау  үшін мынадай  негізгі  функцияларды өлшеп,  зерттеу  қажет екенін
айтады:  ой,  зейін,  ерік,  қабылдау,  есте сақтау.  Қазіргі  ғылым мен техниканың қарқынды дамыған
шағында нағыз дарынды ғылыми қызмет, ғылыми ойлаудан іздеуге болады.

           Дарын адам бойындағы асқан талант, ерекше қабілет. Яғни, дарынды бала, асқан талант иесі.
Дарындылық бала  бойындағы алғырлық,  зеректік.  Менің  ойымша,  оқушының бойындағы ерекше
қабілеттін көре білу мұғалім үшін аса қажет қасиет. Ол үшін ерінбей еңбек етіп, баланың ерекше
қабілетін  байқауда  күнделікті  сабақта,  тәрбие  жұмысында,  үйірме  жұмысында  оқушыны  үзбей
бақылап,  рейтинг  жүйесімен  білімін  қадағалай  отырып,  бала  бойындағы  дарындылықты  немесе
жүйелі білім алуға қабілетті жеке тұлғаны анықтауға болады. Оқушының дарындылығын анықтауда
төмендегідей әдіс-тәсілдерді қолданамыз:

                    - баланың отбасы жағдайын зерттеу;
                    - шығармашылық қабілетін анықтау;
                    - сауалнамалар, психодиагностикалық тренингтерді өткізу;
                    - ата-анасымен әңгімелесу.
          Балалар бiр ғана пәннен емес бірнеше  пәндерден олардан күткеннен жоғары деңгей көрсетуі

мүмкін: мәселен, әртістік, спорттық, музыкалық және басқа таланттарымен танылуы ықтимал. 
Яғни, талантты және дарынды оқушыларға білім беруді дамытудың инклюзивті тәсілі арқылы

шығармашылық  қабілеттерін  дамыту  үшін  5-сыныпқа  информатика  бойынша  тізбектелген  әрбір
сабағымдағы мақсаттан нәтижеге жету үшін тиімді әдіс-тәсілдерді  енгізе отырып, ашық және қалың
сұрақтар ,  кеңейтілген,  құзырлылық тапсырмалар және  оқушылардың  ойлау деңгейлерін  дамыту
үшін Блум таксономиясы, топтық, жұптық және жеке жұмыстарды жоспарладым.

Яғни,  осы орайда  оқушылардың талантты және  дарындылықтарын анықтаумен  қатар,  олардың
санын көбейту мақсатында  жеке  тапсырманы Блум таксономиясы негізінде бердім.   Алғашқыда,
оқушылардың  тапсырманы  орындауы  бәсеңдеу  болса,  кейін  бірте-бірте  олардың  саны  ұлғайып,
бағалау  бөліміне  жеткен  оқушылардың  саны  1  оқушыға  артып  отырды.  Оның  себебі:  бұрынғы
дәстүрлі  жүйеде,  оқушыларға  тапсырмаларды  сыни  ойлауға  бағытталған  негізінде  бермейтініміз.
Демек,  оқушы  бір  сарын  негізінде  оқулықтағы  мәтінмен  ғана  шектеліп,  ауызша  сабағын  айтуға
дағдыланып  келді.  Ал,  қазіргі  таңда  оқушылар  сындарлы  оқу  негізінде  өз  білім  деңгейлерінің
қашалықты дәрежеде екендігін мұғаліммен қатар өзі  де,  формативті  түрде өлшеніп отырады. Осы
тұрғы алынған Блум таксономия негізінде берілген тапсырмалар бойынша сыныптағы оқушылардың
талантты  және  дарындылық  қасиеттерінің  тапсырманы  орындау  барысында  арта  бастаған  мені
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қуантты.  Яғни  осы  кезге  дейінгі  Блум  таксономиясын  орындаған  оқушылардың  саны  бойынша,
нәтижесі төмендегі кесте негізінде болды. 

Оқушы саны Білу Түсіну Қолдану Талдау Жинақтау Бағалау 

13 13 13 12 10 3 1

Осы тапсырманы орындауда менің  байқағаным, талдау, жинақтау, бағалау деңгейінде оқушылар
саны кеми бастады. Бағалау деңгейіне жеткен оқушылар арқылы сыныптағы дарынды және талантты
балалар анықталды. 

Сабақта   сұрақ   қою,   деңгейлік,  кеңейтілген  тапсырмалар   берудің  өзі  оқушылардың   жас
ерекшелігімен  тығыз  байланыста   жүргізілді.  Яғни,  осы тұста  5  –  сынып оқушыларының жеке
ерекшеліктері  мен  жас  шамасын  ескере   отырып   тапсырымалар  бердім.  Мәселен,  «Компьютер.
Компьютермен жұмыс» , «Пернетақта. Пернелер тобы» және «Мәтіндік редактормен жұмыс» атты
сабақтарымда  жеке  және  жұптық  тапсырмалар  беру  барысында  оқушылардың  сабаққа  деген
қызығушылығы   мен  олардың  талантты  және  дарындылық  қасиеттерінің  арта  бастағаны  көрніс
тапты.

Мысалы:  жұптық  жұмыс  негізінде   пернелердің  атқаратын  қызметтерін  толтыру  тапсырмасын
бердім. Осы тапсырма аясында оқушылар жұптаса тапсырманы орындады. Жұптық жұмыс дайын
жауап үлгілері  арқылы формативті  бағаланды.  Яғни,  жұптық жұмыс кезінде оқушылар жұптасуда
қызығушылық қасиеттері басымдылыққа ие болды. Өз достарымен біріге орындаған тапсырмаларын
дайын  жауап  үлгісі  ретінде  бағалауда   да  көрніс  тапты.  Осы  тұста,  оқушыларға   кеңейтілген
тапсырмалар бердім.

Оқушылардың кеңейтілген  тапсырмаларды дайын жауап  үлгілері  арқылы өз  –  өздерін  жұптаса
тексерді.  Менің байқағаным, А деңгейіндегі  «А» есімді оқушымен жұп болған «Ә» есімді оқушы
кеңейтілген  тапсырманы  орындауда,  барлық  жауабының  дұрыстығын  көріп  қуанды.  Ал,  төмен
деңгейлі  оқушымен жұп болған «Д» және «Қ» есімді  оқушылардың жауаптары толық болмағаны
байқалды.  Осы  тұста  оқушылардың  жұмыстарын  қайта  тексеру  барысында  менің  байқағаным,
кеңейтілген тапсырмаларды орындауда төрт жұптың тапсырманы дұрыс орындағанын, қалған екі жұп
орташа  деңгейде  жауап  бергенін  анықтадым.  Яғни,  оқушылар  жұптасып  тапсырма  орындауда  да
мотивациясы төмен оқушылардың сабаққа араласуына қызығушылық пен жұптасып жұмыс жасауына
ынталанатыны  байқалды.   Оқушылардың  жұптық  жұмыстан  кейін,  жеке  жұмыс  негізінде
құзырлылық  тапсырмалар  ұсынылды.  Осы  жұмысты  қайта  тексеру  барысында,  байқағаным
оқушылар құзырлылық тапсырманы орындау барысында тұжырымдамаларын дұрыс таба білгенімен,
жауаптарға түсініктеме жаза  алмағандары көрніс тапты.

Яғни, мәтінмен танысумен қатар, берілген тұжырымдамалардың иә және жоқ жауаптарын  белгілей
отырып, ескерту бөліміне жоғарыда берілген тұжырымдамаларға, неге «иә» неге «жоқ» деп жауап
бергеніне түсініктеме жазады. 

Менің байқағаным,  құзырлылық тапсырмаларды орындауда сыныптағы 13 оқушының барлығы
толық орындаған.  Бұл  сынып оқушыларының  100 пайызын құрайды. Ескерту бөліміне түсіндірме
жазған  7 оқушы,  58 пайызды құрады. Бірақ,  осы оқушылардың  ішінде нақты түсініктеме жаза
білген 3 оқушы анықталды.  Ол сынып оқушыларының 23  пайызын  ғана  құрады.

Сабақта жақсы оқитын оқушылармен ғана белсене жұмыс істеп қоймай, барлық баланың дамуы
үшін қолайлы жағдай туғызып, қабілетті жеткен жерге дейін  еңбек етуін  ойластырғанымда ғана , әр
оқушының оқуға  деген қызушылығы артатыны көрніс тапты.

Дарынды оқушымен жұмыс істетін мұғалімге қойылатын педагогика-психологиялық талаптарды
мынадай кезеңдерге бөлуге болады. 

Дарынды оқушылармен жұмыс жасауыма қойған талаптарым: 
• оқушыны жақсы көруі және қабілеті жоғары оқушылармен жақсы қарым-    қатынаста

болу;
• дарынды оқушымен жұмысқа тұрақты қызығу таныту және тиімді әдіс-тәсілдерді талмай

іздеу;
• дарынды оқушының ата-анасымен тығыз байланыс орнату;
• дарынды оқушымен жұмыс кезінде жоғары нәтижелерге жетуге ұмтылу;
• қазіргі заманға сай оқытудың жаңа технологияларын білу;
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•  дарынды оқушыны оқыту, тәрбиелеу үрдісінде үлгерімге ғана көңіл бөлмей, оның басқа
көрсеткіштерімен байланысына да көңіл бөлу;

•  дарынды оқушыны анықтау әдістерімен жұмыс жасай алу;
• оқушы дарындылығын дамытуға қажетті зерттеу жұмыстарын жүргізе алу;
•  оқушылармен қарым-қатынасын психологиялық тұрғыдан сауатты орната білу;
• дарынды оқушының ғылыми-ізденіс жұмыстарымен айналысуына жетекшілік ету.

Демек, Кембридж бағдарламасының нәтижесінде менің байқағаным, оқушы мен ұстаз арасындағы
шынайы  қарым-қатынас  орын  алғандықтан  өз  сабағымда  жоғары  нәтижеге  жетіп,  балалардың
көтеріңкі көңіл күйінің куәсі бола алдым. Бұрыңғы дәстүрлі жүйеде, үш немесе төрт –ақ оқушыдан
сабақ сұрап, үлгерімі төмен оқушыларға онша назар сала бермейтін болсам, ал қазіргі таңда, үлгерімі
орташа оқушылар өз достарының алдында қате айтып қалам деп қысылмай, өз ойларын айта білуге
үйренуде.  Сонымен  бірге  сыныптағы  әр  оқушының  пікіріне  құрметпен  қарап,  балалар  сабақ
үлгеріміне  қарамастан,  кез  келген  тақырыпта  берілген  сұрақтарға  өздерінің  құнды  ойларын  қоса
алатындығына көз жеткізді.  

Осылайша Бағдарламаның жеті модулін қолдана отырып өткізген сабағымнан-ақ өз мамандығыма
деген сүйіспеншілігім арта түсті.  

       Қорыта айтқанда, қабілетті,  дарынды оқушыларды дәл таба біліп, әрқайсысына жеке тұлға
ретінде қарап, олардың өздеріне деген сенімдерін және пәнге деген қызығушылығын арттыра білуіміз
керек.  Ең  бастысы,  оқушының  табиғи  талантын  одан  әрі  дамытып,  ерекше  қабілеті  бар  баланы
дарындыға  айналдыра  білуіміз  қажет  деп  ойлаймын.  Сонда  ғана  өз  қабілетінің  арқасында
бәсекелестікке, көшбасшылыққа, түрлі байқаулар мен конференцияларға қатысуға ұмтылысы жоғары
дарынды балалар саны көбейері сөзсіз.
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СТО бағдарламасы стратегияларының оқушы
 білімін дамытудағы жаңаша әсері

Қызылорда облысы Арал ауданы № 82 орта мектеп. 
География пәні мұғалімі. Директордың оқу ісі жөніндегі  

орынбасары, Нұрлан Ерғалиұлы Көптілеуов

 Қазіргі заманның қарқыны мұғалімдерден шығармашылығын жаңаша, ғылыми зерттеу барысында
дамытуды талап етеді. Оқушыларға білім берумен қатар оларды жан-жақты дамытылған парасатты
азамат ретінде қалыптастыру, тиісті мамандыққа бағдарлау оқу-тәрбие үрдісіндегі мақсат.

Оқушыларға берілетін барлық оқу-тәрбие жұмыстары сабақ үрдісінде жүзеге асырылғандықтан,
мұғалімнің сабақ барысында алға қоятын негізгі мақсаты-оқушыларға терең де тиянақты білім беру.
Бұл мұғалімнен үнемі ізденіп,  озық тәжірибені үнемі пайдалануды талап етеді.  Теориялық білімді
игеру  және  оны  іс  жүзінде  лайықты  үйреткенде  ғана  оқушылардың  алған  білімі  мен  біліктілігі
шынайы да нақты қалыптасады.

«Қазақстан республикасының 2015 жылғы дейінгі білім беруді дамыту» тұжырымдамасында орта
білімберудің мақсаты-алған білімнің,  кәсіби дағдылардың негізіңде өмірдің өзгермелі жағдайларда
еркін  бағдарлай  алатын,білім  арқылы  өз  мүмкіндіктерін  іске  асыруға,  өзін-өзі  дамытуға  және
адамгершілік тұрғыда өз бетінше дұрыс, жауапты шешім қабылдауға қабілетті тұлға қалыптастыру
екендігі көрсетілген.

Қ.Р  «Білім  туралы»  Заңында  «Білім  беру  жүйесінің  басты  міндеті  ұлттық  және  азаматтық
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құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби
шыңдарға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың технологияларын енгізу;
білім  беруді  ақпараттандыру,  халықаралық ғылыми коммуникациялық желілерге  шығу» деп білім
беру  жүйесін   одан  әрі  дамыту  көзделген.  Бұл  міндетерді  шешу  үшін  мектеп  ұжымының,  әр
мұғалімнің ізденісі  арқылы барлық жаңалықтар мен қайта  құру,  өзгерістерге батыл жол ашарлық
жаңа тәжірибе, жаңа қарым-қатынсқа өту қажеттілігі туындайды.

 Қазіргі  таңда  мектеп  қабырғасында  оқушыларға  сапалы  білім  беруде  оқытудың  жаңа
педагогикалық технологияларын қолдану әр мұғалімнің басты құралы болып отыр. Дамытылған әлем
елдерінде  әдіс-тәсілдер  мен  озық  технологиялар  бұдан  45-55  жыл  бұрын  игеріле  бастады.
Қазақстанда негізінен 1993 жылдан бастау алады.

Елбасы  Н.Ә.Назарбаевтың  «Қазақстанның  болашағы  бүгінгі  жастар  Сіздер  оларға  қалай  білім
берсеңіздер,  Қазақстан  сол  денгейде  болады»  деген  сөзі  еліміздің  ұстаз  қауымына  үлкен
жауапкершілік жүктелгендей. 

Қазіргі  қолданыста  жүрген оқытудың жаңа  педагогикалық технологиясы жаңадан пайда  болған
дүние емес. Оның негізі бұрыннан қалыптасып, зерттеліп, талданып өмір талабына сай келетіндері
қазіргі деңгейде бізге жетіп отыр.

Әрбір  мүғалім  шығармашыл  жұмыс  жасаған  жағдайда  ғана   еліміздің  саналы,  дарынды
азаматтарын тәрбиелеп шығаруға мүмкіндігі бар.Шығармашыл іздену-мұғалімнің еңбегіне,  біліміне,
ой-өрісінің  толысуына көп көмегін  тигізеді.   Бүгінде  мұғалімдердің  басты міндеті-педогогикалық
технологиялар арқылы оқушының интелектуалдық шығармашылық денгейін жоғарылатып, жекелігін,
тұлғалығын қалыптастыру. Сабақта технологиялар қолдану мұғалімнің кәсіби шеберлігін арттырып,
шығармашылық  әрекеттің  биігіне  көтеруіне  ықпал  етеді.Сын  тұрғысынан  ойлауды  дамыту
бағдарламасы барлық жастағы оқушыларға кез келген мазмұнға сыни тұрғыдан қарап, екі ұйғарым
бір пікірдің біреуін таңдауға саналы шешім қабылдауды сабақтарда үйрету. Біздің елімізге Джордж
Соростың ашық қоғам институты, «Сорос Қазақстан» қоры арқылы келген. Аталмыш бағдарламаның
ішкі  құрылымында  ерекшелік  бар.  Бұл  құрылым  3  денгейден  тұратын  оқыту  мен  үйретудің
моделі.Сын  тұрғысынан  ойлау  бағдарламасы  қызығушылықты  ояту,  мағынаны  тану,  ой  толғаныс
кезеңдерінен түзіледі. Бағдарлама 80-ге жуық стратегиялардан тұрады. 

Сын тұрғысынан ойлау сыни ойлау емес, шыңдалған, бірін-бірі толықтыратын ойлау деп білеміз.
Бұл жобаның ішкі  құрылымында  ерекшеліктер бар.  Бұл  құрылым 3-денгейден тұратын оқу мен
үйренудің үлгісі. Көп ақпаратты, талдай, жинақтай отырып ішінен қажеттісін алуға үйретеді.

І, Қызығушылықты ояту.
А) Оқушының тақырып туралы не білетіндігі анықталады.
Ә) Оқушылардың қызығушылығы мен белсенділігі артады.
Бұл кезеңде оқушылардың бұрынғы білетіні мен жаңа білімін ұштастыруынан тұрады. Бұл ойды

қозғау, ояту ми қыртысына тітіркендіргіш арқылы әсер ету кезінде жүзеге асады. Осы кезеңнің екінші
мақсаты –үйренушінің белсенділігін ынта-жігерін арттыру. Оқушы өз білетінін еске түсіреді, қағазға
жазады.  Жұбы  мен  тобы  мен  талқылайды.  Оқушы  ойын  осылайша  шыңдауға  мүмкіндік  туады.
Сабақтың екінші кезеңі.

ІІ Мағынаны тани білу. Оқушы жаңа ақпаратты бұрынғы білімі мен ұшырастыра түседі. Оқушы
жаңа ақпаратпен танысады, тақырып бойынша жұмыс істейді, тапсырмалар орындайды. Оқушының
өз бетімен жұмыс жасап белсенділік танытуына жағдай жасалады.

ІІІ. Ой- толғаныс.
Оқушылар байқаған ақпараттарды өз сөзі мен өз ойымен тартымды жеткізіп, өз ара пікір алмасады.

Оқушылар осы кезеңде үйренгенін саралап, салмақтап ой елегінен өткізеді. Толғануды тиімді етуге
лайықталған «Бес жолды өлең», «Венн диаграммасы», «Автор орындығы», «Эссе», «Семантикалық
карта»  стратегияларының  лайықтысын  таңдаймын.  Осы  түста  әр  оқушы  өз  шығармашылығын
көрсете  алады.  Бір  сабақтың үстінде  бірнеше  стратегияларды қолдану  шарт  емес.  Басты мақсат-
тақырыпты толық ашып, меңгерту. 

Осы жобамен жұмыс істей жүріп жақсы нәтижеге жету үшін мұғалімге не керек?
-Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін шығармашылық, уақыт, шыдам, сабыр, парасат керек;
-Оқушыларға ойланып толғануға, ойын ашық айтуға, еркін ойлауға мүмкіндік беру;
-Әр түрлі идеялар мен пікірлерді тыңдай білу;
-Үйрену барысындағы оқушылардың белсенді іс-әрекетін қолдау:
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-Сын тұрғысынан ойлауды бағалай алу;    
Мұғалім осы мүмкіндіктерді жасай алғанда ғана оқушылар мынадай нәтижелерге жетеді:
-сенімділік пен жұмыс істейді;
-бар ынтасымен оқуға беріледі;
-пікірлерді тыңдап, құрметтейді;
-өз пікірін ашық білдіре алады;  
-сабаққа белсенділігі жоғары өздігінен жұмыс жасауына дағдыланады;
-кітаппен толық жұмыс жүргізіледі;
-бір-біріне жүйелі сұрақ қоюға тырысады;
-бір-біріне көмектесе жұмыс жүргізуге дағдыланады;
-бірінің білмегенін екіншісі толықтырып көпшіл болуға тәрбиеленеді;
-сабақтың әр бір мазмұнын тиімді  пайдалану нәтижесінде үй тапсырмасын орындауға аз уақыт

жұмсалатын болады. 
-жеке дара жұмыс жасап ізденетін оқушылар көппен, яғни топпен бірге жұмыс істегенде шешуші

бір мақсатқа нәтижеге жеткендігін түсінеді. Өзара қарым-қатынастары нығая түседі.
-Бірлесіп жұмыс істеу нәтижесінде оқушылар шағын топтағы жұмыс өнімін көрсете алады.
-Ортақ пікірлерді ортаға салады , түйін жасайды.
-Әрбір оқушы білімін толықтырады.
-Қорытынды шығарады.
1-кесте

СТО мен дәстүрлі сабақтардың
сараптамалық таблицасы

СТО сабақтарымда

Оқушылар жеке, жұппен, топпен жұмысты жақсы жүргізді

Белсенділік жоғары
Оқушының жеке жауапкершілігі басым
Қызығушылығын істе байқатады
Бір-біріне көмек, сыйлау қалыптасқан

Өз ойларын еркін жеткізеді
Сабақта көп жұмыс жасайды

Өз беттерімен жұмыс істеу қабілеттері артты
Сабақта еркін сөйлеуге тырысады
Шығармашылық қабілеттері  артқан

«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» жобасы.Бұл қандай жоба?
Бұл жобаның мақсаты-барлық жастағы сынып оқушыларының кез-келген мазмұның түсінікке сыни

тұрғыдан  қарап,  екі  ұйғарым бір  пікірдің  біреуін  таңдауға  сапалы шешім  қабылдауға  сабақтарда
үйрету.

Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқу мен жазуды дамыту технологиясын сабақ үрдісінде қолдану
барысында төмендегідей  тиімділіктерге қол жеткізуге негіз болды.

 Әрбір пән мұғалімнің мақсаты-оқушының білім сапасын арттыру. Сабақта қолданылған оқытудың
әр түрлі формалары оқушылардың білім сапасын арттыруға және пәнге қызығуын, сонымен қатар әр
жеткіншектің іскерлігін,  ізденімпаздығын,  байқау қабілеттерін жетілдіруге мүмкіндік береді.   Осы
орайда  география  пәнінен  СТО  әдісі  негізінде  өткізілген «Аустралия  Одағы»  тақырыбындағы
сабақтың үлгісін ұсынып отырмын.Бұл әдіс бойынша оқушылар білім денгейі мен қабілетіне қарай
жіктелмей, ұжым болып тақырыпты оқып, талдайды

География 7 сынып
Сабақтың тақырыбы: Аустралия одағы
Сабақтың мақсаты: 
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а) білімділік: Аустралия Одағының географиялық орны.халық санын, ұлттық құрамын түсіндіру.
ә)  дамытушылық: оқушылырдың  сабаққа  белсенділігін  арттыру,  ойлау,  сөйлеу,  есте  сақтау

қабілеттерін дамыту.
б) тәрбиелігі: ізденімпаздыққа, өз бетінше еңбектенуге, табиғатты қорғауға тәрбиелеу.
Типі: Жаңа білімді меңгерту.
Түрі:. Аралас сабақ.
Әдісі: СТО бағдарламасының стратегиялары. Топтастыру, ББҮ
Сабақтың көрнекілігі: интерактивті тақта, жарты шарлар картасы.
Пәнаралық байланыс: әдебиет.
Сабақтың барысы: 
І. Ұйымдастыру кезеңі.
а) сынып оқушыларын түгелдеу.
ә) оқушы назарын сабаққа аудару.
б) сыныпты топқа бөлу.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау.
§55. Табиғат зоналары.

Топтастыру.

Арктикалық шөл                                           Тайга                        Орманды дала
  
Аралас және жалпақ   Ауыспалы ылғалды 
жапрақты ормандар ормандар

Тундра және орманды Шөл және шөлейт
тундра

Саванналар мен сирек ормандар
І. Аустралия материгінде кездесетін табиғат зоналары.
Кластер әдісі:
3-кесте

Тропиктік шөл және Саванналар мен Ауыспалы ылғалды
шөлейт сирек ормандар ормандар

Материктің басым Солтүстік және Топырағы қызғылт
көпшілігін алып шығысқа қарай сары фиралитит
жатыр. тараған.

Шөлдің үш түрі бар:                   Жануарлар түрі Лавр, араукария,
Тасты,сазды,құмды. мен саны артады. лианалар тараған.

Астық тұқымдас эвкалипт ағаштары Жануарлары қалталы
өсімдіктер және басым өседі аю, ехидна, кенгуру.
ксерофиттер.

Кенгуру, вомбат, ехидна қалтырауындар
жабайы ит динго,
эмутүйе құсы.
ІІ. Берілген сурет арқылы жануарлар мен өсімдіктердің атын анықтап түсініктеме беру.
Кенгуру
Эвкалипт ағашы
Коала аюы
Эму түйы құсы
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Киви
ІІІ. Өткен сабақты қорыту.
ІҮ. Жаңа сабақ.
І. Қызығушылықты ояту.
Ерекше ел өзге елге ұқсамаған,
Таңқалар ғажап елге басса қадам.
Аңдары балаларын қалтаға сап,
Емізіп алты ай бойы тастамаған.
Табиғат анамыздың қоймасындай,
Ғажабы артылыпты бойға сыймай.
Сол елді барып көз бен көрген адам,
Кетеді екен амалсыз қимай-қимай.
ІІ. Мағынаны тану.
ББҮ-әдісі 
4-кесте

Білемін Білгім келеді Үйрендім
1.Аустралия Одағы Аустралия материгіндегі ел.
2. Ауданы жөнінен алтыншы орында
3.Астанасы Канберра
4. Елтаңбасында –эму тұйе құсы мен кенгуру 

бейнеленген.

1. Халқының саны.
2. Халқының түрі
3. Шаруашылығы 
4.Қандай 

шаруашылық дамыған 

1. Халқының 
саны 18 млн,

2. Байырғы 
халқы 
Аборигендер.

ІХ. Сабақты бекіту. ІІІ Ой толғаныс-кезеңі.
                                   І топ-«Венн диаграммасы»
                  Африка                                                     Аустралия 
ІІ топ-«Сандарды сөйлету»
1. 7,6 млн. км2                         4. (-12)м
2. 18 млн                               5. (+52,8°С )
3. 2228 м.                              6. (86%)
ІІІ. Топ –«Семантикалық карта»
5-кесте

Сұрақ Жауап Дұрыс жауап
1. Аустралияның байырғы халқы 1. Резервацияларда 2
2. Байырғы халықтарды күштеп 

қоныстандыруға арналған терретория.
2. Аборигендер. 1

3. Еуропадан әкелінген өсімдіктер. 3. (емен, терек) 3
4. Ең биік нүктесі 4. Эрй көл 5
5.Ең төменгі нүктесі. 5. Косцюшко. 4
6.Кеуіп қалған өзен арнасы. 6. шаңды дауыл 7
7. Вили-Вили 7. Крик. 6
8. Шөлді аудандарда аласа эвкалипт және 

қарағандардан тұратын бұталар тоғайлары.
8. Скрэб. 8

Х. Қорытынды. Кескін картамен жұмыс.
1. Муррей.
2. Дарлинг.
3. Эрй.
4. Үлкен су айрық жотасы
5. Конбера.
ХІ. Оқушының бағалануы.
ХІІ. Үйге тапсырма: Мәтінді оқу. Аустралия материгіне сөз жұмбақ құрастыру

Сабаққа өз қорытындым: Сабақта СТО ның, ББҮ, топтастыру, тірек-сызба конспекттілерін құру,
Венн  диаграммалары  мен  семантикалық  карта  әдістері  қолданды.  Оқулық  тақырыбы  мен  жұмыс
жасай отырып, оқушылар өз бетімен, яғни ББҮ әдісімен сабақты меңгере алды. Әдебиет пәні мен
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байланыстыра отырып, оқушылардың шығармашылық қабілеттері дамытуға жағдай жасалынды.
-Тірек-сызба  конспектілерін  құруда  оқушы  мен  мұғалімнің  бірлесе  жұмыс  істеу  шеберлігін

шыңдап,  ізденісін  дамытып,  қосымша  материялдармен,  оқулық  пен  өз  бетінше  жұмыс  істеу
қабілеттері қалыптасты 

-Оқушының қызығушылығы артты.
-Бәрі топтық іс-әрекетте жұмыс жүргізді, топ алдына шығып, еркін өз ойын айтуға дағдыланды.
-Картамен жұмыс жасай алды.

Қорытынды

СТО  бағдарламасын  оқыту  жүйесінде  мұғалім  мен  оқушы  арасындағы  қарым  қатынас  жаңа
қағидаларға  негізделеді.  СТО  бағдарламасының  әдіс  тәсілдері  оқушыларды  тынымсыз
ізденімпаздыққа баулыйды. 

Баланың еркін терең жан-жақты ойлануына, үздіксіз жұмыс жасауына жол ашады. Сабақты жұптап
өту кезінде оқушының ойлауына, шығармашылық тапсырмаларды орындауына мүмкіндік беріледі.
Білімді  сыныпта  игеріп,  бекітіп,  бағалауға  мүмкіндік  болады.  Әдіс-тәсілдерді  сабақта  пайдалану,
оқушылардың пәнге қызығушылығын артттыра түседі.

СТО  жүйесімен  жұмыс  жасай  бастаған  мұғалім  басқа  жүйеге  бет  бұра  қоймауына  сенуге
болады.Гография  сабағында  СТО  бағдарламасының  әдістерін  пайдаланудың  нәтижесінде,
оқушылардың  сабаққа  деген  қызығушылығын,  белсенділігі,  ұйымшылдығы  арта  түседі.  Бұл
бағдарламаның ерекшелігі:

• Сабақ үстінде  тақырып бойынша оқушылардың білімін тексеруге болады.
• Бір-біріне көмектесе жұмыс істеуге дағдыланады.
• Бірінің білмегенін екіншісі толықтырып көпшіл болуға тәрбиеленеді.
• Сабақтың әрбір мазмұның тиімді пайдаланудың нәтижесінде үй тапсырмасын орындауға аз

уақыт жұмсалатын болады. 
Педагогтарға қажеттілігі:
• Мұғалімдердің оқыту ортасын құрудағы қарым-қатынасында өзгерістер пайда бола бастайды.

Сабақтарда мұғалімдер бұл жобаның стратегияларынан  гөрі философиясын жақсы меңгере
бастағанын байқалады.

• Ұжым болып бір-бірінен үйрену процесі белсенді жүре бастайды.
• Мұғалімдер  өз  сабақтарын  талдау  жасауды,  өзінің  сабағын  жүйелі  жазуды  жолға  қоя

бастайды.
Бұл тәжірибе кімдерге несімен ұнайды және қажет.
• алынған теориялық мағлұматтарды сыни тұрғыдан талдайды.
• негізгі ұғым мен заңдарды меңгереді. 
• дәледді де дәиекті шешімдер қабылдауға дағдыланады.
• адамдар мен қарым-қатынас, сөйлеу мәдениетін меңгереді.
• уақыттың өте қажет екендігін,  оны ұтымды пайдалану қажеттігін сезінеді.
• еркін пікірлер алмасу жүзеге асады.
• Қандай жағдайларды кімдер қолдана алады.
• Осы жобада тақырыптық әдістемелік апталықтарды ашық сабақтарды жиі беру;
• Сабақта және одан тыс оқу күндерімен Оқу конференциялар өткізу;
• Қала мектептеріндегі жоба қатысушыларын сабақтарға шақыру арқылымүмкіншілікке жету.
• Басқа ұжыммен оқып жатқан мұғалімдерді күнделікті сабақтарға шақыру, сабақтарды талдау.

Тәуелсіз ел тірегі-білімді ұрпақ десек, жаңа дәуірдің күн тәртібінде тұрған келесі мәселе білім беру,
ғылымды дамыту екендігінде ешкімнің таласы жоқ. Осы орайда білім ордасы-мектеп, ол мектептің
жаны-мұғалім екендігі баршаға мәлім.

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: «ХХІ ғасырда білім дамыта алмаған елдің болашағы жоқ, ХХІ ғасыр-
білімділер  ғасыры»  деп  атап  көрсетті.  Ендеше,  елімізді  өркениетті  елдер  қатарына  қосатын  жас
жеткіншекті  білім нәрімен сусындататын – мұғалім болмақ.

Білімнің кілті өз маманының нағыз майталман иесі-ұстаздың қолында. Әрине баланың бас ұстазы-
ата-анасы. Олай балса, ата-ана, мұғалім, бала атты үштік одақтың жұмыла көтерген жүгі ортақ болса,
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алынбайтын асу болмас, сірә. 
Бүгінгі  бала-ертеңгі  жаңа  әлем.  Сондықтан  оқушыларымыз  жаңа  тұрмысқа,  жаңа  оқуға,  жаңа

қатынастарға биімделуі  тиіс.  Осы үрдістен бәсекеге  сай дамыған елдердің  қатарына ену ұстаздар
қауымына зор міндеттер жүктейтінін ұмытпауымыз керек.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коммуникативті мәдениетті қалыптастыруға 

бағытталған шараларды ұйымдастыру әдістемесі

Жаңабаева Гүлханыс   Қайруллақызы
№82 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі.
                                                                   Санаты  1

Қазақстан   Республикасының балаларды тәрбиелеуде алға қойып отырған негізгі   мақсаттарының
бірі-қоғамға  пайдалы,  өз  елінің  қамын   ойлайтын,  үлкенге  қызмет  көрсетіп,  кішіге  қамқор  бола
білетін,мемлекетіміздің  болашағын гүлдендіре алатын жас ұрпақты қалыптастыру.

Қай заманда,  қандай қоғамда болсын  алдында тұрған зор міндеттердің бірі  –болашақ ұрпағын
тәрбиелеу.

Жан-жақты жетілген, ақыл-парасаты мен мәдениеті мол, саналы ұрпақ тәрбиелеуді әр халықтың
салт-дәстүрі мен дамуындағы бағалы байлықтың біртіндеп сіңіру арқылы  жүзеге асыруға болады.
Басқа халықтар сияқты, қазақ елінің де ұрпақ тәрбиелеуде мол тәжірибесі,жиған-тергені, озық ойлары
мен өзіндік ерекшеліктері бар. Осындай мол мұраның дәнегін мәпелеп екпейінше  балаларды ізгілік
пен адамгершілікке тәрбиелеу мүмкін емес.

Білімді,  тәрбиелі  ұрпақ  егеменді  елдің  берік  тірегі.Сондықтан  қазіргі  кезде  өскелең  ұрпақты
тәрбиелеуде  алға  қойып  отырған  негізгі  мақсаттардың  бірі-қоғамға  пайдалы  үлкенге  құрмет
көрсетіп,кішіге қамқор бола білетін, адами құндылықтар: сыйластық,сыпайы сөйлесу,кешірімділік т.б
қасиеттерді бойына сіңірген жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру.

Тұлғаның қалыптасуы ұғымына баланың қоғамда  өздігінен өмір сүруге қабілеттілігі, өз тағдырына
өзі иелік ете білуі  және  өзінің мінез-құлқын жөнге сала білуі,сондай-ақ қоршаған орта мен өзінің
қарым-қатынасын  түсіне  білу   қабілетін  жетілдіру  және  құндылық  атаулыны  таңдай  алу  сияқты
дамудың басты шарттары  енеді.

Даму -жеке адамды жетілдірудің өте күрделі үрдісі. Балада туа біткен белгілі  түсініктер сонымен
қатар өжет, жұмсақ мінездер болмайды. Олардың әуестік, белсенділік, батылдық және адамгершілік
сияқты қасиеттер  даму үрдісінде қалыптасады. Өйткені баланың өсіп жетілуіне  орта мен тәрбие әсер
етеді. 

     Бала өмірге келгеннен бастап тәрбиелеу процесі басталады.
     Бала тумысынан жаман болмайды. Бұл көпке аян ақиқат. Бала мінезін дұрыс қалыптастыру үшін

жан-жақты тәрбие керек. Тәрбие –бұл  өмірлік шығармашылық. Сондықтан мұнда бала бейнесі, яғни
адам  бейнесі  маңызды.  Бұл  тәрбиеленушілер  мен  тәрбиешілердің  тәрбие  мақсатына  жетуге
бағдарланған  арнайы ұйымдастырылған, басқарылатын және бақыланатын өзара әрекеті. Сондықтан
оның өзіндік ерекшеліктері мен негізгі категориялары болуы зеңды. 

    Тәрбие балаға әр қырынан жан-жақты беріледі. Оны мынадай жүйе арқылы қарастыруға болады.
Адамгершілік
   тәрбиесі               дене тербиесі  ақыл-ой тәрб 
                                                                                 экологиялық тәрб         
                          
                                                                              
төларанттық                                                                      эстетикалық 
тәрбие                                                                                     тәрбие

патриоттық                                                                         азаматтық
тәрб                                                                                            тәрбие
                            елжандылық             еңбек  
                                тәрбие                 тәрбиесі
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   Осы тәрбиенің  түрлері  балаға  жан-жақты  оқыта  отырып беріледі.  Оны бала  бойына  сіңіру,
нәтижесін көру бірлесе атқарылған жұмыс нәтижесінде  көрінеді. 

     Адам болып өмірге келген тұлғаға осы тәрбие мазмұнының барлығы да қажетті. Адам бойында
осы тәрбие түрлері өз кезегінде байқалып тұрады. Соның ішінде  адам өміріне  ең қажетті  тәрбие
коммуникативті тәрбие.

     Коммуникативті тәрбие деген не?
     Коммуникативтілік-адам бойында қалыптасатын адами құндылықтар жиынтығы. Яғни өзін және

басқаларды тыңдау, түсіну, дұрыс бағалай білу, жанашырлық таныту, өзара ынтымақтастықпен  дұрыс
қарым-қатынас жасау

   Осы адамгершілік құндылықтарды  бала бойына сіңіру ата-ана мен  мұғалім  тәрбиесінің  негізгі
де басты міндеті.

     Бала кезең өзінің руханилығымен,тазалығымен және өмірді таза күйінде қабылдай алуымен
ерекшеленеді. Кіші мектеп жасында бала  бойында мәдениеттің  бастапқы негізі қаланады. Үйренуге,
білуге деген  қызығушылығы артады, дербестілігі дамиды. Бұл жаста бала өзінің жеке сапалары  мен
мүмкіндіктерін түсіне бастайды  және адамгершілік сезімдері эмоциялары, өзара қарым-қатынастары
туралы түсініктері кеңейеді.

    Міне, осы кезде  коммуникативті мәдениетті қалыптастыруға  арналған іс-шаралар жүйелі түрде
жүргізілуі тиіс.

     Бала бойына адами құндылықтарды қалыптастыру үшін  мұғалім алдымен мына жайттарды есте
ұстағаны жөн.

17. тәрбие процесін шығармашылықпен ұйымдастыра білу;

18. оқушыны  түсініп, онымен  бірлесе жұмыс жасау;

19. оқушыға жылылықпен қарап, жадына әсер ету;

20. баланы адам  ретінде қадірлей білу;

21. шығармашылық    ізденіспен баланы шабыттандыра білу;

22. бала бойынан тек кемшілік іздемей жетістіктер іздеу;
Осы  қасиеттерді  есіне  үнемі  сақтап,  бойына  сіңіре  білген  ұстаз  бала  бойына  да  адами

құндылықтарды қалыптастыра біледі.
Бала жаны нәзік, ойы адал, сезімтал да толқымалы. Сол кіршіксіз адал, нәзік жанды майыстырып

алмай, адал ойға дақ салмай, толқымалы сезімді дұрыс тәрбиелеу мұғалімнің сезімталдығына,  әрбір
оқушысын жете білуіне, бала жанына үңіле қарап,  шығармашылықпен жұмыс жасауына байланысты.

Коммуникативті  мәдениетті  бала  бойына  қалыптастыруда   балалардың  жас  ерекшеліктерін
ескерген жөн.

 Мектеп табалдырығын жаңа аттаған бүлдіршінге  көп нәрселер таныс емес,  түсініксіз болады.
Сондықтан  оларға  алдымен   сол  таныс  емес,  түсініксіз  нәрселерді  таныту,  түсіндіру  жұмыстары
жүргізіледі.   Ол  үшін  баланың  адам,  өмір,  отбасы,  мектеп,  отан,  достық,  еңбек,  сыйластық,
мейірімділік, адалдық, еңбексүйгіштік т.б. адами қасиеттер туралы түсініктері кеңейтіледі.

Осы  жұмыстар  нәтижесінде  бала  өзінің   жаңа  әлеуметтік  тұрғыдағы  оқушы  екенін   сезініп,
түсінеді.  Өз  сыныптастарымен  ,  ұстаздарымен,  мектеппен  танысып,  жалпы  ұжымда  еңбек  етуді
үйренеді. Солай ете отырып адами құндылықтарды  меңгерудің  алғашқы сатысын басады. 

1  сыныпта  балалар  тану,  білу,түсіну  кезеңінде  болғандықтан  оларға  «Шынщылдық»,
«Сыпайылық»,   «Жылы жүрек-жақсы тілек»,  «Мейірімділік» т.б. таным сағаттары мен тренингтер
өткіздім.Өткізілген  тәрбиелік  шаралар  бала   ойына,  зейініне  салмақ  салмайтындай  жеңіл  түрде
құрылды.Мысалы  «Мейірімділік»   тренингін  өткізгенде   балалар   жалпы  адамға   ғана  емес
табиғаттағы   тіршілік  атаулыға мейірімділікпен қарау қажеттігін  түсінеді.Бір-біріне мейірімді де
кешірімді болу керектігін ұғынады.

Бұл  жұмыстар  нәтижесінде  балалар   өздеріне  қажетті  құндылықтар  шыншылдық,
қарапайымдылық,  достық,барша  жанға  жақсылық  тілеу  т.б.  адами  құндылықтар  туралы  алғашқы
түсініктерді  біледі.  Достық пен қарым-қатынас   қуанышының мәнін  түсінеді.  Сыныптастары мен
үлкендер арасындағы сыйластықты бағалауға үйренеді.

Ал бала 2 сыныпта түсініктері кеңейіп, біршама есейгендік байқалады. Бұл жаста балаға адами
құндылықтарды қалыптастыруда  тәрбиелік шаралар сәл күрделене түседі. Баланың жасымен бірге
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ой-санасы да өсіп жетіледі.
Сондықтан бұл кезеңде коммуникативті мәдениетті  қалыптастыруда  сыныпта ізгілікті тең құқылы

қарым-қатынастар  орнатуға   оқушының  әлеуметтік  белсенділігін   дамытуға  ерекше  назар
аударылады.Осылайша   көзге  көрінбей  үздіксіз   жүргізілетін   тәрбие  процесі  жалғаса  береді.Бұл
сыныпта балалармен «Отбасыңа жақсылық тіле», «Құрметтеу, қадірлеу,сыйлау», «Қарапайымдылық»
т.б. адамдар арасындағы  жақсы  қарым-қатынасқа бағытталған іс-шаралар жүргіздім. Бұл іс-шаралар
нәтижесінде балалар:

23. өзгеге деген сенімділік, адалдық, әділдік, құрмет 
сияқты              жағымды    қасиеттері, сондай-ақ  кісі туралы түсініктері болады;

24. адамдармен  қарым-қатынас  жасап,  достаса  білуді,  өзара  келісімге  келуді,  түсінісуді,  тіл
табысуды, кішіпейіл, кешірімді, көпшіл бола  білуді үйренеді;

25. адами сезімдер мен эмоцияларды, өзінің эмоциялық күйін ажырата 
біледі;

26. өз сөзі мен ісіне жауапкершілік таныта алады;

27. адамның жағымды, жағымсыз сезімдері мен әрекеттерін ажыратып, олардың себебін білуге
ұмтылады.

28. өзін қоршаған ортада адамдарға көңіл бөліп, сыйлайды, сондай-ақ бейтаныс адамдармен де
жағымды достық қарым-қатынас жасай алады.

Бала 3-4 сыныпқа,яғни 8-9 жасқа келгенде мұғалім бұл мәдениетті  қалыптастыруда балалармен
өзара  түсіністікпен  тең  құқылы  адамдарша   тілдесу  қажет.  Бұл  жаста  балалар  жақсы-жаманды
ажыратып,  жақсы  нәтижеге   жетуге  ұмтылады.  Өзінің  жақсы  жағын  көрсетіп,  жаман
қылығын,эмоциясын жасыра алады.

Сондықтан  бұл  кезде   коммуникативті  мәдениетті  қалыптастыруға  бағытталған   жұмыстар
кеңейтілген  түрде   қткізілгені  дұрыс.  Әрбір  өтілетін  іс-шараны   жан-жақты  талдап  өткізуге,
қорытындылауға  ерекше көңіл бөлінгені дұрыс.

3-4 сыныпта осы мәдениетті қалыптастыруда  «Кішіпейіл бала-кешірімді бала»,  «Сыйласаң сыйлы
боласың»,   «Татулық табылмас бақыт»,   «Менің жақсы,жаман қасиеттерім»,   «Адамгершілік-адам
өмірінің алтын бесігі», «Табиғатты аяла да, бағала»  т.б. тәрбиелік шаралар  өткіздім.

Мұнда балалар жақсы қасиеттер  адамға ауадай қажет екендігін  түсініп, бойларына жинақтауға
үйренеді. Жақсы болуға тырысады. Адамдар осындай адами құндылықтар арқылы бағаланатынын
түсініп біледі.

Мысалы сыныбымда   «Манің жақсы, жаман қасиеттерім»  атты  тренинг өткізген   кезде  балалар
өз бойларындағы жақсы, жаман қасиеттерін  шыншылдықпен айта білді.  Балаларға өз қолдарыңды
қағаз  бетіне  түсіріп,  өз  бойларыңдағы  жақсы  қасиеттеріңді   бес  саусаққа  сәйкестеп  жазу,  келесі
қолдың  бес  саусағына  жаман  қасиеттерді  жазуды  тапсырдым.  Балалар  бұл  тапсырманы
қызығушылықпен ,шыншылдықпен  орындады. Осы өздері жазған  қасиеттер жиынтығын  талдай
отырып ,  балалармен бірлесе  қорытындыладық.  Қорытындылай отырып балалар бойында жақсы
қасиеттерді   мол жинақтаған бала   қандай екеніне  баға  берді.  Сөйтіп қорытындысында  «Жақсы
қасиеттер жиынтығы-адамгершілік айнасы» деген дәйексөзге  тоқталдық.

    Коммуникативті   мәдениетті  қалыптастыруда әрбір өткізген жұмыста  тиянақты қорытынды
жасап  дәйексөз жинақтау  балаларды тиянақтылыққа. нәтижелілікке  үйретеді. 

  Бұл жұмыстарды ұйымдастыруда балалар  мынадай нәтижелерге жетеді.

29. Өз сезімдері  мен талпыныстарын  көрсете алады.Жағымсыз әрекеттерін мен эмоцияларын
тежей алады;

30. этика ережелерін біледі;

31. өз ойы мен алған әсерлерін шығармашылық әрекеттер арқылы  жеткізе алады.;

32.  табиғатқа, жер-анаға, суға қамқорлық жасай алады;

33. қоғамға қызмет етудің мәнін түсінеді;

34. адамгершілік  құндылықтар  мен  өмірді  тану,  білімге   құштарлық,ойлылық,
ұжымшылдық,өзімшілдік  пен  көпшілдік,  кешірім  мен  келісім,   ортақ   іс  біреуді  тыңдай  білу,
еңбекқорлық пен еріншектік, төзім мен табандылық туралы түсініктері кеңейіп,  тұрақтанады;

198



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы

35. адами құндылықтардың маңыздылығын  түсіне отырып, қоршаған ортаға  деген көзқарасы
қалыптасады;

36. табиғат, су,жерге қомқорлық жасау қажеттігін түсініп, табиғатты таза ұстау арқылы адамзат
саулығын сақтау қажеттігін біледі;

    Бастауыш   сынып  жасындағы  балалармен  коммуникативті  мәдениетті  қалыптастыруда
жүргізілетін іс-шаралар  күнделікті мұғалім мен оқушы  қарым-қатынасында жүріп жататындықтан,
мұғалім оқушыға берер әрбір жауабына абай болғаны жөн.

    Бұл  тәрбие  барысында  балалар  үлкендермен  және  құрбыларымен   қарым-қатынас  жасау
мәдениетіне  қол  жеткізеді.  Бірқатар  адамгершілік  құндылықтар  мен  адами   қасиеттердің   мәнін
түсініп,  оның  Отанға,  отбасына   жақын  адамдарына,  қоршаған  табиғатқа  деген   сүйіспеншілігі
артады. Ол алғаш рет өзінің алдында тұрған міндеттерді  шешу  керектігін,  оқушының әлеуметтік
ролін ұғынуын,  сондай-ақ  сыныптастарымен және ұстаздарымен  жағымды қарым-қатынас орнату
қажеттігін  түсінеді.   Және  өз  бойындағы   қасиеттеріне,  мінез-құлқындағы  ерекшеліктеріне   сын
көзбен қарап,  олардың  жағымсыз  жағын  болдырмауға  тырысады. 

    Жақсыға  құмар,  өзгеге  еліктегіш,  тілалғыш  сезімтал  жіне  батыл  болғысы  келеді.
   Ендеше  дәл  осы  кезеңде  балаға  ылғи да  жақсы,  дұрыс  бағдар  беріп,  алғашқы  жақсысын

жоғалтып  алмауымыз  керек.
  Коммуникативті  мәдениетті  бала  бойына  қалыптастырудағы  басты қағида – баланы  құрметтеу.

Баланы  құрметтей  отырып,  бар  адами  құндылықтарды  бала  бойына  сіңіру. Мұғалім  оқушыға
материалдық   жағдай жасамағанмен,  оның  өміріне  азық  болар   ең  қымбат  асыл  қасиеттер
адамзаттық  құндылықтармен,  біліммен  қамтамасыз  етеді.  

    Ал  бүгінгі  күнгі  мұғалімнің  басты  мақсаты  өзіндік  адамгершілік  құндылықтарын  бала
бойына  дарыта  отырып,  онығ  жүрек  түкпіріндегі  руқани  қазынасын  жарыққа  шығару,  әрбір
баланы  жеке  тұлға  ретінде  жетілдіру  үшін  оның  бойындағы  бар  құндылықтарын  дамыту.

    Мұғалім  баламен  кездескен  сәттен,  оның  үйіне  қайтатын  уақытына  дейінгі   кезеңде
баламен  тікелей  қарым-қатынаста  екенін,  онымен  ішкі  сезімі  байланыста  болатынын  бір  сәт
естен  шығармағаны  дұрыс.  Сонда  ғана  ол  білімді  де  білікті, парасатты,  жан-жақты  жетілген
жеке  тұлғаны  тәрбиелеуде  жетістіктерге  қол  жеткізе  алады.   

       
 Пайдаланылған  әдебиеттер
1.    Өзін-өзі тану журналы  2010   №  1,2,3.
2.    Алты  жасарлар  мектепте     И. Мухина
3.    Бастауыш  мектеп  2001 № 6
4.    12  жылдық  білім  беру  журналы  2007  № 5
5.   Өзін-өзі  тану  әдістемесі   1-4 сынып    Р.Ізғұттынова

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Қызылорда облысы,Сырдария ауданы

Шаған ауылы №37 орта мектептің технология пәнінің
 мұғалімі Жақсылықова Дәмегүл Смағұлқызы ІІІ деңгей

                                                     
Сабақ тақырыбы: Бисер мен бұйым дайындау технологиясы    
Сілтеме:    Оқулық,  Ғаламтор.
Жалпы мақсаттар: 1. Танымдық:Оқушыларға су моншақтан әртүрлі бұйым жасау 

                          технологиясын меңгерту.
2. Эмоциялық: Су моншақпен жұмыс істеуде оқушылардың 

                             шеберлік деңгейін,шығармашылық                        
                           қиялын,зергерлігін,ой-өрісін кеңейту
3. Әлеуметтік:Оқушыларды эстетикалық талғамын 
                          жетілдіру,тиянақтылық деңгейін көтеруге баулу.

 Күтілетін  нәтижесі  Оқушылар бұйым жасау технологиясын меңгереді.
Оқушылардың ой ұшқырлығы кеңейеді.
Оқушылар бойында  өзін-өзі реттеу дағдылары қалыптасады.

Негізгі идеялар Сынып  оқушыларының  ой-өрісі  жетіледі.        
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 Сыни  ойлау  арқылы  психологиялық  сенім  қалыптасады.
Тапсырма көздері Ой толғаныс

Тест тапсырмасы
Жоба қорғау

Сабақтың көрнекілігі Оқулық,   Интерактивті  тақта.

Мотивациялық кезең Смайлык арқылы көңіл-күйін  көтеру.

Үй тапсырмасы "Ой қозғау" Постер қорғау
1топ "Су моншақтың шығу тарихы"
2топ "Су моншақты қандай бұйымға қолданады?"

Жаңа сабақ 1. Бисер мен бұйым   дайындау технологиясын оқу,талдау.
2.Ой толғаныс 
"Адасқан сөздер"(терминологиялық сөздер)
3.Тест тапсырмасы (өткен сабақты пысықтау)
4.Жоба қорғау
1 топ "Ұлттық бас киім түрлері мен ерекшеліктерін айту"
2 топ "Ою-өрнек түрлері және оны ұлттық бас киімге қолдану 

тәсілі"

     
 

Сергіту   сәті.   "Мақал-мәтелдің жалғасын табу"

Қорытынды 1.Бисер мен тоқымашылық қай дәуірден бастап пайда болды?
2. Бисер мен тоқымашылық әдісін қолданып,қандай бұйымға        

жасауға болады?
3.Бисерден  тоқылған тоқыманы мата бетіне қалай орналастыруға

болады?

Бағалау "ББҮ"әдісі.Формативті бағалау

Үйге тапсырма Тақырып туралы қосымша ақпараттар жинау
                                            

БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ҚИМЫЛ- ҚОЗҒАЛЫС 
 ОЙЫНДАРЫНЫҢ  МАҢЫЗЫ

Орындаған: Ерекешова Сәуле Ералықызы

Қимыл-қозғалыс жаттығулары бала өмірге келгеннен басталады. Жаңа туған нәресте қол-аяқтарын
ербеңдетіп, ылғи да қозғалыста болады.Өсе келе ол еңбектейді, аяғынан тұрып тәй-тәй басады, түрлі
қимыл-қозғалыстар жасайды. Көп қозғалыста болған бала тез сөйлеп, тез жетіледі. Күнделікті дұрыс
бағытталған  жаттығулар  баланың  қозғалыс  қабілетін  арттырып   денсаулықтарын,  тәртіптерін
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орнықтырады.  Ол  үшін балаға  ойын мен қимыл-қозғалыстың маңызы зор екені  түсінікті  жағдай.
Ойын  баласының  негізгі  іс-әрекеті  ретінде  психологиялық,  анатопиялық,  физиологиялық,
педагогикалық маңызы зор қызметтер атқарады. Ойын баласының даму құралы, таным көзі, білімдік,
тәрбиелік, дамытушылық мәнге ие болып отырып, адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуына ықпал
етеді. Ойынды әрбір бала ойнап өседі, ойынды көп ойнаған баланың дүниетанымы кең жаны таза,
жүрегі нәзік, нағыз сезімтал тұлға болып қалыптасады. Балалар ойынның тәрбиелік маңызын жоғары
бағалай келіп А.С.Макаренко былай деп жазады «Бала өмірінде ойынның маңызы зор, ересек адам
үшін еңбектің,  жұмыстың, қызметтің қандай маңызы болса,  нақ сондай маңызы бар. Бала ойында
қандай болса, өскен соң жұмысында да көп жағынан сондай болады. Сондықтан келешек қайраткерді
тәрбиелеу  алдымен  ойында  басталады».   Бастауыш  мектеп  бағдарламасында  қимыл-қозғалыс
ойындары маңызды орын алады, қимыл-қозғалыс ойындары оқушыларды жан-жақты тәрбиелеудің ең
негізгі құралы болып табылады. Қимыл-қозғалыс ойындары арқылы әр түрлі қимыл-қозғалыстарды,
жүру, жүгіру, секіру, лақтыру, кедергілерден өту, қарсы шығу, тепе-теңдік сақтау әрекеттері бекітіледі.
Дұрыс  ұйымдастырылған  ойын  оқушылардың  танымдық  зейінін  қабылдауын,  дененің  сапалық
қасиеттері жылдамдығын, күш-қуатын, төзімділігін, икемділігін қалыптастырады.Ал ұжымдық ойын
түрлерін ұйымдастыру-жолдастыққа, достыққа, өз бетімен әрекет жасауға тәрбиелейді.Ол негізінен
мынадай нақты міндеттерді алға қояды:

   -оқушылардың жан-жақты жетілуіне, дене күші мен денсаулығының жақсаруына ықпал ету;
    -балалардың денсаулығын сақтап, оны нығайтуға күштірек әсер ету;
    - барлық дене мүшелерінің қимыл-қозғалыс қасиеттерінің дұрыс дамуына әр сабаққа қамтамасыз

ету;
Таза  ауада  ұйымдастырылған   ойын  маңызды  сауықтыру  міндеттерін  атқарады,  ағза  жұмыс

қызметін  жақсартады,  сонымен  қатар  белсенді  демалыс  құралы  ретінде  қолданылады.  Тапсырма
түрлері  қызықты жарыс жас  баланың көңіл-күйін  көтеретін  және   жас  ерекшелігіне  сәйкес  келуі
керек.  Денеге  салмақ  түсіретін  жаттығулар  қарапайым  жаттығулармен алмастырылып отырылуы
қажет.  Қимыл-қозғалыс   ойындарын  өткізуде  «Көңілді  поезд» спорттық  жарыс  ойынын  ойнауға
болады.  Ойынға  бастауыш  сынып  оқушылары  қатысады.  Жарыстың  ерекшелігі  «аялдамадан»
«аялдамаға» дейін әр түрлі қимыл-қозғалыстарды тапсырма ретінде қабылдай отырып нәтижеге жету.
Аялдаманың атауы орындалатын қимыл-қозғалыс ойынының мазмұнына байланысты. Жарыс ұзаққа
созылмауы керек, әрбір аялдамада жаңа тапсырма ала отырып, барлық ойынға қатысушы тапсырманы
бірдей  орындауы  қажет.  «Көңілді  поез  »  ойыны  алаңда  ойналады.  Поездың  жүру  бағыты
жолаушылармен белгіленеді. Әр аялдамаға сәйкес көрсеткіш белгілері, аялдама атауы, поездың тоқтау
уақыты  белгіленуі  керек.  Ойынды  ұйымдастырушы  әр  түрлі  жаттығулар  орындайды,  оқушылар
қайталайды. Мысалы, «Қолды алға созу», «Қолды жоғары көтеру», «Еңкею», «Шалқаю», «Отырып
тұру». Ойынға қажетті құрал-жабдықтар алдын-ала дайындалады. Ойынның соңында барлық ұпай
саны есептелініп,  жеңіске  жеткен  топқа  әділқазылар  өз  бағасын  береді.  Бастауыш  сыныпта  дене
тәрбиесі  сабағын  өткізгенде  бастауыш сынып жасындағы балалар жаттығулардан  жалықпау  үшін
сабақты ойын түрінде өткізуге көңіл бөлу керек Мысалы  1-ші  сыныпта  « Кедергілерден  өту»
тақырыбында өткізілген сабағыма тоқтала кетсем. Сабақтың мақсатын түсіндіргенде, кедергілерден
өту не үшін керек екендігін айтып өтуге көңіл бөлдім.  Мысалы, бұл жаттығуларды орындай алмасаң,
арықтан секіріп өте алмайсың да,шалшыққа құлап кетесің деп түсіндірдім. Бір тізбек болып жалпы
дамыту жаттығуларын жасау кезінде,  залдың шетімен жүгіреміз. «Қолымызды көтеріп аяғымыздың
ұшымен  жүреміз.» «Екі қолымызды бүйірімізге таянып өкшемен жүреміз».  Мұнан соң бой жазу
жаттығуларын орындаймыз. 

Бой жазу жаттығуларын орындау.
1. «Үлкен болдың, кішкентай  болдың.» Екі қолды жоғары созу, жүрелерінен отырып тізені 

құшақтау. (6-7 рет)
2. «Шаңғы тебу.» Аяқты бірге ұстап, тізені бүгіп, екі қолды кезек алға, артқа сермеу.        (6-7 рет)
3. «Сағат.» Аяқты алшақ қойып, екі қолды екі жаққа созып, кеудені оңға-солға ию.          (6-7 рет)
4.. «Суда жүзу.» Алға сәл еңкейіп, қолды алға сермеу. (6-7 рет)
5. «Қарлығаш.» Екі қолды жоғары көтеріп секіреміз, қолды төмен түсіріп секіреміз.        (6-7 рет)
6. Бір орнында жүгіру.
Оқушыларды топтарға бөліп, кедергілерден өту арқылы жарыстыру.
1. Гимнастикалық орындықтан секіріп өту.
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2. Екі қатар етіп қойылған гимнастикалық орындықтардан секіріп өту.
3. Аралары жиі етіп қойылған гимнастикалық таяқшалардың арасынан өту.
4. Көлденең қойылған сырықтың астынан еңбектеп өту.
Сабақтың қортынды бөлімінде оқушыларды сапқа тұрғызып, сабаққа белсене қатысқан балаларды

атап, жарыста жеңіске жеткен топты мадақтадым. Жарыста жеңілген топтың құрамындағы  жақсы
жүгірген, тапсырма жаттығуларды дұрыс орындаған  оқушыларды атап көрсетіп, бұл топтың келесі
жарыста  жеңетінін  айтып  ынталандырдым.Жеңіске  жету  үшін  үйде  қосымша  жаттығулар  жасап,
таңертеңгілік жүгіру, бой жазу жаттығуларын орындап , өз аулаңда сабақта өткізген жаттығуларыңды
қайталауға болады деп, осы кеңесті үй тапсырмасы ретінде бердім.Сабақ қорытындыланып болған
соң,  оқушыларды бағаладым.

Дене тәрбиесі сабағында қимыл-қозғалыс ойындарына , этнопедагогика элементтерін де қолдана 
отырып жүргізуге болады. Этнопедагогика балалардың  өмір тіршілігіне жақын, әдет-ғұрпына, 
ұлттық спорт элементтеріне, тіліне ыңғайлы. Сол себепті дене тәрбиесі сабағында этнопедагогика 
элементтерін қолдану арқылы, жан-жақты үйлесімді, дамыған жеке тұлға тәрбиелеуге,  денсаулығын 
сақтауға, дене күшін дамытуға инабатты,  рухани дамуына әсер ете аламыз. .Этнопедагогикадағы 
қозғалыс түрлері:

1. Қол, кеуде, мойын. Аяқ буындарға арналған үзіліссіз жаттығулар;
2. Тартылу, созылу, иілу, өрмелеу, дөңгелеу, аунау, тепе-теңдік дағдысын қалыптастыру;
3. Еңкею, жүреден отыру, қолды созу, алға, артқа, жүріс және жүгіру түрлері;
4. Жылдам, жеңіл, алыс және жақын қашықтыққа жүгіру, қос аяқпен биіктікке, ұзындыққа секіру, 

алысқа лақтыру;
5.Спорттық ойындар, ұлттық қимыл-қозғалыс ойындары, ойындар, эстафеталар, т.б.
6. Қазақша күрес, қол күрес, тартысу, арқан тарту, аударыспақ, иық қағыстыру элементтерін игеру;

Жалпы,  дене жаттығуында, оқушының түсінігін, орындау ерекшелігін ескере отырып, 
орындалатын қимылды баланың тұрмыс тіршілігінен, ұлттық ойындардан, билерден, халықтық 
спорттық ойындардан  алуымызға болады.Орындалатын, ойналатын қимылға байланысты ұлттық 
құрал-бұйымдарды пайдалануымызға болады.Мысалға  арқан, белбеу, асық, қамшы,  т.б. Ұлттық 
қимыл-қозғалыс ойындарын бүгінгі мектеп жағдайына ыңғайлы, маңызын сақтай, баланың дене 
дамуына, ақыл-ойына,  қызығуына әсеріне қарай қолданылуы керек. Мен сабақтарымада қимыл-
қозғалыс ойындары кезінде ұлттық ойындарды  жиі қолдануға тырысамын. Мысалға:  «Бәйге»,  
«Тымпи», «Сақина салу» «Соқыр теке», «Арқан тарту», «Ақ сандық-көк сандық».

1. «Бәйге» ойынында оқушыларды екі топқа бөліп, жарыстырамын. Екі топтан екі оқушы шығып, 
мәре сызығын айналып өз тобына келеді де, келесі оқушылар жүгіре жөнеледі. Ойын соңғы оқушы 
қалғанша жалғасады. Соңында оқушысы бірінші болып келген топ жеңіске жетеді. 

2. «Тымпи».Бұл ойында оқушылар шеңбер жасап тұрады. Ойынның шарты үнсіз тұру. Ортаға 
ойын бастаушы шығып, балаларды күлдіруге немесе сөйлетуге тырысады. Сөйлеп қойған бала өз 
айыбын бірнеше жаттығулар жасап беріп өтейді.

3. «Сақина салу ». Оқушылар шеңбер жасап отырады да, ойын басқарушы әр баланың қолына 
сақина салып шыққан болады, бірақ сақина бір баланың қолына ғана салынады. Ойын басқарушы 
«Сақинам, сақинам шық» -деген кезде сақина алақанында жасырулы тұрған бала ортаға шығуы керек.
Егер жанындағы балалар біліп қалып жібермей қойса, онда сақинасы бар бала айыбын өтейді. Ол 
үшін қос аяқпен немесе сыңар аяқпен балаларды айнала жүгіріп кел деуге болады.

4. «Ақсандық-көк сандық». Екі ер бала арқаларын беріп «ақ сандық-көк сандық» деп бірін-бірі 
көтереді. Күш көрсетеді. Дене шынықтырады. Көтере алмағандары ұтылады. Көтеретін жаққа 
көтермейтін жақ әлінің жеткенінше сіресіп жатып алады. 

       Балалардың дене бітімін дұрыс дамыту үшін бастауыш сыныптарда қимыл-қозғалыс 
ойындарын көбірек ұйымдастырып, қызықты ойындарды, тиімді, орынды пайдалана отырып, 
олардың дене тәрбиесіне деген ынтасын, бала қиялын дамыту қажет.  Сонда ғана оларға берген білім 
нәтижелі болмақ. Қимыл-қозғалыс ойындары  кезінде баланың  қызығушылығын жойып алмай, оның 
үнемі  ойын кезіндегі талап-тілектерін, сұраныс пен мұқтаждарын ескеріп жетілдіріп отыру керек. 
Спорт балалар үшін оқу да, еңбек те. Спорт айналадағы дүниені тану тәсілі. Қимыл-қозғалыс ойыны 
баланың психикасына әсер етіп, сапалы өзгерістер туғызады.Дене тәрбиесінде ұйымдастырылған 
ойын балаларға жеңіл әрі тартымды, әрі түсінікті болады. Қимыл-қозғалыс ойындары балалардың 
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достық сезімін оятып, бір-біріне деген қамқорлығын , ұжымдық бірлігін нығайтады.                              
Қорыта келгенде , ойын арқылы баланы жақсылыққа, қайрымдылыққа, ізгілікке, әдептілікке 
тәрбиелеуге болады. «Ойын балаға өмір есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін дамытады. 
Ойынсыз ақыл-ойдың қалыптасуы мүмкін емес»-деген Сухомлинский.  Қай халық болсын өзінің 
ұлттық өнері мен дәстүрін аса бір ыждақаттылықпен дамытуға тырысады, оны жаңа дәуір жаңа заман
әкелген жаңалықтармен сабақтастыра отырып байыту- әрбір ұстаздың міндеті. 

Пайдаланылған   әдебиеттер.
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РОЛЬ ИКТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Есетова Г.Ж.

учитель русского языка 
средней школы №6 им. Г.Актаева г.Актобе  

    
Сегодня перед школой стоит задача – выпустить из своих стен гармонично развитую личность,

которая сможет ориентироваться в огромном информационном мире. Перед нами, педагогами, стоит
новая  задача:  подготовить  новое  поколение  к  жизни  в  современных  информационных  условиях.
Сегодняшние  школьники  активно  используют  современные  информационные  технологии
(персональный  компьютер,  Интернет-ресурсы,электронные  учебники  и  т.д.).  Им  не  интересны те
таблицы, карточки, по которым занималось предыдущее поколение. Они с самого детства воспитаны
на  аудио-видео  продуктах.  Не  умея  еще  разговаривать,  они  уже  умеют  пользоваться  сотовыми
телефонами, планшетами, включать компьютеры. Именно поэтому внедрение ИКТ, мультимедийных
технологий в структуру современного урока необходимо. Наше время – время деловых, активных и
предприимчивых людей.  В стране  созданы условия  для  развития  творческой инициативы,  открыт
широкий  простор  для  выражения  различных  мнений,  убеждений,  оценок.  Всё  это  требует
коммуникативных  возможностей  современного  человека.  Главной  задачей  использования  ИКТ
является  расширение  интеллектуальных  возможностей  ученика.  К  достоинствам  компьютерной
поддержки  как  одного  из  видов  использования  новых  информационных  технологий  в  обучении
можно отнести следующие: 

 возможность конструирования компьютерного материала для конкретного урока;
  возможность  сочетания  разных  программных  средств,  а  также  побуждающий  аспект

активизации деятельности учащихся; 
 применение компьютера максимально уплотняет урок.
   Существует   множество   определений   термина  «педагогическая  технология».  Так 
Ю.  А.   Азаров  представляет  педагогическую  технологию  как  способность  учителя  создавать

условия для саморазвития ребёнка.[1,с.24] В.М. Монахов  определяет педагогическую технологию
как упорядоченную систему процедур, неукоснительное выполнение которых приведет к достижению
определенного планируемого результата.[2, с.18]  Наиболее приемлемой является точка  зрения Ф.А.
Фрадкина,  считающего  педагогическую  технологию  системным,  концептуальным,  нормативным,
объективированным, инвариантным описанием деятельности учителя и ученика,  направленным на
достижение образовательной цели.[3, с.13]

Мультимедийные  технологии  дают  широкие  возможности  учителю-русисту   для  достижения
дидактических целей применять как отдельные виды учебной программы, так и любой их набор, т.е.
спроектировать обучающую среду.

Средства  и  технологии  мультимедиа  обеспечивают  возможность  интенсификации  школьного
обучения и повышения мотивации школьников к учению за счет применения современных способов
обработки аудиовизуальной информации, таких, как: «манипулирование» (наложение, перемещение)
визуальной  информацией;  контаминация  (смешение)  различной  аудиовизуальной  информации;
реализация  анимационных  эффектов;  деформирование  визуальной  информации  (увеличение  или
уменьшение  определенного  линейного  параметра,  растягивание  или  сжатие  изображения);
дискретная  подача  аудиовизуальной  информации;  тонирование  изображения;   фиксирование
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выбранной части визуальной информации для ее – последующего перемещения или рассмотрения
«под  лупой»;  многогранное  представление  аудиовизуальной  информации  на  одном  экране  с
возможностью активизировать  любую часть  экрана  (например,  в  одном  «окне»  –  видеофильм,  в
другом – текст).[4, с. 93]

   Педагогический  потенциал  мультимедийных  технологий  вытекает  из  выполняемых  ими
функций.  Исходя  из  специфики  использования  мультимедийных  технологий  в  образовании,  Е.В.
Ширшов  выделяет  следующие  дидактические  функции  применения  мультимедийных технологии:
наглядности, информативности, компенсаторности, адаптивности, интегративности [5, с. 67].

   Уроки  русского  языка  и  литературы  с  компьютерной  поддержкой  являются  наиболее
интересным и важным показателем внедрения ИКТ в учебный процесс. Школьники с удовольствием
отвечают на вопросы компьютера, ученик сам задаёт темп работы и ответов на вопросы, сразу же
получает оценку за свою работу. В своей работе я использую информационные технологии для: 

 планирования учебного материала и учебных занятий;
 подготовки печатных материалов к урокам;
 обработки результатов проверочных и контрольных работ;
  мультимедийное проектирование для подготовки фрагментов уроков и учебных презентаций. 
   Учителю  русского  языка  необходимо  сформировать  прочные  орфографические  и

пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный запас учащихся, научить их владеть нормами
литературного  языка.  Я  считаю,  что  все  эти  задачи  можно  успешно  реализовать,  если  разумно
использовать ИКТ на уроках словесности. 

    Одним из самых распространенных инструментов  информационных технологий, применяемых
учителями, является презентация. Презентации эффективно используются на различных этапах урока
и во внеурочной деятельности, что позволяет быстрее и глубже воспринимать изучаемый материал.
Мультимедийные  презентации  –  это  удобный и  эффектный  способ  представления  информации  с
помощью  компьютерных  программ.  Он  сочетает  в  себе  динамику,  звук  и  изображение,  т.е.  те
факторы,  которые  наиболее  долго  удерживают  внимание  ребенка.  Более  того,  презентация  дает
возможность  учителю  самостоятельно  скомпоновать  учебный  материал,  исходя  из  особенностей
конкретного  класса,  темы,  предмета,  что  позволяет  построить  урок  так,  чтобы  добиться
максимального учебного эффекта. 

   Презентация может использоваться   на всех этапах урока или на каком-то отдельном этапе:
проверка  домашнего  задания,  проведение  тестов,  викторин,  тренажеров  с  целью  повторения,
проверки или систематизации знаний, можно систематизировать знания учащихся с помощью таблиц
и схем, для закрепления.  Я активно использую на уроках презентации, взятые из Интернета, а также
создаю их сама с помощью программы Power Point. 

    Презентация – лучший помощник на уроках  подготовки к ЕНТ.  Я использую  презентацию,
посвященную одному заданию части А или В. Сначала даётся теоретический материал в виде таблиц
и  определений,  необходимых  для  усвоения.  Затем  на  слайдах  представляется  материал  ЕНТ,
соответствующий разбираемому заданию в тестовом режиме. Ребята выбирают правильный, на их
взгляд, ответ: 1, 2,3 или 4, щелчком управляемая анимированная фигура «вылетает», на ней написан
правильный  ответ.  Если  ответ  неправильный,  то  я  комментирую  ответ,  корректирую  ошибку,
подсказку записываем в тетрадь подготовки к экзамену. Ребята, которые пропустили занятие, могут
получить  презентацию  на  дом  и  проработать  самостоятельно  материал.  В  первую  очередь  при
разработке электронных презентаций или уроков необходимо выполнять следующие функции: 

 эффективно управлять деятельностью обучающегося по изучению учебной дисциплины; 
 стимулировать учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
 обеспечивать рациональное сочетание различных видов учебно-познавательной деятельности

с  учетом  дидактических  особенностей  каждой  из  них  и  в  зависимости  от  результатов  освоения
учебного материала; 

 рационально сочетать различные технологии представления материала (текст, графику, аудио,
видео, анимацию). 

Кроме  общих  требований  есть  еще  и  специальные  требования  –  требования  к  содержанию,
структуре и техническому исполнению презентации или электронного урока или учебника: 

 достаточный объем материала, соответствие Государственному образовательному стандарту;
  актуальность, новизна и оригинальность; 
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 практическая содержательность, системность, целостность. 
При  создании  электронного  урока  необходимо  соблюдать  четкость  логики  изложения

теоретического материала с использованием всех цепочек рассуждений с помощью схем; четкость
постановки  задач,  подробное  комментирование  примеров  выполнения  заданий,  использование
различных  методов  и  средств  активизации  познавательной  деятельности  обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе (проблемные ситуации, исследование, игра, решение кроссвордов и т.д.).

В своей работе  я  использую обычные традиционные технологии ведения урока  теоретического
обучения, использую интерактивные и компьютерные технологии.

При  использовании  интерактивной  технологии  обучающиеся  становятся  полноправными
участниками учебного процесса, их опыт служит основным источником учебного познания. Я не даю
им  готовых  знаний,  но  стараюсь  побудить  их  к  самостоятельному  поиску.  По  сравнению  с
традиционным  обучением  в  интерактивном  обучении  меняется  взаимодействие  преподавателя  и
обучающегося: активность преподавателя уступает место активности обучающихся, а моей задачей
становится  создание  условий  для  их  инициативы.  Я  оказываюсь  в  роли  своеобразного  фильтра,
пропускающего через себя учебную информацию, и выполняю функции помощника в работе, одного
из источников информации. В своей работе я уже несколько лет использую эту технологию. Она себя
оправдывает,  особенно  при  выполнении  письменных   и  зачетных работ.  Обучающиеся  получают
задания,  находят  литературу,  прорабатывают  ее,  составляют  план  разработки  электронной
презентации.  Во  время  всей  подготовительной  работы  обучающихся,  я  выступаю  в  роли
консультанта. В ходе такой работы ученики глубже изучают тему или раздел темы, вырабатывают
навыки работы с литературой, текстом, компьютером. 

Разработка презентаций потребовала от меня большого труда и затрат времени, но несмотря на все
это,  мною  были  созданы  компьютерные  презентации  по  темам  «Фонетика»,   «Синтаксис»,
«Морфология» и т.д. В настоящее время я уже имею опыт создания электронных презентаций, и для
себя  определила  критерии,  которые  необходимо  учитывать  при  создании  и  разработке  учебных
компьютерных презентаций.

Критерии отбора содержания можно свести к следующим положениям: 
 отбираемый материал должен соответствовать тематическому плану; 
 отбираемый материал должен быть адаптирован для обучающихся; 
 отбираемый материал должен включать различные виды наглядности; 
 конструкция  содержания  должна  способствовать  классификации  и  систематизации  потока

информации, предъявляемой ученикам. 
Наряду  с  этим  компьютер  представляет  возможность  преподавателю  и  обучающемуся

подключаться к демонстрации, замедляя или повторяя, по мере необходимости, изучаемый материал;
управлять и моделировать процессы, систематизировать, классифицировать и фиксировать на экране
монитора необходимую информацию и т.п.

Таким  образом,  в  ходе  применения  информационных  технологий  в  своей  работе,  я  пришла  к
выводу, что более эффективное применение на каждом уроке будет тогда, когда используем не весь
урок,  а  фрагменты  более  сложных  вопросов.  Использование  мультимедиа  в  течение  всего  урока
неэффективно, проще и легче использовать фрагменты или конкретный вопрос.

Компьютерные уроки также эффективны в использовании обобщающих уроков, уроков-зачетов, а
также  уроков-семинаров,  игр.  Использование  традиционных  технологий  урока  в  сочетании  с
компьютерными  технологиями  повышает  работоспособность  обучающихся,  особенно  повышается
обратная связь диагностики ошибок, когда можно вернуться к любому вопросу и повторить его снова.

В заключение отмечу, что необходимо исходить из утверждения о том, что компьютер не заменит
учителя  или  учебник,  а  также  текст  художественного  произведения,  поэтому  он  рассчитан  на
использование  в  комплексе  с  другими  имеющимися  в  распоряжении  учителя  методическими
средствами. Современный педагог должен уметь работать с новыми средствами обучения хотя бы
ради того, чтобы обеспечить одно из главнейших прав ученика – право на качественное образование.
При этом следует твердо усвоить, что информационно-образовательные ресурсы не должны заменять
педагогических технологий. Они призваны оптимизировать затраты педагога, разгрузить его и помочь
сосредоточиться на индивидуальной и наиболее творческой работе – отвечать на непростые вопросы
любознательных учеников и,  наоборот,  пытаться расшевелить пассивных. И, конечно, учить ребят
видеть  красоту  слова,  красоту  окружающего  мира,  воспитывать  гражданина,  востребованную
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личность.  Думаю,  что  каждый  учитель  может  распланировать  свои  уроки  таким  образом,  чтобы
использование компьютерной поддержки было наиболее продуктивным, уместным и интересным, что
будет  способствовать  развитию  креативных  способностей  учащихся,  повышению  качества
образования. 
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН  

ОҚУ ТАПСЫРМАЛАРЫ АРҚЫЛЫ  ДАМЫТУ

М.Ж.Жұмағалиева 
 №82 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі.

Қызылорда болысы, Арал ауданы,Қаратерең ауылы.

Халқымыздың біртуар ұлдарының бірі,зерттеуші ғалым Ш.Уәлиханов: «Халықтың кемеліне келіп,
өсіп-өркендеуі үшін  ең алдымен азаттық пен білім қажет» деген болатын. Біз азаттық алған тәуелсіз
елміз.  Олай болса,  жаңа  мазмұндағы білім  жүйесін  қалыптастыру міндеті   алдымызда  тұр.Жаңа
мазмұндағы білім жүйесін енгізу үшін мұғалім  педагогикалық, психологиялық ,  философиялық ,
физиологиялық   т.б  ғылым  салаларының   тиімді  зерттеу  нәтижелері   мен   әлемдік  озық
тәжірибелердің алдыңғы қатарлы  идеяларын  басшылыққа алады.

Қазіргі   кезде   балалардың   ақыл  –ойы  мен  қабілетіне   қойылатын  талаптар  олардың  жас
ерекшеліктерін  ескере отырып күшейе түсуде.Сондықтан  әр  мұғалім  баланың неге  қабілеті  бар
екенін ерте танып,  оларға тапсырмалар бере отырып  шығармашылыққа баулиды.Шығармашылық
жұмыспен  айналыстыру арқылы  баланы ойлауға жетелеуге, оларды іздене білуге  қызықтыруға , іс-
әрекетке  баулып, өз беттерінше жұмыс жасауға қабілеттерін арттыра түсеміз.

«Шығармашылық»  сөзінің  негізгі  төркінін  алар  болсақ,   ол  «шығару»,   «ойлап  табу»  деген
мағынаны   береді.   Бұрын  тәжірибеде  болмаған  нәрсені  ойлап  табу,  жаңа  бір  жетістікке  қол
жеткізу.Шығармашылық қабілеттік –баланың өз бетінше жаңа бір  бейне құруы, яғни іс-әрекеттің
қандай да бір түрінде болсын жаңалық ашу арқылы, жасампаздық бейне жасау арқылы  өзіндік жеке
даралық  дамудың бір көрінісін  байқатуы.Шығармашылық  қабілеттің дамуы  оқушылардың зердесін
дамытумен байланысты  екенін негізге  ала отырып, оқу үрдісін тиісті  ұйымдастырудың , іс-әрекеттің
субьектісінің   шығармашылық  сапалық  ерекшеліктерінің  ,  сабақ  кезінде   және  сабақтан  тыс
кездерінде   диагностикалық  және шығармашылық тапсырмаларды  ұтымды қолданудың  мәні зор.

Оқушылардың шығармашылығын,  ізденімпаздығын қалыптастыруда   сыныптан тыс,  жеке  және
ұжымдық  жұмыстар ұйымдастыруда  пәндік апталықтар , үйірмелердің маңызы зор.

Педагогика  ғылымында   оқу  тапсырмаларының  әр  түрлі  жақтары зерттелген.И.Л.Лернер  «іс-
әрекет түрі»  белгісін пайдаланып , тапсырмаларды  мынадай түрлерге бөледі:

1) Білімді меңгеруге  бағытталған тапсырмалар;
2)Білімді  үлгі  бойынша  немесе   таныс  жағдайда   пайдалануға  бағытталған   репродуктивті

сипаттағы тапсырмалар;
3)Білімді таныс емес жағдайда  пайдалануға бағытталған  шығармашылық сипаттағы  тапсырмалар.
  Осылардың  ішіндегі  шығармашылық тапсырмаларды  орындау оқушының  өзіндік іс-әрекетіне

толық және кең мүмкіндік  береді, олардың ойлауына әсер етеді, сөйтіп шығармашылық  қабілеттерін
дамытуға септігін тигізеді.

  Мектепте білім берудегі басты мәселелердің  бірі- оқушылардың тек шығармашылығын дамыту
және оларды шынайы  өмірдегі дара тұлға етіп тәрбиелеу.

  Шығармашылық  қабілетті  адам  баласының  бойына  қалыптастыруда   сөз    өнерінің  берері
мол.Соның ішіндегі   бастауыш мектептегі    қазақ тілі  мен ана тілі   пәндерінде  шығармашылық
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тапсырмалардың  рөлі зор.
   Оқушыларды  шығармашылық жұмысқа  баулып,  олардың білменділіктерін , қызығуын  арттыра

түсу үшін , шығармашылық қабілеттерін  сабақта және сабақтан тыс  уақытта әртүрлі   әдіс-тәсілдерді
қолдануға болады.Осы орайда шығармашылыққа баулудың  өзіндік іс-әрекетін ұйымдастырудың  ,
сыннан  өткен мынадай түрлерін  атап айтуға болады:
- Мәтінге ат қояды, жинақтайды;
- Өз ойын еркін жеткізуге  берілген ізденіс  бағытындағы  тапсырмалар;
- Әңгіменің ұқсастығын салыстыру, бөліктерге бөлу, жоспар құру;
- Әңгіме құрастыру;
- Әңгімені жалғастыру;
- Ертегі мәтінін құрастыру;
- Қиялдау арқылы сурет салу;

    Оқушының көркемдік шешім табуға  жетелеу үшін  қиял, ұшқыр  ой туу қажет.Мұнда оқушының
өзіндік ізденісі , пікірі  байқалады.Оқушыға өз бетінше ертегі әңгіме, мәтінді жалғастыра жазу  және
аяқтауды   тапсырамын.Аяқталмаған  мәтін  бойынша  жұмыс  жүргізудегі   мақсат  арқылы
оқушылардың өз бетінше  сюжет ойлап, әңгімені әрі   қарай жалғастыра отырып,  сәтті шешім тауып
аяқтауға дағдыландырамын.Бұл жұмыста  оқиғаға тән көріністер   суреттер ,  түрлі сюжеттер орын
алады.Оқушы сол көріністерді  қиялмен суреттеп, оқиғаны дамыта отырып, шығармашылық жұмыс
істейді.

  Шығармашылық  қабілетті  ашудың  көзі  –  оқушылардың   өз  бетінше  жұмыс  істеуі  болып
табылады.Бұл  бағытта  төмендегідей  жұмыстар арқылы  таным   көкжиегін  арттыра түсемін.

1.Логикалық ойын  дамытатын тапсырмалар:
-  Сөзжұмбақ
- Ребус
- Мақал-мәтел, жұмбақ
- Ұйқасын тап.

2.Берілген тапсырманы түрлендіру:
- Мәтін мазмұнын  өңдеу
- Өлеңді қарасөзге айналдырып жазу
- Мәтін бойынша диалог  құру

3.Әдеби шығармашылық жұмыс:
- Әңгіме, ертегі жазу
- Жаңылтпаш, жұмбақ, ертегі құрастыру
- Шығарма,  эссе жазу

Оқушыларға берілетін  шығармашылық тапсырмаларында  сөзжұмбақ  пен ребустардың шешуін
табу баланы  жүйелі ойлай білуге қалыптастырады.Адамгершілікке, адалдыққа,  еңбекке, ата-анасын
құрметтеуге, отанын сүйе білуге тәрбиелейтін мақал-мәтелдердің орны ерекше. Оқушыларға  әр түрлі
жануарлардың, табиғаттың,  отбасы мүшелерінің суреттерін бере отырып,  суреттер бойынша мақал-
мәтелдерді    құрастыртамын .Мысалы:   оқушыларға  орман,   адам,  бұлбұлдың суреттерін берген
кезімде  олар  сол  суреттерді  қатыстырып  «Отансыз  адам,  ормансыз  бұлбұл»  деген  мақалды
құрастырды.

Оқушыларға  тапсырмаларды   өтілген  тақырыпқа   немесе  белгілі  бір  тақырыппен   жаздыруға
болады.Бастауыш сынып оқушысына  шығармашылықтың алғашқы сатысын  іс-әрекет және ойын
түрінде бастаған   жөн.Себебі : ойын баланың  дамуындағы  ең күшті әсер ететін құрал.Бастауыш
сыныптардағы  сабақтарда   дидактикалық  материалдарды  өткен   материалды  пысықтау,  қайталау
кезінде  қолданған  тиімді.Өйткені  бастауыш сынып оқушылары жас  ерекшеліктеріне  байланысты
ойынға  өте  ынталы  келетіндіктен  ,  тез  сергіп,  тапсырмаларды  жылдам  ,  әрі  дұрыс  орындайтын
болады.Ойындардың қажеттігін іріктеп алу – мұғалімнің өз шеберлігіне байланысты. Өз тәжірибемде
ана тілі сабағында оқушылардың    танымдық  қабілеттерін  дамытуда «Кім жылдам?»  ойындарын
ойната отырып,   берілген тапсырмалар бойынша  мысалы: аққудың суретін көрсету арқылы  жылдам
ол туралы не білетіндіктерін айтып береді.  

Оқушылардың  шығармашылық  қабілеттерін    дамыту  барысында   жүргізілген  жұмыстардың
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нәтижесінде  оқушылар бір-бірімен тығыз қарым-қатынасқа түседі, сабақта белсенділіктері  артады,
бірін-бірі оқытады, үйретеді.Сонымен  бірге  сыныптағы қарым-қатынас  мектеп пен оқушылардың
жаңа  өмірлік  маңызы  бар  проблемаларын  құруға  мүмкіндік  береді.  Сыныптағы   оқушылар
түсінбейтінін топта  бір-бірінен сұрап талқылап , топтағы оқушылардың  сабаққа толық қатысуына
ықпал  жасалады.Бастауыш  сыныптан  бастап  өз  бетінше  жұмыс  істеуді   үйренген  бала   жоғарға
сыныпқа барғанда  жұмыстың қай түрін болса да меңгеруге бейім болады.

Оқытудың интерактивті әдісін ұтымды  пайдалану  оқытудың шығармашылық сипатын  күшейтуде
маңызы ерекше.Бұл үдеріс оқушының  оқу әрекетін жандандыра отырып, сөз өнерінің ерекшеліктерін
түсініп тануға, ой көзімен зерделеуге  негіз болатын білім, икем дағдыларын қалыптастырады.Сабақ
барысында   көркем  шығарманы   талдау,  түсіндіру  кезінде    «Неліктен?»,  «Неге?»,   «Сен  қалай
ойлайсың?» , «Онымен не түсіндіруге болады?» т.б сұрақтар қою арқылы  оқушылардың ойына түрткі
саламын  .Себебі,  оқушылардың  ойлау  қызметі   сұрақтар  қою  арқылы   күшейтіле  түседі.Бірақ
сұрақтың бәрі  бірдей оқушының ойлануына  түрткі бола бермейді. Сондықтан сұрақты  проблемалық
түрде  қою  қажет,  онда  көркем  мәтіннің   ішкі  логикалық   мәнін  ашуға  мүмкіндік
ашылады.Оқушыларға  интеллектуалдық   қиындық   тудыратын  сұрақтар   проблемалық  сұрақтар
болып табылады,  өйткені  оларға  берілетін  жауаптар   оқушының бұрынғы білімінде   де,  мұғалім
ұсынатын ақпаратта  да  жоқ.  Сондықтан  балаға  ойлануға  ,  ізденуге  тура  келеді.  Мысалы:   «Егер
кейіпкердің орнында сен болсаң не істер едің?» деген  сұрақты  оқушыларға қойғанда ,  олар бұл
проблеманы шешу үшін  өздерінің болжамын  айтып берді, ой қорытындысын жасады. 

Тірек сигналдық  оқыту жүйесі бойынша  көркем шығармаларды оқыту  барысында  оқушының
ішкі ойлауын  жетілдіпуге әсер ететін  семиотикалық  әдісті  қолдану  тиімді.   «Семиотика» грек
тілінен аударғанда  «белгі» деген мағынаны береді.Дайын модельдер,  символикалық белгілер , тірек
сызбалар  көркем  шығарманың   мәнін  терең  түсініп,  оның  мазмұнын  жүйелеп  айтуға
көмектеседі.Бірте-бірте  оқушылар   тірек  сызбалардың қарапайым   түрін  сызуға  ,  оқу  материалы
бейнеленген  тірек сызбалар арқылы  көркем шығарманың авторы  туралы тұтастай  мәлімет айтуға
дағдыланады.Сызба   арқылы   әрекет  ету  баланың   сабаққа  деген  қызығушылығын  тудырып,
кейіпкерлерге  мінездеме  ,  сипаттама   бере  білуге  ,  тақырыпты   кешенді  түрде  таңдай  білуге
мүмкіндік  алады.Мысалы:  мәтіндегі  кейіпкерлерге   тірек  сызба  арқылы мінездеме  беру  ,  көркем
шығарманың негізгі  идеясына  тірек  сызба  құру  т.б  тапсырмаларын  оқушылар өздері  бірлесе  ,
топтаса жасайды.  Сызба жұмысы ережелерді нақтылап , қорытынды жасауға тікелей ықпал етеді.

Шығармашылық тапсырмалар түрлеріне тоқтала кететін болсам, өз сабағымды өткізуде  кеңінен
қолданатын  тапсырмаларым мыналар:

Сыныптағы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін  дамыту  мақсатында  «Қыз қызықтары»
тақырыбында оқушыларға тапсырма бердім.Оқушылар  қысқы   табиғатты суреттей отырып,  қыс
мезгіліндегі   табиғаттағы  ерекшеліктер,   демалыс  күндеріндегі  есте  қаларлықтай   қызықты
оқиғалары,  табиғаттағы серуенге шыққандағы   алған әсерлері жайлы  бірі өлең шығарса, бірі әңгіме
құрастырып жазды.Ал сурет салуға ерекше қабілетті оқушылар  қыс  мезгілі туралы сурет салып, өз
ойын жеткізе білді.

Ана  тілі  сабағында  М.Дүйсеновтың «мен қалай торғай болдым?» әңгімесін оқыған кезде мен
оқушыларға «сендер  адамнан басқа  не болғыларың келеді?» деген сауалыма  олар өз ойларын шағын
әңгіме түрінде  жазды.

«Мен   егер көбелек болсам,  гүлден гүлге қонып, табиғаттың әсем көркін тамалар едім.мен өзімнің
жауларымнан  сыртқы реңім арқылы қорғана аламын.Мен барлық балалр жақсы көреді.Бірақ , мен
жаман баланың қолына тап болмасам екен.»      Әбдіреймова Ж

«Мен    бір  сәт   қыран  құс  болғым  келеді.Биіктен  самғап,  жерге  жоғарыдан  қарағанды
ұнатамын.Алыс-алыс  жерлерді  шарлағым келеді.Қырандай  күшті,  епті  болуға  ұмтыламын.Шіркін,
менің арманым бір рет орындалса ғой.» Нағашыбаев Даниал.

Оқушылардың қиялы жүйрік, олардың армандыра өте көп.Әр сабақта олар өздеріне тапсырылыған
тапсырмаларды  ұшқыр қиялдарымен көркем орындауға тырысады.Олар әр сабақ сайын бұрынғы
жазған жұмыстарынан да  артық орындауға ұмтылады.

Сабақ барысындағы іс-тәжірибемді  қорытындылай келе  мынадай тоқтамға келдім:
- Шығармашылық  тапсырмаларды қолдану арқылы баланың  пәнге деген қызығушылығы арта
түседі.
- Оқушылардың білім сапасы  күн сайын артады.
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- Балалардың  ойлау  қабілеттері  ,  шығармашылық  тапсырмаларды  орындауға  бейімдік
қабілеттері артып, дамиды.

  Шығармашылық оқушыны ізденуге  жетелеп, өз ісіне сын көзбен қарай білуге , өзін өзгелермен
салыстыра  білуге   мүмкіндік   туғызады.Шығармашылық  жұмыстарды  белсене  қызығушылықпен
орындайтын  әрбір баланың өмірден өз орнын таба білетін, ойын еркін жеткізе алатын тұлға болып
қалыптасуына  мүмкіндік ашылады.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Бастауыш білім журналы. №3. 2007 жыл
2. Бастауыш мектеп журналдары  №1,3.    2010 жыл
3. Тәрбие құралы журналы. №6.2010 жыл
4. Ана тілі оқыту әдістемесі.
5. С.Рахметова, Т.Әбдікәрімова, Р.Базарбекова.     Алматы «Атамұра» 2011 жыл 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Қызылорда қаласы №171 Ғани Мұратбаев атындағы 
орта мектебінің қазақ тілі мен 

қазақ әдебиеті пән мұғалімі Аженова Эльмира

9 сынып 
Сабақтың тақырыбы:   Қыз Жібек жырындағы салт – дәстүрлер
Мақсаты: А) оқушыларға Қыз Жібек  жырындағы салт-дәстүрлер  туралы  мәлімет бере отырып,  

салт – дәстүрлердің  ерекшелігін,Ә) қазіргі  заманмен  салыстыра отырып ұйымдастыру.
Тәрбиелік:  Оқушылардың Қыз Жібек  жырындағы  талапкердің  мінез-құлқы, орынды іс-

әрекеттерін талдау арқылы адамгершілікке, кішіпейілділікке, мейірімділікке, қамқорлыққа баулу;    Б) 
Оқушылардың ой еркіндігін, эстетикалық сезімін ояту. Көркем сөз айырмашылықтарын білгізу, 
өздігінен білім алуға баулу.

Көрнекілік:  Бейнетаспа, слайдтар т.б. Қыз Жібек пен Төлеген кітаптары 
Пәнаралық байланыс: Тарих,география,музыка
Түрі : жаңа сабақ
Әдісі: 1. Проблемалық оқу
Барысы: І. Ұйымдастыру Оқушылардың оқу құралдарын тексеріп, сыныпты түгелдеу.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау
Үйге берілген:  Қыз Жібек жырын пысықтау
Сұрақтармен қорыту:

- Қыз Жібек жырындағы кейіпкерлерді ата?
- Қыз Жібек кімнің жыры?
- Төлегеннің әкесінің аты кім?
- Базарбай неше  үлынан айырылған?
- Тқлеген қай  жердің қызына ынтық болды?
- Қаршыға кім?
- Сырлыбай  ханның  көші қайда көшіп барады?\
- Төлеген  Жібекке қандай уәде береді?
- Төлегеннің інісінің ат кім?
-  Тқлеген кімнің  қолынан  қаза тапты?
- Бекежанды кімдер өлтірді?
- Хорен ханға  Қыз Жібек  қандай айла ұйымдастырды?
- Хореннің тұлпарының аты кім?
- Қыз Жібек  Сансызбай мен  Шегеге қосылып, қай  елге жол тартты?
- Шеге жырда қандай бейнемен  көрінген?

 ІІІ Жаңа сабақ 1.Оқушылардың  назарын бүгінгі сабаққа аудартам.
Кіріспе сөз    М.Шаханұлының  өлеңін оқу
...Тағдырыңды тамырсыздық індетінен  қалқала.
Әр адамға  өз анасынан  басқа да,
Жебеп тұрар, демеп тұрар  арқада
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Болу керек құдіретті төрт ана,
Туған жері – түп қазығы, айбыны
Туған тілі таусылмайтын байлығы
Туған дәстүр, салт-санасы тірегі
Қадамыңа шуақ шашар үнемі
Және туған тарихы, еске  алуға қаншама . . . 
Төрт анасын қорғамаған халықтың
Ешқашанда бақ жұлдызы жанбаған
Қасиетті  бұл төрт  ана  тағдырының тынысы
Төрт ана үшін болған  күрес – күрестердің  ұлысы

Иә,  тағдырымыздың  тынысы болған төрт анасы қорғау елімізді қорғау, халқымызды  сақтау. Осы 
туған  жерімізді, Отанымызды, салт-дәстүрді сақтау үшін  қазақ  халқының  басынан небір  қиын  
сәттер, кезеңдер  өтті. Сол ата-бабаларымыздың  еңбегін  сақтап,  Отанымызды, тілімізді, елімізді,  
салт –дәстүрлерімізді, дінімізді сақтау біздің парызымыз.

Қазір біз өзімізді Қызылорда қаласының Қоғам Тв телестудиясына түсірілімде отырмыз деп  
есептейік. Мен жүргізушімін.        

             Оқушылармен ой бөлісу
- Бірінші сауалым.

-Қазіргі заманда  Төлеген мен Қыз Жібек секілді  бойжеткен мен ер жеткен азаматтардың  бойынан 
асыл қасиеттер табыла ма?
- Дәстүрдің озығы  мен тозығы дегенді қалай  түсінесіңдер?
- Оқушылар жауабы
- Ұстаздарға сауал қойылады.

Иә, рас қай халықты алсақ та, олардың өзіне тән  тұрмыс тіршілігі , күн көрісі, әдет-ғұрпы, салт-
санасы болатынын білеміз.  Қоғамдық өмірінің, экономикалық  жағдайларының  ілгерілеп дамуымен  
байланысты  халықтың  тұрмыс күйі,  әдет-ғұрпы, салты, сана сезімі дүниеге көз-қарасы т.б. біртіндеп
өзгеріп отырады. Сөйтіп бір заманда  туып, біртін келе  көп уақыт бойына қалыптасқан белгілі бір 
жүйеге қалыптасқан  дағдыға  айналған тұрмыс –тріршілік әдет-ғұрып салт- сананың алғашқы 
мазмұны біртіндеп ескеріп заман талабына сай жаңа мазмұнға ие бола бастайды. Осыған орай ауыз 
әдебиеті оның ішінде  тұрмыс-салтқа байданысты түрі де дамып өзгеріп отырған. 
- Балалар тұрмыс салт-жырларының қандай түрлері бар?
- Үйлену салтына байланысты қандай  жырлар бар?
- Көңіл күй білдіретін өлең жырлардың қандай түрлері  бар?

Топпен жұмыс 
Оқулықпен жұмыс жасау
І топ     Падишадан кем емес ер Төлеген келбеті         51 бет
ІІ топ    Ақмарал атым Жібек ... 56 бет
ІІІ топ   Қаршыға мен Шеге  58 бет 
 (оқушыларға  мазмұнын ашып айтқызып, ой-пікірін тыңдау)
 Шығармашылық жұмыс
І топ.    Үйлену салтына байланысты айтылған өлен жырлардың жастар тәрбиесіне ықпалы (мәтін 

жазу)
ІІ топ      Өлеңмен жер қойнына кірер денең    (Абай)                           (Эссе жазу)
ІІІ топ.     «Өмірдегі қызықтың бәрі өлеңмен, 
                 Ойласаңшы,  бос қақпай елең селең»  (Абай)                        ( ой толғау)

Оқушылардың шығармашылық жұмыстары  тыңдалып,  сұрақтар қою барысында ойларын 
жинақтау.    

ІІ. Бейнетаспа көрсетіліп, оқулықпен бейнетаспаны салыстыру.                          Қорытынды           
Міндетті деңгейлік сұрақтар                                                                                                   Жырдағы 
салт –дәстүрлерді ата :                                                                                                           1. «Беташар», « 
Жар-жар» жырларында қандай тәрбиелік мәселелер  сөз болады?                       2. Қоштасу, жоқтау  
өлеңдернің тақырыптарын және тәлімдік мәнін  ажыратыңдар.                          Мүмкіндік деңгейлік 
сұрақтар                                                                                                 1.Төлегеннің қазасы, оның әуеге 
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ұшқан алты қазбен қоштасуын  жырдың қай түріне жатқызамыз?                                                                
2.Одан Төлегеннің қандай жан өксігін, жан ізігілігін танып білдіңдер?                              3.Жібектің 
Сансызбаға қосылуына қалай қарайсыздар? Оның түпкі тамыры неде?                      4. Менің сабақтан 
алған әсерім?                                                                          Бағалау  Оқушылардың білімін 
бағалау.                                                                                      Үйге тапсырма   1.Қыз Жібек – 
адамгершілік пен адалдықтың,  ақылдылық пен парасаттылықтың символындай  асқақ тұлға 
(шығарма жазу). 2.Ұйқас түрлеріне талдау жасау.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Шаған ауылы № 37 орта мектептің 

ІІІ деңгейлі информатика пәі мұғалімі 
Есенкулова Нурбина Маратовна  

Тізбектелген сабақтар топтамасынан алынған сабақ  
бойынша есеп бір рефлексивтік есеп (2000 сөз)

Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептері педагогтарының біліктілігін арттыру
курстарының бағдарламасынан   күтілетін  нәтижелер  оқушылардың қалай  оқу  керектігін  үйреніп,
соның нәтижесінде еркін,  өзіндік дәлел-уәждерін нанымды жеткізе білетін, ынталы, сенімді,  сыни
пікір-көзқарастары жүйелі дамыған, қазақ, орыс, ағылшын өз деңгейінде меңгерумен қатар, сандық
технологияларда  құзырлылық  танытатын  оқушы  ретінде  қалыптасуын  қамтиды.  (МАН,6  б)  Осы
курстың  бағдарламасының   мазмұнына  тоқталсақ,  берілген  модульдер  біртұтас  кешенді  сипатта
ұсынылған:

• Білім берудегі жаңа тәсілдер;
• Сыни ойлауға үйрету;
• Оқуды және оқу нәтижелерін сыни бағалау;
• Оқу тәсілдерін жетілдіру үшін оқытуда ақпараттық- коммуникациялық технологияларды және

сандық жүйелерді пайдалану;
• Дарынды және талантты балалармен жұмыс жүргізу;
• Оқушылардың  нақты  жас  топтарында  оқытудың  психологиялық-педагогикалық

ерекшеліктері;  
• Орта білімдегі басқарушылық пен көшбасшылық (МАН,12б)

Тәжірибе  кезеңіндегі  тізбектелген  сабақтар  топтамасының  бірінші  сабағын  7  “А”  сыныбында
Компьютердің негізгі құрылғыларының   міндеттері  мен  мүмкіндіктерітақырыбындажоспарладым.
Себебі  ең  алғашқы сабақта  сәтсіз  тұстарым көп болатындықтан нәтижесін  түзете  отырып,  келесі
сабақтарымда  сол  сәтсіз  тұстарымды  болдыртпау  мақсатында  алдым.Бұл  сабаққа   мен  мынадай
мақсат қойдым.  Оқушылар дербес компьютермен танысады.  Компьютердің негізгі    құрылғылары
процессор,  жүйелік блок, пернетақта,  тышқан қызметтерін біледі.  Бірлесіп жұмыс жасауға, талдау
жасауға үйренеді.  Кеңейтілген тапсырмалар арқылы оқыта отырып өз бетінше оқуға машықтанады.
Сыни тұрғысынан ойлауға, өз бетінше оқуға үйренеді.

Біріншіден сыныпта ыңғайлы атмосфера қалыптастыру үшін парталарды екеуден біріктіріп, бес-
алты орындыктан қойып,   топтасып жұмыс жасау үшін дайындап алдым.  Сыныптағы оқушыларды
топқа  бөлу  әр  түрлі  түстерді  гүлге  ұқсас  етіп  партаға  қойдым,  оқушылар  сол  түстерден  өзіңнің
табиғатыңа жақынын,  ұнағанын таңдап алды. Топқа бөлуде М және Н есімді екі оқушымда бір түсті
таңдап, келіспей  қалды: 

Мұғалім - «М» есімді оқушыға  неге саған көк түсті таңдамасқа? 
Мұғалім - Ол түс біздің елімізде ненің символын білдіреді?",- деп ашық сұрақты сынып

оқушыларына жалпы қойып едім. 
А есімді - көк аспанның, байрақтың түсі,
Ж есімді - тәуелсіздіктің, егемендіктің символы, - деген жауаптар берілді. Содан соң «М»

есімді қыз үлкен мақтанышпен көк түсті алды.
Оқушылар болса өздерінің тарапынанменімен бірге тәжірибе жасауға, жаңа әдіспен жұмыс жасауға

дайын екенін  айтты.  Сабағымның барысында  («Үндемей қалмау» ойыны,   «Жаңа сабақ» айлағы,
«Мәтінді  оқы»,  «Сиқырлы  қалам»,  «Сергіту  сәті»,  «Бағалау  критерилеріне»)   негізделіп
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ұйымдастырылған бұл сабақтың маңыздылығы сабақ барысында ашыла түсті. Ендігі кезекте топта
өздерінің рөлге қалай бөліну керектігін түсіндіріп өттім.  Сабақты жеңіл  бастау үшін оқушыларға
АКТ-ны  қолдана  отырып  сергіту  сәтін  интербелсенді  тақтада  видео-ролик  көрсету  арқылы  дене
жаттығуларын жасатуды ұйымдастырдым. 

О есімді оқушым     - Апай, енді күнде осылай сергіту сәтін жасап отырайықшы деп, К есімді
-   Күнделікті  бойымызды кішкене сергітіп отырсақ,  топта  шаршамай жұмыс жасаймыз,  -  деп өз
пікірлерін айтты.Сабақ барысында оқушылардың айтқан пікірі мен үшін құнды. Болашақта сергітудің
оқушыларға қажеттілігін ескере отырып, түрлендіре отырып, қолданамын деп шештім.

Осы  мақсатқа  сүйене  отырып  сабағымды  бастап  кеттім.  Өткен  тақырыпқа  шолу  мақсатында
интербелсенді  тақтада  тест  жұмысына  пайдаландым.  Бұл  мини-тесттің  тиімділігі,  оқушылар  ой
қозғай  отырып,  өтілген  тақырыптарды  пысықтайды.  Тапсырманы  орындауда  оқушылар  интер
белсенді  тақтамен  жұмыс  жасауға  қалыптасады.Жаңа  тақырыпты  ашу  мақсатында  оқушыларға
«сиқырлы қалам» әдісімен, «Үндемей қалмау» ойынында ашық және жабық сұрақтар қойдым. 

Мұғалім - Балалар дербес компьютер дегенді қалай түсінеміз? 
А - Ойын ойнауға, кино көруге болады, апай
Мұғалім - Ой, шіркін! Жарайсын! Компьютермен ноутбуктің айырмашылығы неде деп ойлайсын –

деп түрткі сұрақ қоя отырып керібайланыс жасадым.  
А - Өзіңмен бірге алып жүруге жеңіл, ток көзінсіз, аулада отырып та жұмыс жасауға болады деп

топтағы көшбасшы жауап айтты.
Мұғалім -  Олай болса,  бүгінгі  жаңа тақырыпқа көшейік,  - деп интерактивті  тақтада 7 сыныпқа

арналған  электрондық  оқулықты  пайдаландым.  Тақтада  жаңа  тақырып  бойынша  жасалған
таныстырылымды оқушылар қызықтап көріп-тыңдады. Содан соң тақырыптағымәнмәтінді Джигсо 1
әдісімен  бөліп  оқуға,  топта  талқылауға  10  минут  уақыт  бердім.  Оқулықпен  жұмыс  жасауда  топ
мүшелері ұйымшылдық таныта білді.  Себебі,  бұл әдісте талданып отырған мәселе бойынша әрбір
оқушы  өз  топшылауын,  өз  пайымдауын  білдіреді,  өзіндік  дәлелдер  келтіреді,  басқалардың  ой
түйіндерін  сынайды,  олардың  мәнді  –  мағыналы  жақтары  жөнінде  өз  пікірін,  өз  тоқтамын
тұжырымдайды.  Осы  сәтте  берілген  мәнмәтінді  оқи  отырып  жаңа  тақырып  бойынша  ойларын
дәптерге түртіп отырды. Оқушыларға сикырлы қаламды ұсына отырып, сыни сұрақ қойдым.

Мұғалім: - Сендер қалай ойлайсыңдар,  компьютерді әмбебап компьютерге жатқызуға бола ма?
Н есімді - Ия, апай ол өте тиімді, қажет, әмбебеп құрал.
К есімді -  Қазіргі заманда компьютер арқылы да үйден тыс отырып басқаруға болады ғой.
А есімді  - Компьютермен басқарылатын роботтарды да ойлап  тапқан.
Б есімді -    1 секунд ішінде алыстан жедел хабарламалар алып, хат алмаса аламыз.
Мұғалім - Жарайсындар, мұндай ақпаратты сендер қайдан алдыңдар? 
О есімді  - Теледидардан, интернеттен деп жауап берді.
Мұғалім- Керемет, бәрекелді – деп, жаңа тақырып бойынша ойларын кеңейту үшін әр топқа постер

мен  фламастер, желім, стикер тараттым.
Сұрақты дұрыс қоя білсек, балалар ұтымды ой айтады. Ойдан ой туындап баланың миы белсенді

жұмыс істейді.
Олай болса,  сендер постерде «дербес компьютер мен құрылғыларының туралы не білесің, олардың

міндетін ашып, әрбір құрылғының мүмкіндіктерін зерделеп жасау керектігін айттым. Талқылауға 5
минут, постер жасауға 10 минут уақыт бердім. 

Әр топтың жұмыс жасау кезінде берілген   тапсырмада  сыни  ойлау  жүрді деп ойлаймын. Себебі
оқушылар талдау жасап жатқан кезде бірінің пікірімен  бірі   келіспей  жатқан  жерлеріде болды.
Мерсердің зерттеуіне сәйкес топта зерттеушілік әңгіме жүрді.Барнс пен Мерсер зерттеушілік әңгіме -
мұғалімнің оқушыларды әңгімеге тарту кезінде өзара дамыту қажет болып табылатын әңгіменің түрі
деп айтқан.

 Әркім ақылға қонымды мәлімет ұсынып, бір – біріне қарсы сұрақтар қойды. Қарсы пікір болған
жерде оқушымен оқушы арасында диалог болады.Айтқандарын дәлелдеп, топта келісімге келді.

Оқушылар топтық жұмыс жасауда, постер арқылы тұжырым жасай отырып, белсенділік танытты.
Постермен жұмыс орындауда «Қ» есімді ұяң оқушымның сурет салуға  дарындылығы көрініс тапты.
Постерді әдемілеп әрлеуге белсенділігі  өзіме қатты ұнады.Фриман зерттеуі  бойынша бұл баланың
бойынан өз білімін жетілдіру, өзінің  ойын сурет арқылы басқалардан ерекшеленгенін байқадым. 

Мен оқушылардың деңгейіне байланысты жұптастырғанда бірі жақсы оқыса, бірі нашарлау оқитын
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оқушымен  қатар  жұптастырып  орындауына  ықпал  жасадым.  Бірлесіп  жұмыс  жасау  арқылы  да
оқушылар  өздерімен-өздері ой бөлісіп, талқылауына, бірінің білмегенін бірі айтып түсіндіруіне көп
көмегі бар екен. 

Әр  топтың көшбасшысы мен  баяндаушына  сиқырлы  каламды  ұсынып,   постерлерін  қорғауға
шығуын  өтіндім.  Үш  топта  ойларын  корытып  нақты  дәлелдемелермен  қорғай  білді.Эстетикалық
талғамға сай дайындаған постерде болды.

2 – топтағы Н есімді оқушы топта баяндамашы қызметін алған екен,  ол топ төрағасы А есімді
оқушымен бірге бірлесіп жасаған постерлерін алып, ортаға шықты. Ол меншілдікке салынбай постер
жасауда  кімнің  идеясы  маңызды  болды,  кім  әрлеу  жағына  белсене  ат  салысты,  басқада  топ
мүшелерінің топта белсенділік танытқанын ашып айтты.

Н есімді - біз барлығымыз топта бірігіп жұмыс жасағанымыз ұнады  - деп постерін қорғай жөнелді.
Топта  ынтымақтастық  атмосферасы  өрбігенін,  олардың  топтық  жұмыс  арқылы  өзін-өздері

реттелгені көрінісін тапты. Барлық топтың жұмысында байқағаным еркіндік болды, бір-біріне барып
әр топтың постерін сынап, салыстыру жасап жатты.

Осы сәттеоқушыларға 2 жұлдыз, 1 ұсыныс арқылы топтық жұмысты бағалауларын өтіндім. 
Ф -  Апай,  бұл топпостерлерінің  мәнін  ашып,  ойларын жақсы жеткізді.  Біірақ болашақта  сурет

салуда ашық бояуларды қолданып, жиектерін  сәндеген болса деп ұсыныс айтқым келеді.
Мұғалім - жарайсын, ұсынысты қабылдаймыз ба? Жақсы, ал мына 3 топ жасаған жұмысты қанекей

кім бағалайды екен?
Бұл  постерде  ережеге  нақты  жауап  көрсеткен,  эстетикалық  талғамға  сай  жасалыпты.  Осы

жердеМерсер мен Фишердің зерттеуіндегі оқушыларға өз бетінше орындай алмайтын тапсырмаларды
бермеу,  өзі  орындалатын тапсырманы беру  барысында  үлкен  нәтижеге  қол  жеткізетіндігіне  көзім
жетті.

Құзыреттілік  тапсырма  беру  барысында  оқушыларға  топта  «Эссе  жазу»  арқылы   жеке  жұмыс
жасалды. Онда компьютердің негізгі және қосымша бөліктерін атап, қызметтері мен мүнкіндіктерін
ашып  жазу  болатын.  Т.  есімді  оқушының  танымдық  қабілеті  кең  ауқымды  екенін  байқадым.  Ол
ерекше шеңберден шығып, өзінің дербес компьютерді жақсы пайдалана алатынын, ойын жазып қана
қоймай  ауызшада  жауап  бере  отырып  топта  көшбасшы  екенін  айқындады.  Құзырлы  оқытудың
маңызды факторы мұғалімнің оқушының тақырыптың мәнін өз бетімен меңгеруін түсінуі мен бағалай
алуы болып табылады.(МАН, 8-бет)

Мұғалім - Ал, балалар Т. есімді оқушыны қалай бағалайсыңдар? – деп едім, олар қол соғу арқылы
баға берді. 

Берілген  тапсырмалар  мен  іс-әрекеттер  оқушылардың  жас  ерекшелігіне  сай  ұйымдастырылып
отырды. Әр топ бірлесе отырып, осы сұрақтар топ ішінде талқылады. Мені таңғалдырғаны талқылап
болғаннан кейін  топ ішінен үнемі  назардан тыс қалатын оқушым шығып,  сұрақтарға  ерекше бір
сезіммен жауап берді. Ынталандыру мақсатында ол оқушыға 2 гүл шоғын ұсынып мадақтау айттым. 

Дегенмен де, оқушылардың топтық жұмыс барысында әр оқушының сыни тұрғыдан ойланудың
арқасында  тұлғаға  сипаттама  бере  отырып,  өз  ойларын  ортаға  салды  және  оқушылардың  сыни
тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамытуға арналған мұндай әдістер, әсіресе, табиғатынан тұйық, өз ойын
тәптіштеп  түсіндіруге  шалағай,  талданған  мәселелерден,  баяндалған  тақырып  мазмұнынан  тиімді
байлам, түйін жасауда жасқаншақтық байқататын оқушыларға пайдасы ұшан теңіз деп ойлаймын. 

Оқушылардың істегендері  мен айтқандарын тыңдап, талдай отырып,  оларға жауап берген кезде
мұғалімдер оқушыларға білім беруде тиімді қолдау көрсету мүмкіндігіне ие болады. Жеке тұлғаға
бағытталған оқыту мен оқушыларды бағалаудың жаңа әдістері оқушының білімге деген құштарлығын
арттырады, ынтасын жоғарылатады (МАН,48 бет).

Диалогтік  оқыту бұл сабақта белсендірек,  балалар үшін қызықты және маңызды роль атқарды.
Білім беруді диалогтік тәсілмен дамытудағы сұрақтардың маңызын қарастыратын болсақ, сұрақ қою
арқылы мұғалім:

-оқушыларды тақырып бойынша және сындарлы сөйлеуге ынталандырады; 
-оқушылардың шынайы қызығушылығы мен сезімдерін анықтайды;
-білімге құштарлықты дамытады және зерттеуге ынталандырады;
-оқушыларға білімін қалыптастыруға көмектеседі;
-оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауына ықпал етеді;
-оқушыларға сыни тұрғыдан ойлауға көмектеседі;
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-оқушылардың бір-бірінен үйренуіне, басқа оқушылардың идеяларын
құрметтеуіне және бағалауына ықпал етеді;
-әңгімелесу мен ой елегінен өткізу көмегімен ойын жинақтауға  көмек
береді, іс - әрекеттерін тереңдетеді және шоғырландырады;
-білім беруді қиындататын қиындықтар мен түсінбестіктерді
анықтайды. (МАН 41 бет)
Сабақ  барысында  формативті   бағалауды  жүргіздім.  Бағалау  топ  басшысының  әр  топ  мүшесін

белсенділігіне қарай бағалауы және мұғалімнің сабақ барысында бақылау арқасында түртіп алу әдісін
пайдалану  арқылы,  дара  оқушыларға  жеке  тапсырмалар  беру  арқылыжүрді.    Осы  жерде
оқушылардың өзін - өзі бағалауы, топ ішінде бағалауы өз - өздерін реттеуге, өз бағасын мойындап,
әділ бағалауды, баға үшін бір – біріне ренжімей түсіністікпен қарауға дағдыланды.  Сабақ барысында
барлық  топта  белсенділік  танытып,  құмыраларына  гүлдерді  жинай  алды.  Оқушылар  кұмырада
жинаған гүлдердің санын айтып,  өздерінің шынайы бағасын біліп,   болашақта мұғалімнің қойған
балдық бағасына оң көзбен қарайтын болады деп үміттенемін. 

Топта көшбасшы болған оқушылар сұраққа нақты жауап беруге тырысты. Ал, кейбір оқушыларыма
сұрақ қойып, жауап аларда кідіріс бермегендігім сәтсіз жерім болды. Қате жауаптар да болды, бірақ
олардың көңілдерін түсірмей дұрыс емес деп айта алмадым.  Қателерін өздеріне табуға мүмкіндік
беріп, кішкене жауабыңды толықтырып жіберші деп кідіріс жасадым.  

Харгривс пен Гэлтонның тұжырымдарына сүйенетін болсақ, мұғалім сұрақ қойғаннан кейін кідіріс
жасаумен  қатар  сұраққа  жауап  алғаннан  кейін  де  кідіріс  жасау  қажет  екені   атап  көрсетілген.
Ойлануға берілген уақыттың ұлғаюы (әсіресе күрделі  жауаптар үшін)  оқушыларға өз  жауаптарын
түзетуге,  нақтылауға және дұрыстауға  мүмкіндік  береді.  Сонымен қатар уақытпен де санасуымыз
керек- жабық сұрақтармен қатар оқушыларды барынша ойландыратын ашық сұрақтар да қойылуы
керек. Осы ашық сұрақтар арқылы оқушылар терең ізденіп, жауап беруге тырысады. 

Жаңаша  оқыту  әдісін  қолдану  әріптестер  тарапынан  қызығушылыққа  ие  болды.   Жаңа  әдіс-
тәсілдерді сабақ үрдісінде пайдалана отырып,табиғатынан тұйық өз ойын жеткізуге шалағай,өздеріне
сенімсіздеу оқушылардың білімділік, шығармашылық қасиеттерін дамыту. Оқушылар сабақты жақсы
көңіл-күймен аяқтады.

Қорыта айтатын болсақ, сабақ қызықты да тартымды өтті ме, не білдің? не үйрендің? нені білгің
келеді? деп жасалған критерий сұрақтарын шығу парағыда көрініс тапты деп ойлаймын. Олардың
нәтижесін қорытып, келесі сабағымда қандай әдістерді қолдансам болатынын байқадым.

Не сәтті болды? 
Диалогтік оқыту  арқылы өзара оқытуды, өзін – өзі  басқаруды  үйренді.  Сыни тұрғыдан оқыту

арқылы тыңдау,  ойлау, сөйлеу дағдыларының қаншалықты маңызды екенін ұғынды, анализ жасап,
шешім  қабылдауға  дағдыланды.АҚТ мүмкіндіктерін  пайдалану  оқушыларға  әсіресе  қатты ұнады,
себебі, тұсаукесер т.б. шығармашылық тапсырмаларды орындау барысында өз мүмкіндіктерін толық
көрсетуге мүмкіндік алды.

     Өз  айтулары бойынша,  «аузын ашқанға  «5»  емес,  керісінше,   әр  жасаған жұмысын елеп,
ерекшелеп бағалау дұрыс. Бағалаудың критериальды түрі оқушыларға тиімді болды. 

Не сәтсіз болды? 
- Кейбір оқушылардың өз ойларын еркін жеткізе алмауы;
- Кей оқушылардың топпен келіспей шешім қабылдауы.
- Топтағы көшбасшылардың «менге» салынып, басқаларға сөз бермеуі 
- Уақыт тапшылығына байланысты кейбір оқушылардың диалогқа қатыспай, тыс қалуына мән
беріледі.
- Сабақ барысында тиімді сабақты анықтайтын  алты принциптің 

толық қамтылмауы. 
- Оқушылардың  кейбір бағалауларды қабылдай  алмауы;

Жеті модуль көрініс тапты ма?
- Тұйық оқушымның постерді әрлендіріп, суретке қабілеті 
- Тақырыпқа сай презентация жасап, интерактивті тақтаның көмегімен слайдтар көрсеттім.
- Диалог мәтінге сұрақ дайындау барысында көрініс тапты.
- Тапсырмаларды орындау кезеңдерінде оқушылардың  жұмысын, екі жұлдыз, бір ұсыныс 
арқылы бағалау жүргіздім.
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- «Жұптасып  сурет салу» стратегиясында оқушылардың сыни ойлау қабілеті көрініс тапты
- Берілген тапсырмалар мен іс-әрекеттер оқушылардың жас ерекшелігіне сай ұйымдастырылып
отырды

Нені дамытар едім?
- Баланың ойлау қабілетін ашатын, айқындайтын сұрақтар топтамасын көбейту. Тиімді сабақты
анықтайтын алты принципті  басшылыққа алуым қажет. 
- Сабағымның сапасын арттыру үшін бағалаудың 12 стратегиясын қолдануым қажет.
- Оқушылардың білім алудағы өзара іс қимылдың тиімділігін анықтау.
- Білім деңгейі төмен оқушыларды сабақ үдерісіне тарту және оларды өз ойын, пікірін жеткізе
алуын қалыптастыру
- Деңгейлік  тапсырманы  орындауда  оқушыларды  талдау,  жинақтау,  бағалау  деңгейлеріне
жеткізуге жұмыс жасау.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Қызылорда облысы  Арал ауданы Бекбауыл елді мекені 

  №65 орта мектептің педагог психологы
 Айжігітова Нұргүл Әкімжанқызы   

Қиын балалардың мінез-құлқын түзетудің 
педогогикалық-психологиялық  мәселелері

Балалар арасындағы ортаның теріс әсерінен, жанұядағы қарым-қатынастың нашарлығынан және
жанұямен мектептің байланысының әлсіздігінен «Қиын» балалар қалыптасады. Қазіргі күні біздер,
яғни психологтар өзіміз еңбек ететін мектеп, сынып, топ ұжымында «қиын» оқушы болса, алдымен
оның  ерекшелігінен  зерттейміз.  Осыған  орай  өзге  сынып  жетекшілерімен,  ата-аналармен,
мұғалімдермен бірлесіп,  оқуына көмектесеміз. Оларға сенім артып, бойындағы жақсы қасиеттерге
сүйеніп,  түрлі  тапсырмалар  орындатып,  өзге  оқушылармен  қарым-қатынас  жасауына  мән  беріп,
тәлім-тәрбие жұмыстарын жүргізіп, ретіне қарай мадақтап отырамын. Бұл жұмыстар нәтижелі болуы
үшін «қиын» оқушыға арнап күнделік дәптер жүргіземін.

«Қиын» балалар психологиялық, деңгейлік жағынан дамыған, бірақ мектеп-
тің ,  жанұяның, қоғамның талап-тілегіне көнбейтін,  өзін ерікті  санап жүріп-тұратын, қылмысты

әректтер жасайтын балалар.  «Қиын» баланың негізгі  белгілері  жеткіншек кезеңде айқын көрінеді.
Баланы қиын деп атау  үшін оған тән жеке  бастың қиындығын танытатын белгілерін  атаған жөн.
Ондай белгілерге үлкендердің ақыл-кеңесін тыңдамау, олармен қарсыласу, қыңырлық көрсету және
айтқанға көнбей  дегенімен жүріп тұру жатады. Балалардың мінез-құлқындағы мұндай ауытқулар,
олардың  қажеттілігін,   қызығуын  қанағаттандырмаудан,  үлкендердің  талап-тілегін  есепке  алады,
оларды тыңдайды, тәрбиені бірлесіп жүргізеді және көпшіл болуға үйретеді.

 Қиын балалармен жұмыс және тәртіп бұзушылықтың алдын-алу мәселесі қазіргі кезеңдегі мектеп 
әрекеттерінің ішіндегі маңызды міндеттердің бірі болып саналады.

Қиын балалармен жұмыстың төмендегідей түрлерін жүргізіп келемін. 
1. Мектепке дейінгі баланың отбасындағы мінез-құлқы жайлы, кейбір жеке ерекшеліктері жайлы 

мәліметтерді білу. Бұл үшін арнайы сауалнамалар дайындаймын.
2. Оқушының бос уақытын әр түрлі көпшілік іс-шараларлармен толтыру арқылы алдын-алу 

шараларын қамтамасыз етті деу бекершілік. Тек оқушының қызығушылығын туғызған көңілінен 
шығатын іс-шаралар болса басқаша.

3. Жас ерекшелігін ескере отырып, жеткеншектермен, жасөспірім балалармен  олардың өз тілінде 
сөйлесу керек.

4.Келеңсіз отбасыларымен жұмыста тек түсіндіру шаралары арқылы оларға ықпал ету жеткіліксіз. 
Бұл жұмыста қоғамдық ықпал ету, медициналық және құқықтық шараларды қолданамын. «Қиын 
оқушы» деген термен қазіргі практикада жеке басын тәртіпке салу қажет балалардың ортасын 
білдіреді.

Бұған ересектердің талабына, кеңесіне қарсылық көрсететін тілазар, ерке, қыңыр балалар жатады. 
Қазіргі зерттеулерге қарағанда, тәртіп бұзуға ең бірінші түрткі болған оқиға баланы тікелей 
тәртіпсіздікке әкелмейді, әуелі қайғыға ұшыратады да, ол қайғы баланы ашуланшақтыққа әкеліп 
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соқтырады.
Міне тәртіп бұзу содан пайда болады. Тәртіп бұзушылықтың салдарының негізгі-сабаққа үлгере 

алмаушылық. Кейбір оқушы құрбыларынан сабақта артта қалып қойып, тәртіп бұзуын өзінше 
батырлық деп санайды. Мұны өзгелердің көзінше көрсеткісі келеді.

Тәрбиесі  қиын  балаларды  тудыратын  себептердің  бірі-балаларын  оқытуда,  тәрбиелеуде  ата-
аналардың  жауапкершілік  сезімінің  жоқтығы  бала  мінезінде  мейірімсіздікті,  яғни  қатігездікті,
дөрекілікті, өзімшілдікті туғызады.

Екінші  себеп-бұл үйдің  сәтсіздік,  маскүнемдік,  ұрыс-төбелес,  ұрлық,  ата-аналардың және  басқа
отбасы мүшелерінің жеңілтек мінез-құлқы, ал бәрінен жаманы ажырасу, неке бұзу.

Отбасы  тәрбиесінде  ата-аналардың  мінез-құлқы  шешуші  фактор.  «Сіз  өз  балаларыңыздың
тәрбиесін бастамас бұрын өзіңіздің мінез-құлқыңызды тексеріңіз» деген болатын А.С.  Макаренко.
Оның сөзін жалғастыра келіп, егер сіз дөрекі және мақтаншақ немесе маскүнем болсаңыз..... ал, онда
сізге тәрбие туралы ойланудың қажеті жоқ.

Егер әке маскүнем болса, мектеп жасына дейінгі балалар жүйке ауруынан (невроз), жиі қояншық
ұстамадан  (эпилепция)  азап  шегеді,  олардың  ақыл-ойы  баяу  дамиды.  Мұндай  балалар  енжар,
тынымсыз,  ашушаң  келеді.  Әрбір  ата-ана  азғындыққа  түспеу  үшін  күш  қабілетін  пайдаланып,
балаларға мейірімді өнеге мен әсер етуі керек.

Үшінші себеп-ұл балаға үнемі жеткіліксіз көңіл аударылады. Кейбір отбасы баланың ішкі дүниесін,
тілектерін ойларын, қайғысын, қоршаған ортаға қатынасын жете білмейді.

Тату  отбасында  ата-аналар  балалардың  күнделікті  өмірі  мен  іс-әректіне  басшылық  жасайды.
Балалардың  өздерінің  қуанышын  ,  қайғыларын,  ойларын,  уайымдарын  бөлісуге  үйретеді,  саяси
мәселелерді  жаңа  фильмдер  мен  кітаптарды  бірлесе  отырып  талдайды,  өздерінің  сүйікті  әндерін
орындайды.

Отбасы бала үшін өмір мектебі, онда мейірбандық, шындық, адалдық, қайырымдылық, 
еңбексүйгіштік тағы басқа тәртіп пен мінез-құлық қасиеттері дамиды және қалыптасады. Отбасында 
қоғамның келешек азаматы өседі.

Басқаша айтқанда, отбасы жеке адамның тәртібі мен мінез-құлық негізін қалайтын макро-ұжым. 
Төртінші себеп-бұл сынып жетекшілері мен мұғалімдердің оқу мен тәрбие жұмысындағы 

олқылықтары мен кемшіліктері. Тәрбиесі қиын балалар жөнінде сынып жетекшілерінің іс-әрекеті 
көпшілік жағдайда кейбір жұмыстармен ғана шектеледі. Олар: әңгіме, сынып және оқушылар 
жиналыстарында талқылау, оқушылардың ата-аналарын мектепке шақыру. Мұндай жалпы және 
қарапайым жұмыстар бойынша тәрбиесі қиын балаларды жан-жақты білу мүмкін емес.

Атақты педагог К.Д. Ушинскийдің «Адамды жан-жақты тәрбиелеу мен дамыту үшін оны жан-
жақты біліп алу керек» деген қағидасын қолдана отырып, «Қиын» баланың себебін анықтау  
мақсатында:

А) Жанұясымен және әке-шешесімен танысу және жанұясынан тест алу;
Ә) Мұғалімдермен ара-қатынасын анықтау;
Б) «Социометрия» арқылы сынып оқушыларымен ара-қатынасын анықтау;
Г) Еңбекке көзқарасын білу.
Біз қиын оқушылармен жұмыс жасағанда психодиогностикалық ақпаратты пайдалана отырып және

оны белгілі бір жастың даму заңдылықтары туралы теориялық мәліметтермен сәйкестендіріп, нақты 
балалар тобымен түзету жұмыстарының бағдарламасын құрастырамын.

Психологтар мен педагогтардың зерттеулері бойынша қиын баланың шығуына үш фактор себепші 
болады екен. Біріншіден, бұған қоғамдық жағдай мен өмірдегі тұрмыс жағдайы себепші болады. 
Екіншіден балалардың мінез-құлқындағы жағымсыз ерекшеліктері мен психикасының өзгеше 
қалыптасуынан немесе қалыпты нормадан ауытқуы. Үшіншіден, педагогикалық тәрбиенің дұрыс 
болмауы.

Қиын балалармен жұмыс барысында мынадай әдістемені қолдануға болады.
• Қиындық туғызатын оқушылармен жүргізілетін әңгіме-интервью
• Сынып жетекшісімен әңгіме.
• Мұғалімдермен әңгіме.
• Жолдастарымен әңгіме.
• Сынып старостасыме әңгіме. 

216



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы

• Ата-анасымен әңгіме.
Тәрбиеленуі «қиын» оқушылардың өздеріне тән ерекшеліктері-олардың сабаққа, ақыл-ой еңбегі 

мен дене еңбегіне қабілетсіз болып келетіндіктері.
  Бала-адамның келешегі, баланы тәрбиелеу, оны қоғамның сапалы мүшесі етіп өсіру ата-ананың 

ардақты борышы.
Ата-ана бала алдында сыпайы, тату, зиянды мінез-құлықтан аулақ болу керек. Баланың мектептен 

жақсы болып білім алуына да ата-ана зор әсер етеді. Ол үшін баланың ата-анасы мектеппен қатынас 
жасап, баланың хал-жайымен танысып отырулары керек. Ол үшін баланың күнделік, дәптерін қарап 
отыру ең қолайлы әдіс. Баланың мектетегі тәртібі, сабақ үлгерімі, мінез-құлқымен танысудың тағы 
бір жолы- ата-аналар жиналысына жиі қатысып отыру. Кейбір ата-аналар: «Менсіз де оқып жатыр 
ғой» деп мектептен қол үзіп алыс жүреді. Бұл баласының келешегін ойлаудан бойды аулақтату болып 
табылады.

Оқушының тәртібі төмендеуі мына жағдайларда кездеседі.
Ол:
А) Ата-анамен келіспеушілік жағдайлар 
Ә) Мектептегі қиындық пен сәтсіздік 
Б) Тәртібі қиын құрбы-құрдастарымен байланыс орнату.
Отбасындағы жақсы қарым-қатынасты жоғалту, мектептегі сәтсіздік, келеңсіз топтағы 

құрбылармен жақындық әр түрлі жолдарға итермелейді.
Тәртіп бұзу тек баланың өзіне ғана байланысты емес, оның үй ішіндегі жағдайларға да, айталық 

ата-ана бірлігінің жоқтығына балаға қоятын талаптың әр түрлі болып келуіне байланысты. Бала үнемі
жақсы психологиялық жағдайда тәрбиеленуі, өсуі, оқуы қажет. Сонда ғана балада жағымды «Мен» 
бейнесі қалыптасады, өзіне деген сенімділігі туады.

Тағы бір психологиялық ерекшелік ата-аналардың жауапкершілігінің жоқтығы ұл балаға 
жеткіліксіз көңіл аудармағандық, үйдегі сәтсіздік, маскүнемділік, ұрыс-төбелес, ұрлық, ата-аналардың
және басқа отбасы мүшелерінің жеңіл мінез-құлқы бала мінезіне қатігездікті, дөрекілікті, 
ашуланшақтықты, тіпті өмірге деген жеккөрінішті өкпе мен ызаны туғызады.

Мектептегі тәрбие бұзуға бейім немесе жеке мінезі қиындық тудыратын балалармен қиналмай, 
шаршамай, жалықпай аталған ерекшеліктері ескере отырып, төмендегі міндеттерді іске асырамын:

> Оқушыға психологиялық қолдау көрсету.
> Оқушымен сыныптың және ақыл-ой еңбегін дамуына ықпал ету.
> Өз бетінше дұрыс шешім қабылдай алуды үйрету;
> Эмоциялық мазасыздық пен күйзелістерде жүргенде түсіністікпен қарау және олардан арылуына 

ықпал ету.
> Баланың ойындағы өз құндылықтарын бағалай алуына үйрету.
>Оқушының өзіне деген сенімін нығайтуға көмектесу;
Қорыта келгенде, біздер жоғарыдағыдай жұмыстарды жүргізе келе мектебіміздегі оқу мен тәрбие 

ісінде қиындық тудыратын оқушыларды тәриелеу бағытында өз үлесімізді қосып келемін. Оқушы 
бойынан кемшіліктер табылған бойда оны түзету жұмыстарын жүргіземін, оқушымен жеке жұмыстар
жүргіземін. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Қызылорда  облысы, Арал ауданы, Бекбауыл елді мекені

 №65 орта мектептің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің 
мұғалімі Айжігітова Жаннұр Әкімжанқызы

Оқушылардың  шығармашылық
қабілетін  арттыру  жолдары

Шығармашылық- бүкіл тіршіліктің көзі.Адам баласының сөйлей бастаған кезінен бастап, бүгініне
дейінгі жеткені шығармашылық нәтижесі. Бұл жетістікке жетудің бірден-бір түрі-адамның қабілеті.
Қабілеттің бір түрі-шығармашылық.                               

Бүгінгі таңда қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің басты міндеттерінің бірі- жас ұрпақты сөз
қадірін  білуге  үйрете  отырып,сөз  өнеріне  баулу,оқытудың  шығармашылық   маңызын  арттыру,
оқушылардың  қабілеттіліктерін  ұштау,  белсенділіктерін  арттыра  отырып,  шығармашыл  тұлға
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қалыптастыру.  Шығармашыл тұлға  өзгелерден  өз  ісіне  деген   сенімділігімен,  ой  ұшқырлығымен,
танымдық  қызығушылығымен,  талабымен   танылады.   Өз  ойын  еркін  жеткізе  білу-
зерделілік.Шығармашыл   тұлға   қалыптастыру   үшін,  мына  жәйттарды  назарда  ұстау  керек.Ең
бірінші,  сыныпта  шығармашылық  көңіл  күй  орнату  үшін  оқушылардың   назары  бір  нәрсеге
бағытталуы,  әрбір  шығармашылық  тапсырманың  мазмұны  жеткіншектердің  жас  ерекшелігіне,
қызығушылығына  сай  болуы  шарт.  Әр  шәкіртке  қолжазба  қойын  дәптерін  арнату  –
шығармашылықтың  басы.Ол  дәптерге  өздерінің  шығарған  өлеңдерін  ,  әңгімелерін  жазып  жүруін
назарда ұстаймын.Сабақ үстінде осы қолжазбаларын ретімен пайдаланып отырады.

Оқушыларға «Сен өлең жаз», «Айбек ертегі жазсын», «Рысбек  әңгіме жазсын» деген нұсқау, 
тапсырмамен шығармашылыққа үйрете алмаймыз. Ол үшін өзім де шығармашылықпен үзбей 
айналысып, өз туындыларымды оқушыларға оқып беріп, шығармашылығым балалық шағымның  бал 
күндерінен бастау алғанын түсіндіремін, Мәселен, 5-сыныпта оқып жүргенде жазған,жадымда 
жатталып қалған:   

Лағым-ау, лағым,
Селтеңдейді құлағың,
Сенің көріп кейпіңді
Мен ойланып тұрамын- деген өлеңімді оқып берсем, 8- сыныпта жазған:         
                         Сегізінші наурыз келгенде , 
                         Аналарды қуантып ,
                         Далада өсіп қызғалдақ,
                         Тұр екен шіркін гүл атып.
                         Қызыл-жасыл гүлдерді,
                        Жұлып алдық реттеп,
                        Анамызға сыйладық,
                      Шырайлары кіред  деп – деген өлеңдерімді оқып бердім. Оқушыларым риясыз

жымиып, жүздерінен нұр төгіліп, «Апай мен де өлең жазып жүрмін», «Менің мынадай өлеңім бар»
деп, қойын дәптерлерін ақтарып,  бір- бірімен жарыса жөнелді. Қуандықова Аружан деген оқушым :
Тәуелсіздікке арнап жазған:

                           Тәуелсіздік бойға таққан тұмарым,
                           Тарихыңды тереңнен – ақ ұғамын.
                           Тәуелсіздік самғап ұшқан қыраным,
                           Тәуелсіздік шырқап айтқан жыр әнім.
                           Қазақ енді тәуелсіз ел біл мұны,
                           Ақиқатқа айналады шындығы,
                           Шуақ шашып төбемізден күн күлді.
                           Елтаңба,ту ,гимн шықты жарыққа,
                           Рух беріп, шабыт сыйлап халыққа
                           Ана тілім-  мемлекеттік тіл болды,
                           Қазақ елі қол жеткізді бақытқа.
                           Өзге елдермен тереземіз теңесті,
                           Жиырма жылды бағындырдық белесті.
                           Ата-бабам ғасырлар бойы аңсаған
                        Тәуелсіздік тәңірдің сыйы емес пе?- деп өз жүрегінен жарып шыққан туындысын

ерекше шабытпен оқып ,мектеп партасында осылай алаңсыз білім алып жүрге  німіз, балалық бал
дәуреніміздің қамсыз,қызыққа толы өтуі- тәуелсіздікпен тығыз байланысты деп өз ойын сабақтады.  

          Қосан Маржан деген оқушым әкесіне арнаған:
                        Әкем менің асқар тауым ардағым,
                        Сен арқылы асқар шыңға самғадым.
                        Сен арқылы көкжиекті жалғадым,
                        Сен арқылы күллі жерді шарладым,
                        Әке сені қуанту- менің арманым,
                        Келешегімді бүгініме жалғадың
                        Қолдайсың да,демейсің де,жебейсің,
                      Перзент үшін шаршамадың, талмадың- деп шабыттанса, Баян, Жауқазын,Назерке
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деген  оқушыларым да  өз  шығармаларын  ерекше  көңілмен  орындап,  бір-біріне   баға  беріп,  пікір
алысты.  Оқушыларымның жыр шумақтарын аса  байыппен  тыңдап,   білім  ордасында  еңбек  етіп,
шәкірттермен өткізген кызығы да,  шыжығы да мол күндерімнің белгісі  ретінде жүректен шыққан
«Мектеп тынысы» атты туындымнан мына үзіндіні айтып бердім. Ұстаз-жеміс ағашы ғой саялы,

                                        Терең бойлап өнегесін жаяды,
                                        Күтіп баптап, мәпелесе жемісін
                                        Жыл соңында сапалы өнім алады.
                                        Шәкірт-жеміс уылжыған нәрі бал,
                                        Дарындысы, өнерлісі бәрі бар,
                                        Ұстазына арқа сүйер еркелеп,
                                        Қылықтысы, тентектері тағы бар- дей отырып, шығармашылық сабағымды

қорытындыладым.
   Оқушы  жүрегін  жарып  шыққан  жыр  жолдарының  мазмұны  мен  оның  дұрыс  жолда  келе

жатқандығы туралы үнемі ескертіп, шығармашылық шабыттың кез- келген адамда бола бермейтінін
айтып отырамын.  Оқушы қаламынан туған дүниелердің бәрі мінсіз деуге келмейді. Оның жетістігі
мен кемшілігін оқушылармен бірлесе отырып түзетіп, көркемдік ерекшелігін жетілдіру- мұғалімнің
міндеті. Шығармашылыққа баулудың ,өзіндік іс- әрекетін ұйымдастырудың төмендегідей түрлері бар:

-тақырыпты мазмұнына сай жинақтау,
         -шығарма, шағын әңгіме,өлең жазу.
         -сөзжұмбақ құру,шешу. 
         -қиялға ерік беріп сурет салу,
        - бір тақырыпқа пікірталас тудыру.
 Осындай  жұмыстар  нәтижесінде  оқушылардың  шығармашылық  қабілеті  танылып,  бойындағы

талант  көзі  ашылып,  тілі  байытылып,  қиялы  ұшталып өз  бетінше  ізденеді.Оқушылардың  көркем
шығармашылық  қабілетін  арттыратын  жазба  жұмыстарының  бірі-  шығарма  жаздыру.  Шығарма
оқушылардың  туған  халқының  әдебиетінен  алған  білімдерін  өз  ойымен,  өзіндік  дүниетанымдық
көзқарасы тұрғысында терең талдап, пайымдауы, әсерлі оймен, көркем тілмен жүйелі жеткізе білуін
талап етеді.Ойланып толғанып жазылмаған шығарма мақсатына жетпейді. Сондықтан да жазыларда
алдын-ала дайындық жасалуы керек. Ол үшін оқушыға тақырыппен танысып ізденуге ,дайындалуға
бағыт – бағдар беру керек. Шығарманы жүйелеп жазып беру үшін  жоспар жасап алу керек екенін, ол
жоспардың кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерден тұратынын , тақырыпқа байланысты айтылмақ
ойдың тууын кіріспе деп, дамуын негізгі  бөлім ,ал шешілуін қорытынды деп алатынымызды айта
келіп,  белгілі  бір  тақырыпқа  оқушыларды  қатыстыра  отырып,  естеліктерін,  көрген-білгенін
баяндатамын. Оқушылар жоспарды құрып алғаннан кейін, өзім бағыт беріп, жазылатын шығарманың
тек баяндауға емес, көркем тілге құрылу керектігін шағын әңгімеге ұқсас етіп,сезіммен жазуды талап
ете отырып , шығарманы ауызша баяндап шығамын. 

  Қорыта келгенде,   оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту үшін бірнеше шарт 
орындалуы тиіс.    1.Шығармашылық қабілетін дамытуды ерте жастан қолға алу.                                     
2.Шығармашылық әрекетті жүйелі түрде дамыту.                                                    3.Шығармашылық іс-
әрекетке жағдай туғызу.

 
Оқушылардың  шығармашылығына  бағыт-бағдар  беруді  ең  алғаш  білім  мазмұнына  енгізген

М.Жұмабаев: «Ойлау-жанның өте бір қиын терең ісі» деп атап көрсете келіп, мұғалім баланың ойлап
үйренуіне көп күш жұмсау керектігін ескертеді.  Соған орай, сабақ үстінде әрбір оқушының ақыл-
ойын дамытуды көздеймін. Қазақ тілі сабағында мәтін бойынша сөздік жұмысын жүргізіп, сөздер мен
сөз тіркестерінен сөйлем құрау, суреттер бойынша әңгіме құрау, талдау, салыстыру әрекеттері арқылы
оқушылардың ой белсенділіктерін арттырамын. Осы жұмыстар нәтижесінде оқушылар өзара бақылау,
салыстыру  ісін  үйренеді,  пікір  айту,  өзіне  сеніммен  қарауға  дағдыланады,  яғни білім  мен тәрбие
сапасының  деңгейі  өседі.  Сабаққа  үлкен  тілекпен  ,қызығушылықпен  кіріседі,жақсы  дайындалуға
тырысады.  Дегенмен,  ең  ұнайтыны-оқушылардың  қойылған  сұраққа  жауап  іздейтіні,  жоғары
нәтижеге жетуге тырысатыны, өз ойларын еркін жеткізіп, бір-бірінің пікірлерін тыңдай білуі.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Баланың ойлау қабілетін дамытатын ойындар

Пірекеева Сәуле Орынбайқызы
(ЖКШО)тәрбиешісі. ІІ санаты

Қызылорда облысы. Арал ауданы №82 орта мектеп

Бүгінгі таңда заманымызға сай зерделі,ой-өріс жоғары, жан-жақты дамыған ұрпақ қалыптастыру
мемлекетіміздің  алға  қойған  аса  маңызды  міндеті  болып  тұр.Тәрбие  мен  білімнің  алғашқы  дәні
мектепке  дейінгі  тәрбие  ошағында  беріледі.Отбасында  ата-ананың  ықыласы мен  мейірімінен  нәр
алған бала балабақшада тәрбиешілердің шуағына бөленеді.

Баланың бойындағы жақсы қасиеттерді ашып,олардың өнегелі де, тәрбиелі болып тәрбиеленуіне
тәрбиешілердің  ықпалы  зор.Балаларды  тәрбиелеуде  ойын  әдісінің  маңызы  зор.Мектептке  дейінгі
жастағы   баланың  ойынға  деген  құлқы  ,  қарым-  қатынасы  ,  мінез-құлық  көрінестері  олар  өсіп
есейгенде  де  жалғаса  береді.Ойын  барысында  бала  өзінқоршаған  үлкендер  сияқты,өзінің  сүйікті
әңгімелері мен кейіпкерлері сияқты өмір сүреді, әрекет жасайды. 

Ойынды қолданумен бірге ойлауға, тілді дамытуға ,шығармашылық әрекет байытуға бағыт алады.
Бала ойын арқылы бір әрекеттен екінші әрекетке ауыса отырып өзіне түрлі ақпаратар алады, дүние
сырын ащады.

Ойындардың негізгі мақсаты-балалардың ықласы мен зейінін, сөздік қорын,байқампаздығын,есте
сақтау,қабылдауын  дамыту,  икемділігін  артыру,  өзінің  жеке  құрбыларының  іс-әрекетін
бағалай,құрметтей,өз ісінің дұрыстығын дәлелдей біліуін анықтау, қалыптастыру.

Баланың  ойынға  деген  қызғушылығы  және  оның  бала  өміріндегі  мәні  психологиялық-
педагогикалық мақсаттарда пайдаланады.Дұрыс ұйымдастырылған ойын балалардың тілін дамытып
қана қоймайды,сабаққа еңбекке баулиды.Мектеп жасына дейінгі  бала ойын іс-әрекетінде заттарды
ажыратып қана қоймай, сонымен қатар өзіне қандайда бір рөлді алады да,сол рөлге сәйкес іс-әрекет
жасайды.

Күнделікті  тежірибе  көрсетіп  жүргеніндей  алты  жасар  балалар  ойындарына  дұрыс  басшылық
жасалған жағдайда,олардың ақыл-ойы,тіл байлығы,создік қоры дамиды.

Ойын  жаттығулары  жүргізілсе  де  сабақта  көп  уақыт  алмайды,қай  дыбыстан  басталады»,  кім
жылдам көршісін тап осындай  ойындарды түрлендіріп отырудың пайдасы зор.Дыбыстарды дұрыс
есту мен айтуға төселген бала дұрыс оқу мен жазыуғатез бейімделеді.Сауат ашу  сабағында өткен
әріптерге байланысты шарды лақтыра отырып сөз ойла , тез ойла, немесе қай дыбыстан басталады
ойындарының алатын орны ерекше.Бұл  ойындар баланың тез ойлауына, ептілікке, тілін дамытуға
,сөздік қорын молайтуға көмектеседі.

Ойын баланың жан серігі іспеттес.Қай бала болсын ойынмен өседі.Мұғалім сабақтан тыс 
уақыттарда ойын арқылы;

тынығады
Бала өмір танымын кеңейтеді

бірлеседі
ұйымшылдыққа үйретеді

Бала өміріндегі ойынның мазмұны туралы В.А.Сухамлинский былай деп жазады:ойын дегеніміз-
орасан зор жарық терезе,осы терезе арқылы баланың рухани дүниесіне қоршаған дүние туралы 
түсініктердің, ұғымдардың ширек тасқыны келіп құйылады.

Баланың әдепті, көргенді қарапайым,қайырымды болып өсуі қоршаған ортасына,үлкендерге 
байланысты.Ойын барысында   баланың бойында  қайырымдылық қасиеттерді сіңіруміз керек.

Сауат  ашу сабағында өткен әріптерді еске түсіру барысында «Пілге мінейік» ойыныда «Пілге 
мінгісі келген баланы артындағы жазуды оқыған оқушы міне алады» оқи алмаса келесі оқушы 
орындайды.

«Ғарышқа сапар» ойыны.Бұл ойынның шарты.Ғарышқа ұшқысы келген оқушысы, тақтаға менің 
айтқан әріптерімді жазады.Тақтаға швққан оқушыға әріп айтамын, егер оны дұрыс жазса ғарыш 
кемесіне орналастырамыз.

Сонымен бірге сөзжұмбақтар шешкізіп отырамын.
М
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А

й

1.мысық
2.ай
3.тай
Сөзжұмбақтар шешу арқылы баланың ойбелсенділігі артып, сөздік қоры молаяды.Сонымен бірге 

математика сабақтарында да сабақты  ойын түрінде өткізудің маңызы зар , көбінесе сабақты , кім 
жылдам», қандай сандар жетіспейді, қалт етпей қағып ал, жауабын тауып ал» ойындарын қолданып  
отырамын.

«кім жылдам» ойыны.Бұл ойында әрбір санның құрамын еске түсіреді.
2=  + 3 = + 4= +

Балалар бұл ойында сандар құрамын  тез ойлап табуға қалыптасады.
«Қалт етпей қағып ал, жауабын тауып ал», 3 және 2 деп балаға допты лақтырамын,допты қағып 

алған бала 5 деп жауабын айтып, допты қайтарады.Бұл ойындар баланың есте сақтау қабілеттерін 
дамытады және шапшаңдыққа үйретеді.

Ойын түрін оқу үрдісінде пысықтау, жаңа сабақты қорытындылау кезеңінде қайталау сабақтарында
пайдалану тиімді.Ойын түрі материалдарды сабақтың тақырыбы мен  мазмұнына неғұрлым сәйкес 
алынса оның танымдық ,тәрбиелік маңызды да арта түседі.Дидактикалық ойындар барлық 
сыныптарда ойналады.Әсіресе алты жастан бастап оқытудың ойын әдістееріне көп көңіл бөлу керек.

Ойын түрлерінен тәрбиенің түп мақсатын байқауға балады.Ойын барысында бүлдіршіндер бірін-
бірі сыйлауды, үлкендерді қадірлеуді, мектеп мүлкін бүлдірмеуге  үйренеді.Аңыз, ертегілер мысалдар 
тыңдау арқылы адамгершілік қасиеттерге,ерлік, шыншылдыққа, кішіпейілдікке тәрбиелейді.

Ойынға зер салып, ой жүгіртіп қарар болсақ , сол ойындардан үлкенде мәнді, мағыналы істер 
туындап өрбитінін байқаймыз.Сондықтан да ойын бала бойындағы қандай да бір өнердің , 
шығармашылықтың бастауы деп білеміз.

Қорыта келгенде ойын баланың оқуға деген ынтесын арттырудың маңызды құралы.Ойын дегеніміз-
ұшқын білімге құмарлық пен еліктеудің маңызды жанар оты.

                                                                                                              
Пайдаланған әдебиет:
1. Бастауыш мектеп № 5.2008.
2. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту№4.2012.
3. Баст. Мектеп 2004 ж.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СТО ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ

Сармурзаева Данагүл Толыбайқызы
№82 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі

Қызылорда облысы. Арал ауданы

Егеменді еліміздің өсіп келе жатқан ұрпағын ойлы да іскер, жігерлі де батыл, өзіне –өзі сенімді,  
дүниетанымы дұрыс қалыптасқан азамат етіп тәрбиелеуде мектептің алатын орны ерекше.

Бүгінгі қоғам талабына сай білімді де, саналы да тәрбиелі азаматтарды тәрбиелеу- білім беру 
жүйесінің басты мақсаты болып табылады, әрі бұл жолда сапалы жұмыстар атқарылып келеді.

«Халық мұғалімі- жас өрімнің рухани дүниесінің мүсіншісі, қоғам өзінің ең қымбаттысы, ең 
құндысы- балаларды өзінің үмітін, өзінің болашағын сеніп тапсыратын сенімді өкілі», деген 
тұжырым бұған айқын дәлел. Қоғамның қазіргі даму кезеңі мектептегі білім беру жүйесі мен ұрпақ 
тәрбиесінің бейнесінен көрінеді.

«Мектептің тірегі де, тіреуі де оқыта білетін мұғалім» деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, 
мұғалімге де оқушыға да, қоғам талабына сай міндеттер жүктелуде. Соның ішінде мұғалімге қойылар
талап ерекше. Ұстаздың бүгінгі бейнесі білімділік, парасаттылықпен қатар заман талабына сай 
болуымен ерекшеленеді. Олай болса білімнің жаңа мазмұнын жүзеге асыру үшін жаңа технологиялар 
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ауадай қажет-ақ. [1]
Оқытудың әр түрлі жаңа технологиялары жасалып, білім беру мекемелерінің тәжірибесіне 

енуде. Қазіргі білім беру саласында оқытудың озық технологияларын меңгермейінше, жас ұрпаққа 
заман талабына сай жан-жақты білім беру мүмкін емес.

Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалды, кәсіптік адамгершілік, рухани азаматтық 
және де көптеген адами келбетінің қалыптасуына әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу – тәрбие 
үлгісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.

Білім сапасы оқушының оқуға және өзінің білімін өмір бойы жетілдіруге дайындығы-еліміздің 
бүгінгі әлемдегі бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ететін экономикалық және әлеуметік дамуының 
маңызды факторы негізі алғы шарты болғандықтан білім сапасын  заман талабына сай көтеру үшін 
оқытудың жаңа технологиясын күнделікті сабақ жоспарына енгізген үнемі ізденуден жалықпайтын 
жаңа әдісті тиімді пайдалана білген ұстаз ғана нәтижеге жете алады. 

Еліміздің рухани көсемі А.Байтұрсынов «Мұғалім әдістерді көп білуге тырысу керек, оларды өзіне 
сүйеніш қолғабыс ету әрбір маманның жадында болуы тиіс»-деген. 

Қазіргі таңдағы мұғалімнің басты міндеті- педагогикалық технологиялар арқылы оқушының 
интеллектуалдық шығармашылық деңгейін жоғарлатып жеке тұлға қалыптастыру. Жеке тұлға 
бойындағы табиғат сыйлаған талантты тани біліп, оны ұштауға әлемнің түкпір-түкпірінен жиылған 
білім берушілердің бірлескен нәтижесінде Ж.Пиаже мен Л.С. Виготский теориялары негізінде 
қалыптасып, «Сорос –Қазақстан» қоры арқылы біздің елге жеткен СТО бағдарламасының маңызы  
зор.

Сын тұрғысынан ойлау- белгілі бір идеяларды қабылдай отырып, оның неге қатысты екенін зерттеу,
салыстыру, алынған идеяларға қарсы көзқарастармен тепе- теңдікте жүйелілікке түсіріп қолдану 
болып табылады. Сын тұрғысынан ойлау- сынау емес, шыңдалған ойлау. Оқушымен бұл жұмысты 
дұрыс ұйымдастырған жағдайда өз даму деңгейіне сәйкес ойы шыңдалып, белгілі бір жетістіктерге 
жетері сөзсіз.   Бұл жобаның мақсаты- барлық жастағы, соның ішінде бастауыш сынып 
оқушыларының кез-келген мазмұнын түсінікке сыни  тұрғыдан қарап, екі ұйғарым бір пікірдің беруін 
таңдауға сапалы шешім қабылдауға сабақтарда үйрету.[2]

Болашақтың бүгіннен де нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын күш тек 
білімде ғана. Бұл орайда , Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың: «Білім мен ғылымды өз дәрежесінде меңгерген 
елдер ғана әлемдік дамудың алдында болады» деген қанатты сөзін үнемі басшылыққа алған жөн. 

Бүгінгі таңдағы оқыту процесі әр мұғалімнен жаңашылдықты талап етіп отыр. Қазіргі педагогикаға
еніп келе жатқан жаңа технологияның тиімді әдіс-тәсілдері мұғалімнің тек түсіндіруші, оқушының 
қабылдаушы ретінде қалып қоюмен мүлдем сыйыспайды. Сондықтан СТО стратегиясымен оқыту, 
оқушыға үйрету емес, оқушының үйренуіне көмектесуді жүзеге асырады.  Ұжымдық немесе топтық 
іс-әрекет білім игеруде ортақ қарым-қатынас құралына айналады. Білім алу мұғалім көмегімен 
оқушылардың білім деңгейіне қарап сараланып, балалардың өз еркімен жүзеге аса бастайды. 

Менің ойға алғаным –оқушыларға терең білім мен өнегелі тәрбие беру, оларды өмірлік мақсаттарға 
жету жолдарын көрсетуге баулу, бағыттау. 

Осы жобамен жұмыс істей жүріп, мынадай қорытындыға келдім. Жақсы нәтижеге жету үшін 
мұғалімге не керек?

Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін шығармашылық, уақыт, шыдам, сабыр, парасат керек. 
Оқушыларға ойланып толғануға, ойын ашық айтуға, еркін ойлауға мүмкіндік беру, әр түрлі идеялар 
мен пікірлерді тыңдай білу,үйрену барысындағы оқушылардың белсенді іс-әрекетін қолдау, 
сенімділік. Кейбір оқушылардың бір-бірінің жауабына жасаған сынының дәлелді, дәйекті болуын 
талап ету. Сын тұрғасынан ойлауды бағалай алу.[3]

Мұғалім осы мүмкіндіктерді жасай алғанда ғана оқушылар мынадай нәтижелерге жете алады: 
Сенімділікпен жұмыс істейді. Бар ынтасымен оқуға беріледі. Пікірлерді тыңдап, құрметтейді. Өз 

пікірін ашық білдіре алады; 
Мен осы мәселелер туралы не ойлаймын? Осы мазмұннан алған ақпарат менің бұрынғы білетініме 

сәйкес пе? Маған бұл ойлар қаншалықты әсер етті? – деген сауалдар төңірегінде ойлауға үйренеді. 
Оқыту барысында алдыма мынандай мақсат қойдым: оқытудың жаңа әдіс- тәсіліне сүйене 

отырып, оқушының ізденгіштік , танымдық іс- әрекетіне, өмірге көзқарасын қалыптастыру , өз жұмыс
тәжірибемде  алға қойған мақсатым: оқушылардың білімін іс- жүзінде пайдалана білуге үйрету. Сабақ
барысында оқушының ізденуі мен зерттеу дағдыларын қалыптастыра отырып, пәнге деген 
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белсенділігін арттыру  және сабақ беретін сыныптарда СТО бағдарламасын күнделікті сабақ 
жоспарына енгізіп келемін. Бұл бағдарламаның әдіс –тәсілдері оқушыларды тынымсыз 
ізденімпаздыққа баулиды. Баланың еркін , терең, жан-жақты ойлауына , үздіксіз жұмыс жасауына жол
ашады. Мұғалімнің шығармашылық белсенділігі ең алдымен өзінің өткізген сабағынан, іс- әрекетінен
көрініс табады. Сондықтан сабақтағы әрбір минутты тиімді пайдаланып, оқушылардың 
бағдарламалық материалдарды меңгеруіне негіз болу, оқыту әдістерін үлестірудің негізгі сатылары 
болып табылады.

Білім берудің маңызды шарты оқу процесінде оқушылардың қызығушылығын арттыра 
отырып өздігінен білім алуға құштарлығын дамыту болып табылады. 

І.  Қызығушылығын ояту.
           а) Оқушының тақырып туралы не білетіндігі анықталады.
           ә) Оқушылардың қызығушылығы мен белсенділігі артады.
ІІ.  Мағынаны тану.
Оқушы жаңа ақпаратты бұрынғы біліммен ұштастыра түседі.
ІІІ.  Ой- толғаныс.
Оқушылар байқаған ақпараттарды өз сөзімен, өз ойымен тартымды жеткізіп, өзара пікір алмасады.
Еліміздің елдігін  әлемге танытатын оны жетілдіретін, дамытатын да жас ұрпақ. Сондықтан да 

еліміздің болашағы осы жас жеткіншектердің білім дәрежесінің тереңдігінен айқындалады. [4]
Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологияларын пайдаланып сабақ өту, тәрбиелік 

мәселелерді шешудің беретін нәтижесі өте мол. Әсіресе, Дүниетану сабақтарында оқушылардың 
дүниетанымын, өмірге көзқарасын, сыни тұрғыда мәселені талдай алуын дамытып отырады.

Балаға саналы білім беріп, өзімнің кәсіби шеберлігімді дамыту мақсатында 3асыныбындағы 
Дүниетану пәнінен өткізген сабағымның бірі «Ауаның жер бетіне таралуы» мәтіні. Бұл сабақта СТО 
стратегиясының әлементтерін пайдаландым.  

Сабақтың тақырыбы:  « Ауаның жер бетіне таралуы»
Сабақтың мақсаты:  Ауа туралы ұғымдарын  кеңейту.Оқушылардың таным белсенділіктерін,

дүниетанымын  арттыру. 
Сабақтың барысы.   1.Ұйымдастыру кезеңі.
                                       2.Үй тапсырмасын қорыту.
                                       3.Жаңа сабақ кезеңі.
1.Қызығушылықты ояту сатысы кезеңінде «Ой қозғау» әдісі арқылы оқушыларға жұмбақтар 

шешкізіп, жауаптарын тапқызу арқылы жаңа сабақтың не туралы екендігін тапқыздым. 
Б. Б. к. Ү. кестесін толтыру арқылы бұрын не біледі, қазір не үйренеді, енді нені үйренгісі келеді, 

оқушы өз тұжырымды ойын түртіп қояды. 
2.Мағынаны тану сатысында –«ЖИГСО-1» Әңгімеге негізделген сабақ,
«Өзара оқыту» стратегиясының негізінде оқушылар берілген мәтінді оқып шығып,жаңа 

тақырыптың мазмұнын игеріп, жан-жақты ақпарат алып, білімді толық меңгеруге мүмкіндік алды. 
«Ассоциация» әдісі арқылы оқушылар тақырыпты жан-жақты ашып, білгендерін топтастырып, 

толығырақ білім алуға қадам басты. 
3. Ой-толғаныс кезеңінде жазылатын эссе- оқушыларымның ең сүйікті, әрі қызықты ісі. Бір сабақта

бірнеше әдістерді пайдалана отырып өткізуге болады.
«Біз не үйрендік?» сұрағы бойынша өтілген тақырып бекітілді.

 СТО технологиясын пайдалану негізінде көрсеткен  іс-әрекетімдегі өзгерістер:
1.Сабақ құрылымын жоспарлауға шығармашылықпен қарауға үйрендім. 

            2. Зерттеуге, ізденпаздыққа үйретті.
            3.Жұп сабақтар өтілетін материал түгел қамтылып өтілді.
Оқушылар іс-әрекетіндегі өзгерістер:

1.Бірлесіп жұмыс істеуге, шешім қабылдауға, өзі білмегенін үйренуге, білгенін ортаға салуға 
үйретеді.

2.Ұжымдық, жұптық, топтық жұмыс істеу дағдылары қалыптасады.
3.Білімді өз бетінше іздеуге, салыстыра болжауға, ойын еркін жеткізе білуге дағдыланады. 
4.Қызығушылығы артып, сабаққа енжар қатысып отырған оқушыларда ерекше белсенділік 

пайда болады.
5.Жеке дара жұмыс жасап, ізденетін оқушылар шешуші бір мақсатқа, нәтижеге жететіндігін 
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түсінеді.
Нәтижесінде: 

Өз бетінше жұмыс жасауға, сабаққа белсенділігі артады.
Кітаппен толық жұмыс жүгізіледі.
Танымдық белсенділік артады.
Көптің пікірін тыңдап, сыйлайды.
Оқушы мен мұғалім бірлесіп білімге кең жол ашады.
Бір-біріне жүйелі сұрақ қоюға тырысады.
Бүгінгі бала – ертеңгі жаңа әлем. Сондықтан оқушыларымыз сын тұрғысынан ойлау технологиясы 

арқылы жаңа тұрмысқа, жаңа оқуға, жаңа қатынастарға, белсенді іс- әрекетке бейімделуі тиіс. Осы 
бағытта білім берудің мазмұны мен құрылымында ғылым мен тәжірибеге негізделген жаңа идеялар 
мен технологияларды пайдалану керек. 

Қорыта айтқанда, әдіскер-ұстаз Ж.Аймауытовтың «Сабақ беру жай ғана шеберлік емес, ол жаңадан 
жаңаны табатын өнер» дегеніндей, әр сабағымызда тек тақырыппен шектеліп қана қоймай, қазіргі 
заман талабына сай жан-жақты дамыған білім беру міндетіміз.[5]

Оқу үрдісіндегі көптеген жаңа технологиялар арасынан»Сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасын 
орынды пайдалану, оқушы мен мұғалім әрекеттестігіне, жеке тұлға болып қалыптасуына көп көмегін 
тигізеді деп ойлаймын.

ХХI ғасыр-жаңа технологиялар ғасыры, сондықтан жаңа технологияны қолдану мен іске асыру әр 
мұғалімнің еншісінде екендігін есімізге ұстап, мектеп аясында білімділікті, тәрбиелікті, 
ұлағаттылықты қалыптастырып, оқушылардың белсенділігін арттыра отырып,болашақта білім 
көгінен көрінейік!

Пайдаланған әдебиеттер:

1. «Бастауыш мектеп» журналы.        №5. 2005жыл.
2. «Бастауыш мектеп» журналы.        №3.  2005 жыл.
3. «Дауыс және көрініс» журналы.      №3.  2007 жыл.
4. «Дауыс және көрініс» журналы.      №2. 2008 жыл. 
5. «Қазақ тілі мен әдебиет пәнін оқытудың инновациялық жолдары»  Қызылорда -2013жыл.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мұғалім өзінің күнделікті білім беру қызметінде сын тұрғысынан ойлау стратегияларын қолдану 
арқылы оқушылардың іс-әрекетінде оң өзгерістерге жету жолындағы іс-тәжірибесін баяндаған. 
Нәтижесінде оқушының білімді меңгеруге деген белсенділігін, танымдық белсенділігін арттырудағы 
тәжірибесін әріптестеріне ұсынады. Мұғалімнің баяндамасы үлгі алуға жарамды.

Учительница излагала опыт работы по стратегии критического мышления по повышению 
эффективности обучения. Докладможносчитатьпримернымдляработыколлег-учителей. 

In her report the teacher writes about using new technology at the lessons as an important and useful.
This report can be used by colleges for their lessons.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ДҮНИЕТАНУ САБАҒЫНДА

ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН  АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ

ШӘРІПОВА АРЫНКҮЛ ДӘРІБАЙҚЫЗЫ
№ 82 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі

Қызылорда облысы, Арал ауданы, Қаратерең а/о.

«Өз шәкірттерін еңбектен қуаныш табуға үйрете 
білген ұстаздың мерейі үстем.» Э. Хаббард.

Оқыту мен тәрбиелеу процесінде оқушы шығармашылығын дамытудың тағы бір қажеттілігі қоғам
талабынан туындайды. 

Қоғам  қашанда  дарынды,  қабілетті  адамдарға  мұқтаж  болып  келген.  Қоғам  барған  сайын
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күрделеніп, даму үстінде. Жаңа қоғам туып келеді. Сол қоғамға сай өзгеше қабілет-қасиетке ие жаңа
адам пайда болады. 

Баланың қабілеттерін дамыту мәселесі өзінің тамырын адамзат тарихының тереңінен алады. Ежелгі
грек ғалымы және философы Сократ өз оқушыларының дамуына үнемі қамқорлық жасап отырған. 

Адамның ақыл-ойын, қабілеттерін дамыту арқылы оны бақыт жолына жеткізу мәселесіне бірнеше
күрделі еңбектерін тікелей арнаған шығыстың әйгілі ойшылы әл-Фараби болды. Бұл бір халықтың
ұстазы  ұлы  Абай  өзінің  қара  сөздерінде  (43-сөзі)  бала  өмірге  келгендегі  қабілеттерін  әрі  қарай
дамытуды,  шыңдауды қажет  ететін,  сонда  ғана  олар  пайдаға  асатынын жазған.  Ал  назардан  тыс
қалған қабілеттер бара-бара жойылып, жоқ болатынын айтқан. 

Оқыту  процесінде  оқушылардың  шығармашылық  қабілетін  дамыту  мәселесі  тыңнан  қойылып
отырған жоқ.

Дүниетану сабағында пайдаланып жүрген әдіс-тәсілдеріме тоқтала кеткенді жөн санап отырмын.
Ең  алдымен  шығармашылық  тапсырмаларды  орындау  үшін  шартты  белгілермен  таныстырамын.
Дүниетану пәнінен 5-10 минут уақытты осы тапсырмаларды орындауға алып қаламын. Тапсырмалар
алмастырылып отырылады. 

- өлең, өзгермейтін сөздер, ойдан әңгіме, өтірік өлең т.б. құрастыруға дағдыландыру;
- қиялынан сөзжұмбақтар құрастыру;
- тест тапсырмалары, деңгейлік тапсырмалар;
- сөздік мағынасын ажырату, сөздік жұмыстарын жүргізу;
- тақырыпқа сай сурет салу;
- өлең құрастыру.
Шығармашылық  –ойлау  қабілетінің  ең  жоғарғы  қасиеті.  Шығармашылық  арқылы  оқушының

жолдасына, өмірге, білімге деген сенімі, көзқарасы өзгереді. Тақырыпты меңгеруде өз күшіне сену
қасиеті қалыптасады. Шығармашылық оқушыны ізденуге жетелеп, өз ісіне сын көзбен қарай білуге,
өзін өзгемен салыстыруына мүмкіндік туғызады. 

Оқушыларды  шығармашылық  жұмысқа  баулып,  олардың  белсенділіктерін,  қызығушылықтарын
арттыра түсу үшін шығармашылық қабілеттерін сабақта және сабақтан тыс уақытта дамытуда әртүрлі
жұмыстар жасауға болады. 

Жаңа сабақ барысында көптеген жаңа әдіс-тәсілдерді пайдаланамын. Мысалы, «Шөл өсімдіктері
мен жануарлары» тақырыбы бойынша келесі сабақ үлгісін ұсынамын.

Тақырыбы:  Шөл өсімдіктері мен жануарлары
Мақсаты: а/  тірі  ағзалардың  табиғи  бірлестіктері  туралы  ұғымды  шөл  және  құрғақ  даладағы

өсімдіктері мен жануарлар тіршілігі туралы мағлұматтарын тереңдету;
ә/  оқушыларды жүйелі  сөйлеуге  дағдыландыру,  тіл  мәдениетін  дамыту,  пәнге  қызығушылығын

арттыру;
б/  туған  жер  табиғатына  сүйіспеншілік  сезімге  тәрбиелеу,  өсімдіктер  мен  жануарлар  дүниесін

қорғауға баулу.
Сабақтың типі:     жаңа материалды игерту.
Сабақтың түрі:       аралас сабақ
Сабақтың әдіс-тәсілі:   түсіндіру, кластер, ойын, сұрақ-жауап, СТО
Сабақтың көрнекілігі:  интерактивті тақта, слайд, суреттер, сызба-нұсқа.
Пәнаралық байланыс:   ана тілі, бейнелеу өнері,қазақ тілі.
Сабақтың барысы:            Ұйымдастыру кезеңі.
                                             а/ оқушылардың назарын сабаққа аудару;
                                             ә/ топқа бөлу.
                                            Кіріспе сөз.  Мұғалім түсіндірмесі.

Ш  ө  л  д  е  р
Құмды шағылдар        Құмды шөлдер          сазды шөлдер

 
      Тастақ немесе тасты шөлдер              Қызылкүм, Арал маңы Қарақұмы,  -       

Үстірт, Бетпақдала 
 Мойынқұм, Сарыесік.                                    Сырдария өзенінің
                                                                               Атырау және Каспий маңы ойпаты            оңтүстігі
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Сабақ «Атажұрт» ойыны арқылы өтеді.
Сайыс кезеңдері:
1.  Белес
2.  Бекет.
3.  Жекпе –жек.
4.  Атадан қалған асыл сөз.
5.  Қорытынды.

1)  Белес.
1.  Даланың неше түрі бар?
2.  Шөл қандай жер?
3.  Шөлді жерлердің  қандай түрлері бар?
4.  Құрғақ далалар негізінен қандай мақсатта пайдаланылады?

2)  Бекет.
Кеппе өсімдіктермен жұмыс.
Жалпы сипаттама және 4-5 сөйлеммен сипаттау.

1- топ:   - Дала және шөл өсімдіктерін ата. Оларды қайда қолданады?
2- топ:   -  Дала және шөл жануарларын ата. Олардың табиғатқа қандай пайдасы бар?
3- топ:   -  Өсімдіктер мен жануарлар әлемін не себепті қорғау керек?

3)  Жекпе – жек.   Суреттермен жұмыс.
1 топ:     - Өсімдіктер әлемі:                                        
  -  қолданылуы;                                                           
  -  пайдасы; 
 2 топ:     - Жануарлар әлемі:   Ойын:   «Ойлан, тап».
Аңдардың мекенін және қорегін табу. Суретке қарап отырып сөйлем құрастыру.
3 топ:     -  Құстар әлемі:
-  қолданылуы;
-  пайдасы;

4)  Атадан қалған асыл сөз.     «Жалғасын тап» ойыны.
*  Атадан мал қалғанша, ..........     (тал қалсын)
*  Жақсы адам –елдің ырысы,
    .........................................         (жақсы жер – жанның тынысы)
*  Батаменен ер көгерер .............    (жаңбырменен жер көгерер)
*  Еңбек етсең ..........                      (емерсің)       
*  Еріншекке іс тапсырсаң ..........    (өзіңе ақыл айтады)

Сабақты бекіту.   Топпен жұмыс.

І  топ:   -  Шөптекті  өсімдіктермен  қоректенетін  жануарларды  ата,  олар  туралы  не
білесіңдер?                    («Топтастыру» әдісі)

                      Суыр                                                                                     саршұнақ
                       Ақбөкен                                                                                 жылқы                        
                       Түйе                                                                                    қарақұйрық     
                                                              Қосаяқ  

ІІ  топ:  -  Бунақденелілермен  және  етпен  қоректенетін  жануарлар  туралы  не  білесіңдер?
(«Венн диаграммасы»)

ІІІ топ:  - Қар қалың түсетін қыс айларында жануарлар қайда кетеді?  Себебін түсіндір.
Қорытынды.  
Түсініктер мен анықтамалардың сәйкестілігін бағыттауыш сызықпен белгіле.
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Сұрақ –жауап кезеңі.
- Көктемде ерте шығатын гүлдерді ата.
- Дала жағдайының жануарлар тіршілігіне әсері қандай?
- Дала жануарлары мен өсімдіктерінін бір-біріне әсері қандай?
- Шөл өсімдіктері қалай тіршілік етеді?
- Шөлде қандай жануарлар тіршілік етеді?
- Шөлде қандай дақылдар өсіріледі?

Сөзжұмбақты шеш.
- Дәрілік қасиеті бар жусан.
- Бұл жануар бірнеше күн сусыз жүре береді.

3.  Шөлдің жабайы қойы.
4.  Шөлдің ең жүйрік жануары.
5.  Шөлде көп кездесетін бауырымен жорғалаушы.
6.  Құмды шөлдердің көркі, жануарлардың панасы болған ағаш.
7. Биіктігі 70-80 см, тамыры 20-30 метр тереңдікке дейін жететін тікенді өсімдік.
8.  Шөлдің ең үлкен кесірткесі.
9.  Шөлдің ең улы өрмекшісі.

Бағалау:   - топты марапаттау;
                  - жеке оқушыларды бағалау.
Үйге тапсырма:
-   Мәтінді оқу.  
-  өз жеріміздегі жануарлар мен өсімдіктер әлемі туралы материалдар жинау.

Сабақтың  соңында  диагностикалық  картаны  жасап  отырамын.  Әр  оқушы  шығармашылық
жұмыстың қай түрін қандай дәрежеде орындағынын белгілері арқылы бақылаймын.

Шығармашылық  жұмыстар  оқушы  белсенділігін  дамытып,  оқушыларды  ойлауға  жетелеп,
қызығушылығын оятып, шығармашылық қабілетін арттыруға көмектеседі.

Қорыта келе, оқушылардың шығармашылығын, ізденушілігін дамытып, әрқайсысына жеке тұлға
ретінде қарап, олардың өздеріне деген сенімін, білімге ынтасын арттыруымыз керек.  Оқушылардың
шығармашылық қабілетін дамыту барысында Дүниетану пәнінен білім- білік дағдылары қойылатын
талаптарды орындай отырып, оқушылардың шығармашылықпен жұмыс жасай білетіндігін тек қана
мұғалім көмектесе алады демекпін.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Тұрғынбекова Б. А. «Кіші жастағы оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту»,                

Алматы, 1998 ж.
2. «Бастауыш сыныпта оқыту»   Алматы, 2007 ж. №3.
3. «Бастауыш мектеп»  №2, 2006 ж.

227



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы

МАЗМҰНЫ

1. СЫНДАРЛЫ ОҚЫТУ ТЕОРИЯСЫ БОЙЫНША ЖЕТІ МОДУЛЬГЕ КӨЗҚАРАС 
(БАЯНДАМА)  Мадиева Рыскүл Тұрғанбекқызы

2. Бастауыш сынып  оқушыларын сыни ойлау арқылы шығармашылық   қабілетін дамыту . 
Хайдарова Сауле Қуанышқызы 

3.  «Инновациялық технологиялар бәсекеге қабілетті білім беру негізі». Бермағамбетова Аягөз 
Қибатқызы

4. «Оқушылардың шығармашылық дарындылығын анықтау, дамытудың тиімді жолдары» 
Бекберова Күләш Джумаділдақызы 

5. Үшбұрыш теңсіздігі. Байжұмашева Гүлниса Хакімқызы
6. Қайталау сабағы 10 сынып Дүйсекова Айжамал Сагынгалиевна
7. Жай сөйлемнің түрлері жайлы түсінік беру  Ерешова Жаңылсын Сағындыққызы
8. Ауаның қысымы және желдер  Каренова Н. C
9. Аустралияның табиғат зоналары Серікбаева Нәмина Маделханқызы
10. Б дыбысы мен әрпі  Есмухамбетова Гулмира 
11. «Біз – болашақтың гүліміз»  Ибраева Қатира
12. Сапарғали Бегалиннің «Бала Шоқан» әңгімесі  Нуфтуллаева Гулзакира Зинадинқызы
13. АҒЫЛШЫН ҚАЗАҚ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІН АУДАРУДАҒЫ ТІЛДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ   

Басығараева Шынархан Есмаханқызы
14. Бейнелеу өнеріне саяхат   Искакова Нурила Серікқызы
15. «Ертегі, оның жанрлық ерекшелігі»   Құрманалі Айгүл Айбергенқызы
16. Книжное царство – мудрое государство!  Есентаева Жанар Сарсенбаевна
17. Қыз Жібек жырындағы салт – дәстүрлер   Аненов Э.Қ  
18. Қайталау   Алибаева Жанат
19. Н. Носов « Мишкина каша».  Менетаева Гульмира Жакиповна
20. Ондық бөлшектерді натурал санға көбейту   Абенова Раушан   Мырзасеитовна
21. Болымды және болымсыз етістік.  Иманалиева Айнұр Талапқызы
22. «Аспаптар сыр шертеді»  Иманалиева Құралай Самиғоллақызы
23. Ыдыстар  Қабденова Нұргүл Талғатқызы
24. Тарих сабағында интерактивті технологияны пайдалана отырып оқушылардың танымдық 

белсенділігін арттыру, шығармашылық қабілеттерін дамыту   Қайсағалиева Рысты 
Жүнісқызы.

25. Бейорганикалық химия курсын қайталау   Лукпанова Сайлаугүл 
26. Қазақ  атауы мен қазақ жүздерінің пайда болуы   Медетова Айсулу Казиоллаевна
27. Ыбырай Алтынсарин – ағартушы, педагог   Мұқанғалиев Жанболат Жүсіпұлы
28. Кальций қосылыстары. Судың кермектігі  Мухамбетова Нәзипа Мұратхановна 
29. Абылай тұсындағы қазақ хандығы  Салимбаева Жанар Дүйсенбайқызы
30. Сауыр – Тарбағатай   Калиева Любовь Александрқызы
31. «Толағайдың  ерекше сипаты,ерен  іс әрекеті»   Тақаева Ләззат Қабиболлақызы
32. Бөлінді разрядтың бірі нөл болатын жағдайдағы көп таңбалы сандарды бөлу.   Темесова 

Гүлсім Қабошқызы
33. Приставка. 5 класс.  Тулегенова Айзада    Каримовна   
34. «ТІЛ ДАМЫТУ ӘДІСІ» КӨРНЕКІЛІКПЕН ЖҰМЫС  Габдуалиева Жанна Болатовна
35. Білім берудегі жаңа технологиялардың жүзеге асырылуы және мүмкіндіктері.  Сукашев Мұрат

Ідірісұлы
36. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ И ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Абдраемова Гульжанар Жалгасбаевна
37. Физика пәнін оқытуда ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалану.  

Мырзағалиева Айгүл Сағынқызы
38. Ақын өлеңдерінің ерекшеліктері. Асанова Жаннат Шымырбекқызы
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39. «ҒАЛАМТОРДЫҢ ПАЙДАСЫ ЖӘНЕ ЗИЯНЫ»  Николай Аяжан Жақсылыққызы/ Жұмыстың
жетекшісі: Асанова Мөлдір   Шымырбекқызы

40. Филиологиялық пәндерді оқытудың сапасын арттыру мәселелері  Абибуллаева Жазира
41. Дарынды оқушының қабілеті мен талантын дамыту   Илиясова Асель Жалмурзаевна
42. Ғұндар   Кемалова Гаухар Құлмырзақызы
43. «Жаным толған жақсылық»  Қосалиева Бибіт Бисенбайқызы
44. «Нестандартные уроки». Кыдыргалиева Сания Сулейменовна
45.  «В мире фразеологизмов»  Альдекешова Торгын Нептуновна
46.  Қазақ халқының ұлттық ою-өрнек  өнері  Бақанғали Ұлпан
47.  Адалдық пен әділдік.№23-сабақ.  Машекенова Әсемгүл Шерниязқызы
48. Урок –закрепление по творчеству А.С.Пушкина  Сарсенбиева Айнагүл Энгельсовна
49. «ВЗАИМОСВЯЗЬ МУЗЫКИ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА» Гилко Настя, 7 «б» класс,  г.Актобе, 

средняя школа № 29 Руководитель: Абикеш Жанна Зулхарнаевна - учитель музыки   
50. Сыни тұрғыдан ойлауды дамыту  Ахметова Айдынгуль Тайсаловна
51. «Борсық майының емдік қасиеті» Рахымбай Әділет Еділұлы    Жоба жетекшісі:      Искакова 

Сауле Оразкановна
52. Египеттегі  ғылыми  білім негіздері.  Рустемова Ақбота Алтыбайқызы
53. ҚАЗАҚСТАН дүние жүзі картасында   Алтаева Гүлжазира Бейсенбаевна
54. Ежелгі герман тайпалары  және Рим империясы  Рустемова Ақбота Алтыбаевна 
55. Жылқы – малдың патшасы   Қаратаева Майя
56. Мектептің жаны – мұғалім.  Канимкуль Саржанова
57. Оңтүстік Қазақстан облысындағы жасанды су кешендерінің географиясы және оның даму 

келешегі.  Ғылыми жетекші: Сейдазимова Р.А.  Ізденуші: Серікбаева Қ.Б.                                    
58.  Мұғалімнің кәсіби біліктілігі-білім сапасының негізі   Г. Нұрмағамбетова     
59. 1 сынып оқушыларын сауат ашу кезеңінде оқу – жазуға үйрету жолдары.  Р.К. Батаманова
60. ЖАҢАШЫЛ МҰҒАЛІМ – ДАРЫНДЫ  БАЛАЛАРҒА.  Жақсылықова Жаңагүл Жасанқызы
61. СТО бағдарламасы стратегияларының оқушы  білімін дамытудағы жаңаша әсері.  Нұрлан 

Ерғалиұлы Көптілеуов
62. Коммуникативті мәдениетті қалыптастыруға  бағытталған шараларды ұйымдастыру 

әдістемесі. Жаңабаева Гүлханыс   Қайруллақызы
63. Бисер мен бұйым дайындау технологиясы   Жақсылықова Дәмегүл Смағұлқызы ІІІ деңгей
64. БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ҚИМЫЛ- ҚОЗҒАЛЫС  ОЙЫНДАРЫНЫҢ  МАҢЫЗЫ.  

Ерекешова Сәуле Ералықызы
65. РОЛЬ ИКТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА.  Есетова Г.Ж
66. ОҚУШЫЛАРДЫҢ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН  ОҚУ ТАПСЫРМАЛАРЫ АРҚЫЛЫ  

ДАМЫТУ.  М.Ж.Жұмағалиева 
67. Қыз Жібек жырындағы салт – дәстүрлер  Аженова Эльмира
68. Тізбектелген сабақтар топтамасынан алынған сабақ  бойынша есеп бір рефлексивтік есеп 

(2000 сөз) Есенкулова Нурбина Маратовна 
69. Қиын балалардың мінез-құлқын түзетудің педогогикалық-психологиялық  мәселелері.  

Айжігітова Нұргүл Әкімжанқызы   
70. Оқушылардың  шығармашылық қабілетін  арттыру  жолдары. Айжігітова Жаннұр 

Әкімжанқызы
71. Баланың ойлау қабілетін дамытатын ойындар. Пірекеева Сәуле Орынбайқызы
72. СТО ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ  БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ. 

Сармурзаева Данагүл Толыбайқызы
73. БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ДҮНИЕТАНУ САБАҒЫНДА 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН  АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ.  ШӘРІПОВА АРЫНКҮЛ ДӘРІБАЙҚЫЗЫ
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