
Республикалық 45minut.kz
басылымы атынан 

барша Ұстаздарымызды 
1-наурыз Алғыс айту күнімен

құттықтаймыз!
* * * * * * * * 

АЛҒЫСҚА ТОЛЫ КҮН

Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы,
Сарышаған кентінің жалпы орта білім 

беретін мектебінің ағылшын тілі пән мұғалімі
Гурленбаева Жумабике Ражабовна

Мемлекетіміздің басшысы Н. Ә. Назарбаев 
1  наурызды  «Алғыс  айту  куні»деп  жариялады.
Қазақ  елінің  әр  күні  мереке.  Ағылшындар  бұл
күнді  «Thanksgiving  day»  деп  атайды.  Қазақ
тілінде «Алғыс айту күні» деп аталады. 
Бұл бір керемет күн! Таңда ерте тұрып «Арайлап
атқан таңым үшін Аллаға ризамын» деп Аллаға
алғыс айтудан басталады. Ұл-қыздарымыз таңмен
алғыстарын  жаудырып  жатыр.  Қандай  тамаша
күн.  Жұмысқа  барар  жолда  кездескен  таныс
тамырлар,  кездескен  барлық  жан  амандасып
рақмет  айтып  жатыр.  Жұмыс  орнында  бір-
бірлеріне  алғыс  айтып,  бір-бірлеріне  деген
ризашылықтарын  білдіріп  жатыр.  Ал  мен  осы
күні  маған  жарық  дүние  сыйлаған  ата-анама
ризамын. Жанымда табыла кететін бауырларыма,
көршілеріме ризамын. 

Мен  осы  күн  туралы  жазып  отырғанда
поштама хат келіп түсті. Қандай тамаша тілектер.

Тұңғыш тойланғалы отырған
 1-наурыз Алғыс айту күнімен

құттықтаймын. Алғысқа бөлене беріңіздер!

• Алладан рақым болсын!
• Ауызбіршілік болсын!
• Көңіліңді кір шалмасын!
• Бармақтай бақ, шаш-етектен дәулет берсін!
• Айың оңыңнан, күнің солыңнан тусын!
• От басы, ошақ қасы аман болсын!
• Дастарқаныңа береке берсін!
• Көйлегің көк, көңілің тоқ болсын!
• Қоныс құтты болсын!
• Мерейің үстем болсын!
Осыдан  артык  сыйлық  барма.  Бүгінгі

мерекенің  басқа  мерекелерден  артықшылығыда
осыда. Алғысқа лық толы күн!

Елімнің әрбір күні алғысқа толы болсын!

     
Утегенова Гульжан Сейтханқызы

ОҚО, Сайрам ауданы Қарасу ауылы
№ 83 А.Байтұрсынов атындағы жалпы 

орта мектебінің математика пәні мұғалімі

Ұжым  [лат.  collektivus  жинақ  ]  –  ортақ
қоғамдық  мақсаттар  мен  міндеттер  біріктірген
адамдар  тобы.  Мұндай  топқа  жоғары  деңгейде
дамыған  бірлескен  қызмет  барысында  қол
жеткізіледі.

Ұжым  жай  топқа  қарағанда  дамуы  жағынан
жоғары.  Сондай  ынтымағы  жарасқан  ұжым
Сайрам  ауданы  Қарасу  ауылындағы  №83
А.Байтұрсынов мектебінің ұстаздары. Ынтымағы
жарасқан  мектептегі  ұстаздар  қауымын
Кашкинова  Ақерке  Құттыбекқызы  басқарады.
Ұжымдағы  ұстаздар  жаңашыл,  шығармашыл,
көпшіл.  Өз  пәндеріне  деген  жауапкершіліктері,
сүйіспеншіліктері  жоғары.  Ұжымда  деңгейлік
оқуды  оқып  келген  ұстаздар  қауымы  да  бар.
Мектепке  жаңаша  ойларды,  идеяларды  алып
келді.  Ұстаздарға  шығармашылық  табыс,
қанаттарын биікке самғай түссін дегім келеді.

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы
№ 103 жалпы орта мектебі

химия – биология пәндерінің мұғалімі 
Стамқұлова Ақнұр Еркінбекқызы

№  103  жалпы  орта  мектебінде  15-27  ақпан
аралығында  химия  –  биология  пәндерінің
«Жаратылыстану  ғажайыптары»  тақырыбында
апталығы өтті. Апталық барысында химия – биология
пәндерінің  мұғалімдері  өздерінің  білімдерін  жан  –
жақты  шыңдап,  бірлестіктің  жұмысын  жандандыра
түсті. Оқушылармен өткізіліп жатқан ашық сабақтар,
сыныптан  тыс іс  –  шаралар өте  қызықты,  тартымды
өтіп  жатыр.  Оқушылар  арасында  топтық  жұмыстар,
жарыс  сабақтары,  сурет  көрмесі,  оқушылар
шығармашылығы  (өздерінің  пәнге  деген  өлең
жолдарын  арнады)  өтті.  Әсіресе  10  —  сынып
оқушылары өте талантты оқушылар. Солардың ішінде
10 «А» сынып оқушысы Салибеков Елдосты ерекше
атап өткім келеді. Ол өте таланты, жан – жақты оқушы.
Қандай  пән  болмасын,  өзге  оқушылардан  оқ  бойы
озып, ерекшеленіп тұрады. Бір бойында нағыз жігітке
тән сегіз қырлы, бір сырлы мінезін байқауға болады.
Күйшілік,  ақындық  өнерінің  өзі  талай  жанды
тамсандырады.  Өзінің  талмай  ізденісінің  арқасында
талабын шыңдай түсуде.

* * * * * * * * 

2016  жылғы  16-19
ақпан  айында  Алматыда
оқушылардың жалпы
білім  беретін  пәндер
бойынша   республика-
лық ғылыми  жарыстары
өтті.  Аталған  шараға
республика  бойынша
1230  оқушы  қатысты,  соның  ішінде  Ақтөбе
облысының  намысын,  екі  сараптау  кезеңдерден  ең
жоғары ұпай жинаған 30 оқушы (аудан мектептерінен
2 оқушы, қала мектептерінен 9 оқушы, облыстық білім
беру  ұйымдарынан  19  оқушы)  қорғады.
Республикалық  кезеңінің  қорытындысы  бойынша
Ақтөбе облысы бойынша дарынды балалар қоржыны
11 медальмен ( күміс – 2, қола – 9) толықты. Сонымен
қатар облысымыз "Үздік команда" номинациясын және
ІІІ командалық орынды жеңіп алды.

Төменде  аты аталған  оқушылар  жүлделі  орындар
иеленді:  ІІ  орын.  Жәнібеков  Ербол  Дарынды
жасөспірімдерге  арналған  Ақтөбе  облыстық
мамандандырылған  қазақ-түрік  лицей-интернаты;
Бисекенов  Қайыржан  -  Дарынды  жасөспірімдерге
арналған Ақтөбе облыстық мамандандырылған қазақ-
түрік лицей-интернаты.

ІІІ  орын.  Абдирова  Алима  –  Ақтөбе  қаласы  №9
мектеп-гимназиясы;  Таймағамбет  Асел  -  Мұғалжар
ауданы, Мұғалжар орта мектебі;  Жуманиязов Махмуд
-  Дарынды  жасөспірімдерге  арналған  Ақтөбе
облыстық  мамандандырылған  қазақ-түрік  лицей-
интернаты;  Ерсаин  Абилхайыр  -  Дарынды
жасөспірімдерге  арналған  Ақтөбе  облыстық
мамандандырылған  қазақ-түрік  лицей-интернаты;
Валитханов  Арман  -  Ақтөбе  қаласы  №9  мектеп-
гимназиясы;  Асқарова  Ұлболсын  -  М.Құсайынов
атындағы  Ақтөбе  облыстық  дарынды  балаларға
арналған  мамандандырылған  мектеп-интернаты;
Есеркепов Ерлан - Дарынды жасөспірімдерге арналған
Ақтөбе  облыстық  мамандандырылған  қазақ-түрік
лицей-интернаты;  Молдагазы  Алишер  -  Дарынды
жасөспірімдерге  арналған  Ақтөбе  облыстық
мамандандырылған  қазақ-түрік  лицей-интернаты;
Будусов Алишер – Ақтөбе қаласы № 23 орта мектеп-
лицейі.

Мақтау қағазы. Ляшенко Олег – Ақтөбе қаласы №
26 орта мектебі; Ержанова Аружан- Ақтөбе қаласы №9
мектеп-гимназиясы.

Жеңімпаз  оқушыларды  және  ата-аналармен
мұғалімдерін жүлделі орындарымен құттықтаймыз!

Ақпарат: http://bilim.aktobe.gov.kz/ 

БЕСПЛАТНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Система бесплатного
профессионально-

технического образования,
которая будет введена в

2017 году, будет доступна
для выпускников 9 классов

средней школы и учеников 10, 11 классов. Об этом в
ходе онлайн-конференции на платформе агентства

сообщил вице-министр образования и науки Есенгазы
Имангалиев, передает корреспондент Bnews.kz.
«В  первую очередь  данный проект  ориентирован,

конечно,  на  молодежь,  которая  заканчивает  базу  9
класса.  После  9  класса  выпускники  могут
ориентироваться на получение рабочей специальности.
Те,  кто  хочет  продолжать  академическое  обучение,
могут  учиться  в  10,  11  классах  и  n-ное  количество
часов  посещать  учебные  заведения  и  получать
специальность  наравне  со  школьным  аттестатом»,  -
рассказал Е.Имангалиев. 

Для реализации проекта, по словам вице-министра,
будет введена кредитно-модульная система обучения.
«Мы  в  рамках  данной  концепции  предполагаем
переход  на  кредитно-модульную  систему  обучения.
Данному ученику будет даваться определенный кредит.
По окончании 11 класса он может прийти в колледж
всего  на  год  и  получить  диплом  специалиста»,  -
сообщил он. 

«Стипендия будет выплачиваться только учащимся,
которые  будут  учиться  на  «4»  и  «5».  Для  рабочих
специальностей  требуются  высокая  квалификация»,  -
также добавил Е.Имангалиев.

Источник: http://www.matritca.kz/ 

02  наурыз  2016 ж | № 06 (156)

http://www.matritca.kz/
http://bilim.aktobe.gov.kz/


 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – 02 наурыз 2016 ж | № 06 (156)

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ – ИНВЕСТИЦИЯ В БУДУЩЕЕ
Обсуждаем за круглым столом

Котвицкая Е.И., ведущий специалист отдела
 методического  обеспечения инновационного развития

Филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Карагандинской области

Сегодняшним выпускникам школы для принятия решения, каким должен быть
их  «старт  в  профессию»,  нужно  хорошо  знать  этот  мир  профессий,  требования,
предъявляемые  к  будущему  специалисту,  рейтинг  специальностей  на  рынке  труда.
Они должны реально оценивать свои возможности, способности и интересы.

Кто и как должен им в этом помочь – вопрос, ставший предметом обсуждения в рамках
организованного   Филиалом  АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по  Карагандинской  области
совместно  с  Отделом образования города Караганды областного  круглого  стола  на  тему
«Профориентация  и  допрофессиональная  подготовка  старшеклассников  в  условиях
социального партнерства". 

В его работе  приняли участие  заместители директоров школ,  курирующие вопросы
профориентации,  педагоги-психологи  организаций  образования  Карагандинской  области,
заместители  директоров  по  профессиональному  обучению  Карагандинского
агротехнического  колледжа,  Карагандинского  транспортно-технологического  колледжа,
Карагандинского коммерческого колледжа, Карагандинского банковского колледжа.

И не случайно эта встреча состоялась на базе школы-лицея № 101 города Караганды.
Именно  здесь  уже  несколько  лет  успешно  реализуется  «Модель  непрерывного
многоуровневого  профессионального  обучения  на  основе  ранней  профилизации».   Эта
работа,  как  подчеркнула  заместитель  директора  по  профильному  обучению  Козловская
М.Н.,  дает  свои положительные результаты -  23% выпускников продолжают обучение  в
колледжах  и  вузах   по  соответствующей   сфере  деятельности,  профессиональную
компетенцию  в  которой  освоили  в  школе;  72%  -  отмечают,  что  полученные  навыки
пригодились в процессе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности.

Значительная  заслуга  в  этом  принадлежит  «профессиональным  пробам»,  которые
регулярно  организуются  социальными  партнерами  школы-лицея  –  7  колледжами  города
Караганды. 

Эффективность  такой  формы работы отметили  и  другие  участники  круглого  стола.
Среди  них  представители  колледжей  -  заместитель  директора  по  профессиональному
обучению Карагандинского агротехнического колледжа Попова Н.В. и менеджер приемной
комиссии Карагандинского банковского колледжа Волох Н.М. Они согласны, что с помощью
профессиональной пробы школьник получает определенный опыт той профессиональной
деятельности, которую он собирается выбирать или уже выбрал. Профиспытание помогает
определить,  насколько  соответствует  характер  данной  деятельности  способностям  и
умениям школьника.

Как  это  происходит  на  практике,  участники  смогли  увидеть  во  второй  части
мероприятия, где были продемонстрированы профессиональные пробы по специальностям
«Автослесарь», «Повар», «Художник-оформитель», «Бухгалтер-экономист».

Помочь учащимся  познать  «мир  профессий» помогают  Ресурсные  центры.  И  здесь
огромную  поддержку  оказывают  социальные  партнеры.  Опытом  конструктивного
сотрудничества с вузами, колледжами, предприятиями поделилась заместитель директора по
научно-методической работе СОШ № 5 г. Караганды Качалова Л.В.

Определить  для  себя  «именно  ту  профессию»  –  достаточно  сложный  выбор  для
выпускника.  Как  показали  результаты  экспресс-опроса  старшеклассников,  проведенного
специалистами  Института  «Өрлеу»,  74%  выпускников  9  классов  при  выборе  будущей
специальности в первую очередь ориентируются на мнение родителей, 24% - при отборе
информации  доверяют  СМИ  и  интернету,  и  лишь  18%  -  отмечают  роль  школы  в
профессиональном самоопределении. 

«Конечно, соперничать с семьей в этом вопросе школа не может, - отмечает  педагог-
психолог  ОСШ № 34 г.  Караганды Демченко А.В.,  -  и нередко родители не  учитывают
желания самих детей. Однако наша задача обрести в лице родителей союзников, сделать их
участниками программы психологического сопровождения учащихся в профессиональном
выборе».

Подводя итоги круглого стола, Ибрагимова Г.К., начальник отдела МОИР ФАО «НЦПК
«Өрлеу» ИПК ПР по Карагандинской области, подчеркнула,  что сегодня необходимо по-
новому  оценить  степень  влияния  всех  составляющих  существующей  системы
профориентации  в  школе,  искать  более  интересные  формы  и  методы  оказания  помощи
подросткам в профессиональном и личностном самоопределении. Это особо актуально в
рамках реализации «Плана нации - 100 конкретных шагов» и  популяризации в обществе
рабочих  и  профессионально-технических  специальностей,  отвечающих  потребностям
государственной политики индустриализации.

* * * * * * *
ОТБАСЫМЕН БАЛАБАҚШАНЫҢ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСЫ

Қарағанды қаласы білім бөлімі. 
«Балбөбек» балабақшасы КМҚК

№ 6 «Құлыншақ» тобының тәрбиешісі 
Кабенқызы Алтын Айбасова

Бала  тәрбиесі  қай  заманның,  қай  қоғамның  болсын
ойшылдарын, зерделі зиялыларын толассыз толғанысқа «үздіксіз
ізденіске  түсіргендігі  күмән  туғызбайды.  Халқымыздың
болашағын  ойлаған  асыл  ойлы  ғұламаларымыз  да  кейінгі
ұрпаққа өшпес мұра қалдырған.

Ата  –  ананың  өз  балаларына  деген  шектен  тыс
сүйіспеншілігі  олардың  бойында  жекешілдік,  пайдакүнемдік,
қанағатсыздық  және  де  басқа  жиренішті  мінез  –  құлықтарды
тудырады.  Осыдан  барып  адамдар  бір  –  бірімен  араздасып,

туысқан  адамдардың  өздері  де  бір  –  біріне  алакөз  болып  өштесуге  дейін  барады.
Философтармен педагогтарда бұл проблемаға соқпай өткені жоқ. Бірақ оны әркім әр түрлі
бағалайды. Жеке бастың рухани және эмоциялық негізін қалау – отбасы тәрбиесінің басты
мақсаты мен мәні.

Отбасы – бұл баланың өмір сүру ортасы: Қамқорлықтың тұрақты көзі, тәрбиелеу мен
қарапайым  біліммен  қаруландыру  және  шешім  қабылдай  білуге  үйрететін  ең  жақын
адамдардың мейірім шуағын сезінетін орын. Отбасында барлығы жақсы болған жағдайда
балалар жақсы жетістіктерге жетіп, өзінің даму әлеуетіне көтеріле алады. 

Отбасымен  педагогикалық  ынтымақтастық  –  баланың  қанағаттану  деңгейі  мен
тәрбиешінің жұмысының сапасын арттырады, ол төмендегі жағдайларға негізделеді: өзара
сапалы қарым – қатынас және оның тиімділік ықпалын ұзақ уақыт бойы сезіну, бір – біріне
серіктестік барлық қатысушыларға жағымды әсер ететіндей болуы тиіс, сонда ғана тәрбие
мен білім беру нәтижесіне  жетеді.  Баланы жеке тұлға ретінде  тәрбиелеуге  күш салатын
қазіргі заман педагогикасын: Мектепке дейінгі тәрбие мен мектептегі оқу – тәрбие үрдісін
ешкім жоққа шығармақ емес. Отбасындағы ата – анаға өздері өмірге әкелген баласы үшін
қаншалықты жауапкершілік жүктелгендігі елімізде заң жүзінде қарастырылған.

Ата – аналармен жүргізілетін жұмыстың формасы мен әдістері олардың педагогикалық
мәдениетін  көтеруге,  балабақша  мен  отбасының  өзара  ынтымақтастығына  және  тәрбие
жұмысының әлеуетін арттыруға бағытталған болуы керек.

Отбасы мен мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары баланы әлеуметтендірудің
маңызды екі институты. Бала тұлғасы, оның қызығушылығы, дамуы, тұлғалық әлеуетін ашу
мұғалім мен отбасы арасындағы қатынас стратегиясының орталығы болып табылады.

Ынтымақтастықтың негізгі бағыттары:
-Серістестік  пен  ынтымақтастық  негізінде  отбасы  мен  мектепке  дейінгі  білім  беру

ұйымдарында  балаларға  қойылатын балаларға біркелкі  талаптармен бірыңғай білім беру
кеңістігін қамтамасыз ету;

-Балалардың  отбасы  мен  мектепке  дейінгі  ұйымдарда  психикалық  –  физикалық
денсаулығын қамтамасыз ету;

-Баланы мектепке даярлауды қамтамасыз ету;
-Отбасы жағдайында жеке тұлғаны қалыптастыру,  дамыту мен тәрбиелеу мәселелері

бойынша тәжірибе алмасуды қамтамасыз ету;
-Балалармен бірлескен шығармашылық іс – әрекет түрінде қамтамасыз ету;
-Ата – аналардың педагогикалық және психологиялық сауаттылығын мектепке дейінгі

ұйымдармен өзара тығыз іс – әрекет негізінде арттыру және ата – аналарды оқыту үшін
берілген бағдарламаны меңгеру негізінде көтеру.

Осыған сәйкес балалардың шығармашылық және интеллектуалдық қабілеттерін дамыту
үшін тәрбие мен білім беру тығыз бірлікте, біртұтас жүйеде жүргізілуі керек.  Сапалы білім
саналы тәрбиемен ұштасқанда ғана қоғам өзінің рухани дамуында нәтижеге қол жеткізбек.
Бала жүйелі білім алып, алған білімін есте сақтап және сол білімді тәжірибеде пайдалана
білу керек. Сол кезде бала тұлға ретінде қалыптасады.

Балалардың шығармашылық қабілетін, дағдысын, іскерлігін дамыту тарату жолдары:
 Танымдылық  бағыты  –  ашық  ұйымдастырылған  іс  –  әрекеттер,  педагогикалық
тренингтер, дарынды балалармен жұмыс.
 Адамгершілік  –  құқықтық  бағытта  –  баланың  құқығы туралы ата  –  аналармен
дөңгелек үстел ұйымдастыру.
 Салауатты  өмір  салтын  қалыптастыру  бағытында  –  семинер,  конференция,
акциялар, денсаулық күні, фестиваль.
 Эстетикалық бағытта – фестиваль, өнер байқаулары, сайыстар ұйымдастыру.
 Рухани – өнегелік тәрбие – ұлттық салт – дәстүрлерді балалар бойына сіңіру.
 Шығармашылық бағытта – көрмелер, бейінді топтар жұмысын ұйымдастыру.
 Ата – аналармен жұмыс – ашық есік күні, конференциялар, спорттық жарыстар,
шығармашылық есеп беру концерті.

Баланың болашағына толғанар ел, ойланар отбасы қалыптасса ғана елдің болашағы зор
болмақ, ата – аналардың оқу мен тәрбие үрдісіндегі ынтымақтастық мен бірлескен жұмысы
жан – жақты болса жемісті болады.

* * * * *

Астана қаласы 
Байдрахманова Сәуле Жұмабекқызы

Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі

Сабақ жоспары

Сабақтың тақырыбы: Жүсіп Баласағұн «Құтты білік»
(үзінді)

Сабақтың мақсаты:  ХІ ғасырда өмір сүрген ойшыл, ақын
Жүсіп Баласағұнның  өмірі, шығармашылығымен танысу.

Міндеттері: 
- оқушыларды  адамгершілікке, ізгілікке баулу, ұлтжандылыққа тәрбиелеу;
- оқушылардың әдеби дүниетанымдарын кеңейту, қосымша деректер арқылы пәнге
деген қызығушылықтарын арттыру.

Сабақтың әдіс-тәсілі: түсіндіру, сұрақ-жауап, мәнерлеп оқу, әңгімелеу, СТО жобасы

Сабақтың көрнекілігі: қосымша материалдар, жыр жинақтары, слайд

Пәнаралық байланыс: тіл, тарих.

Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі: 1. Оқушылармен сәлемдесу.
                                            2. Оқушылардың сабаққа қатысын тексеру.
                                                 3. Оқушылардың зейіндерін сабаққа аудару
                                           4. Бейнежазба тамашалау.(топтық жұмыс)
І
І. Үй тапсырмасын тексеру: Хикметтерінен үзінді жаттау.

ІІІ. Жаңа тақырыпты түсіндіру:
     Жүсіп  Баласағұни –  Талас-Шу бойындағы Баласағұн  қаласында  туып-өскен  ақын,
ойшыл.  Ол  85  тараудан  тұратын  «Құтты  білік»  атты  кітап  жазған.  Кітапты  шығыс
патшалары  көшіртіп  алып  оқитын  болған.  Иранның  ұлы  ақыны  Фирдоусидің
«Шаһнамасымен» қатар қойып, «Түркі шаһнамасы» деген атақ берген.
     «Құтты білікте» кемел мемлекеттің  сипаты баяндалады. Кемел мемлекетте өмір сүретін
адам да кемелдену жолын іздеуі  керек.  Адам баласының қадір қасиеті  білім мен ақылда
болатынын айтып, дүниеқоңыздықтан, жамандықтан аулақ болуға шақырады. Қоғамдағы әір
түрлі топтардың, әр қандай кәсіп иелерінің, ел бегі, уәзір, көпес, ақын, тағы басқалардың
қандай болу керектігін көрсетеді. 
     Ізгілікті елдің бегі мен уәзірі халықпен, айналасындағы қызметкерлермен қандай қарым-
қатынас орнатады? Ғалым, диқан, сатушы, малшыларды қалай ұстау керек деген сұрақтарға
жауап бере отырып, әізгілікті үлгі етеді. 
   «Бақыт қасиетті адамға ғана қонады», - дейді.
   Кітапта төрт кейіпкер бар: Әділет, Бақыт, Ақыл, Қанағат. Күнтуды бек - әділет бейнесі;
Айтолды  уәзір  –  бақыт  бейнесі;  Одғұрмыш  –  уәзірдің  бауыры,  қанағат  бейнесінде,
Өгдүлміш – уәзірдің баласы, ақыл-сана бейнесінде алынған,  әңгіме осы төрт кейіпкердің
сұрақ-жауаптары арқылы дамиды.
   Жүсіп Баласағұнидің «Құтты білігінде» қамтылған мәселелер туындыгердің (автор) аса
білімді адам екенін аңғартады. Ол-ойшыл ғалым, білімпаз, ақын. Кітапты ақыл-өсиет, өнеге
– уағыз түрінде жазған. Бала тәрбиесіне де көңіл бөлген. Баласағұни осы кітабы арқылы Хас
Хажып (сарай министрі) атағын алған.
Ой шақыру:
І топ – «Бес нәрсеге асық бол»
ІІ топ – «Бес нәрседен қашық бол»
ІІІ топ – Достық
ІҮ топ – Тіл
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   «Әлемді  шарлау»  стратегиясы  бойынша  топтар  жұмыстарымен  алмасады.
Жариялайды. 

ІV. Жаңа сабақты бекіту:
Оқулықпен жұмыс
   
1.  Ж. Баласағұнидің «Құтты білік» дастанынан алынған үзіндіні  мәнерлеп оқу, талдау.

      Жүрсін бектер бес нәрседен алыстап,
      Есі болса, жұрнақ болса  намыстан.
      Ұшқалақтық- бірі, екінші – сараңдық,
      Үшіншісі – ашу, оған егіз надандық.

       Қырсығың – сор, бетті жер ғып жүргізер,
       Бесіншісі - өтірік, жерге тірі кіргізер.
       Бек бесеуден бойын аулақ ұстасын.
       Білсін сонда басынан құс ұшпасын.

Мазмұны бойынша жұмыс:
І топ – Бек бесеуден бойын аулақ ұстасын
              Білсін сонда басынан құс ұшпасын.
ІІ топ – Екі түрлі достықтың бар себебі
              Сол үшін жұрт табысады, сенеді.
ІІІ топ – Тіл қадірлі етер,ерге бақ қонар,
               Қор қылар тіл, кететұғын бас болар
 ІҮ топ – Жүсіп Баласағұн мен Абай өлеңдерінің үндестігі

Әр топ өз жұмысын жариялайды.  

Ой толғаныс.
РАФТ әдісі бойынша төмендегідей тақырыптар негізінде шығармашылық жұмыс орындау. 

І топ – «Бес нәрсеге асық бол»
ІІ топ – «Бес нәрседен қашық бол»
ІІІ топ – Достық – асыл қазына
ІҮ топ – Ең тәтті де –тіл, ең ащы да – тіл. 

  1) Баласағұнидің «Құтты білік» кітабы не туралы?
2) Кітаптың кейіпкерлері кімдер?
3)Баласағұнидің  ойынша  шын дос кім?
4) Тілдің пайдасы мен зияны туралы не айтылған?
5) Абай  өлеңдерімен салыстыру.

V. Үй тапсырмасын беру.
1. Махмұд Қашқаридың өмірі мен шығармашылығы.
2. Жүсіп Баласағұни «Құтты білік»үзінді жаттау

VI. Кері байланыс.

VII.Оқушылардың жауаптарын бағалау.

VII Сабақтың аяқталуы.
* * * * * *

ОҚУШЫЛАРДЫ ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАРҒА
ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖЕТЕКШІЛІК ЕТУ

Алматы облысы Қарасай ауданы
 «Ушинский атындағы орта мектеп» кмм. 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.
Қаналиев Дәуренбек Алымбаевич

Қазіргі  кезде білім беру саласында әлемдік деңгейде үлкен өзгерістер болып жатқаны
белгілі. ХХІ ғасыр адамзатқа өз есігін жоғары қарқынмен даму ерекшелігімен ашты. Атап
айтар болсақ қоғамның даму бағытын былайша саралаумызға болады:

 Барлық адамзатқа ортақ гуманитарлық,  экономикалық жағдаяттарға байланысты
қарама-қайшылықтардың көбеюі;

 Бүкіл әлемдік жаһандану  үрдісінің өркен жаюы;
 Ақпаратқа, білімге, көпмәдениеттілікке негізделген қоғамның құрылуы;
 Халықаралық ғаламдық проблемалардың пайда болуы;
 Адам капиталына деген сұраныстың артуы.
Міне,  қоғамда  болып  жатқан  осындай  басымдылықтардың  артуынан  әлем  бойлап

бәсекелестік  туындап  отыр.  Қоғам  дамуының  қарқындылығыбілім  саласын  өзгертуді,
жаңалануды талап ететін негізгі факторлар болып отыр. Себебі, білім беру жүйесі – осы
даму  қарқынының  негізгі  қозғаушы  күші.  Әлем  елдерінің  бір-бірімен  салыстырмалы
артықшылығы  сол  елдердің  табиғи  ресурстары  немесе  экономикасымен  емес,  адам
капиталымен, заман талабына сай инновациялық технологияларды, БАҚ құралдарын тиімді
пайдалануымен анықталады. Ал, осылардың бәрі де қай елдің болсын, білім жүйесіне келіп
тіреледі. Бұл пікірімізді 2000 жылы сәуір айында Декарда өткен білім жөніндегі әлемдік
форумда баршаға білім беру стратегияларын жүзеге асырудың 10 жылдық қорытындысы
жасалып, білім – адам дамуының негізгі факторы деген тұжырымдамасы тереңдете түседі.
Сондықтан да, дамыған елдерде өткен ғасырдың сексенінші жылдарынан бастап білім беру
жүйесін  реформалау  қарқынды  жүріп  жатыр.  Мұндағы  басты  бағыттар,  немесе  қоғам
талаптарына сай өзгерудегі басты себеп те әрбір ел азаматы өз елінің, келешек ұрпақтың
мүдделері  мен қажеттіліктеріне  үйлесімді  болуын қамтамасыз ету;  қоғамның жан-жақты
өзгермелі талаптарына сай үздіксіз, қарқынды түрде үнемі жетіліп отыруға бейім болуын
қамтамасыз  ету  болып  табылатындығы  анықталып  отыр.  Осындай  басымдылықтарды
негізге  ала  отырып,  әрбір  ұстаздың  алдында  «Оқушыларды  ХХІ  ғасырға  қалай
дайындаймыз?» деген сұрақ тұруы қажет.  Себебі елдің ертеңі  бүгінгі  мектеп шәкірттері.
Сондықтан  да,  оқушылардың  бойындағы  бар  қабілетін  одан  әрі  шыңдай  түсу,  оған  ел
мүддесіне,  заман  талабына  сай  бағыт-бағдар  беру  мұғалімдердің  ел  алдындағы
жауапкершілікті міндеті. Осы міндеттерді жүзеге асыру үшін біз не істеуіміз керек? Нені
жоспарлауымыз  керек?  Қандай  іс-әрекет  жасауымыз  керек?  Одан  біз  не  күтеміз?  деген
сұрақтарға жауап іздеп көрейік.

Бұл үшін ең алдымен біз алдымыздағы шәкірттердің ойлау туралы ойлануға үйретуіміз
керек. Себебі біз өткен ғасырдағы кеңестік идеологияның шеңберінде оқушыларға дайын
білімді  ұсынумен ғана  шектеліп,  сонау ХІХ ғасырдағы Шоқан,  Абай,  Ыбырайлар салып
кеткен ғылым, білімді дамытып, жаңалықтар ашуға ұмтылу, ұлттық құндылықтарымызды
бағалай  білу  сияқты  даналық  бастамаларымызды  жоғалтып  алдық.  Енді  сол
асылдарымызды заман талабына сай қайта жаңғыртуды мықтап қолға алуды заманның өзі

талап етіп отыр. Мысалы Ыбырай Алтынсарыин «Өнер-білім бар жұрттар» атты өлеңінде
өнер-білімі  дамыған  елдердің  озып  бара  жатқанын  айта  келіп,  «желкілдеп  шыққан  көк
шөптей,  жаңа  өспірім  достарым,  қатарың кетті-ау алысқа,  ұмтылыңыз  қалыспай»,  -  деп
жастардан үміт күтсе, Абай «ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз. Болмасаң да ұқсап
бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз», - деп бағыт
сілтейді.  Сонау екі  ғасыр бұрын айтылған бұл сөздері  олардың көрегендігін,  ұлылығын,
даналығының айғағы. Біз сол халықтың ұрпағымыз. Сондықтан да солар салған сара жолды
жалғастыру бүгінгі ұстаздардың міндеті. 

Әрбір  дені  сау  адам  баласының  бойында  қандай  да  бір  нәрсеге  қабілеттілік  болады.
Мұғалім  ең  алдымен  оқушы  бойындағы сол  қабілетті  тани  білуі  керек.  Сонымен  қатар
дарынды және талантты балаларды анықтау барысында олардың бойында ортақ сипаттарды
да  көруге  болады.  Ондай оқушылардың бойындағы дарындылығы немесе  таланттылығы
бірден  айқын  көріне  бермейді.  Ол  кейде  объективті  себептердің  әсерінен  де  көрінбеуі
мүмкін,  сол  сияқты  олардың  өздерінің  қабілеттілігін  көрсетуге  мүмкіндіктің  болмауы,
немесе  өзінің  дарындылығын  әдейі  жасырып  жүруі  де  мүмкін.   Сонымен  қатар  кейбір
талантты  оқушылар  сабақта  төмен  көрсеткіште  болады,  бұның  өзі  олардың  шынайы
қабілетінің көрінуіне кедергі болады. сондықтан да әр мұғалім өз шәкірттерінің  тек қана
мектеп бағдарламасы бойынша сабақты талап ете бермей, оның бойындағы қабілеттілікті
анықтай  білуінің  де  маңызы  өте  жоғары  екенін  естен  шығармауы  керек.  Мұғалім  әр
оқушының қиялдай  білуіне  мүмкіндік  жасап  отырса,  сонымен  қатар  олардың ой-пікірін
есепке ала отырып, қажет жерінде марапаттау білдіріп, оған өзін дос ретінде таныта білсе,
оқушы  бойындағы  қабілетінің  көрінетіні  сөзсіз.  Әр  оқушының жан  дүниесіне  кіре  білу
мұғалімнен асқан шеберлік пен педагогикалық парасаттылықты талап етеді. Тірі адаммен
жұмыс ұзақ үдеріс екенін естен шығармай, шыдамдылық пен төзімділік таныта білуі қажет.
Оқушыларға дайын материалдарды ұсына бергеннен, оларға беймәлім дүниелерді танып-
білуге  жетелеп отыру керек.  Сонда  балада ой ұмтылысы болады.  Мұның өзі  –  олардың
шығармашылыққа бейімделуінің бастапқы қадамы болады. Сонымен тоқтап қалмай, баланы
одан әрі ұмтылысын арттыра түсу қажет болады. Ол үшін оқушыға өзінің қызығушылығына
қарай белгілі бір тақырыпты бере отырып, сол саладағы атақты ғалымдар немесе басқа да
талантты  адамдардың  өмірі,  шығармашылық  жолы,  олардың  табандылығы,  әлеуметтік
ортадағы, қоғамдағы маңызды орны туралы қызықты әңгімелер, көркем шығармалар, т. б.
материалдармен таныстырып, олардың қызығушылығын арттыра отырып, одан әрі бейімдей
түсуді  қажет етеді.  Осылайша белгілі деңгейге дейін жетелей отырып, енді әрі қарай өзі
алып кетеді деген сенімге ие болғанда ғана жетелеуді  тоқтатып, оған бағыт-бағдар беріп
отыру керек. Бұл үшін мұғалімнің өзі де шығармашылықпен жұмыс істеп, оқушы жетістігі
мен өз іс-әрекетінің нәтижелілігін мұқият зерделеп отыруы қажет. Енді осы жұмыстарды
іске асыру үшін қандай қадамдар жасау керектігіне тоқталып өтейік:

Тақырып  таңдауда  біріншіден,  оқушының  неге  ерекше  қызығатынын,  оның  қандай
тақырыпта зерттеу жүргізгісі келетінін анықтап алу керек. Ол үшін оқушымен еркін әңгіме-
сұхбат  жүргізу,  немесе  өз  ой-толғамдарын  еркін  айта  алатындай  ойтолғау  жаздыру  өте
тиімді. Осы іс-әрекеттер терең ойлы, зерделі түрде жүргізілсе, нәтижесінде оқушыда өзіндік
идеялар туындайтыны сөзсіз.Мәселен оқушымен әңгіме-сұхбат жасанды, құрылымды түрде
емес, оның ойын еркін жеткізе алатындай еркін түрде, оқушыға рефлексияны талап ететін,
өз құндылықтарын, эмоциясын, мінез-құлқын және проблемаларға өз реакциясын жеткізе
алатындай  жетекші  сұрақтар  қоя  отырып  жүргізу  өте  орынды.  Екіншіден,  оның  сол
жұмыстардың нәтижесінде анықталған оқушының қызығушылығын, олардың не білетінін
және қандай жаңа ақпарат қосу керектігін есепке ала отырып, оған бірнеше тақырып ұсыну
керек.  Үшіншіден,  сол  тақырып бойынша өте  керемет жұмыс  жасай алатынына сенімін
арттыру, қолдау көрсету. Төртіншіден, жұмысты неден бастау керектігіне бағыт-бағдар беру.
Енді осы мәселеге кеңірек тоқтап өтейік.  Оқушы ұсынылған тақырыптардың бірін таңдап
алғаннан кейін өзінің жұмысын жүйелі жүргізу үшін өз жұмыс жоспарын жасап, сол жоспар
бойынша қандай жұмыс атқарылғанын, қандай қиындықтар болғанын есепке алып отыру
үшін  күнделік  бастауы  керек.  Сол  тақырыпқа  байланысты  қандай  әдебиеттерді  оқу
керектігіне бағыт-бағдар беріп, қолдау көрсетіп отырудың оқушының алғашқы қадамдарын
сенімді бастауына септігі мол. 

Мұндағы ең басты мәселе, мұғалімнің іс-әрекеті оқушының өздігінен реттелетін дамуына
ықпал ететіндігі болып табылады. Оқудың әлеуметтік-мәдени теориясын дамыту барысында
орыс педагогі Выготский оқушының өз бетімен қол жеткізе алмайтын оқу деңгейін ересек
адамның көмегімен қамтамасыз етудегі  ролі туралы жазады.  Мұндағы қолдау көрсететін
ересек адам «рефлексиялаушы агент» ретінде жұмыс істей отырып, оқушының әрекетіне
жауап  береді  және  оның  өз  бетінше  ізденуін  қамтамасыз  етеді.  Жетекшінің  қолдау
көрсетуінің түрі мен деңгейі өзгеріп отырады, сонымен бірге түрткі болу, бағыттаушылық
әрекеттер  оқушының  даму  үдерісіне  зор  ықпал  етеді.  Жоғарыда  айтып  өткеніміздей
осындай  тарту  жұмыстарын  қажетінше  жүргізе  отырып,  ақырындап  азайта  түсу  керек,
соңында  тек  қана  бақылап,  есеп  алып  отыру  керек.  Себебі  оқушының  іздену  үдерісін
дамыту арқылы оның мәні  де айқындала бастайды.  Оқушы әрекеті  тәуелсіз  сипат алып,
өздігінен реттеле түседі.

Осы реттелудің мынадай элементтері бар:
 Тақырыппен жұмыс барысында оқушының өздігінен бағытталушылығы;
 Оқушының негізгі мәселелер мен мақсаттарды өздігінен айқындауы;
 Негізгі  мәселе  мен  мақсаттарды  шешуге  арналған  әдіс-тәсілдерді  өздігінен

таңдауы.
Өздігінен реттелу таңдалған тақырыпқа қызығушылықтың неғұрлым жоғары деңгейіне

өтуге ықпал етеді.
Ғылыми жоба тақырыбы оқушының жас ерекшелігіне, қабілет деңгейіне лайықты болуы

керек. Егер алынған тақырып оқушыға қиындық тудыратын болса, оны ойдағыдай орындап
шығуына  кедергі  болады.  Сондай-ақ,  жетекшілік  жоғары  педагогикалық  талаптарға  сай,
жүйелі  жүргізілмесе,  ол  жұмыстан  нәтиже  шықпайды  және  оқушының  талпынысын
бәсеңдетіп, тіпті, өшіріп тастары сөзсіз.

Сонымен, қорыта айтқанда оқушылардың ғылыми-ізденушілік жұмыстарға баулу, оларды
дайындау, жетекшілік ету жұмыстарының нәтижелі болуы үшін әрбір мұғалім:

 Оқушы дарындылығының моделін білуі;
 Оқушыны ғылымға  бейімдеу үрдісінде  оқушының үлгерім  сапасына  ғана  емес,

оның неге бейімділігін анықтай білуі;
 Олардың  ерекшеліктерін  ескере  отырып,  оларға  қызығушылығына  қарай

тапсырмалар беруі;
 Ғылымға бейім оқушыларды анықтау әдістерімен жұмыс жасай алуы;
 Оқушы жұмысын нәтижеге жетуге бағыттай білуі керек.
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ЛОГИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР АРҚЫЛЫ 
ОҚУШЫНЫҢ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ

Алматы облысы Қарасай ауданы Қырғауылды ауылындағы 
қазақ орта  мектебі МДШО КММ. Математика пәні 

 мұғалімі Камидолдина Гульмира Батырбековна

      Қазіргі заман талабына сай техника  мен ғылымның даму кезеңінде әр  адамға сапалы да,
терең білім ,  іскерліктің   болуын қажет етеді.   Оқушының белсенді  шығармашылықпен
жұмыс істеуіне  және жан-жақты ойлауға қабілетті болуын талап етеді. Ал ойды , миды,
яғни логиканы  дамытуда   математика пәнінің  алатын орны зор.Логика дегеніміз  не?Біз
логика  деген  ұғымға  сананы  дамытушы  құрал  немесе  жақсы  дамыған  ақыл  ой  деген
анықтама  берер  едік.Бірақ  ғылыми  тұрғыда  қарағанда  логика  сөзінің  тарихы  тереңде
жатыр.Логика  дегеніміз  тек  жақсы  әрі  тез  деген  ұғымдармен  шектелмейді.Оның  әлі  де
зерттелмеген  дүниесі  көп-ақ.  Логика-  объективті  дүниенің,  шындықтың  даму
заңдылықтарын  бейнелеу.  Кең  мағынада  Логика  ойлаудың  ғана  емес,  болмыстың  да
байланыстарын көрсетеді, бұл жағынан ол онтологиямен сабақтас. Ойлау мен таным қатар
жүретіндіктен  Логика  таным  теориясымен  (гносеологиямен)  байланысады.  Логика
философияның негізгі бөлігі болып табылады, өйткені философия “оймен басталып, оймен
жалғасады,  сондықтан  оны  кейде  “ойлау  туралы  ойлау”  деп  анықтайды.  Балалардың
ойлауын дамыту туралы М.Жұмабаев :«Ойлауды өркендету жолдары. Ойлау – жанның өте
бір  қиын,терең  ісі.  Жас  балаға  ойлау тым ауыр.  Сондықтан  тәрбиеші  баланың ойлауын
өркендеткенде  ,сақтықпен  басқыштап  іс  істеу керек.  Оқулықтағы берілген  тапсырмалар,
суреттер баланың жанына дұрыс әсер ететіндей,  оқушының оқуға,  білімге деген ынта –
ықыласы,  құштарлығы  болуы  керек»  деген  екен.  Математиканың   басқа  ғылымдармен
тығыз байланысатынын біз жақсы білеміз.  Сол себепті логиканы дамыту барлық  адамға ,
мейлі ол әнші, суретші , тракторист, спортшы болсын керек.  
     Оқушының ой-әрекетін дамыту үшін оқу материалдарына теориялық талдау жасауға, өз
бетінше   кез  келген жағдайда  қорытындыға  келуге  айрықша  мән беріледі.  Өз  бетімен  ,
кітапппен жұмыс жасау,  оқу материалдарынның қандай түрлерін   есте  сақтау керектігін
білуге,  өз  бетінше  алған  білімін  тәжірибеде  пайдалану  дағдысын  арттыруға  мүмкіндік
береді.  К.Д.Ушинский  :«Логикалық  ойлау  –  логикалық  сөйлеудің  негізі,  ал  мұны  –
логикалық сөйлеуді  ұстаз  дамытуға  тиіс» дегендей мен де  өз  сабақтарымда  логикалық
есептер шығару арқылы  оқушының ой-өрісін дамытудағы мысалдардан  келтірсек. Оңай
есептен бастап шығаруға болады. 
  1-есеп. Алтынай, Ажар және Әсем көйлектері  әртүсті:  көк,  жасыл, сары.  Алтынайдың
көйлегі сары да емес,  жасыл да емес ,  ал Ажардың көйлегі сары емес.  Қайсысы қандай
көйлек киген?
    Шешу әдісі: Есептің  мәтініне  сәйкес  кесте  сызылады.  (1-сурет)  .  Сол жақтағы тік
жолдағы торларға қыздардың есімдері: Алтынай, Ажар, Әсем жазылады. Жоғарғы көлденең
жолдарғы торларға көйлектерінің түстері  жазылады. 
 Есімдері   мен  көйлектері  сәйкес  келгені  +  деп,  сәйкес  келмегені  ,  керісінще  –  деп
көрсетіледі.

                Көйлек
Есімдері       

Көк Жасыл Сары

Алтынай + - -

Ажар -  + -

Әсем - - +

  1-сурет
Мысалы: 1-суретте Алтынайдың көйлегі сары да емес, жасыл да емес , онда  көк көйлекке
+ қоямыз. Ажардың көйлегі сары емес, онда көк көйлек Алтынайдыкі болса, жасыл көйлек
Ажардыкі. Ал Әсемдікі соңында сары көйлек екені анықталады. Осылай тор көздерге +,-
қою арқылы жеңіл шешуге болады.
2-есеп. Абай, Болат, Дәурен, Жомарт бір сыныпта оқиды. Олардың фамилиялары : Абаев,
Болатов, Дәуренов және Жомартов.Бірақ та біреуінің де аттары фамилияларына ұқсас емес.
Балалардың фамилиясын анықта, егерде: 
-Дәреннің фамилиясы Абаев та, Жомартов та емес,
-Жомартовтың аты Дәреннің фамилиясына ұқсас  болса.
 Тағы да кесте сызып аламыз:

          Фамилиялары

Есімдері

Абаев Болатов Дәренов Жомартов

Абай - -    + -

Болат - - - +

Дәурен - + - -

Жомарт + - - -

  2-сурет
   Дәреннің  фамилиясы Абаев  та,  Жомартов  та  емес  ,  онда  екі  фамилия  қалады.  Олар
Болатов  пен Дәуренов , ал Дәуренов ол да келмейді, себебі аттары мен фамилиялары ұқсас
емес  делінген.  Сонда  Болатов  деген фамилия  сәйкес  келеді.  Келесіде  Жомартовтың  аты
Дәреннің  фамилиясына  ұқсас  делінген,  яғни  Болат  деген  сөз.  Абай  мен  Жомартқа  екі
фамилия қалды.  Абайға Абаев келмеу керек ,  сондықтан Дәренов ,  ал Жомартқа Абаев
сәйкес келеді.
Сол сиякты  3- есептер: 
11  (13)  99            5    (19)  75    7     (? )  84
сандар арасындағы байланысты тауып, сұрақ белгісінің орнына санды қою керек.  
Шешуі:  99:11=9  , 9+4=13  осы заңдылықты пайдалана отырып, келесі қатардағы сандарды
табуға болады: 75:5=15, 15+4= 19 , сонда үшінші қатарда 84:7=12, 12+4=16 , жауабы 16.
Осындай мысалдарды балалардың өздеріне құрастыруға беруге болады. Қызыға , белсене
құрастырып келеді.
Келесі есепті де қызықты математика сабақтарында көп қолдануға болады.
4-есеп.
       13                                                 27                                             K                                      
    7           6                                      12       15                                  L           6
                                                               ?                                                16
            26                               
7+6=13, 13*2=26                        12+15=27, 27*2= 54                    16/2=86 K=8,  L+6=8  , L= 2
    Осындай   есептерді  шығару  біріншіден,  оқушы  шығармашылықпен  жұмыс  істеуге
бағыттайды,  екіншіден  логикалық  ойлау  қабілеті  арқылы  өзіне  деген  сенісі  артады.
Үшіншіден пәнге деген қызығушылығы артады. Сондықтан  өмірімізді  мағыналы , мәнді
қылып, барлық жетістіктерге жету үшін бүкіл білімді пайдалана  отырып, ой ұщқырлығына
жетелейтін логикалық есептердің орны ерекше дер едім.

 * * * * * *

«АЛТЫНҒА МЕНІҢ ТОЛМАЙ-АҚ ҚОЙСЫН САНДЫҒЫМ,
РИЗАМЫН САҒАН, РИЗАМЫН САҒАН, ТАҒДЫРЫМ!»

(әдеби-сазды кеш)

БҚО. Теректі ауданы Ақжайық саз мектебінің
баян және вокал сыныбының оқытушысы

Султанов Берикбай Конисбаевич

Мақсаты:  Тәрбиелі  ұрпақ  –  болашақ  ел  тірегі  болар  азамат.  Білім  мен  тәрбиені
ұштастыра отырып бәсекеге қабілетті жеке тұлға қалыптастыруда мектептегі тәрбиелік іс-
шаралардың, әдеби-сазды кештердің маңызы зор. Осы орайда  2016 жылы ақпан айының 10-
ы  күні  Орал  қаласы,  Теректі  ауданы,  Ақжайық  МҚҚК  саз  мектебінде  ХХ  ғасырдың
таңғажайып ақыны,  қалың қазағының аяулы ұлы Мұқағали Мақатаевтың 85 жылдығына
арналған  «Алтынға  менің толмай-ақ  қойсын сандығым,  Ризамын саған,  ризамын саған,
Тағдырым!»  атты   әдеби-сазды кеш өтті. Баян және вокаль сыныбының жетекшісі ретінде
ұйымдастыруыммен өткізген  әдеби-сазды кешке  оқушылар,  ұстаздар  қауымы және  ата-
аналар қатысты. 

Әдеби –сазды кешті өткізудің  негізгі мақсаты:
1. ақиық ақын артына айрықша өшпейтін із қалдырған Мұқағали Мақатаевтың өмірі
мен шығармашылығына шолу жасау, сөзіне жазылған әндерімен поэмаларымен танысу;
2. ғасыр  ақынының  жыр-әндерін  болашақ  ұрпақтың  жүрегіне  жеткізе  отырып
дарынды жастар тәрбиелеу; 
3. ел  болашығы  саналатын  жастарға  қолдау  жасап,  шығармашылық  деңгейлерін
көтеру;
4. жас  ақын  оқушылардың  шығармашылығын  дамыту,  өлең  оқудағы  шеберлігін
шыңдау;
5. М.Мақатаевтың  өлеңдері  мен  әндері  арқылы  оқушыларды  әсемдікке,
елжандылыққа,  Отанға,елге  деген  сүйіспеншілікке,  анаға  ,қызға  деген  сезім,  махаббат
сезімдерін сезіне білуге тәрбиелеу;
6. оқушыларға тәрбиелік маңызы бар мерекелік іс-шараларға белсене араласуларын
қамтамасыз ету;

«Алтынға менің толмай-ақ қойсын сандығым,
Ризамын саған, ризамын саған, Тағдырым!»

Мұқағалидың өз дауысы (ашылуы)   «Бостандық берші, Мамасы»
(кешке  қатысатын  оқушылардың  бәрі  көрермендерге  иіліп  амандасып  сахнадан  шығып
кетеді. )

Жүргізуші:
 Қуат алып Абайдың тіл күшінен,
          Жыр жазамын Абайдың үлгісімен.
          Абай болып табынсам бір кісіге,
          Абай болып түңілем бір кісіден- ,  деп поэзия төрінен ойып тұрып  өз орынын алған
Мұқағали Мақатаев арамызда болса 85 жасқа толар еді. ХХ ғасырдың таңғажайып ақыны,
қалың  қазағының  аяулы  ұлына  арналған  «Алтынға  менің  толмай-ақ  қойсын
сандығым,Ризамын саған, ризамын саған, Тағдырым!» атты әдеби-сазды кешімізді аса бір
қуанышпен ашық деп жариялаймыз!
Жыл керуені алға жылжыған сайын М.Мақатаевтың артына қалдырған өшпес асыл мұрасы
жарық жұлдыздың қараңғы түн қойнауынан құпия сәулесін шашқандай жарқырай, өркендей
өсіп, айшықтала түсуде. Абай үндес Мұқағалидай перзенті бар халық- шыны  мен бақытты
халық. 
 Есетова Ақбота
 «Туған күнім» әні

   Бүгінгі әдеби-сазды кешімізде баян және вокаль сыныбында білім алып жүрген
оқушылар Мұқағали атамызға арналып отырған осы бір кеште өз өнерлерін ортаға салмақ.

 (жай музыка қосылады, ортаға оқушы шығып мәнерлеп оқиды)      «Анама» 
Ән:  «Ана сен жыламағын»
Мәнерлеп оқитын және әнді орындайтын: Шайдрахманова Назерке
Жүргізуші:    
   Қазақ поэзиясының қанатын кеңге жаюына қайталанбас зор үлес қосқан ақиық
ақын -Мұқағали Мақатаев. Ол 1931жылы 9 ақпанда Алматы облысы, Нарынқол ауданында
дүниеге келіп, 1976 жылы 27 наурыз күні  45 жасында

 қайтыс  болды  .  Оның  «  Армысың,  достар»,  «Райымбек!  Райымбек!»,     «Аққулар
ұйықтағанда» поэмалары , «Дариға жүрек»,  «Аманат» т.б жинақтары әдебиетке қосылған
ұлы  талант иесі екенін танытты. Ақын тау мен даласын, ұлы Отанын, адамзаттың асыл-
бесігі  жұмыр  жерді  сүйеді,  қадірлейді.  Ақынның жүрекке  жылы,сезімге  әсерлі  ,  жалын
атқан жырлары жыр сүйген қауымның жүрек төрінен орын алды. Мұқағали мұраларына
шолу жасап,13 кітабы бойынша 1834 өлеңі бар екенін білдік. 
         Мұқағали адамдарды, олардың қайшылықты тағдырын өлең тіліне түсірген,
         әңгіме ғып өрбіткен -ақын, жазушы, журналист, драматург, аудармашы.
Қазынам бар, қисапсыз шектеледі.
Қызғанады біреулер, жек көреді.    
Бермеймін де, сатпаймын, көрсетпеймін                                           
Алам десең, алдымен, зертте мені.
(жай музыка қосылады, ортаға оқушы шығып мәнерлеп оқиды)
«Менің кішкентай күнім»
Оқитын: Сагиева Әсел
«Өмір сүрейік алмасып»
Оқитын: Есетова Ақбота
Ән: «Сәби болғым келеді»
Орындайтындар: Сагиева Әсел, Есетова Ақбота, Ғайни Арай.
Жүргізуші: «Жетіспеушілікте туып және үнемі жетіспеушілікте өмір сүру қандай өкінішті.
Егер бала,бозбала кезімді есіме алсам, сұмдық үрейленем, қатты жәбірленем. Бүкіл жастық
шағым менің өзіме соқпай өтіп кеткен. Санамда титімдей бір қуаныштың ізін қалдырған, ең
құрыса , бір күнімді есіме түсіре алмаймын. Мен бұл жарық дүниеге келгелі , міне, қырық
төртінші жылға аяқ басып барады екен, бар өмірімнің қор, жиіркенішті болып көрінетіні
соншалық, кейде бәрін де өз ырқыммен-ақ қиып кете салғым келеді...»
                                                        Мұқағали күнделігінен 31 қаңтар, 1975 жыл.
(жай музыка қосылады, ортаға оқушы шығып мәнерлеп оқиды) 
       «Үш бақытым» 
Ән: «Есіңе мені алғайсың» 
Орындайтын: Айғалиева Айша
Жүргізуші:   Мұқағалидың  ата-тегі  былай  тарайды:  Албан-Сары-  Сүйерқұл-  Алжан-
Сырымбет-Қангелді-  Қойбас  пен  Түке.  Ал  Қойбастан  Менжі-Дәлі-Қамысбай-Мақатай-
Сүлеймен-МҰҚАҒАЛИ.  Демек,  Мұқағлаидың  6-шы  атасы  Қойбас-Райымбектің  әкесі
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Түкемен бірге туған ағайынды кісілер. Мұқағалидың Тоқтарбай, Көрпеш деген інілері бар.
Мұқағалидың  әжесі-Тиын,  ал  анасы-  Нағима  Батанқызы.  Әкесі  1941  жылы  Калиниград
майданында қаза табады.  Мұқағалидан Жұлдыз, Айбар атты екі ұл, Ләззат, Майгүл, Алма,
Шолпан деген төрт қыз туған. Ақынның жары- Лашын Әзімжанқызы.
 (жай музыка қосылады, ортаға оқушы шығып мәнерлеп оқиды) 
       «Менің мақсатым»
Ән: «Ұнатамын» Орындайтын: Айдынғалиева Дильназ

Жүргізуші:  «Қай ақын табиғатты жырламайды? Бірақ қайссы қай жағынан келеді?  Бұл-
сұрақ. Мысалы, Пушкинді алайық. Онда табиғат пен адам және оның көңіл-күйі біртұтас.
Пушкин поэзиясында адам мен табиғат бірге жырланады, бір-бірінен қалыспайды» 
                                                         Мұқағали күнделігінен 17 ақпан, 1976 жыл.
Мұқағалидың өз дауысы «Қарлығашым, келдің бе?»
Ән: «Күрең күз»   Орындайтын: Бекмағамбетова А.

Жүргізуші:   Хабар жоқ саған кеткен елшілерден,
Ей, Тағдыр! Сөйлесейік келші бермен.
Қаншама соқпақтарға бастасаң да,
Сенімен сөйлесуді ерсі көрмен. 

Білесің бе? Мен саған бағынбаймын!
Бар ма тағы беретін зарың, қайғың.
Көлденеңдеп жолымда тау боп тұрсаң
Мен-мұнартқан басыңда сағымдаймын!

Сондықтан да жібер деп жалынбаймын!

(жай музыка қосылады, ортаға оқушы шығып мәнерлеп оқиды) 
 «Туған елге»

Ән: «Жас қайың»   Орындайтын: Нәсіпқалиева А.

Жүргізуші: ... Жыл өткен сайын Мұқағали халық ананың жүрегіне жақындай түсіп барады,
лапылдай түсіп барады. Атағы жерді жарады. Алыстап бара жатқан жылдар ішінде ақ боз ат
мініп астына , ірі ақын кетіп барады. Өксігін байғұс баса ламай , тағдыр тартқан кезеңнен
асамын деп-ақ аса алмай бір ақын кетіп барады.  (Тұманбай Молдағалиев)

Мұқағалидың өз дауысы   «Қаздар қайтып барады мекеніне»
Жүргізуші:
 Қыздарды көрсем біртүрлі,
Өзімнен-өзім мұңданам.
Тиям да бейқам күлкіні,
Өзімнен-өзім сыр бағам.

Қымбат-ау , қыздың ар-мұңы,
Қиын-ау, қиын, тым қиын.
Не болар екен тағдыры,
Үйіріліп соққан бір құйын.

Тоймайды көзім жүз көрсем,
Жайқалған менің гүлдерім!
Тоң тұрып жерге, күз келсе
Не болар екен күндерің?!

Мұқағалидың өз дауысы     «Пай,пай,Өмір!»
Ән: «Арулар!»  Баян аспабының сүйемелдеуімен орындайтындар: Қасымова Шынар, 
Мұқанова Арина.  Баян аспабында : Жетекші Сұлтанов Б, Қабиев Ұ, Тасқараев З.

Жүргізуші:  «Мен бір нәрсеге – поөзияның тіршілікпен бірге, яғни адаммен, табиғатпен
бірге  өлетініне  кәміл  сенемін.  Адамзат  жаны  қатігез  тартса  тарта  берсін.  Қайтсе  де
парасатты адам қалады. Ол-ақын. Ақырғы сөз – сонікі.». 
             
Мұқағали күнделігінен17 ақпан, 1976 жыл.
Мұқағалидың өз дауысы    «Қазақ даласы»

Ән: «Фариза»  Орындайтын: Бақыт Әсем

Жүргізуші:  «Жасым  тоқсанға  таянғанда  Мұқағалиым  туралы  естелік  айтуды  Құдайдан
сұраппын  ба  мен?...  тағдырдың  ісіне  шараң  бар  ма?  Баламның  жарық  дүниемен  қош
айтысқанына да он алты жыл болып барады. Мен әлі тірімін.  Қырық бес жасында қыршын
кеткен оның күллі қазақтың баласы боларын, ардақты ақыны атанарын, құдай ақы , туған
шешесі мен де, жары да, балалары да білгеміз жоқ. Көпшілік ел де кезінде білмеген шығар.
Енді, қарап отырсам, тыңдап отырсам, Мұқағалиымды аспанға көтеріп, өзі өлген соң еліне
танытқан Құдайдың берген таланты , өлеңінің қуаты шығар. Бұған да тәуба. Өз тіршілігінде
көрмеген құрмет пен қошеметі  артында қалған біз  –отбасы,  жары,  балалары,  бауырлары
көріп жатырмыз.  Қайсыбірін  айтайын.  Алатаудай айбарлымды ойласам,  өзегім  от  болып
жанады.» 
                                                                      Ақынның анасы Нағима Батанқызы.
(жай музыка қосылады, ортаға оқушы шығып мәнерлеп оқиды) 

«Әке»  Орындайтын: Кәкімжанова Н.

Жүргізуші:   «Бір  әңгіме қозғашы ауыл жайлы,
Бұдан асқан рахат табылмайды»- деп ақынның өзі айтпақшы ауылдан, туған жерден асқан
керемет дүние жоқ шығар,сірә!?  Ақынның туған жері Алматы облысы, қазіргі Райымбек
ауданының Қарасаз ауылы.
 
 «Қарасаз» 

Ән: «Саржайлау»  Оқитын: Шайдрахманов Мерей

Жүргізуші:   «Күйбеңмен ,азаппен өткен өлі күндерді қойшы. Жырсыз өткен күндер- мен
үшін өлі күндер.  Тәңірдің бұл алданышты қиғанына да құлдық. Поэзия  болмаса қайтер
едім? Ақынның өз мемлекеті, өз қоғамы, өз дүниесі бар. Бұл аз дүние емес. Демек, мен сол
үшін өмір сүрем»
                                  Мұқағали күнделігінен 24 желтоқсан,1973 жыл.

Осымен  «Алтынға  менің  толмай-ақ  қойсын  сандығым,Ризамын  саған,  ризамын  саған,
Тағдырым!»  атты  әдеби-сазды  кешімізді  жабық  деп  жариялаймыз!  Өлеңдерін  ұранға
айналдырып асқақататып жүрген ұланы барда Мұқағалаи Мақатаев  және оның пэзиямен
көмкерілген  алтын  мұралары  ешқашан  өлмейді.  Келесі  күнде  жолыққынша  хош  сау
болыңыздар!

* * * * * *

Қарағанды облысы  Шахтинск қаласы 
Ә.Бөкейханов атындағы мектеп-лицейдің 

бірінші санатты  тарих пәнінің мұғалімі 
Касенов Нұркен Мәжілісұлы

8- сынып, Қазақстан тарихы,    қысқа мерзімді жоспар 

Тақырыбы  
Қазақ халқының жоңғар 
шапқыншылығына    қарсы соғысы

Мақсаты
Қазақ халқына жоңғар шапқыншылығынан 
төнген қауіптің ұлғаюын көрсете отырып, 
теріс әсерлердің мәнін ашу

Жалпы мақсаты
Тақырыпты  түсініп оқи білуге баулу, тілін, сөздік қорларын 
дамыту арқылы сабаққа деген қызығушылығын арттыру

Күтілетін нәтиже
Қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы 
соғыстарының себептерін толық түсінеді

7 модульдің 
қолданылуы

АКТ”, “Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер”, “Оқыту үшін  
бағалау және оқуды  бағалау”, “Сыни тұрғыдан ойлауға 
үйрету”,  “Оқытуды басқару және көшбасшылық”

Қолданылатын әдіс-
тәсілдер

«Егер мен ойыны», «Кемпірқосақ», «Академиялық дау –
дамай  әдісі», «Автор орындығы», « Кім жылдам?»

Қолданылатын 
ресурстар

Флипчарт, маркерлер, портреттер, тақта, стикерлер, 
интербелсенді тақта

Ұйымдастыру кезеңі

Тренинг

«Журектен жүрекке» атты 
тренинг  арқылы бір-
бірімен амандасады, топқа 
бөлу үшін түрлі-түсті 
суреттер таратылады, топ 
ережелерін басшылыққа 
алып, топтық  жұмыс 
жасайтындарын айтылады.

Оқушылар бір-біріне 
амандасады, оқушылар 
түстерге сәйкес бірігіп,  3 топ
құрайды, топ ережесін 
сақтайды,топтарға бөлінеді. 

Сабақ кезеңдері Тапсырма Мұғалімнің іс-әрекеті

Білім 

Қызығушылық
тарын  ояту

«Егер мен» ойыны
 арқылы үй тапсырмасы 
бойынша сұрақтарға жауап 
береді.

Үйге берілген 
тапсырма сұрақ-жауап 
арқылы диалогқа 
түсіреді.Тақтадағы  
сұрақтарға жауап беру, 
топпен тапсырманы 
орындау,  соңына  
«Егер мен» ойыны 
арқылы топптар өзера 
талқыласады

Түсіну
Жаңа сабақты түсінуде 
«Кемпірқосақ» әдісін пайдалану

Бұл әдісті пайдалану 
кезінде сыни ойлатуға 
жол бере отырып, 
бірнеше сұрақтар 
қойған кезде үнсіз 
отыратын 
оқушылардың өздері 
де сабақта диалогтық 
қарым-қатынасқа 
түседі.

Қолдану

Топпен жұмыс.
«Академиялық дау –дамай»  
әдісі
арқылы жаңа  тақырыпты 
түсініу үшін арнайы 
тапсырмаларды қолдану 

Оқушыларға  тақырып 
төңірегінде  тапсырма 
таратылады,тапсырман
ы топ ішінде 
отырғызып, топпен 
талқылату Ол үшін 
академиялық дау –
дамай әдісін 
пайдаланады.

Сергіту сәті
«Шырша» атты  жаттығу жасау 
арқылы көздеріне жаттығу 
жасайды.

Оқушылармен бірге 
сергіту сәтін жасау

Талдау
Топпен жұмыс  
«Автор орындығы»  әдісі 
арқылы  тапсырма беру 

Топтарға жаңа 
тақырып бойынша   
тапсырмалар 
таратылып, 
түсініктерін ортаға 
салып, әр топтан 
шығып қорғау.

Жинақтау
«Кім жылдам?» ойыны 
арқылы  сабақты  жинақтайды

Әр топтан  2 оқушы 
ортаға шығып, 
сұрақтарға жауап 
береді 

Бағалау
Өзін-өзі бағалау (2 мин)
Бағдаршам, бағалау 
парақшалары

Бағалау парақшасы 
мен бағалау шкаласын 
тарату

Рефлексия 
Стикерлерді толтыру
«Екі жұлдыз бір тілек»

Оқушыларға стикер 
толтыруды ұсыну
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ГККП «Уральский колледж газа, нефти и отраслевых технологий» УОАЗКО
Открытый урок по дисциплине «Основы  объектно-ориентированного

программирования »
в группе СТ-231   специальности  1304000 «Вычислительная техника и программное

обеспечение (по видам)» 
Тема урока: «Составление программ с использованием одномерных массивов» 

Подготовила: Байсултанова Инкар Шориевна

Тема: Составление программ с использованием одномерных массивов

Цели урока:  Формирование компетентности в сфере познавательной 
деятельности;
 Формирование компетентности в сфере информационно-
коммуникативной деятельности.
 сформировать и закрепить навыки использования 
массивов при решении задач с символьными величинами.
 формирование знаний и умений учащихся по теме 
“Массивы”;
 выработка первичных навыков решения задач с 
применением одномерных массивов;

Учебная: Освоить обработку массивов с использованием вложенных циклов.
Ввести понятие массива, элемента массива. Рассмотреть 
одномерные и двумерные массивы. Закрепить навыки решения 
задач, составления программ и вычерчивания блок-схем.

Развивающая: Развивать логическое и абстрактное мышление, навык 
самостоятельного исследования, интуиции, логических выводов

Воспитательная: Воспитывать стремление к получению новых знаний,

Ход занятия: 
1. Организационный момент.
2. Проверка домашнего задания.
3. Объяснение нового материала.
4. Решение задач.
5. Задание на дом.

1. Организационный  момент.  Проверить  готовность  кабинета  к  занятиям,
провести перекличку учащихся.

- Проверка  домашнего  задания.  Проверить  правильность  решения  домашних  задач.
Закрепить теоретический материал предыдущего урока.

- Объяснение нового материала. 

Сегодня  на  уроке  мы  с  вами  рассмотрим  новое  понятие  массив.  Массив –  это
упорядоченный набор однотипных данных. Иначе говоря, массив – это таблица, каждый
элемент которой является элементом массива. Массивы бывают одномерные и двумерные.
Одномерный  массив –  это  линейная  таблица,  т.е.  таблица,  элементы  которой
располагаются  в  одну  строку  или  столбец.  Двумерный  массив –  это  прямоугольная
таблица,  т.е.  таблица,  которая  состоит  из  нескольких  строк  и  столбцов.
(Продемонстрировать плакаты таблиц линейной и прямоугольной. При наличии в классе
интерактивной доски можно подготовить презентацию по различным типам массивов.)

К Р А С О Т А

В данной линейной таблице семь элементов. Каждый элемент данной таблицы представляет
собой букву.
Элементами массива могут быть числовые и текстовые величины. В разделе переменных
Var массив записывается следующим образом:

x: array [1..7] of string;
эта  запись  указывает,  что  дан  одномерный  массив  (линейная  таблица),  содержащий  7
элементов, значениями которых являются строковые величины.

3 5 7 9 11
5 10 15 20 25
7 5 4 3 6
10 7 4 1 0

Двумерный массив обозначается следующим образом: 
y: array [1..4, 1..5] of integer;

элементами данного массива являются целые числа, которые записаны в 4 строки и 5 
столбцов.
Элемент одномерного массива записывается так: x[5] – пятый элемент одномерного массива
x (его значением является буква «О»), y[2, 3] – элемент, расположенный во второй строке и 
третьем столбце двумерного массива y (его значение – 15).
А теперь перейдем к решению задач. (Задачи нужно подбирать с учетом уровня 
подготовленности класса.)
- Решение  задач.  Построить  блок-схему  и  составить  программу  для  решения
следующих задач:
- В  заданном  массиве  x [1:9]  действительных  чисел  определить  среднее
арифметическое тех из них, которые больше 10. 
Сначала выполним анализ задачи, надо добиться от учащихся четкого понимания условия
задачи, можно привести в качестве примера таблицу из 9 элементов.
Program summa;
Var
x: array[1..9] of real;
s,c: real; 
k, n: integer;
begin 
for k=1 to 9 do
begin 
writeln(‘ВВЕДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ X[‘, k,’]’); 
readln (x[k]); 
end;
{вводим элементы таблицы, которые представляют собой любые действительные числа}
s:=0; n:=0; {обнуляем сумму и количество элементов}
for k:=1 to 9 do
begin 
if x[k]>10 then begin s:=s+x[k]; n:= n+1; end;
end;
{подсчитываем сумму и количество элементов больших 10}

c=s/n; {находим среднее арифметическое}
writeln(‘c=’,c); {выводим результат на экран}
End.

- Даны площади нескольких кругов. Найти радиус самого маленького из них. 
Перед  решением задачи  выяснить  с  учащимися,  как  зависит площадь круга  от  радиуса.
(Если радиус меньше, то и площадь меньше.) Согласно выполненному анализу выполнить
решение задачи одним из способов.
Первый способ:
Program krugi_1;
Var
S, R: array[1..10] of real;
x: real; k, n: integer;
begin 
for k=1 to 10 do
begin 
writeln(‘ВВЕДИТЕ ПЛОЩАДЬ ‘, k,’КРУГА’); readln (S[k]); 
R[k]:=sqrt(S[k]/pi);
end;
x:=R(1); n:=1;
for k:=2 to 10 do
begin 
if R[k]<x then begin x:=R[k]; n=k; end;
end;
writeln(‘РАДИУС ’,n,’ КРУГА – САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ R=’, R[n]); 
End.

Второй     способ:

Program krugi_2;
Var
S : array[1..10] of real;
R, x: real; i, k: integer;
begin 
for k=1 to 10 do
begin 
writeln(‘ВВЕДИТЕ ПЛОЩАДЬ ‘, k,’КРУГА’); readln (S[k]); 
end;
x:=S(1); k:=1;
for i:=2 to 10 do
begin 
if S[k]<x then begin x:=S[k]; n=k; end;
end;
R:=sqrt(x/pi); writeln(‘РАДИУС ’, n ,’ КРУГА – САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ R=’,R);
End.

- Задание на дом. Стр. 217 .(Н.Т. Ермеков, И.Г. Семакин, А.П.Шестаков)
-
Решить следующие задачи:
 В массиве  Y, состоящем из 12 целых чисел определить среднее арифметическое
тех из них, которые являются чётными.
 Даны площади нескольких квадратов. Найти длину диагонали самого большого из
них.

- Подведение  итогов  урока.  Объявить  оценки  учащимся,  прокомментировать  их.
Проанализировать решение учащимися задач.

* * * * * *
Қарағанды облысы, Абай ауданы, Курмин ауылы

Курмин жалпы білім беретін мектебі 
физика пәнінің мұғалімі Абильмажинова Гульден Бирликовна 

Тақырыбы:  «Электромагниттік толқындар шкаласы» 
Мақсаты: 1. Электромагниттік  сәулеленудің әртүрлі түрлерін талдау және толқын 
ұзындықтары өзгергенде сәулелер қасиеттері де өзгеретінін көрсету.
2. Оқушылардың дүниетанымдарын қалыптастыру, пәнге деген     қызығушылықтарын 
арттыру.
3. Оқушылардың өз беттерімен білім беру дағдыларын дамыту, өз  қабілеттеріне 
деген сенімділіктерін жетілдіру.

Сабақ барысы:  I. Ұйымдастыру.             II. Мұғалімнің кіріспе сөзі.
      1862 жылы Масквелл электромагниттік толқындардың бар болуы жөнінде болжам 
айтқан еді. Оның есептеулеріне қарағанда олардың таралу жылдамдығы жарықтың ауадағы 
таралу жылдамдығына тең. Бұл факт жарықтың электромагниттік табиғаты жөнінде дәлел 
болды. Г.Герцтің тәжірибелерінен кейін электромагниттік толқындардың жаңа жиіліктегі 
түрлері ашыла басталды. Электромагниттік толқындардың әртүрлі диапазондары әртүрлі 
атауға ие болды, бірақ барлық сәулелердің табиғаты бір және олар бір-бірінен 
жиіліктерімен, толқын ұзындықтарымен ерекшеленеді. Егер бұл жиіліктерді ось бойына 
белгілі масштабта орналастырсақ, онда толқындардың шкаласын немесе диаграммасын 
аламыз.
ІІІ. 1. Жиілігі төмен тербелістер.   «Квант» жауапкершілігі шектеулі серіктестік.
Жарнама: Өнеркәсіп пен фирма жетекшілері! Сіздер үшін «Квант» ЖШС төмен жиілікті 
тербелістерді қолданудың кең мүмкіндіктерін ұсынады. Оның жиілігі 50-60 Гц, толқын 
ұзындығы 6000 км, осы сипаттамасының арқасында айнымалы ток двигателінде 
қолданылады. Бұл двигательдің бірқатар өзіндік ерекшеліктері бар: Жұмыс кезінде не бу, не 
түтін, не газ шығармайды; қоршаған ортаны ластамайды. Оларға отын мен су қоры да керек 
емес. Олардың пайдалы әсер коэффициенті 98%.
Мұндай жоғары ПӘК ешбір двигательдерде де жоқ. Ендеше, шешіңіздер. Таңдау 
өздеріңіздерде. Біз сіздерді өзіміздің электростанцияда қарсы алуға қуаныштымыз. Біз бүгін
сіздерге айнымалы ток жөнінде айтамыз. Бірінші сөз энергетикте. Энергетик – айнымалы 
ток табиғаты, механик – айнымалы ток генераторының құрылысы, инженер – айнымалы 
токтың өндірісте, тұрмыста қолданылуы, технолог – әр түрлі электростанциялар жайында 
айтады.
2. Радиотолқындар. «СТР» телерадиокомпаниясы.
Жүргізуші: Қайырлы күн, құрметті көрермендер!  Сіздер СТР телеарнасы бағдарламасын 
көріп отырсыздар. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы «Радиотолқындар». 
Студиямыздың телефоны: 636926.   Енді радиотолқындар туралы тыңдасақ!
1 – оқушы.  Радиотолқындардың физикалық сипаттамасы; жиілігі – 105 – 1011 Гц, толқын 
ұзындығы – 10-3 – 103 м. Радиотолқындар туралы айтпас бұрын радио туралы айтып кетейін.
Орыс физигі А.С. Попов радионы ойлап тапты. Электромагниттік толқындардың көмегімен 
сымсыз байланыс жасау мүмкін деп, дүние жүзінде бірінші рет өз схемасында сезгіш 
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элемент – когерерді қолданып радиоқабылдағыш жасады. 
Жүргізуші: Студиямызға бір көрермен қоңырау шалып отыр екен.
- Алло!  Сәлеметсізбе!   Қоятын сұрағыңыз?
- Радиотолқындар туралы айтып берсеңіз
- Радиотолқындар туралы айтып берсеңіз.
- Сұрағыңызға рахмет, сау болыңыз.
ІІ – оқушы. Радиотолқындардың қасиетіне келетін болсақ, олар әртүрлі жиілікте және 
әртүрлі толқын ұзындықтарына қарай орталарда әртүрлі жұтылады  және шағылады, 
дифракция және интерференция қасиеттерін көрсетеді. Сәуле шығару көзі – тербелмелі 
контур және вибраторлар. Радиотолқындар радиобайланыста, телевидение, радиолокация 
қолданылады.
Жүргізуші: Ал енді біздің тікелей эфиріміздің уақыты аяқталды. 
3. Инфрақызыл сәуле шығару.    «Құс фабрикасы».
Жарнама: Фермерлер мен менеджерлерге, жалпы іскер адамдарға хабарлама!
Құс өсіруде инфрақызыл сәулелер өте тиімді. Егер сіз өзіңіздің балапандарыңызды жоғары 
сұраныста болсын десеңіз, оларды инфрақызыл сәулелермен қыздырыңыз.Бұл аурулар мен 
вирустардың болмауын, салмағының тез артуын қамтамасыз етеді. Құс өсіруде инфрақызыл 
сәулелерді пайдаланыңыздар! Енді  «Құс» фабрикасына келген физик – ғалымдардан 
инфрақызыл сәулелердің қасиеттерін естиік.
І - оқушы: Физикалық сипаттамасы: Жиілігі -3*1011 – 4*1014 Гц. 
Толқын ұзындығы  - 8*10-7-2*10 -3м. 
Инфрақызыл сәулелерді кез – келген қыздырылған дене, тіпті жарықталынбаса да 
шығарады. Атомдар мен зат молекуласынан сәулеленеді.
ІІ – оқушы:  Инфрақызыл сәулелердің қасиеттері:
1.Кейбір мөлдір емес денелер арқылы өте алады, сондай-ақ жауын, түтін, қар арқылы да 
өтеді. 
2. Металдардан, үй шатырларынан, ағаш жапырақтарынан шағылады.
3. Химиялық активтілігі аз. Фотопластинаға химиялық әсері бар.
4. Зат жұтыла отырып, оны қыздырады, яғни қатты жылулық әсер етеді.
5. Көрінетін сәуле шығару.
«Сусын»  акционерлік қоғамы.  Жарнама: Ханымдар мен мырзалар! Ата - апа, бала – 
шағалар. Біздің өнеркәсіп шығаратын шырындарды, ішіп көріңіздер. Дәруменге бай 
шырындар – салауатты өмір салтының бір маңызды бөлігі. Біздің  шырындарды ішкен де 
арманда, ішпегенде арманда. Біздің тәтті шырындарымызды ішіңіздер!
(Стаканда жеті түрлі су бар. Стакандағы суды таяқшамен бір жүргізіп, «Спектр»  дейді). 
«Сусын» өнімдерінің жарнамасын «Спектр» газетінен оқи аласыздар (газетті көрсетеді). 
Сіздер спектрдің жеті түрлі түстен тұратынын ұмытпаған боларсыздар. О, бұл сан – қазақ 
хлқында сан емес пе? Ақ түс қандай түстерден тұрады. Деген сөз физиканы білмейтін 
адамға оғаш болып естілуі мүмкін. Ал осыған жауапты физик – ғалымдардан сұрайық.
І – оқушы: Физикалық сипаттамасы: Жиілігі  - 4*1014-8*10 14Гц.
Толқын ұзындығы – 8*10-7 - 4*10 -7   м.
Иә, жарық дегеніміз не сұрақ барлық ғалымдарды толғандырады. Жарық түскен бетінен 
шағылады, дифракция құбылыстарына бейімді. Жарықтан шағылуы  өте ертеде белгілі 
болды. Архимед жаудың кемесін жою үшін сфералық айнанаы қолданды, ал жарықтың 
сынуын б.д. дейінгі 50 ж. Өмір сүрген Клемод алғаш рет байқады. (стакандағы 
қарындаштың сынуын көрсетеді.) 16 – 17 ғасырларда көптеген ғалымдар жарықтың 
заңдарымен  оның табиғатын зерттеді. Олар: Ньютон, Гюйгенс, Кеплер, Юнг, Гук... 
(буклетті көрсетеді). 
ІІ – оқушы: Жарық бұл электромагниттік толқын екенін 1988 жылы неміс физигі Герц 
анықтады. Біздің өмірімізде жарық әртүрлі материалдармен затты бояуда, фотография, 
цирктік фокустарда, телевизияда, светомузыкада кездеседі. Жарық көздері табиғи және 
жасанды болып келеді. (суретттерді көрсетеді.) 
Аспан неге көгілдір?, кемпірқосақ қалай пайда болады? Деген  сұрақтарға жауапты 
жарықтың физикалық қасиетін білсеңіз ала аласыздар.
5. Ультракүлгін сәулелер.  «Шыңбұлақ» сауықтыру кешені.
Жарнама: «Шыңбұлақ» сауықтыру кешеніне келсеңіз, онда сізге, «Соляриге» барудың 
қажеті болмайды. (Тұмау мен вирус билеп жүреді. Ультракүлгін сәуле  түсірілгенде, олар 
жерге құлап түседі. «Бізде дизенфекция ең жоғары дәрежеде өтеді.»).
Ультракүлгін сәулелердің сипаттамасы.
Физикалық сипаттамасы: Жиілігі: 8*10 14  - 3*10 15Гц
Толқын ұзындығы: 10 -8– 4*10 -7м;
Қасиеттері:
1. Химиялық активтері.
2. Көзге көрінбейді.
3. Денеге сіңе алу қабілетінің жоғары болуы.
4. Микроағзаларды өлтіреді.
5. Аз дозада адам ағзасына жақсы әсер етеді. Яғни зат алмасуда, жасушаның дамуында 
өзгеріс болады, көзге әсер етеді.
6. Рентген сәулесі. «Рентген» диагностика орталығы.
Жарнама: Осы өткен аптадағы жаңалықтар: көктайғаққа байланысты, адамдар арасында 
сүйек – буындарға байланысты жарақат алушылар саны көбейді. Осындай жәйтқа тап 
болғандарыңыз Семей қаласындағы «рентген» диагностика орталығына қаралыңыздар деп 
кеңес береміз. Онда сіздерді тәжірибелі дәрігер – рентгенологтар күтеді. Анықтама 
телефонымыз – 03. Орталықтағы рентген сәуле шығару сипаттамасы мынадай:
Физикалық сипаттамасы: Жиілігі:10 -9 – 10 -11м; 
Толқын ұзындығы: 7*10 16 – 3*1019Гц; (рентген қағазын көрсетіп, әңгімелейді). 
Сәуле шығару көзі: рентген түтікшесінің көмегі мен алынады: Қысымы 10 -3- 10 -5

Па болатын вакуумдік түтікшеде электрондар жоғары  кернеудегі электр өрісінің көмегімен 
үдетіледі, анодқа жеткенде соқтығысып кілт тоқтайды. Тежелген электрондар үдеумен 
қозғалады. Және 100 нм-ен 0,01 нм-ге дейінгі ұзындығы бар электромагниттік толқындарды
шығарады. Аурулар диагностикасында сүйектегі және жұмсақ ұлпадағы өзгерістерді 
анықтау үшін рентген  сәулелері қолданылады. 
Сүйектер химиялық құрамы бойынша оларды жауып тұратын жұмсақ ұлпалардан 
айырмашылығы бар. Ұлпаларға қарағанда рентген сәулелерін 150 есе күштірек жұтады. 
Сондықтан экранда сүйек ақшыл болып көрінеді және ондағы сынған, шыққан, шытынаған 
жерлері де айқын көрінеді. Өкпедегі түберкулездік өзгерістер, ісіктер бірден байқала 
қоймаса, ауру адамға «барий быламығын» (BaSO4) береді, сонда өзгеріс айқындалады.
 ІV. Мұғалімнің қорытынды сөзі: Ең соңғы гамма сәуле шығарумен алдағы уақытта осы 
11- сыныпта танысамыз. Электромагниттік толқындардың барлық шкаласы, барлық 
сәулелердің корпускулалық және толқындық қасиеттері бар екендігіне дәлел бола алады. 
Толқын ұзындығы аз болса, кванттық қасиеті, ал толқын ұзындығы көп болса, толқын 
қасиеті айқын көрінеді. Сонымен, жарық – бұл толқын ұзындықтары
 4*10 -7 –нен 8*10 -7 м-ге дейін болатын электромагниттік толқындар.
V. Үйге тапсырма. Кесте толтыру:

Толқын 
диапазоны

Физикалық 
сипаттама

Сәуле шығару 
көзі

Қасиеттері Қолданылуы

VІ. Оқушы білімін бағалау.
* * * * * *

ЕРЕСЕКТЕР ТОБЫНА АРНАЛҒАН
ДАМЫТУ - ТҮЗЕТУ ЖАТТЫҒУЛАРЫ

Ақтөбе қаласы   № 34 «Таңолпан» МДҰ психологы 
Ормаганбетова Шолпан Бимырзақызы

                       
      Мақсат: Балалардың мимика, қол – қимылын дамыту, эмоциямен таныстыру, қуаныш 
эмоциясының түсінігін беру, балаларды бір-бірімен жақындату, достық қарым – қатынасты 
қалыптастыру.
        Жоспар: 
1. Кел, амандасайық!
2. «Сүйкімді жануар»
3. Көзіңді жұм да, допты ал!
4. «Менің артымнан қайтала» жаттығуы
5. Эмоциялар
6. Айтамыз және көрсетеміз.
7. Сынып қалған суреттер.
8. «Кішкентай маймылдар» ойыны.

9. Рефлексия

 1. Кел, амандасайық!
- Балалар, күнделікті біз бір-бірімізбен қалай амандасамыз? Қане кім айтады? (балалар 
амандасу түрлерін айтады). 
- Өте жақсы! Ал енді, мен сендерге амандасудың басқа да түрлерін үйретейін, біздің ғана 
балабақшамызда амандасуға болады. Сендер қол алып амандасуды білесіңдер, мен бір рет 
шапалақтағанымда барлығың бір-біріңмен қол алып амандасыңдар, ал мен екі рет 
шапалақтағанда иықтарыңмен амандасыңдар, ал үш рет шапалақтағанымда арқаларыңды 
бір-біріңнің арқаларыңа тигізіп амандасыңдар, жарайды ма? Осылайша біз ерекше 
амандасып үйренеміз.

2. «Сүйкімді жануар»
Балалар қол ұстасып, шеңбер құрып тұрады.
- Балалар, біз үлкен сүйкімді жануармыз,- деп жүргізуші бастайды.
Балалар жүргізушінің артынан қайталайды.
- Жануардың дем алғанын тыңдайықшы, - деп бір-бірінің дем алғанын тыңдап, терең 
демалады. 
- Ал, енді жүрегінің соққанын тыңдайық: бір қадам алға - тук-тук, бір қадам артқа – тук-тук.
Біздің жануарымыз өте мейірімді, сүйкімді. Ол күннің сәу-лесінен алған жылулылықты 
бойына жинап, жақсы көңіл-күймен жүреді.
Жарайсыңдар, балалар!

 3. Көзіңді жұмда, допты ал! жаттығуы
Балалар шеңбер құрып отырады. Кезек – кезекпен бір – біріне тез-тез допты беріп отырады. 
Ойын сайыс түрінде өтеді. Жаттығып болған соң, жаттығуды күрделендіруге болады: 
балалар көздерін жұмып ойнайды.

4. «Менің артымнан қайтала» жаттығуы.
Балалар шеңбер құрып отырады. Балалар жүргізушінің сөзін, қол - қимылымен, мимикасын 
қайталау керек. 
 Екі аю отырды, Балалар отырады
 Жұқа – жұқа бұтақта. 
 Біреуі газет оқыды, Қолдарын алға созып, газет оқыған болады
 Екіншісі нан жазды. Нанды жазады
 Бір,екі; бір, екі; бір, екі, 
 Екеуі ұнға құлап түсті. Құлап түседі.
 «Төмен», «биік», «мен», «ол», «осы жерде», «сен» деген сөздерді, балалар сөзбен айтпай, 
қол-қимылмен көрсету керек
 
5. Эмоциялармен танысу.
Балалар, сендер бір күнде әртүрлі көңіл - күйде бола аласыңдар ма? Кейде қуанасыңдар, 
ренжеп қаласыңдар, солай ма? Осы әртүрлі көңіл – күйімізді эмоция дейміз. Қуанғанда 
қуаныш эмоциясына бөленеміз, ашуланғанда – ашу эмоциясына, эмоцияның көптеген түрі 
бар: ашу, реніш, қайғы, қуаныш... Ал, енді балалар айтыңдаршы сендер қай кезде 
қуанасыңдар? (Балалардың жауабы).

6. Айтамыз және көрсетеміз.
Оң қолымды – иыққа,
Сол қолымды – беліме,
Қолдарымды жан-жаққа 
Түсіремін төменге,
Оңға бұрыламын.

Сол қолымды – иыққа,
Оң қолымды – беліме,
Қолдарымды көтеремін
Түсіремін төменге,
Солға бұрыламын.

7. Сынып қалған суреттер.
- Балалар, үстел үстінде әртүрлі көңіл-күйді суреттейтін, бірақ сынып қалған суреттер 
жатыр.Қазір біз осы суреттерді жинап, жөндеп қандай көңіл-күй екенін шешейік. Арқашан 
көңіліміздің көтеріңкі болып жүргені жақсы емес пе, балалар? Бірақ ол мүмкін емес, бір 
жағдайларға байланысты көңіліміз болмауы да мүмкін. Топта бір-біріміздің көңілімізді 
қалай көтеруге болады? (Қызықты ойын ойнауға, жылы сөздер айтып, жылы көзбен қарап)

8. «Кішкентай маймылдар» ойыны.
«Кішкентай маймылдар» ойынын ойнайықшы. Ол үшін барлығың жұпқа бөлініп, біреуің – 
маймыл, біреуің – айна болу керексіңдер. «Маймыл» бізге түрлі-түрлі қимылдар жасап 
көрсетеді, ал «айна» қайталау керек. Осылайша өзіміздің көңілімізді де көтеріп қалдық. 
Жарайсыңдар, балалар!

9. Рефлексия.

Бүгінгі сабағымыз ұнады ма? Бүгін біз қандай жаттығулар орындадық, қайсысы сендерге 
қатты ұнады?

* * * * * *
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БҚО Жаңақала ауданы Жаңақала жалпы орта 
білім беретін мектебінің математика пәні мұғалімі 

Макарова Раушан Темрешқызы 

Сабақтың тақырыбы:Ең кіші ортақ еселікке есептер шығару
Сабақтың мақсаты:
       1. Оқушылардың ЕКОЕ тақырыбына есептер шығарту барысында білімдерін тиянақтау, 
тереңдету және бір жүйеге келтіру, негізгі ұғымды бекіту.
      2.Оқушыларға өз еркімен белсене араласуы, білімдерін көрсете алуы, топпен ұйымдасып
жұмыс істеуі, өзін-өзі басқаруына ықпал ету.
      3.Өзара ынтымақтастыққа, қайырымдыллыққа, жылдамдыққа, алғырлыққа баулу.
Сабақтың көрнекілігі: Тест тапсырмасы, жаттығулар, слайд, интерактивті тақта.
Сабақтың түрі: Бекіту сабағы
Сабақтың әдісі: ұжымдыққа оқыту, өзара оқыту, топпен жұмыс, оқыта үйрету.
Пәнаралық байланыс:  әдебиет, жаратылыстану
Сабақтың барысы:
I.  Ұйымдастыру. (Оқушылармен амандасу,  түгелдеу,  тақтаны борды дайындау,  сыныптағы
оқушыларды А, В,С топтарына бөліп)
II. Үй тапсырмасын сұрау. №337, 338
№337 Ең кіші ортақ еселігін табыңдар: 

Сан ЕҮОБ 

6;16 48 

8;20 40 

8;12 24 

15;18 90 

20;24 120 

26;39 78 

№338 Ең кіші ортақ еселігін табыңдар: 

Сан ЕҮОБ 

10;70 70 

22;88 88 

25;75 75 

4;20 20 

18;30 90 

16;40 80 

Жауап берген оқушыларға қосымша сұрақтар қойылады.
1. Натурал сан дегеніміз не?
2. Санды өрнек дегеніміз не?
3. Әріпті өрнек дегеніміз не?
4. Теңдеу
5. Құрама сан
6. Жай сан
7. ЕҮОБ
8. ЕКОЕ
9. Формулалар
10. 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінетін санда
III. Өткен сабақты пысықтау.
ЕКОЕ тақырыбын оқушыларға ережесімен қайталап естеріне түсіртіп, есептер шығарту.
Оқулықпен жұмыс. (Әр топ тақтаға есептер шығарады)
№340 ,344,346 есептерін тақтаға шығарады.
Әр топ бірлесе отырып деңгейлік тапсырмаларды орындайды

Деңгейлік тапсырмалар
А.   Сандардың ең кіші ортақ еселігін   табыңдар:
 16 мен 20;             3) 5 пен 11;
 60 пен 15;             4) 6 мен 13. 
 В. Сандардың ең кіші ортақ еселігін   табыңдар:
3. 45 пен 54;             3) 30 бен 24;
4. 32 мен 48;            4) 72 мен 54. 
Сандардың ең кіші ортақ еселігін   табыңдар:
 23·3 және23·32·5                                          3) 2·3·22·3·7 және 3·5

     2·3·11 және 32·11                                    4) 3·7·2·5 және 32·7
“Ребусты  шешіп  көр”  ойыны (Ребустан  мақал
құрастыру қажет)
Сергіту сәті 
“Адасқан сандардың үйін тап” ойыны 
            Жай сан                                             Құрама сан
               
                    18        5       3      7      10
                      6     23         11      35    54

Тест тапсырмалары
 Өрнекті ықшамдаңдар:
      а)                           ә) 
7. Жай  көбейткіштермен  жазылған  натурал  сандардың  ең  кіші  ортақ  еселігін
табыңдар:
                  және 
      а) 450              ә) 540
1. Сандарды жай көбейткішке жіктеп, ең кіші ортақ еселігін табыңдар: 45 пен 54.
      а) 180            ә) 270
 Әлияның қадамының ұзындығы 40 см, ал Мәншүктің қадамының ұзындығы 60 см.
Әлия неше қадам жасағанда олардың толық қадамдарының ең алғаш рет келіп теңеседі? 
       а) 120           ә) 160

“Дұрысын тап” ойыны 

7 Жай сан

20 Құрама сан

54 Жай сан

66 Құрама сан

Оқушыларды бағалау:  Әрбір топ өз өздерің бағалайды.Сабаққа белсене қатысқан ьопты
бағалау
Үйге тапсырма: № 354,  № 66, 69, 71 (қосымша оқулықтан) 
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Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, 
Жаңақала жалпы орта білім беретін мектебінің

 математика пәнінің мұғалімі Кереева Зарина Жарасовна

Тақырыбы: «Зерделілер мен зейінділер» (7-сыныптарға арналған сыныптан тыс шара)
Сайыстың мақсаты: 
а)  білімділік-оқушылардың  алгебра  және  геометрия  пәндері  бойынша  білімдерін
толықтырып, кеңейту.
ә)  тәрбиелік-оқушылардың   математика  пәніне  қызығушылықтарын  арттыру,  білімді
азаматтар тәрбиелеу.
б) дамытушылық-оқушылардың ойлау қабілеттерін, таным белсенділіктерін дамыту, жан-
жақты ойлау қабілеттерін дамыту.
Көрнекілігі: интерактивті тақта, ұосымша материалдар, тірек-сызбалар.
Жабдықтар: Интерактивті тақта, компьютер, ватман, үлестірмелі картотекалар. 
Әдісі: Сұрақ-жауап, жинақтау, ой туғызу.    Түрі: Сайыс-жарыс
Типі: Білімді тексеру, қайталау, білімді бағалау.
Байланысы: қоршаған ортамен байланыстыру, пәнмен, өмірмен.
Сайыстың барысы: 
І тур.  «Сәлемдесу» .  ІІ тур. «Қалауың білсін!»
ІІІ тур. «Қателеспе!»  І  V   тур. «Ойлы болсаң-озып көр!»
-Шақырамыз келіңдер жарысуға,
Күш өнер білімменен алысуға.
Бар өнерді салайық ортамызға
Қанекей, кім шығады сайысуға-дей отырып, сайыскерлерімізді ортаға шақырамыз.
-Бүгінгі  сайысымызға  әділ  баға  беретін  әділ  қазылар  алқасын  ортаға  шақырамыз.  Әр
сайыстан кейін әділ қазы топтардың бағасын беріп отырады. 
І тур. «Сәлемдесу». (Ең жоғары ұпай-5.)
Топтар қарсыластарына және әділ қазы алқаларына  өз топтарының аттарын, эмблемаларын,
ұрандарын, газеттерін қорғап таныстырады.
-Бұл жерге келмейді ешкім ермек үшін,   Есеп-қисап, сан-цифр термек үшін.
Көрсетіп  есептердің  жолын  қалай    Келдім  мен  оларды  айтып  бермек  үшін-деп,
ойынымыздың  келесі турына өтейік. ІІ тур. «Қалауың білсін!». (Ең жоғары ұпай-3.)
3 ұяшық көрсетіледі. І турдан жоғары ұпай жинаған топ бірінші таңдау кезегін алады. 
1-ұяшық сұрақтары:
 Қай сан барлық санға қалдықсыз бөлінеді? (0)
 1 метрде неше сантиметр бар? (100 см)
 Бұрыш өлшейтін құрал? (Транспортир)
 Ең кіші жай  сан? (2)
 Бір нүктеден шығып, екі сәуледен құралатын геометриялық фигура? (Бұрыш)
 Ұшақ  Семейден Алматыға дейін 1 сағат 20 минут ұшты, ал кері қарай 80 минут
ұшты. Айырмашылығы қанша минут? (екеуі бірдей)
 Қандай 3 бір таңбалы сандардың қосындысы олардың көбейтіндісіне тең? (1,2,3)
2-ұяшық сқрақтары:
 Екі ғасырда неше жыл?  (200 жыл)
 Шеңберді сызатын құрал? (циркуль)
 Бір нүктемен шектелген түзудің бөлігі? (сәуле)
 Барлық қабырғасы тең тіктөртбұрыш? (квадрат)
 Координаталық жазықтықта неше ширек бар? (4 ширек)
 50-ді 0,2 ге бөл? (250)
 1 кг мақта ауыр ма, әлде 1 кг темір ауыр ма? (тең)
3-ұяшық сұрақтары:
1. Миллионда неше ноль бар? (6)
2. Тік бұрыш неше градусқа тең? (90º)
3. Тік бұрыштан кіші бұрыш? (сүйір)
4. Квадрат қабырғасы 3 см-ге тең. Периметрі нешеге тең? (12 см)
5. Шаршының неше қабырғасы бар? (4 қабырғасы)
6. 11 жай сан ба, құрама сан ба? (жай сан)
7. Күн көзі жылына неше рет шығады? (365 рет)
-Келесі  ІІІ  турымыз «Қателеспе!» деп аталады. Бұл турға 7 минут уақыт беріледі.  (Ең
жоғары ұпай-5.)
Сұрақтары: 

Жауаптары:

 -Топтар, міне біздер соңғы шешуші «Ойлы болса-озыр көр!» ІV турына да жеттік. 
Шарты: Берілген логикалық және викториналық сқрақтарға тез әрі дұрыс жауап берулері
сұралады.
5. Екі әкесі, екі баласы үш алманы қалай бөліп жейді? (атасы, баласы, немересі)
6. Қосарланып жегілген атымен арбашы Жантілеу  25 шақырым жол жүрді. Оның әр
аты неше шақырым жүрді? (25 шақырым)

7. Бойы екі қарыс, сыйып тұр 25 арыс? (сызғыш)
8. Қалай 10 метр сатыдан секіріп, жараланбауға болады?  (Ең төменгісінен секіреді
немесе жерде жатқан басқалдақ)
9. Қай жағдайда 19+15=10 теңдігі дұрыс? (19 сағат-7 сағат, 15 сағат-3 сағат)
10. Боранда тау ық болады ма? (Боранда тау   ық болады.)
11. Бір адамда 10 саусақ, 10 қолда неше саусақ? (50)
12. Қай кезде қысқартатын бөлшекті қысқартуға болмайды?  (Үйдің нөмірі мен пәтер
нөмірі)
13. Үстел  беті  төрт  бұрышты,  әр  бұрышын  арамен  кесіп  тастасақ,  неше  бұрыш
қалады?  (8)
14. Төрт қойдың неше аяғы бар? (16 аяқ)
15. 1000 санының 1 пайызы? (10)
16. 1 пұт неге тең? (16 кг)
17. Ең кіші натурал сан? (1)

18. Қай сан үлкен: 20  және 2 5  ? (тең)

19. Санның жүзінші бөлігі? (пайыз)
20. Дәлелдеуді қажет ететін тұжырым? (теорема)
21. Геометрияның атасы кім? (Евклид)
22. Анасы 16 мандарин сатып алған. Жартысын Думан жеді, Айша екі мандарин жеді, 
қалғанын Дина жеді. Дина неше мандарин жеген ? (6)
23. Жасы жүзге келген бір қария болыпты. Бүкіл өмірінде туған күнін тек жиырма бес 
рет қана атап өтіпті. Бұлай бола ма? (29 ақпан, 4 жылда 1 рет келеді.)
24. Неше рет арттырса да, өзгермейтін қандай сан? (0)
-Жарыстың соңғы сәті таяп қалды,
Демеңіздер біз өнерді аяп қалды.
Әділ қазы сіздерге сөз береміз,
Жеңімпаздар кім болып сарапталды?-дей отырып, әділ қазы алқаларынан бүгінгі 
сайысымыздың жалпы қорытындысын жариялауыңызды сұраймыз.
Алдыңызда жайнаған жұздер әні,
Сіздермен кездесерміз біздер әлі.
Әділ қазы, көрермен, сау тұрыңыз,
Күтеді бізді жақсы күндер әлі-деп, кешті аяқтап, сайысқа белсене қатысқан оқушылар 
марапатталады.

* * * * * *
ЖАС ҰРПАҚ БОЛАШАҒЫ  ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕДЕ 

                   
Қудайбергенов Арман Боранбаевич

алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі
Шет жалпы орта білім беру мектебі

Шет ауданы Үңірек ауылы

   Қазіргі  уақытта  қоғамның  дамуына  байланысты  оқушыларға  білім  беру,  жастарды
тәрбиелеу  және  дамыту  міндеттері  барған  сайын  күрделеніп,  заман  талабына  қарай
өзгеруде. Мемлекеттің білім беру саласында мектептің басты міндеттерінің бірі – білім мен
тәрбиенің қатар берілуінде. Сол тәрбиенің бастауы, қоғамның қызметі- патриоттық тәрбие.
Қазақ халқының тәрбие жүйесінде жас ұрпақты, қоғам мүшелерін Отанға, халқына, елге,
жерге  деген  сүйіспеншілікке  тәрбиелеп,  мұны  олардың  бойына  сіңіріп,  қалыптастыру
жетекші орын алады. Өйткені Отан, халық, ел, жер деген ұғым өте ауқымды. Бұған шын
мәнінде  адамның  бүкіл  болмысының  қатысы  бар.Патриоттық  тәрбие  тәрбиенің  барлық
бағыттарымен бірге  жүзеге  асырылады.  Қазіргі  жалпы білім беретін  мектептер  өмірінде
болып жатқан  бетбұрыстардың ішінде  оқыту мақсатының біршама  өзгеруіне  сай тәрбие
технологиясына  да жаңа  ұстанымдар енуге  тиіс.  Толыққанды педагогикалық үрдісті  іске
қосып, шәкірттануды жолға қою үшін оқыта отырып тәрбиелеу, тәрбиелей жүріп білім беру
ұстанымдарын жүзеге асыруды басшылыққа алғанымыз орынды. Патриотизм – ғасырлар
бойы жинақталған ең терең  сезімдердің  бірі.  Отанға  деген сезім  болмаса,  патриот  болу
мүмкін емес. Біздің ата-бабаларымыз Отанын сүйіп, оны барлық жаулардан қорғап, бүгінгі
ұрпаққа  сый ретінде ұсынды.  Отанның гүлденуіне  және  оны қорғауға  деген патриоттық
сезім адам жүрегінде өмір сүрген, әлі де өмір сүре бермек. Бірақ, патриоттық сезім адамда
өзінен  өзі,  не  болмаса  туа  пайда  болмайды.  Ол  ерте  жастан  адамға  әсер  ететін,  ұзақ
мақсатты түрде бағытталған тәрбиенің қорытындысы. Патриотизм ортаның, отбасындағы
тәрбиенің, мектептің, мектепке дейінгі мекеменің және түрлі қоғамдық ой-пікірлердің әсер
етуімен  қалыптасады.  Әскери-патриоттық-тәрбиелік  іс  шаралар  алдын  ала  жоспарлануы
тиіс. Жоспарда тек қана оқытушы-ұйымдастырушының ой-пікірі емес, сол оқу мекемесінің
әрбір мұғалімінің ой үлесі болуы тиісті. Қандай да болмасын әскери-патриоттық іс шараны
өткізу салтанатында мемлекеттік Туды алып келу және алып кету, мемлекеттік Әнұранмен
ашу және жабу мәселелерін жоғары ұстау міндетті. Мектепішілік      жоспарланған   іс-
шаралар патриоттық  бағыттағы  тақырыптар  тарих, әдебиет тағы да  басқа  пәндер арқылы
өткізіледі.  Сабақтан   тыс   іс-шаралар   әскери   патриоттық    тәрбиемен   байланысты.
Мектептегі   «Жас   ұлан»,  «Жас   қыран»  ұйымымен  бірлесе    отырып   патриоттық
тақырыптарға   арналған   шаралар   өткізіледі. Жоғарыда аталған ұйымның 1-желтоқсан
Президент  күніне  арналған  Ант қабылдау рәсімі өткізілді. Тәуелсіздік  күніне арналған   іс
—шаралар,  сәуір   айында   өткізілетін  патриоттық   айлық  аясындағы   жұмыстар  осы
ұйыммен   бірлесіп  атқарылады.  Ерлік  сабақтары  соғыс,тыл  ардагерлерімен
кездесу,жиындар,бейне  фильмдер  көрсетіледі  «Жас  мерген»  әскери  үйірмесі  жұмыс
атқарады.Үйірме  мүшелері  аудандық  облыстық  әскери-спорттық   жарыстарға  қатысады.
Мектебімізде  әскери-патриоттық  тәрбиенің  осындай  түрлері  оқушылардың Отанға  деген
сүйіспеншілігін  арттырып,  оны  қорғауға  дайындайды.  Патриоттық  тәрбиенің  бүкіл
күрделілігін  түсіне  отырып  жас  ұрпақ  өзінің  алдындағы  борышын  сеніммен  артқарары
сөзсіз.  Отанды қорғау  -  мемлекеттің  маңызды қызметі.  24  жыл  уақыт  ішінде  Қазақстан
Республикасы  өзінің  Тәуелсіз  мемлекет  екендігін  дәлелдеді.  Қазақстанды  Отаным  деп
таныған әрбір азамат оның гүлденуі мен өсіп-өркендеуіне  өз үлесін қосуы тиіс.

«Жас Ұлан»
ұйымы

президентінің ант
қабылдау сәтінен

кейінгі көрініс
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БІЛІМ АРТЫҚ ПА, ӘЛДЕ МАЛ-ДҮНИЕ АРТЫҚ ПА?

Алматы қаласы №133 жалпы білім беретін мектеп
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ерубаева Қалбибі Пірімқұлқызы

Хазреті Әлиді (р.л.ғ) сынау үшін бірнеше адам келіп, оған: «Сен шынында да білімді 
болсаң бір сауалыма он жауап тауып берші. Білім артық па, әлде мал-дүние артық па?” – деп
сұрақ беріпті.
Сонда Хазреті Әли (р.л.ғ):
— Біріншіден, білім артық. Өйткені білім әулие-әнибелерден қалған. Ал мал-дүние Перғаун 
және әр түрлі байлардан қалған.
— Екіншіден, білім артық. Өйткені білім сені сақтайды, ал мал-дүниені сен сақтайсың.
— Үшіншіден, білім артық. Себебі білімдінің досы көп, Ал байдың, малдының дұшпаны 
көп.
— Төртіншіден, білім артық, өйткені білімді жұмсасаң арта береді. Дүниені жұмсағанда 
азайады.
— Бесіншіден, білім артық, өйткені білім саған құрметті атақ алып береді. Мал-дүние «бай 
– қатты, сараң» деген атқа қалдырды.
— Алтыншыдан, білім артық. Себебі білім өзін – өзі сақтайды. Ал мал-дүниені күту керек, 
бағу керек. Оны сен сақтайсың.
— Жетіншіден, әлбетте білім артық. Білім иесіне қяметте шапағат етеді, мал-дүние қяметте 
көп сұрақ бергізеді.
— Сегізіншіден, білім артық. Білім тозбайды. Мал-дүние қолдың кірі, ескіреді, тозады, 
өледі, жоғалады.
— Тоғызыншыдан, білім артық. Білім нұрландырады. Адамға ақыл-ой қосады. Сабырлыққа 
жетелейді. Малдүние адамды масаттандырып, дүниеқоңыз етеді.
— Оныншыдан, білім артық. Себебі, білім амал еттіреді. Ғибадатқа жығады. Ал, арам мал-
дүние адамды аздырып, өлерінде кәпірлікпен, имансыз кетуге себепші болады – деп жауап 
беріпті.

Білім берудің қай түрі болмасын — тәрбие. Лев Николаевич Толстой

Білуге құмарлық рухтың қашанғы қанағатсыздығы. Джон Тейлор

Білім мен құдіреттілік — екеуі бір нәрсе. Френсис Бэкон

Адам білмегендіктен адаспайды, білгішсінем деп адасады. Жан Жак Руссо

Көп білем десең, аздан бастап үйрен. Джон Локк

Білімдіңнің сөзі — ем, мейірімі көп, өзі кең! Мағжан Жұмабаев

Адамның біліміне ақыл серік, ақыл кен таусылмайтын жанға көрік. А. Қорамсаұлы

Бақыт жолы біліммен табылады. Ахмед Югнаки

Білім — адам баласының ортақ қазынасы. Жүсіп Баласағұн

Білімің болсадағы ұшан-теңіз, пайдасы жоқ халқыңа қызмет етпей. Шал ақын

Білімдіңнің сөзін тыңда, айтқанын үйрен, іске асыр. Махмұд Қашқари

* * * * * *
ЕРТЕГІЛЕР ӘЛЕМІНДЕ

Несипкул Мейманханқызы Утебаева,
Түркістан қаласы, Некрасов атындағы

№9 мектеп – гимназияның қазақ тілі пәнінің мұғалімі

Бүгінгі күні ертегі тыңдаушы
көп-ақ,  бірақ  ертегінің  майын
тамызып,  көңілді  тұщындыра
әңгімелейтін  ертегі  айтушылар аз.
Ертегіні  баланың  құлағына  алғаш
жеткізіп,  дәмін  татқызатын  ең
алдымен  ата-ана,ата-әже  және
ұстаздары болуы тиіс.

Айналасындағының  бәрін
ертегідей  қабылдаған  баланың
бойында  өшпес  ізгілік
қалыптасады.  Мағжан  Жұмабаев:
«Жан  тұрмысы  өркендеу  үшін,
яғни,  ойы,  ақылы  кеңейіп,  құлқы
түзеліп, тілі баю үшін, жас балаға

ертегі тым қымбат нәрсе.  Бала ертегіні жан-тәнімен тыңдайды.» — десе,  атақты педагог
Сухомлинский  «Бала  кезде  үш жастан  он екі  жасқа  дейінгі  аралықта  — әр  адам өзінің
рухани дамуына қажетті нәрсенің бәрін де ертегіден алады.», — дейді.

Жер бетіндегі  барлық халық ертегілерінің мазмұны мен мақсаты бір деуге  болады.
Оның  себебі  —  Ұлы  Табиғат  балалармен  ертегі  арқылы  сөйлеседі,  ертегі  арқылы
сырласады, ертегі арқылы өнеге, білім, тәрбие береді. Ертегілердің барлығы да бір-ақ тілде
сөйлейді. Ертегі – баланы рухани- парасатқа тәриелеудің бірден-бір құралы.

Некрасов  атындағы  №9мектеп-гимназияның  директорының  орынбасары  Гүлжахан
Божбанбаваның ұйытқы болуымен бастауыш сынып аралығында «Ертегілер әлемінде» атты
ауқымды іс-шара  өткізілді.  Гүлжахан Оразбекқызы бастауыш сыныптардың майын ішіп,
жілігін  шаққан  десек  те  болады.  Ол  бастауыш  сыныптарда  сабақ  беріп  жүрген  кезінде
«паноромалық сабақ беру» сайысынан облыс бойынша бас жүлдені еншілеп, Республикадан
«Жаңашыл  мұғалім»  номинациясын  алған  болатын.  Бүгінде  Гүлжахан  Оразбекқызы
Божбанбаева осы аталған мектепте бастауыш сыныптар бойынша директордың орынбасары
қызметінде.

Мектебіміздің бастауыш сынып мұғалімдері: Л.К.Ильина, Г.М.Филатова, Ж.Е.Баймен,
Г.К.Ашимова,  А.Д.Неметова,  М.С.Атаметовалардың оқушылары ертегі  желісіне құрылған
көркем  туындыларды  айшықты  етіп  сахналай  білді.  Халық  ауыз  әдебиетінің
құрылымындағы «Қызыл телпек», «Теремок», «Алдаркөсе», «Дәрігер –Айболит»,  «Алтын
балық»,  «Бауырсақ»  деген  терең  сырлы  ертегілердің  мазмұнын  Сұлтан  Әсел,  Сартбай
Қасиет,  Рустемова  Данагуль(4«Б»),  Садиков  Шахрух,  Нагимова  Диера,  Газханов  Сардар
(4«в»), Бисенбек Әлімхан, Әбдіохап Абдулла, Ережепов Мырзабек,(4«А»), Эркинова Диана,
Заитова  Жасмина  ,Темурханов  Давлат,(4«Е»),Анварова  Дана,  Атажанов  Рамазан,  Кеңес
Ақбота  (4«Ж»),  Амангельдиева  Юлдуз,  Григорьева  Наталья,  Насыров  Санжар  (4  «Д»)
сынды  оқушылар  ертегілер  кейіпкерлерін  нақышына  келтіре  сомдай  білді.Тамашалаған
кішкентай көрермендер ертегілер әлеміне енгендей болды.

Кез  келген  халықта  ең  алдымен  балаға  тәрбие,  білімді  ертегі  арқылы беруі  –атам
заманнан келе жатқан үрдіс. Ертегінің алғашқы мақсаты – рухани адамгершілік тәрбие беру,
одан  соң,  ол  арқылы  білім  беру.  Осы  тұрғыда  шәкірттердің  кемшілігін  көргіш  болсақ,
ықыласын  өлтіреміз,  баланың  кемшілігін  емес,  жеңісін  іздейік.  Әр  бала  –  табиғаттың
ғажайып құбылысы. Әр бала – Ханзада және Ханша!

«ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ОЙЫНЫ — ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚТЫҢ ОҚУШЫНЫ Ң
ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУДАҒЫ РӨЛІ»

Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы Қарасу ауылы
№83 А. Байтұрсынов атындағы жалпы орта мектебінің

денешынықтыру пәнінің мұғалімі Алиев Сұлтанбек Оразалиевич

Қай  заманда  болмасын  адамзат  алдында  тұратын  ұлы  міндет  —  өзінің  өмірін
жалғастырушы  сапалы  ұрпақ  тәрбиелеу.  Еліміз  егемендікке  қол  жеткізгеннен  соң  жас
ұрпаққа  ұлттық тәрбие  беру міндеті  уақыт талабымен бірге  келген игілікті  мақсат  екені
даусыз. Ел президенті Н.Ә. Назарбаев «Ұлт мәселесіне қатысты жалпы үрдісті танып-түсіну,
сөз жоқ, қажет. Мұнсыз мемлекеттік дамудың жалпы логикасын бажайлау мүмкін емес», —
деп көрсеткен. Бұл міндеттер Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында Білім
беру  жүйесінің  міндеттері:  «…азаматтықпен  елжандылыққа,  өз  Отаны  —  Қазақстан
Республикасына сүйіспеншілікке,  мемлекеттік  рәміздерді  құрметтеуге,  халық дәстүрлерін
қастерлеуге,  әлемдік  және  отандық  мәдениеттің  жетістіктеріне  баурау,  қазақ  халқы  мен
республикасының  басқа  халықтарының  тарихын,  әдет-ғұрпы  мен  дәстүрлерін  зерделеу,
мемлекеттік  тілді,  орыс,  шетел  тілдерін  меңгеру»  —деп  көрсетілуіне  орай,  халықтық
педагогикасының  элементтерін  мектепте  оқытудың,  баланың  бойына  ұлттық  сананы
сіңірудің маңызына ерекше көңіл аударылғанын байқауға болады.

Бұл талаптарды жүзеге асыру бағытындағы жұмысты үздіксіз білім берудің ең алғашқы
сатысы  –  бастауышмектепте  оқушылардың  білімге  деген  құштарлығын  қалыптастыра
бастағанның маңызы өте зор.  Әсіресе,  болашақ қоғам мүшелерінің нарықтық экономика
жағдайында  өмір  сүріп,  нәтижелі  қызмет  етуіне  математикалық  білімнің  жасайтын
ықпалының молдығына кейінгі кезде аса көңіл бөлініп жатқаны көпшілікке мәлім.

Білім беру жүйесінің негізгі бағыттарның бірі — оқушылардың бойында білімге деген
қызығушылықты,  құштарлықты  дамыту,  соның  ішінде  жеткіншек  жасындағы  мектеп
оқушыларының  белгілі  бір  пәнге  қызығушылығын  қалыптастыру болып  табылады.  Бұл
бағдарлама  өзінің  көкей  тестілігімен  ерекшелініп,  қазақтың  халық  психологиясы  мен
педагогикасындағы идеялармен үндестік тауып жататындығымен де құнды .

Қазақ халқының ойындары арқылы оқу мотивациясын қалыптастыру сабағы оқушының
алған білімін күнделікті  өмірменен берік  ұштастыруға қолайлы мүмкіндік жасайды. Пән
сабақтарында халық ойындарын қолданудың түрлі жолдары бар. Мысалы, ойын сабақтың
барысында  не  ортасында,  не  соңында  қолданылуы  мүмкін.  Ойынды  сабақтың  басында
қолдану жаңа сабаққа немесе сұралатын үй тапсырмасына оқушыларды түгел қатыстыру
мақсатын көздейді. Егер ойын сабақтың ортасында қолданылатын болса онда мұғалімнің
мақсаты – оқушылардың көңіл күйін сергіту, шаршағанын ұмыттыру, ерік жігерін дамыту.
Ойын  сабақтың  соңында  тақырыпты  беру  не  сол  сабақтан  алған  білімді  жинақтау
мақсатында да пайдаланылады.

Ұлттық ойындарды өткен сабақтарда қайталау кезінде де қолдануға болады ол жағдайда
ойын  элементтері  сабақты түрлендіріп  мазмұнын  байыта  түседі,  балалардың  қиалдарын
қозғап, зейіндерін кеңейте түседі өмір тәжірбиелерін толықтырады.

Бүгінгі күні дидактика саласындағы фундаментальды мәселелердің бірі – білім берудегі
ойындар технологиясы болып отыр.

Оқу үрдісінде  ойын әрекетінің  негізгі  үш түрлі  даму деңгейлерінен  тұрады:  кәсіптік
ойындар, әуестену ойындары, оқу жаттығу ойындары. Жеке тұлғаның мәнді әрекеті ретінде
қарастырылады.  Адам  өзінің  және  басқалардың  ойынының  нәтижесін  бақылай,  талдай,
қорытындылай  отырып,  оны  өзінің  жақсы  да  жаман  да  істерінде  ұтымды  қолдануға
машықтандырады.  Адам  ойынының  жалпы  құрылымдары  түрінде  ұйымдастырылғар
оқушының белсенді  бірлескен  оқу және  оқыту әрекеті  — оқытудың ойын формасы деп
аталады. Қазіргі кезде оқытудың ойын формасын зерттеудің мәні мен міндеті оның түрлерін:
имитациялық,  символдық  және  оқу-зерттеу  деп  бөле  отырып,  осы  оқу  ойындарының
технологиясын талдау болып отыр.

Ойын  теориясы  мен  практикасын  отандық  және  шет  елдік  педагогтар,  психологтар,
әлеуметтанушылар  зерттеуде.  Мысалы,  Иохан  Хейзингтің  «Ойыншы  адам»,  Д.Б.
Элькониннің  «Ойын  психологиясы»,  Эрик  Берннің  «Адамдар  ойнайтын  ойындар»  атты
еңбектері  жазылды.  Ойын  теориясын  зерттеуші  Қазақстандық  ғалымдар:  Н.К.  Ахметов,
Ж.С.  Хайдаров  тағы  басқалар.  «Баланың  ынтасын  тарту  үшін  оқылатын  нәрседе  бір
жаңалық болу керек», — деп жазады Ж.Аймауытов.

Жеткіншек  жасындағы  балаларды  оқытуда  ұлттық  ойындарды  қолданудағы
психологиялық  ғылыми  ой-пікірдің  қалыптасуының  бұлақ-бастауларының  бірі  –  халық
педагогикасы мен психологиялық идеялары болып табылады. Олар: Қазақ халқының ауыз
әдебиетіндегі: ертегі, аңыз әңгімелер, ойын өлеңдері (санамақ, жаңылтпаш, жұмбақ), мақал-
мәтелдер,  нақыл  сөздер,  жыр-термелер,  айтыс-өлеңдер,  эпостар,  дастан-толғаулардың
мазмұнына  тереңірек  үңілсек,  ерте  заманнан-ақ  жас  баланың  ақыл-ойын  дамытуда,
қарапайым  ұғымдарды  қалыптастыруда,  оның  ерекше  орын  алатындығын  айқын  көруге
болады.  Бабаларымыздың  даналық  ойлары,  мақал-мәтелдері  мен  нақыл  сөздері  терең
пайымдаулары балаларды тәрбиелеудің, олардың психологиялық дұрыс дамуын сондай-ақ,
білімнің қажеттігін насихаттауда да кең орын алған. «Ескісіз жаңа болмайды, есепсіз дана
болмайды», — деген мәтел осының дәлелі сияқты [2].

Халық  ойындарын  –  пән  сабағында  пайдалану  оқушының  алған  білімін  күнделікті
өмірімен берік ұштастыра түсуге қолайлы мүмкіндік жасайды. Сыныпта берілген білім мен
тәрбие  сыныптан  тыс  жұмыстармен  тығыз  байланыста  бірлікте  болып,  бірін-бірі
толықтырып отыруы тиіс.  Халық ойындарын пайдаланудың дұрыс әдіс  – тәсілін тапқан
жерде,  ол  тәрбиенің  басқа  да  құралдары  мен  астаса  отырып,  бұл  олқылықтың  орынын
толтырады.

Пәннен  сыныптан  тыс  жұмыстарды  өткізудің  белгілі  әдіскер  маманы  Қ.  Қаңлыбаев
оқушылардың оқуға, білімге деген ынтасы мен мүмкіндіктерін толық пайдалану, оларды оқу
үрдісінде үздіксіз  дамытып отыру және  сабақ барысында білімдерін практикада қолдану
дағдыларын қалыптастыру үшін ойын түрлерін қолданудың да көздейтінін көрсетеді. М.Н.
Перова, Ә. Табылдиев, Ж. Қалбеков, Б. Қосболова, П.Б. Горшенко, Б. Асанов, Б. Төтенаев
т.б. пәнінен сабақ өткізу кезінде өз бетінше жұмыс ұйымдастыруды және өткізуде тұлғаның
белсенділігінің қалыптасуы қарастырылады.

Халық  ауыз  әдебиетінің  қағидасына  сүйенетін  болсақ,  онда  қазақ  балаларын  жас
ерекшелігіне қарай: «бір жасқа дейінгі нәресте, бір жастан жетіге дейін сәби, сегізден он
төртке дейін жас өспірім, он бестен жиырма беске дейін жігіт», — деп төрт топқа бөлінеді.
Қазақ  халқының  фольклорын  ұлттық  ойындарын  жинаушы  этнограф  Я.  Диваев  өзінің
«Қырғыз (қазақ) балаларының ойыны» — деген еңбегінде оның бала тәрбиелеудегі ролін
маңызын  айта  кетіп,  сол  кездегі  қалыптасқан  әдеп  –  ғұрып  жас  ерекшелігіне  қарай,
балаларды негізінен үш топқа бөледі:
1. 1-жастан жетіге дейін нәресте;
2. 7-жастан он беске дейін боз бала;
3. 15-жастан отызға дейінгі жігіт.
Осы дәстүрлі қағиданың негізіне сүйене отырып біздерде ұлт ойындарын бес топқа бөліп
қарастырдық:
1)  Туылған бір жасқа дейінгі кезең – нәресте жас кезеңі;
2)  1–ден 3–жасқа дейінгі кезең – бөбектер жасы;
3)  3–тен 7–ге дейінгі сәби жасынжағы баланың ұлттық ойыны;
4)  8–ден 11–жасқа дейінгі періште жасы;
5)  12–жастан 16–жасқа дейінгі жас өспірім шақ.

 ---10 --
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Бала  өзінің  қоршаған  дүние  туралы  алғашқы  түсінікті  ойын  үстінде  алады.  Ол  дүние
сырларын түйсініп аңғарады, тәжірбие жинайды. «Адам ата – анадан туғанда есті болмады:
Естіп,  көріп,  ұстап,  тартып,  ескіре  дүниедегі  жақсы  жаманды,  таниды  дағы,  сондайдан
білгені, көргені, көп болған адам білімді болады » — деді ұлы ақын Абай Құнанбаев.
1) Осыған орай бірінші топқа туылғаннан бір жасқа дейінгі нәрестені тәрбиелеудегі «бесік
жыры» жырлары жатады.
«Баланы жастан» — дегендей нәресте дүниеге келгеннен бастап тәрбиеге алынады. «Бесік
жырында» ең әуелі ырғағы бесіктің тербелісіне сәйкес келетін сабырлы екпінде айтылатын
қоңыржай әуен нәрестенің сезім мүшелері арқылы оған сүйкімді, сүйсінерлік әсер етіп, жан
— жүйесін  жадыратады,  яғни  ұнамды,  ұнасымды әсермен баланы жұбатады.  Екіншіден
баланың  келешегіне  үміт  артып,  тілек  айта  отырып  оны  жұбатушы  ана  болашақтың
шамшырағымен нұр сәулесінен қуат алғандай әсерленеді.
2) 1-ден 3 жасқа дейінгі кезең бөбектер жасы.Бөбектер жасындағы ойындарға келер болсақ.
Бұл кезең баланың тілі шығып, денесі нығайып ойнай бастау кезеңі. Бұл бөбектер жасында
«саусақ санау» ойынын ойнатады.
Қазақ халқында кең тараған саусақтың атаулары бар: бас бармақ, сұқ саусақ, ортан саусақ
аттары балалар  тілінде  ұғымды да жеңіл айтылуы үшін басқаша айтылады:  бас бармақ,
балалы үйрек, ортан терек, шылбыр шүмек, кішкентай бөбек.
3) 3-тен 7 жастағы сәби жас кезеңіне арналған ұлттық ойындар көп.
Халық  өмірін  ой  арманға  меңзейтін  шытырман  оқиғалы  ғажайып  қиялы  әңгімелер  тіл
дамыту, ой өрісін кеңейту мүмкіншілігін байыту, тілінен туған жаңылтпаш, жұмбақ, балалар
ертегілері,  балалар ойынын ойын-сауық жоралғыларын туғызды. Балалардың тілін, ақыл-
ойын дамытып, денесін шынықтыратын ойындарды топтастыруымызға болады.
Олар жаңылтпаштар, жұмбақтар, өтірік ойын өлеңдері, ертегілер, ақтерек-көктерек, айгөлек
т.б. халық баланың тілін ширату үшін, оған сөз үйретіп дүниетанымын дамыту мақсатында
жаңылтпаштар ойлап шығарған.
Жаңылтпаштарды халық бала психологиясы мен тілінде болатын мүкістерге шығарған. Бала
тілінде  көбінесе  «е»  дыбысы,  «и»  дыбысы,  «ш»  дыбысын  «с»  дыбысымен  шатастыру
байқалады. Әсіресе тілдің алдыңғы дірілмен айтылатын «р» дыбысын айту алғаш көптеген
сәбилерге  қиын  сияқты  болып  көрінеді.  Сондықтан  жаңылтпаштарды көбінесе,  сол  «р»
дыбысы мен «л» дыбысымен қатар айтуға құрылған [4].
4) 12-16 жас аралығындағы балалар ойыны.
Тапшы кімнің дауысы? Ойын алдында, спорт залында өтеді. Ойынға көз байлайтын орамал
керек.  Ойыншыларының санына шек қойылмайды.  Ойын басқарушы бір баланы шеңбер
бойымен қатар шығып оның көзін байлайды.

Ойын ережесі: осы кезде барлық ойыншылар хормен:
Секір-секір деген кім,
Білгіш болсаң таба қой,
Тауып ал да өзің кеп,
Сол орынға тұра қой,
Деп  өлеңдетіп  шеңберді  айнала  қозғалып  тұрады.  Хор  айтылып  біткен  соң,  ойын

басқарушы  белгіленген  оқушы  «секір-секір»  дейді.  Айтылып  болған  соң,  басқарушы
ортадағы тұрған  баланың көзін  шешеді.  Ол  «секір»  деп айтқан  баланы іздеуге  кіріседі.
Тапса, айтқан бала ортаға шығып, ойын басқарушы көзін байлайды. Егер таба алмаса өзінің
көзін қайта байлайды. Осылайша ойын жалғаса береді.

Бұл ойын балада есте сақтау қабілетін және дыбыстарды ажырата білу қабілетін ашады.
Ұлттық ойындардың психалогиалық-педагогикалық мәніне тоқталатын болсақ «Кедеймін

деп қысылма, өнерің болса бойыңда», «Өнерлінің өрісі кең» деген халық даналықтары өте
дәл айтылған. Бүгінгі қазақ жастары қандай өнерді таңдап алып,соған деген мүмкіншілігі
мол.  Спортта  өнер  ретінде  қарастырылады.  Бірі-күштің  толысуына  әсер  етсе,  екіншісі
жылдамдықты, үшіншісі-тапқырлықты, төртіншісі-адами қасиеттерді қалыптастырады [5].

Қазақтың  ұлттық  қимыл  –  қозғалыс  ойындарын  баланың  жеке  басын  тәрбиелеудің,
олардың  адамгершілік  қасиеттерін,  адалдығын,  шыншылдығын,  ұстамдылығын,
тәртіптілігін, жолдастық сезімін дамытудың бағалы құралы ретінде пайдалана аламыз. Әр
түрлі  дене  тәрбиесі  жаттығулардың  ішінде  ойынның  арттықшылығы,  оның  ерекше
тартымдылығынан  балалардың  күшін  жұмылдыратын,  қуанышпен  қанағат  сезіміне
бөлейтін әсерлігінен, ірі бұлшықеттерінің (жүгіру,  секіру, лақтыру) айтарлықтай бөлігінің
жұмысына  көмектесетін  қозғыштық  қызметін,  қимылдың  қарқынымен  күш-қуатын
балалардың  өздерінің  реттей  білу  мүмкіншілігінен,  жеке  бастаманың  және  батылдық,
тәртіп,  тапқырлық  т.б.  психологиалық  қасиеттерді  дамытуынан  деуге  болады.  Қимыл
қозғалыс ойындары тірек-қимыл аппараттарына дамыту және жетілдіру жолымен ағзаны
күшейтуге көмектеседі.

Сонымен,  ұлттық  ойындар  балаларды әдептілікке,  ұқыптылыққа,  тәртіптікке,  әрекетті
жинақтауға  және  жоспарлауға  үйретеді.  Терең  ойды  талап  ететін  ойындарға  дойбы,
тоғызқұмалақты жатқызамыз. Қызығына ешбір тоймайтын халықтың даналығы қалдырған
ойындардың бірі болып табылады.
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* * * * * *
ЖАҢА БАҒЫТТА БІЛІМ БЕРУ — УАҚЫТ ТАЛАБЫ

Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы Қарасу ауылы
№83 А.Байтұрсынов атындағы жалпы орта мектебінің

орыс тілі және әдебиет пәні мұғалімі Азизова Джамиля Зиядуллаевна

Дана халқымыз: «Білім — инемен құдық қазғандай» — деп тегін айтпаса керек. Мектеп
қабырғасында  көп  жылдық  еңбек  тәжірибесі  бар  мұғалім  немесе  жас  маман,  қазіргі
мектептегі  оқулық  ақпаратымен  шектеліп  қалмай,  әр  уақытта  ізденіс  үстінде  болулары
керек.  Елімізде  білім  беруді  дамытудың  2011-2020  жылдарға  арналған  мемлекеттік
бағдарламасы  жүзеге  асуда.  Бұл  бағдарламаның  негізгі  бағыты  ойлы,  өнерлі,  білімді
тұлғаларды қалыптастыру. 

Қазіргі  мектептер  дайын білім беруге  негізделген,  яғни  «дәстүрлі»  стильде  оқытуда.
Яғни,  бұл  дайын  білім  беру  емес,  мұнда  оқушылардың  өздерінің  ізденісі,  қабілеттерін
дамытуы  және  жаңа  идеялар  құра  білуі  маңызды  рөл  атқарады.  Оқуға  арналған  негізгі
материалдар  «Курсалды  тапсырмаларды  орындауға  арналған  нұсқаулық»,  «Мұғалімге
арналған  нұсқаулық»  және  «Мектептегі  тәжірибе  кезінде  орындауға  арналған
тапсырмалар»болып  табылады.  Сабақтарда  қаралатын  негізгі  материал,  ол  «Мұғалімге
арналған  нұсқаулық».  Мұнда  сабақта  қолданылатын  негізгі  мазмұны  жеке  жеті  модуль
түрінде  берілген.  Сабақ  кезінде  осы  жеті  модульге  жеке-жеке  тоқталып,  қарастырылып,
талданып және оны сабақта қалай қолдану жайлы айтылды. Яғни, оқу мен тиімді оқыту
жайлы маңызды ақпараттар берілді. 

Бірнеше ауыл, аудандардан керген мұғалімдер және қала мектептерінен арнайы курсқа
келген  мұғалімдер  сабақ  кезінде  өз  ой-пікірлерімен  бөліседі.  Тренер  сабақты  қызықты,
сапалы, мазмұнды өткізу үшін әр түрлі тәсілдерді қолданды. 

Оқып  жүрген  мұғалімдер  сабақтан  алған  білімдерін  мектептегі  білімдерімен
ұштастырып,  мысалдар  келтіріп,  өзара  пікірталасқа  түседі.  Мұнда  мұғалімдер  өздерін
оқушы ретінде сезініп, ойларын және сабақта алған білімдерін ашық айтты. Әр сабақ сайын
мұғалімдер  топтарға  бөлініп,  постер  құрастырып,  оны  қорғау  арқылы  өзін  және  өзара
бағалауды  дамытып  отырды.  Өз  мамандығым  бойынша  маған  жеті  модульдің  ішінен
«Талантты және дарынды балаларды оқыту» модулі , «Диалогтік оқыту модулі», «ОүБ және
ОБ»,  «Көшбасшылық»,  «Сн тұрғысынан ойлау» модульдері  ерекше ұнады.  Өйткені,  бұл
модульдерді  мен  өз  сабағымда  қолдануға  қолайлы.  Бұрынғы  сабақтарымда  басты  тұлға
мұғалімге, ол оқушы тек тыңдаушы, қабылдаушы болатын. Оқушылар бұндай сабақтардың
бірізділігінен жалығып, көздері мұғалімде болғанымен, көңілдері басқа жақта болатын.

Маған  бұл  курстың  сабақ  беру  әдісі,  оқушыны  жеке  тұлға  ретінде  қарап,  өзгеріп,
ұстазбен  тең  сезінуге  тартыншақтанбауға,  өз  ойларын  еркін  жеткізуге,  дарындылық,
көшбасшылық  қасиеттерді  анықтауға  үйрететін  тағы  басқа  әдіс-тәсілдері  ұнады.  Үлкен
серпінмен  мектебіме  оралдым.  Әр  сабағымда  басты  тұлға  —  оқушы  екенін,  мен  тек
модератор (бағыттаушы) болатынымды естен шығармауға тырыстым. Сабағымда оқытудың
жаңа технологиялық стратегиясын қолдану барысында оқушының өзін-өзі бағалау, бақылау,
сөйлеу,  тыңдау  қабілеттерінің  артқанын  байқадым.  Оқыған  курсым  оқушы  -негізгі  ой
шағарушы екенін дәлелдеді. Егеменді еліміздің болашағы алдымызда білім алып отырған
жастар емес пе? Елбасымыз : «Біз білім — ғылым саласында бәсекеге қабілетті болмасақ, өз
мақсатымызға  жете  алмаймыз.  Барлығы  мектептер,  ал  Қазақстан  үшін  ауыл  мектебінен
басталады» — деген болатын.

* * * * * *
МЕН ЖӘНЕ МЕНІҢ МАМАНДЫҒЫМ

     
Бейнеу  гуманитарлық-экономикалық  колледжі

Педагогика, психология  пәні оқытушысы  Кадирбаева  Зауреш

Алдағы  келешек  өмірге  қажет
мамандықты  таңдау  –  үлкен  өмірге
қадам  басқалы  тұрған  жас
жеткіншектің  биік  мақсаты.
«Армансыз  адам  қанатсыз  құспен
тең»,–  деп  халық  аузында
айтылғандай, барлық адам баласының
арманы  болады.  Арманшыл  адам
болашақта дегеніне жете алады.

Мамандық  пен өнерді  әрбір  адам
тек қана өз жүрегінің қалауы мен қабілетіне, бейімділігіне қарай таңдап алады. Әйтсе де,
мынау үлкен өмірге деген бар құштарлық, іңкәрлік  атаулы бала кезден бастау алады да,
уақыт  талабына  қарай  саналы  да,  мағыналы  өмірге  ұласады.  Адам  баласы  жас  кезінен
бастап өзінің жүрегі қалаған, сүйген мамандығына қарай икемделіп, бейімделе бастайды.
Терең білім алуға  талпынады,  ізденеді,  сол  мамандықта  еңбек  етіп  жүрген  өнегелі  өмір
адамдарынан  үлгі  алып  өседі.  Міне,  сондықтан  да  балалық  шақ  пен  болашақ  үндесіп
жатады. Менің ойымдағы негізгі  түйін де,  болашағыма апаратын тура жолдағы алғашқы
қадамымды балалық шақта басталды.

Менің де болашақта психолог болсам деген биік арманым бар.  Болашағы жарқын әрі
жасампаз елімізге қажетті мұндай ортаны жасайтын тек денсаулығы мықты, дарынды әрі
білімді педагог екені даусыз.

Әрине,  психолог  мамандық–  қызығымен  қоса  қиындығы  да  бар  мамандық.  Осы
мамандықты таңдауыма маған мұғалімдерімнің әсері болды. Ол ұстаздарымның сөздері мен
істері  ұлағаттылыққа,  ізгілікке  үндейді.  Сол  кісілер  бойымызға  кісіліктің  дәнін  еккен
тәрізді.  Адам  өмірі,  оның  ішкі  жан  дүниесінің  әсемділігі,  адам  психологиясының
қалыптасуы,  адамзат қоғамының өркендеп гүлденуі  ең алдымен білімнің даму деңгейіне
байланысты. Ұстаздар қауымының сенімді тірегі, көмекшісі, сондай — ақ білімге ұмтылған
әр баланың ішкі жан дүниесін түсініп, олардың танымдық деңгейлерінің дамуына бірден —
бір  ықпалын  тигізіп,  оларды  өмірге  психологиялық  жағынан  дайындайтын  мектеп
психологы  Бұның  өзі  мектеп  психологының  жұмысы  бүгінгі  таңда  мектепке,  балаға,
мұғалімге, ата — аналар үшін қажет екендігінің дәлелі.

Мектептің педагогикалық ұжымы психологпен тікелей байланыс орната отырып, баланы
түсініп оларды психологиялық жағынан зерттеп, біліп түрлі бағытта жұмыстар жүргізуде.
Бүгінгі  таңда  ешқандай  мектеп  балалардың  жан  дүниесін,  ішкі  сырын,  жеке  басының
тәртібін, олардың ата — анамен, ұстаздармен қарым — қатынасын, балалардың өзара қарым
— қатынасы, олардың арасында болатын түрлі конфликтілерді психологсыз шешу мүмкін
емес.«Мен бір жұмбақ адаммын оны да ойла — деп ақын Абай айтқандай әрбір тұлға —
жұмбақ. Сол жұмбақтың кілтін тауып, жүрек кілтін аша білу, әрбір жүректің құпия сырын
оқи білу мен қалаған мамандықтың ғажайып тылсым сыры.Қазақта «Тән ауруы жазылар,
жан ауруы жазылмайды» деген сөзде үлкен мағына мен мән бар. Бүгінгі күні тән ауруын
дәрігердің  шипасы  емдесе,  жан  ауруын  психолог  маман  емдей  алады.  Әр  адамның
жүрегіндегі  мұңды сезіп,  ойды танып,  дұрыс жол сілтей білу,  адамнан тек  мамандықты
талап етпейді, адамға деген мейірімділік пен ізгіліктен туындайды.

Қазақта  жан  ғылымын ерте  меңгерген.  Оған  халықтың даналық  сөздеріндегі  ойлары
дәлел болмақ. Мысалы «Ауруын жасырған ауырмай өледі», «Жақсы сөз — жарым ырыс»,
«Қалған көңіл шыққан жанмен бірдей» деген мақал — мәтелдер айғақ. Сондықтан әрбір
оқушы бала кезден досын, ұжым мүшелерін, өзі өмір сүрген ортадағы адамдарды құрметтеп
үйренуі қажет. Бүгінгі отбасындағы әр бала тәрбиесі өте күрделі. Себебі, ата — ана көзінің
ағы  мен  қарасындай  балаларын  өзімшілдікке  бейімдеп  тәрбиелеуде.  Баланың  бақытты
болуы, жақсы азамат болғаны, ең алдымен, ата — анаға байланысты. Жұмыстан кейін уақыт
тауып немесе демалыс күндері кейбір әкелер баласын ертіп таза ауада серуендеп балаларын
табиғатты  қорғауға  үйретіп  жатса,  аналары  ас  үйде  қыздарымен  асты  бірге  әзірлеп,
арасында ән салып, сырласып жатады. Осындай ата — анадан баласы үлгі алып өрленбей
ме?Бала өздігінен бала болмайды. Сол үшін баланың санасын оятып, жүрегіне әсер ететін
сөзбен  барша  жақсы  қасиеттерді  ұқтыру  керек.  Сондықтан  баланың  жасына,
қызығушылығына  қарап  оның  ұжымы  жайында  әңгіме  өрбіткен  жөн.  Бала  жан-жағына
қызыға  қарайды,  оның  жаны  таза,  жақсы  сөз  естігісі  келеді,  мейірімді  көздерді  көргісі
келеді.

Мен өз мамандығымды мақтан етемін. Аз ғана еңбек жолымда менің түсінгенім:
• психолог — әріптестерінің жанын түсінуші;
• психолог – жастардың ақылшысы, сенімді досы;
• психолог – еркін ойлы, сезімі нәзік, батыл, қабілетті оқушыны тәрбиелеуші;
• психолог – қабілеті төмен оқушыны дамытуға күш жұмсаушы;
• психолог – үлкен сезім иесі;

Мен алдыма келген жас ұрпақтың мінезінің қалыптасуына,  ішкі  және сыртқы күштің
әсер етуіне дұрыс жол сілтесем, нұр үстіне нұр болғанын сезінер едім!

Жантанушы  ретінде  толық  адамға  айналар  тұлғаға  жол  көрсетер  жан  болғаныма
қуанамын.

* * * * * *
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРДЫҢ КӨКЕЙТЕСТІ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ: ТЕОРИЯСЫ, ТӘЖІРИБЕСІ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ

   
Бейнеу гуманитарлық-экономикалық колледжінің

оқытушысы Калдаулетова Айгерим

Білім  –  қоғамды  әлеуметтік-мәдени,  ғылыми  үрдіспен  қамтамасыз  ететін  жоғары
құндылық.  Болашақтың  бүгінгіден  нұрлы  болуына  ықпал  етіп,  адамзат  қоғамы  алға
апаратын  күш  тек  білімде  ғана.  Қазіргі  кезеңде  жалпы  білімнің  міндеті  –  баланың
жалпылама дамуын қамтамасыз ету ғана емес, ең бастысы, оларды жастай өз қабілеті мен
қызығуына  қарай  арнайы  әзірлей  білу.  Жасөспірімдердің  шығармашылық  тұлғасының
белсенді  бағытын  оның  тек  сабақтарға  жалпы  қатынасы  және  оның  қажеттілігі  мен
мұқтаждығы ғана емес, сондай-ақ білімді тәжірибелік іскерліктерді қабылдау мен меңгеру
үрдісінің өзі де анықтайды. Оның ішінде ғылыми жұмыстар – шығармашылық ізденістің
алғашқы баспалдығы. Қандай да бір ғылыми жұмыстарға қатысқан студенттердің өзіндік
талпынысы, ізденісі болары анық.

Осыған  орай  22.02.2016  жылы  «Педагогикалық  ғылымдардың  көкейтесті  мәселелері:
теориясы,  тәжірибесі  және  болашағы»  атты  Бейнеу  гуманитарлық-экономикалық
колледжінде колледжішілік ғылыми-тәжірибелік конференция өтті.

Бұл  конференция  Студенттік  ғылыми  қоғамы  мен  жастар  ұйымының  мұрындық
болуымен өткізілді. Мақсаты – студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстарына жұмылдырып,
ғылыммен байланысын дамыту. Жас ғалымдардың басын қосқан шараны педагогика және
психология  пәнінің  оқытушысы  Даулетова  Бұрыш  ашып,  «Қазақстан  Республикасы
Президентінің «Қазақстан 2050» – Мәңгілік елге бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі жол.
Осы  жолдан  айнымай,  жұмыла  жұмыс  жасайық!  ХХІ  ғасыр  еліміздің  дамуы  жолында
белсенділікті, адамзаттың білімі мен денінің саулығына қадам бастаушы» — дей келе, ел
өміріндегі  ғылымның  рөліне  тоқталды.  Пленарлық  отырыста  оқу  ордасының  жас
ғалымдары баяндамалар жасады.  Конференцияның секциялық отырыстарында «Заманауи
білім  берудегі  ақпараттық  технологиялардың  маңызы»,  «Білім  берудегі  жаңа
технологияларды  пайдаланудың  маңызы»,  «Инновациялық  технологияларды  сабақ
үрдісінде қолдану-бүгінгі таңдағы өзекті мәселе» секілді тақырыптар талқыланды.

Конференция  қорытындысы  бойынша  барлық  қатысқан  студенттер  қатысқаны  үшін
Сертификатқа  ие  болса,  «Дене  тәрбиесі  және  спорт»  мамандығының  1-курс  студенті
Данабаев Ә..,«Жаңа ақпараттық –коммуникативтік технологиялар арқылы студенттердің оқу
белсенділігін арттыру», «Математика мұғалімі» мамандығының 4-курс студенті Алтыбаева
А..,«Инновациялық  технологияларды  сабақ  үрдісінде  қолдану-бүгінгі  таңдағы  өзекті
мәселе»,  «Орыс  тілі  мен  әдебиеті  пәні  мұғалімі»  мамандығының  3-курс  студенті
Жақсылықова  Ж..,«Применение  инновационных  технологий  на  уроках  русского  языка  и
литературы  в  условиях  современной  общеобразовательной  школы»  тақырыптарындағы
үздік баяндамалары үшін дипломдармен марапатталды.

* * * * * *
ҰСТАЗ ҰЛАҒАТЫ

Қостанай облысы, Рудный қаласы Ы.Алтынсарин атындағы
Рудный әлеуметтік –гуманитарлық колледжінің 

психология пәнінің оқытушысы Жайлаубаева Индира Жұбатқанқызы

Егер өмір алтын болса, зергері – мұғалім,Егер өмір теңіз болса, гауһары – мұғалім.
Егер өмір жүзік болса, көзі – мұғалім, Егер өмір ақын болса, сөзі – мұғалім. Шухрат

Нағыз  ұстаз  болу  -  бақыт  әрі  абырой.  Шындығында,  мұғалім  болу  оңай  болып
көрінгенмен,  ал  нағыз  ұстаз  болу екінің  бірінің  қолынан келе  бермесі  анық.  Білім беру
кеңістігінде тәжірибелі де білімді, өз мамандығының хас шебері кәсіби ұстаздар жетерлік.
Солардың бірі – Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік –гуманитарлық колледжінің
мұғалімі Бектас Рәзия Мұқсынбекқызы.

Мұғалім болу арманы, тұлымы желкілдеген жас қызды мектеп бітірісімен Арқалықтағы
Ы.Алтынсарин  атындағы  мемлекеттік  педагогикалық  институтына  әкеледі.  1976  жылы
институттың  физика-математика  факультетін  бітіріп  жоғары білімді  жас  маман  ұстаздық
еңбек  жолын  бастайды.  Сол  кездердегі  үрдіс  бойынша  оқу  бітірген  жас  мамандарды
облыстың кадрлар жетіспейтін шалғай аудандарына жіберу дағдысы бар еді.Жолдамамен
алғашқы  еңбек  жолын  Жанкелді  ауданының  «Еңбек» кеңшарынан  бастайды.«Жас  келсе
іске» дегендей,  аз  ғана уақытта жас маман аталмыш мектептің тәжірибелі  ұстаздарынан
мұғалімдік  мамандықтың  қыр-сырын  жан-жақты  түсініп,  үйреніп,оған  өз  талпынысын
қосып,  ұжым  ортасында  беделді  бола  білді.  Кейін  Арқалық  қаласындағы  кәсіптік
-техникалық училищеде ұзақ жылдар бойы ұстаздық қызметті абыроймен жалғастырады.

Уақыт бір орнында  тұрмайтыны анық.  2001 жылы отбасылық жағдайға  байланысты
Рудный қаласына  көшіп келіп,  мұндағы мұғалімдер даярлайтын бірден –бір  жалғыз оқу
орны-  Ы.Алтынсарин  атындағы  Рудный  әлеуметтік-гуманитарлық  колледжіне  қазақ  тілі
пәнінің оқытушысы ретінде қызметке орналасады.

Содан бері біраз уақыт өтті. Жүйткіген уақыт ешкімге жеткізер емес… Жақында Рәзия
апайымыз зейнеткерлік демалысқа шықпақшы. Әйтсе де бойынан сол бір жастық жігердің
ұшқыны жылдар өтсе де әлі де сөнбегенін сөзбен емес , нақты істер арқылы көрсетуде.

Ұстаздың  қарапайымдылығы  мен  ұқыптылығы,  еңбекке  деген  ерекше  ынтызарлығы
өзгелерден оны ерекшелендіреді. Оның қайсар мінезі, қазақи ақжарқындығы мен қызметіне
деген  адалдығы  жас  мамандар  үшін  үлгі  боларлық.  Оның мұғалімдік  қабілетімен  қатар
спортқа  да  бейімі  бар  екенін  колледж  қабырғасында  оқытушылар  арасында  дойбыдан
өткізілген спартакиададан 1- орын алғанда ғана білген болатынмын.

Қазақтың әйгілі жазушысы Ғ. Мүсірепов «Оқушы жастардың ең сенімді ұстазы, сыр
жасырмай ашық айтатын адамы – мұғалім» демекші ,Рәзия Мұқсынбекқызы — «Бастауыш
білім беру» мамандығының 4-курс тобының жетекшісі. Ата-анадан жырақта жүрген студент
жастарға  оң  бағытқа  жол  сілтер  ақылшысы,  кезкелген  сәтте  көмек  қолын  соза  білетін
қамқор ұстаз .

Ол  сонымен  қатар  колледждің  талапты  да  талантты  студенттерінен  құралған
«Шамшырақ»  драмалық  театр  үйірмесінің  көркемдік  жетекшісі.Мұның  өзі  тәжірибелі
ұстаздың тағы бір қырын айқандай түскендей. «Бұлақ көрсең, көзін аш» демекші , қаншама
дарынды  жастардың  өнер  айдынына  еркін  қанат  қағып  ,самғау  биігіне  көтерілуіне  дем
беріп,  ақыл-кеңесін  беруде.Аталмыш  үйірме  арқылы  студенттердің  тылсым  сырға  толы
театр әлемімен таныстырып, сахна мәдениетін жетік меңгеру мақсатында жемісті жұмыс
жасауда. Ол әр кезде өнерлі де өрелі Бекқали М,Анапияев Н,Сәбитбек Д, Асхат Қ,Қалелова
А,Өмірбек Б т. б шәкірттерін үнемі мақтан тұтады.

«Еңбегіне  қарай  өнбегі»  демекші,  ұлағатты  ұстаз  еңбегі  өз  бағасын  әр  кезде  алып
отырды. Облыстық Білім басқармасының, қалалық білім бөлімінің мақтау қағаздарымен де
марапатталған.

Ол тек қана нағыз ұстаз ғана емес,өз отбасының - мәуелі бәйтерегі. Жолдасы Асқарбек
екеуі  ата-ана орнын басып,  бауырларына қашанда көмек қолын ұсынатын таза жүректі  ,
мейірімді жандар.

Жақсының  жақсылығын  айту  –  парыз.  Рәзия  апай  туралы  толғаныс  ойын  өрбіте
берсем,қарымды қаламның сиясы таусылар, сірә! Сөз соңында, ұрпақ тәрбиесінде өзіндік
қолтаңбасы бар Рәзия Мұқсынбекқызының ұзақ жылдар бойғы ұстаздық қызметі ұжымы
мен шәкірттерінің жадында мәңгіге қалмақ.

СҮЙІКТІ СТРАТЕГИЯЛАРЫМ

Алматы облысы Жамбыл ауданы
Б.Қыдырбекұлы орта мектебінің

ағылшын тілі пәні мұғалімі Жухан Ақгүл

ЖАЗЫЛМАҒАН ДАЛА ЗАҢЫ:
Беру  керек:  «Үлкенге  -сәлем,  Қуантқанға  —
сүйінші,  Соғымнан  —  сыбаға,  Малдан  —
көгендік, Балаға — базарлық, Киімге — байғазы,
Сәбиге- көрімдік, Төркіндеген қызға — қалауын,
Жаңа көршіге — ерулік, Жас үйленгендерді — отқа шақыру, Досқа — естелік, Жетімге —
қолқайыр, Мүсәпірге — садақа, Байлықтан — шүлен үлестіру, Тойға — сияпат, Қуанышқа
— шашу, Жас босанған анаға — қалжа, Сағынғанға- сәлемдеме» береміз.
Сұрау  керек:  «Алладан  —  денсаулық,  Пайғамбардан  —  шапағат,  Қыдырдан  —  бата,
Данадан — өнеге, Батырдан — сауға, Аңшыдан — сыралғы, Аурудың — көңілін, Қарттың
— хал  жайын,  Жетімнің  –  жай-күйін,  Саудың  —  амандығын,  Ағайынның  –  бүтіндігін,
Олжадан — тәбәрік, Қонақтан — бұйымтай» сұраймыз.
Тілеу  керек: «Барға  —  тәуба,  Жоққа  —  сабыр,  Ауырға  төзім,  Жақсылыққа  —  алғыс,
Болашаққа — сенім, Жетістікке — шүкір, Өткенге — салауат, Қалғанға — береке, Басқа —
амандық, Денге — саулық» тілейміз!

Өзін-өзі құрметтеу — жеке адамның өмірге деген сезімі.

ОҚУШЫ ҚАҒИДАТЫ (ПРИНЦИПТЕРІ)

      Төмендіге материалдар сынып жетекшілерінің қажетіне жарап қалар деп
ойлаймын. Сынып бұрышына қыстырып қойсаңыздар да болады.

1. Теледидирдың (агент, интернет т.б) алдында ешқашан көп отырма. Ол сенің уақытыңды 
өлтіреді.
2. «Тек қана, алға!» деген қанатты сөздер сенің ұраның. Әрекет ет, көмектеседі.
3. Басыңа жақсы ой келді ме? Жылдам жазып қой! Ол үшін арнайы дәптер,файл немесе блог
ашып қой.
4. Эмоциялық және физикалық тұрғыда денсаулығыңды мұқият сақта! Жаттығу жасау және 
өзіңді жаксы көңіл-күйде ұстау сенің табысқа барар жолың!
5. Жұмысқа немесе сабаққа кеш қалып бара жатырсың ба? Ол туралы хабар берудің амалын 
тап!
6. Өзгелердің армандарына күлме. Жақсы ниетпен өзің арманда!
7. Өзіңе опасыздық жасаған адамға қайта оралма! Олар ешқашан өзгермейді.
8. Ата- аналарыңның жанында көп уақыт болуға әрекет жаса!
9. Жақсы сөзбен жылан інінен шығады,жаман сөзбен адам дінінен шығады. Жылы жүзді 
болайық!
10. Өз қатеңді мойындай біл!Қатеңді жылдам және қатаң түрде түзет!
11. Шағым жасау әдетінен бас тарт! Өзіңнің проблемаңды өзің шешіп үйрен!
12. Ешқашан өсек айтпа! Жаман сөз жылдам тарайды!
13. Көңіл-күйің төмен болса дем ал. Проблема шешудің бір жолы: Миға демалыс бер!
14. Досыңмен ұрсысып қалған жағдайда көкейге бататын, ар-намысына тиетін әрекет 
жасама!Таяқ еттен өтеді,сөз сүйектен өтеді.
15. Таңмен жақсы ниет еткен болсаңыз,күннің екінші жартысында жақсылықтың нұры 
жаусын! Жақсы ниет — жарым ырыс!
16. Шындықты сөйлеген жамандықты еске алмайды!
17. Күн тәртібін реттеп, әр сағатыңды тиімді пайдалан. Ұйықтар алдында бүгін мен не 
тындырдым деп өз өзіңе сұрақ қойып, есеп бер.
18. Өз келешегіңді өзің жаз. Өзге емес өзің туралы өзің айт!
19. Алдыңа мақсат қой! Келешегіңді жобала
20. Көп ізден! Өз біліміңді дамыт! Уақытың жетпей жатса да ізденуді қойма! Оқу мен 
іздену-уақытыңды босқа кетіру емес! Өзгенің де өзіңнің де уақытыңды алма!Өз өмірің 
өзіңнің қолыңда, Сенің қолыңнан бәрі келеді!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ХАБАРЛАНДЫРУ

Республикалық  45minut.kz  басылымы  білім  мекемелерінде  өткізілетін,  іс-
шаралар,  семинарларға  ақпараттық  қолдау  (фото,  видео,  мақала  жариялау)
көрсетеді  және  топтама  жинақ,  материалдар  жинағын  баспадан  шығарады.
Республика  көлемінде  жаңалықтармен  бөлісуге  болады.  Топтама  журнал:
Ұстаздардың  кәсібилігі  мен  шығармашылық  тәжірибесін,  материалдарын
Республика  көлемінде  тарату  үшін  бірлесе  құрастырылып,  топтама  ретінде
баспадан шығарылатын кітап. Ұстаздардың авторлық құқығы толықтай сақталады.
Топтамаға тапсырыс беретін ұстаздардың барлығы да қатыса алады.
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