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ОҚУШЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ

Ақтөбе қаласы 3 А сынып оқушысы ӘСЕТ

Ақтөбе қаласы 5 Б сынып оқушысы АЙША

Ақтөбе қаласы 3 А сынып оқушысы САИДМАНСУР

«ЕРТЕҢГІ БОЛАШАҚ-БҮГІНГІ ҰРПАҚ»

ШҚО Жарма ауданы Шар қаласы  Б.Тұрсынов атындағы
орта мектеп. Бастауыш сынып мұғалімі

Нугуманова Шолпан Ботагазиновна

Бүгінгі таңда ұстаздар қауымының алдына қойған ортақ мақсат
болашағы жарқын қазақ елінің тізгінін ұстайтын ақыл-парасаты
мол білімді де интеллектісі жоғары азаматтар тәрбиелеп шығару.
Заманымыздың заңғар талаптарына сай оқыту мен тәрбие берудің
жаңа  мазмұнын  игеруді  бастап  та  кеттік.  Ақпаратық-
инновациялық  технологиялар  дәуірінде  мектеп  қабырғасында
отырған жас буынның ой – санасы көш ілгері дамып кеткен. 

Оқу мен  тәрбие  үрдісінде  болып жатқан  тын  өзгерістер  мен
жаңалықтардан  Б.Тұрсынов  атындағы  орта  мектептің  ұстаздар
ұжымы  қалыс  қалмауда.  Осы  орайда  10-20  қазан  аралығында
бастауыш  сыныптар  бірлестігінде  «Ертеңгі  болашақ-бүгінгі
ұрпақ» атты  тақырыпта  онкүндік   болып  өтті.Онкүндіктің
мақсаты:Оқушылардың ынтымақтастық арқылы шығармашылық
қабілеттерін, қызығушылығын   арттыру,  жауапкершілікке,
ұжымдылыққа тәрбиелеу;

Онкүндік барысында барлық пәндер қамтылып, тақырыпқа сай
өтілген іс- шаралардың мазмұндылығына және өзектілігіне баса
назар  аударылды.  Іс-  шаралардың  формасы  жандандырылып,
мектептің техникалық базасы мейлінше тиімді қолданылды. Үш
тілділікке бағытталған шараларға басымдылық көрсетілді. 

Мәселен,  мектеп  кітапханашысы  Б.Т.Идиришованың
ұйымдастыруымен  қазақ,  ағылшын,  орыс  тіліндегі  балалар
әдебиетінің  көрмесі  ұйымдастырылды.  Онкүндіктің  ашылуында
рухани  қазынамыз-  тіл  турасындағы,  отан,  туған  ел,  жарқын
болашақ жайындағы өлеңдер оқылды. Сондай- ақ тілдер күнінде
«Мақал-сөздің  азығы,  жұмбақ-ойдың  қазығы»  тақырыбында  1
сыныптар  арасында  сайыс   оқушылардың  білімге  деген
құштарлығын  танытты, «Білікті бірді,білімді мыңды жығар» атты
интеллектуалды  ойыны  3  сыныптар  арасында,«Весёлая
грамматика» 1-4  сыныптар  арасында,  «The  magie  land  of  fairy-
tales»тақырыбымен 2-4 сыныптар арасында өткен мектептің жас
әртістері ағылшын тілінде ертегіден сахналық көрініс қойды.

Математика  күнінде  «Санамақ»  1сыныптары,  «Қызықты
математикалық ребустар»3 сыныптар,  «Мен жас математикпын»
атты  іс-  шарада  2  сынып  оқушылары  ,  «Ойлан,  тап»  атты
зияткерлік  ойында   4  сыныптары   оқушылары  өздерінің
логикалық ойлау өресін көрсетті.

Дүниетану күнінде  «Табиғат  тамашаларын білесің  бе?» атты
танымдық  ойын2  сыныптар  арасында,«Ойнайық  та,  ойлайық!»
тақырыбында  даярлық топ тәрбиеленушілерінің  арасында  ойын
жүргізілді.

Денсаулық  күніндесалауатты  өмір  салтын  қалыптастыру
мақсатында  "Шынықсаң-шымыр  боласың"  атты  2-4  сыныптар
арасында спорттық сайыстар өтті.Сайысқа оқушылармен бірлесе
сынып жетекшілері де қызығушылықпен қатысып, сайыс жоғары
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деңгейде болды.  Мектепалды даярлық тобының ата-аналарымен
бірлесе «Толағай» отбасылық сайысын өткізілді.

Мектеп психологі Н.А.Имангалиеваның ұйымдастыруымен 3-4
сынып  оқушылары  арасында  «Балалардың  танымдық
белсенділіктерін арттыру» тақырыбында тренинг жүргізілді.

Өнер  күнінде  «Өнерлі  бала-сүйкімді»  атты сайыс  болды.Бұл
сайыс  балалардың  музыкалық,  хореографиялық,  көркем,  әдеби
бағыттағы  дарындарын  анықтады.  «Шебер  қолдар»  көрмесінде
балалардың қолдарымен жасалған бұйымдар ұсынылды.

Онкүндіктің  салтанатты  жабылуында  барлық  сайыспен
шаралардың қорытындысы жасалды. Жеңімпаздар марапатталды.

Бала  тәрбиесі  баршаның  ісі.  Бойына  адами  құндылықтарды
сіңірген  заманымыздың  «толық»  адамын  оқытып-  тәрбиелеудің
өзі- игілікті іс.Осы жолда ұстаздар ұжымының маңдай тері, алтын
уақыты, мейірімді жүрегі, адал еңбегі жатыр. 

Талай  жылдар  бойында  тәуелсіз  Қазақстанның  ұрпағын
тәрбиелеп  келе  жатқан  ұстаздар  Г.К.Болдыханова,
М.М.Керейбаева   Г.С.Скакова,  Г.Т.Баймуратова,  Н.М.Сергазина,
Г.К.Нугуманова,  А.Н.Жумаханов,  С.К.Оспанов,
С.Ш.Шынгожаевтар  кейінгі  толқын  А.М.Кумарова,
А.Ж.Молдагалиева,  А.Р.Бакиева,  З.М.Нугуманова,
Ж.Ш.Асқарбековалардың еңбектеріне мол табыстар тілейміз.

Онкүндіктің қызықты да мазмұнды өтуіне ат салысқан барша
бастауыш сынып ұстаздарының ойы озық, арманы асқақ ертеңгі
шәкірттері  барда  қазақ  елінің  жұлдызы  мәңгі  жарқырай
беретіндігіне шүбә келтірмейік.

Мектеп басшысы  Г.М.Биюмбаеваның, оқу ісінің меңгерушісі
Г.К.Жумаханованың  басшылығымен  өтіп  жатқан  оқу-тәрбие
үрдістері жаңа мазмұндағы білім беру жүйесіндегі жаңалықтарға
білек сыбана кірісіп, ауыр да ардақты ұрпақ тәрбиелеу жолында
алар асулары алда екендігіне кәміл сеніңіздер.

РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ К ЧТЕНИЮ

Сәбит Ж.А., старший преподаватель
кафедры воспитания и социализации

личности филиала АО «НЦПК
«Өрлеу» ИПК ПР 

по Карагандинской области

Книга – учитель, Книга – наставница.       
Книга – близкий товарищ и друг.               
Ум, как ручей, высыхает и старится,          
Если ты выпустишь книгу из рук. 

В. Боков
В  нашей  стране  происходят  социально-политические  и

экономические  преобразования,  которые  требуют  активного
участия в жизни общества. Поэтому основной целью образования
в соответствии с «Концепцией развития образования Республики
Казахстан» становится не простая совокупность знаний, умений и
навыков,  а  основанная  на  них  личная,  социальная  и
профессиональная  компетентность  —  умение  самостоятельно
добывать,  анализировать  и  эффективно  использовать
информацию, умение рационально и эффективно жить и работать
в  быстро изменяющемся мире. 
Проблема формирования  правильного,  сознательного,  беглого  и
выразительного чтения волнует каждого учителя, так как чтение
является фундаментом всего последующего образования.
«Люди перестают  думать,  когда  перестают  читать.  Они  теряют
способность  сострадать,  сочувствовать,  если  не  приобрели  или
потеряли интерес к чтению»- справедливо утверждал Дидро.
Испокон веков книги являются источниками знания, уважение и
интерес к  ним никогда не ослабевал.  Однако мир технического
прогресса изменил это отношение, особенно у детской аудитории.
Яркие  и  привлекательные  телевизионные  передачи,  мир
компьютерных  игр  смещают  систему  ценностей  маленького
человека в сторону легкости и доступности восприятия.
Чтение — это главное умение человека в жизни, без которого он
не может постичь окружающий мир. 

На  начальной  ступени  обучения  учащиеся  должны  овладеть
элементарными  навыками  чтения  по-русски.  Основными
качествами  чтения  является  сознательность,  правильность,
беглость, выразительность. 
Какое  огромное  значение  должен  уделять  учитель  начальной
школы  обучению  чтению,  и  какую  ответственность  он  несет
перед учеником, его родителями.  Для этого необходимо с самого
младшего возраста формировать читательский вкус. 
Решение  проблемы  привития  интереса  к  чтению  решает  ряд
воспитательных, образовательных и развивающих задач обучения
и воспитания. С первых дней обучения в первом классе приучать
детей видеть в книге собеседника, с которым можно разговаривать
— без  помощи взрослого,  самому — даже не  умея  читать,  но
научившись, всматриваться и вдумываться в то, что видишь, взяв
книгу в руки. Здесь немаловажную роль играют и сами родители.
 Рекомендации  для  родителей  по  развитию  читательского
интереса.
1. Прививайте ребёнку интерес к чтению с раннего детства.
2.  Покупайте  книги  яркие  по  оформлению  и  интересные  по
содержанию. «Хорошая книга – та, в которой сочинитель говорит
то, что должно, не говорит того, что не должно, и говорит так, как
должно». (Аристотель)
3.  Систематически  читайте  ребёнку.  Это  сформирует  у  него
привычку ежедневного общения с книгой.
4.  Обсуждайте  прочитанную  детскую  книгу  со  всеми  членами
вашей семьи.
5. Рассказывайте ребёнку об авторе книги.
6.  Если вы читаете ребёнку книгу,  прерывайте чтение на самом
увлекательном эпизоде.
7.  Преподносите  ребёнку  книги  с  дарственными  надписями,
добрыми пожеланиями.  Книги просвещают душу,  поднимают  и
укрепляют  человека,  пробуждают  в  нем  лучшие  стремления,
острят  его  ум  и  смягчают  сердце.  Родителям  надо  обязательно
познакомиться с детской литературой. Ориентироваться в детской
литературе родителям помогут списки книг для самостоятельного
внеклассного чтения. Необходимо всячески содействовать чтению
детей,  контролировать  своевременное  прочитывание,
рекомендованных учителем, книг.
Со второго полугодия первого класса ребёнка следует записать в
библиотеку,  а  затем  время  от  времени  заглядывать  в  нее,
беседовать  с  библиотекарем  о  системе  чтения  ребенка,
просматривать  его  читательский  формуляр,  который  поможет
выяснить  картину  чтения  школьника.  Следует  организовать
регулярное  чтение  вслух,  беседовать  о  книге,  как  в  процессе
чтения,  так  и  после  него,  рассматривать  и  обсуждать
иллюстрации,  учить  записывать  краткое  содержание
прочитанного.
 Как обсуждать прочитанное?
1.  Перед  чтением  или  во  время  чтения  выясните  значения
непонятных ребёнку слов.
2.  Поинтересуйтесь,  понравилось  ли ребёнку прочитанное,  чем
оно заинтересовало его, что нового он узнал.
3. Попросите ребёнка рассказать о главном герое произведения, о
главном событии, чему научило его прочитанное произведение.
4.  Предложите  ребёнку нарисовать  картинку к  понравившемуся
эпизоду.
5.  Попросите  ребёнка  записать  отзыв  о  книге  в  читательский
дневник  –  тетрадь  для  записи  отзывов  о  самостоятельно
прочитанных книгах.  Дать  отзыв о  книге  –  значит  высказать  и
обосновать  своѐ мнение  о  ней,  поделиться  впечатлениями  о
прочитанном.
Может  ли  сегодня  урок  быть  интересным  для  ученика?
Для  того,   чтобы научить  детей хорошо и  осмысленно  читать,
нужно на каждом уроке проводить чтение про себя, чтение вслух,
пересказ прочитанного,  жужжащее чтение,  составление плана к
прочитанному,  чтение  по  цепочке.  Учащиеся  казахского  класса
при  чтении  слов  со  стечением  согласного  или  перед  первым
согласным добавляют  гласный,  например,  книга-кинига,  жизнь-
жизинь,  девочка-девошка  и  т.д.
Ошибки в чтении следует исправлять не по ходу чтения, а после
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чтения.          Практика показывает,  что  основную словарную
работу  лучше  проводить  перед  чтением.  Иногда  возникает
необходимость  объяснить  значение  слова  по  ходу  чтения,
используя  предмет,  изображения,  синонимы,  перевод  на  родной
язык.  Одним  из  условий  сознательного  чтения  является
правильность чтения.
Правильное чтение это:                                                                      
1.Отчетливое произношение слов без пропуска и перестановки 
букв.                                               2.Соблюдение правил 
литературного произношения.                                                              
3.Правильная постановка ударения.                                                     
4.Слитное чтение предлогов со словами.                                            
5.Правильная интонация.                                                                      
6.Плавность чтения.                                                                               
Правильное чтение – главное условие для развития беглости.         
Беглость чтения не должна быть самоцелью. Нельзя ускорять 
темп чтения механически. Беглость чтения растет постепенно. 
Обучение беглому чтению следует начинать с громкого чтения.     
Наряду с громким чтением следует практиковать и тихое чтение – 
чтение про себя. С целью контроля за чтением про себя, 
учащимся следует предложить соответствующие вопросы и 
задания. Наряду с формированием навыков сознательного, 
правильного, беглого чтения учитель должен вести работу по 
выработке выразительного чтения.                                                      
Выразительное  чтение играет  большую  роль  в  обучении
русскому  языку.  В  обучении  выразительности  большую  роль
играет  образец  речи  и  чтение  самого  учителя.  Учитель  учит
умению говорить  и  читать  выразительно  на  всех  этапах  урока.
При необходимости делать пометки карандашом, отмечать паузы,
слова,  требующие логические ударения.  Ещё, чтобы определить
интонацию  чтения,  использовать  изображения  лиц  в  разных
эмоциональных состояниях.  Рассматривая  их,  дети  определяют,
кому  из  героев  могли  быть  принадлежать  слова  из  данного
произведения.                                            Один из приемов
обучения выразительности является чтение по ролям. Развитию
выразительности  помогает  и  такой  прием,  как  чтение  диалога
одним  учеником.  Хорошим  средством  привития  навыков
выразительного чтения является хоровое чтение.
Сознательное  чтение  -  это когда  ученик  понимает  большую
часть слов, уясняет смысл отдельных частей и умеет установить
причинно  –  следственные  связи  между  ними,  понимает  смысл
прочитанного  и  определяет  свое отношение  к  прочитанному.
Рассказывают, что когда к Сократу однажды привели человека, о
котором  он  должен  был  высказать  свое мнение,  мудрец  долго
смотрел  на  него,  а  потом  воскликнул:  «Да  заговори  же  ты
наконец,  чтобы  я  мог  тебя  узнать».  Согласитесь,  очень  много
можно  узнать  о  «человеке  говорящем»:  правильно  или
неправильно он произносит слова, какой у него голос, интонации.
Над  качествами  речи  чтения  следует  много  работать.
После чтения полезно задать вопрос. Например: о ком или о чем
прочитали?  Кто  вам  понравился?  И.  т.  д.
Работа в парах, в группах позволяет решить и задачи воспитания:
желание  и умение сотрудничать в группах с одноклассниками. 
Приёмы,  используемые  в  рамках  новых  технологий,
удовлетворяет  потребность  в  творчестве  учащихся,  развивают
способность  к  лаконичному  изложению   мыслей  в  устной  и
письменной  форме,  активизируют  мыслительную  деятельность
учащихся,  и,  в общем,  способствуют формированию различных
компетенции.
Например, в начале урока, такой прием, как «Знаю- хочу узнать-
узнал -научился»  развивает умение воспринимать информацию,
способность  к  рефлексии.  Этап  «Знаю»  предполагает  работу  в
паре: что я знаю о теме урока; «Хочу узнать»- формулирование
цели;  «Узнал»  -  соотношение  старой  и  новой  информации;
«Научился»  -  осознание  результативности  деятельности.
Повышают мотивацию к изучению материала, развивают умение
прогнозировать  приёмы:  «Верные — неверные утверждения»,
«прогнозирование». Используя  приём  «верные  —  неверные
утверждения,  предлагают ученикам  несколько  утверждений  по
ещё  не  изученной  теме.  Дети  выбирают  верные  утверждения,

полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. На стадии
рефлексии возвращаемся к этому приёму, чтобы выяснить, какие
из утверждений были верными. Особое слово хочется сказать  о
кластерах.   Это  особая  графическая  организация  материала,
позволяющая  систематизировать  и  структурировать  имеющиеся
знания.  В  центре  записывается  ключевое  слово  и  от  него
расходятся  стрелки-лучи,  показывая  смысловые  поля  того  или
иного понятия. Для осмысления содержания текста, обнаружения
личностного  смысла,  учителями  чаще  всего,  используются
приёмы:  «Чтение  с  остановками»,  «Чтение  с  пометками»,
«Ромашка  Блума».
Для эффективности необходимо применять игровые моменты.
Игра «Да - нет».  В игру играют парами или группой. Ребёнок
загадывает  какое-то  слово,  другие  задают  ему  вопросы,  на
которые он отвечает либо «да», либо «нет».
Игра «Хорошо – плохо». Оценивание события с разных сторон.
Например, как нужно вести себя в общественном транспорте?
          Хорошо                                                    Плохо
Уступить место                                Громко разговаривать и т.д.  
Игра «Я начну,  а  ты продолжи»  предполагает  досказывание
строчек.   Учитель:школа.
Ученик:  большая  и  т.д.  Такая  работа  способствует  развитию
воображения, чувства слова, а также служит хорошим средством
развития  чувства  юмора.  Развивать  воображение  помогают
творческие  виды  работ  на  уроке  чтения.  Драматизация
прочитанного  произведения  (  сказки,  рассказы,  басни,  пьесы)
предполагает  воссоздание  реплик  главных героев,  их диалога в
виде  сценки.  Знакомство  с  приемом  драматизации  можно
начинать  с  чтения  текстов  по  ролям  и  с  заданной  интонацией.
Например:  прочти  грустно,  весело,  с  интонацией  страха  и
сожаления,  осуждения,  сочувствия,  торжества  и  т.д.  Атмосфера
творчества  на  уроках  способствует  положительной  мотивации
процесса обучения, эмоциональной близости учеников и учителя.
Предложенные  задания  носят  не  оценочный,  а  обучающий,
развивающий характер. Поэтому основное внимание должно быть
обращено  на  такие  качества  ребёнка,  развитие  и
совершенствование  которых  очень  важно  для  формирования
полноценной, самостоятельно мыслящей творческой личности.   
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Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті
«Тарих» мамандығының  3 курс студенті Жанарбек Елес

Ғылыми жетекшілер: Абдрахманова Сәуле Ахметжанқызы,
Жапарова Кульша Ғабдуллақызы

                                                                                      
Қазақстан  бүгінде  әлем елдері  назарына  іліккен  іргелі  елдер

қатарында осы дәрежеге біздің еліміз ширек ғасыр 25 жыл ішінде
қалай жетті деген сауал туындайды. Бұл дәрежеге еліміз қажырлы
еңбекпен Елбасымыздың  осы жылдар ішіндегі сыңдарлы сыртқы
және ішкі саясаты арқасында жетіп отырмыз.

Мен  Сарыарқа  даласының  тумасы  киелі  жердің  суын  ішіп,
топырағын  аунап  өскен  қарапайым  қазақ  баласымын.  Бала
күнімде  ата-әжемнің,  алдыңғы  қатардағы  аға-әпкелерімнің
тәрбиесін бойыма сіңіріп, өсе келе мектеп табалдырығын аттап,
ұлағатты ұстаздарымның ғылым –теңіз  білім  –қайық  деп  білім
арнасына бойлай жүздім.  Оқы,  оқы және оқы деп құлағымызға
сіңірген,   қазағымыздың басынан  өткен небір  килы тарихының
қыры мен  сырын түсіндіруден  жалықпаған ұстаздарымның бірі
Балтабек  Сексенов.  Бүгінгі  күніміздің  бейбітшілігі  мен
тыныштығы,  ұлан- байтақ жері  тек найзаның ұшымен,  білектің
күшімен жеткендігін жанын сала патриоттық рухпен түсіндіретін
ұстазымды тыңдап ой түйе келе тарихшы болуды мақсат еттім.
Еліміздің арыстары талай жылдар басын тау мен тасқа ұрып, тар
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жол тайғақ кеше жүріп, еліміздің болашағы, келер ұрпақтың, яғни
біздің, бақытты ғұмырымыз үшін аянбай күресіп табандылықтың,
асқан  қайсарлықтың,  шыдамдылық  пен  беріктіктің   арқасында
бізге ұлан байтақ жерімізді мұра етіп қалдырды. Осы жұмыстың
да  негізгі арқауы осы  аманнат етіп кеткен киелі жеріміздің ендігі
келешігі мен оның гүлденуі мына жастарға және маған азамыттық
борыш екенін алға тарту. Сонымен бірге осы жұмыстың тағы бір
өзектілігі  Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаев айтқандай «Біз  бәріміз  бір
атаның  –қазақ  халқының  ұлымыз,  бәріміздің  де  туған  жеріміз
біреу  –  ол  қасиетті  қазақ  даласы,  тәуелсіз  Қазақстан  демекші
елдігіміздің  кілті  ең асыл қасиеті  –ел бірлігінде бірлікті  сақтау,
арттыру –тарих заңы азамат парызы». Бірлік, ынтымақ, сабырлық
пен парасаттылық ең алдымен өзімізге – қазақтарға керек. 

Арыстандай айбатты,
Жолбарыстай қайратты,
Қырандай күшті қанатты
 Мен жастарға сенемін! – деп, Мағжан Жұмабаев атамыз өлеңі

арқылы бізге үміт артып кеткенін байқаймыз, сондықтан мен ата-
бабамыздың мұра еткен жерін одан әрі көркейту үшін қолымнан
келгенінің барлығын жасауға тырысамын.

«Армансыз адам – қанатсыз құспен тең», — деген ғой! Расында
да  армандай  білудің  өзі  өнер.  «Өмірде  екі  нәрсені  таңдауда
қателеспеу  керек:  біреуі  –  мамандық  таңдауда,  екіншісі  –  жар
таңдауда»,  деген даналарымыз.  Өйткені  екі таңдауда әрбір адам
үшін өте маңызды болып келеді. Еліміздің бір бағдарламасында
«Адам таңертең жұмысына асықса,  ал кешке  асықса –  ол адам
бақытты!»,  —  деп  естігенмін.  Алла  қаласа  мен  де  бақытты
адамдардың  қатарына  қосылатыныма  сенемін.  «Елім  үшін  не
істей аламын?»,  деген сұрақ әрбір көкірегі ояу қазақты мазалауы
тиіс. Себебі өз елінің патриоты болатын азамат қана Отаны үшін
көп еңбек сіңіріп, елі мен жері үшін отқа да, суға түсіп өз елінің
бетке ұстар азаматы бола алады. Бірақ,  елі  үшін еңбек сіңірген
адамдар  барлығының  мақсаты  елін  биікке  көтеруі  болса  ғой,
әттең,  өзінің  абыройын  ойлап,  даңқы  үшін  ерен  еңбектерге
баратындар  да  бар  ғо  арамызда.  Ал  бұрын  ше?  Бұрынғының
батырлары ақ найзаның ұшымен жерін қорғауға аттанғанда, өзіміз
өлеміз  –  ау  деп  емес,  артымда  қалған  халқымның жағдайы не
болар  деп  екен?  –  деген  үлкен  толғаныспен  аттанатын  болған.
Осындай  батырларымыздың  арқасында  қазір   біз  бейбітшілік
қанатының астында өмір сүру ең үлкен бақыт ғой. «Мемлекеттің
дамуы  мен  гүлденуі  үшін  басты  ұлттық  басылымдылықтар  –
бейбітшілік,  тұрақтылық  пен  келісімнің   төңірегінде
топтасуымыз  керек.  Оларсыз  ешқандай  мәселені  шешу мүмкін
емес», деп мәлім етті – мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаев.  Еліміз  тату  болып,  бірілігіміз  жарасқан   ел  болсақ,
мемлекетіміз тыныш өмір сүреді деген екен,  яғни Қазақты қара
шаңыраққа  баласақ  ондағы  шаншылған  уықты  ұлттар  мен
ұлыстар деп білемін демекші киелі шаңырағымыз Қазақстан деген
елімнің  тек  елбасымыз  айтқандай  береке  бірлікте  өзара
ынтымақтастықта өмір сүруге әрбіріміз үлес қосуымыз керек.

Бірақ  осы  еліміздің  берекесін  қашырып  отырған,  тіпті
жаһандық  проблемаға  айналған  терроризм  мен  экстремизм
дертімен уланып жатырмыз. Тіпті ислам дінімізге де күйе жаққан
тұстарын  да  білеміз,  міне  осыған  байланысты.  Баршамыздың
есімізде  болар,  экстремизм  мен  терроризм  әрекеттері  әлемді
шарпи бастаған тұста елбасы Нұрсұлтан Назарбаев террористік
әрекеттерді  бейбітшіл  ислам  дініне  телімеу  керектігін  ашық
айтқан  еді,  біздің  де  айтарымыз  діннен  терроризмды,
терроризмнен  дінді  іздеп  қажеті  жоқ.  Ендігі  бар  мәселе  мына
еліміздің  гүлі  жастар.  Қазір  көп  жастар  құбылаға  жүз  бұрып,
сәждеге жығылып жатыр, бұл әлбетте қуанышты жайт. Өйткені,
иманды  жас  отаншыл,  тәрбиелі,  білімге  құштар  болып
қалыптасады, алайда діни санасының дұрыс қалптаспауы, кейбір
жастарымыздың иманды болам  деп  теріс  бағытқа  адасып  кетіп
жатқандары  сонымен  бірге  жастарымыздың  араб  елінің
мәденитіне  еліктеп  жүргені  де   баршамызға  мәлім.  Менің  осы
тұстағы  болашақ  тарихшы  және  дінтану  ұстазы  ретіндегі
мақсатым  біз  өткенімізге  көз  алмай,  тарихымызды  танымай,
еліміздің болашағы үшін нық қадам жасай алмайтынымыз айқын.
Осы себепті біздің ата дініміз, салт санамыз, мәдениетіміз қандай

болған, оның  тарихи сабақтастығы қандай болу керек деген игі
мұратпен елміздің тарихы мен діни дәстүріміздің бағытына терең
үңіліп, болашақ ұстаз ретінде жас ұрпаққа насихаттап жан-жақты
етіп тәрбиелеу менің азаматтық борышым деп білем.

Еліміздің тәуелсіздік алғанына 25 жылдық мерейтойлы, айтулы
тарихи датасы келе жатыр. Бірақ осы уақыттың ішінде  әлем көз
сүзіп  қарайтындай  дәрежеге  жеткен  жетістіктеріміз  бен
бағындырған  асуларымыз  қаншама  деңізші?  Бірақ  біз  осымен
тоқтап  қала  алмаймыз.  Ендігі  кезекте  алға  қойған  мақсатымыз
дамыған күшті және қуатты отыз елдің қатарына қосылу. Осыған
орай елбасымыз Н.Ә.Назарбаев дамудың маңызды стратегиялық
жоспарлары «2050», «100 нақты қадам», «Мәңгілік ел» идеясын
алға тартты.     

Елбасымыздың «Қазақстан жолы -2050: бір мақсат, бір мүдде,
бір  болашақ»  жолдауының  басты  құндылығы  –Мәңгілік  ел
идеясына  ерекше  мән  беруі.  Бұл  ретте  ұлт  көшбасшысы:  «Біз
үшін  ортақ  тағдыр  –  бұл  біздің  мәңгілік  ел,  лайықты  әрі
қазақстандық  ортақ  шаңырағымыздың  ұлттық  идеясы.
Бабаларымыздың  арманы»,  -  деп  тұжырымдаса,  ал  «100  нақты
қадам»  елімізде  «2050  –  Стратегиясын»  жүзеге  асыру  мен
Қазақстан мемлекеттілігін нығайтуға,  жолдан адаспауға,  күрделі
кезеңнен сенімді  өтуге  жағдай туғызатын беріктік  қорын жасап
беретін болады. Жоспардың негізгі мақсаты «аурулардың сыртқы
белгілерін» сылап-сипап қою емес, оларды «жүйелі емдеу» болып
табылатын қоғам мен мемлекетті түбегейлі қайта өзгертуге негіз
қалайды».  «Қазақстан  жолы  2050:  Бір  мақсат,  бір  мүдде,  бір
болашақ» - қашанда жастардың жарқын болашағына бағыт бағдар
беретін  маңызды  құжат.  «Мәңгілік  ел»  -  бәсекеге  қабілетті  ел,
оған жеткізетін бәсекеге қабілеті ұрпақ демекші менің осы орайда
өзімді  бәсекеге  қабілетті  азамат  ретінде   жан-жақты  дамытып,
терең білім алып, осы елімнің көркеюіне бағытталған жоспардың
жүзеге асуына аянбай еңбек ету басты мақсатым болып табылады.

Тоқсан  ауыз  сөздің  тобықтай  түйіні  осы  елімнің  үміт  артып
отырған жастарының қатарында екеніме мақтанам. Мені әрқашан
мазалайтын тек бір сұрақ елім үшін мен не істей аламын ?  ең
бастысы хакім Абай 

Орынды іске жүріп ой таппаған,
Не болмаса жұмыс қып, мал таппаған.
Қасиетті болмайды, ондай жігіт,
Әншейін құр бекерге бұлғақтаған.
Деп айтқан өсиетін ақылға салып тек еңбек пен саналы білім

арқылы аянбай маңдай теріммен отаным үшін еңбектену. 
Осы мақсатыма жету үшін алдымен ұлттық рухымды көтеріп,

терең білім алып болашақ тарихшы ретінде халқымының өткені
мен  бүгінгі  тарихын  зерттеп  саналы  да  сыни  көзқарас
қалыптастыра отырып,  сүбелі үлес қосу менің Отан алдындағы
азаматтық парызым деп санаймын.

ТӘУЕЛСІЗДІК ТӨРІНДЕ  ТҮЛЕГЕН  АУЫЛ

Маңғыстау облысы Онды  орта  мектебі
10-сынып оқушысы Әбжатова Арай Амантұрлықызы

Жақсылықты сағынбасаң егер де, 
Жаңа күндер бақыт алып келер ме?. 
Мен артамын, мол үміттер артамын, 
Уақыт дейтін жалықпайтын шеберге. 
Сол Уақытпен өмір бойы жарысам, 
Сол Уақытқа өмір бойы болысам, 
Туған елдің бақытының сарайын, 
Сол  Уақытпен  мәңгі  бірге  салысам!-деп  ақын  ағаларымыз

жырлағандай  менің  де  құрметтейтін,мақтанышпен  айта  алатын
елім,жерім  бар.  «Жалпақ  жұртыңды,  исі  алашыңды  құрметтеу
алдымен  өзің  тұрған  өлкенің  тарихын,  табиғатын  танудан,
адамдарын  ардақтаудан  басталады»  деген  Елбасының  ұлағатты
сөзі, ал, жазушы Ә.Кекілбайұлының «Тарихи мұраға қамқорлық
жасау-тек өткенге ізет емес, ол ең алдымен, болашақтың қамын
ойлау»  дегені,  туған  өлкеме  деген  құрметімді,  патриоттық
сезімімді  оятты.  Кіндік  қаным тамған туған жерімнің  дамуына,
өсіп–өркендеуіне  қуанып,  шаттанып  жүрген  ауылымның  бір
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перзентімін. Қаратаудың күнгей бетінде орналасқан Онды ауылы
және бүкіл ел тілегін тілеген аналарымыздың құрметіне арнайы
ашылған «Ай-Ана» ескерткіші мен аспанмен таласа бой көтерген
аққайыңдар,  жасыл  желекке  оранған  ағаштар,  мұнарадай  бой
түзеген  Қаратауым  мен  мұндалап,  бірден  көзге  көрінеді.  Туған
өлкеме  саяхатымды  Онды  деп  аталуынан  бастасам,  көнекөз
қариялар  мен  туған  өлкесінің  тауы  мен  тасын,  онда  тұрған
адамдарын  өз  шығармаларына  арқау  еткен  жазушы
Ә.Кекілбайұлының келтірген деректеріне сүйенсек, «Онды» атауы
«Оңды» деген сөзден шыққан, яғни, су көзіне байланысты атау
болған  деседі.1942  жылы  Қалмақтардың  бір  тайпасының
басшысы  Даян  Омбы  мен  оның  туысы  Дундук  Омбының
есімдерімен  байланыстырады.  Ауыл  маңында  «Қалматай»,
«Қызыл  там»,  «Ноғайтөбе»,«Қырғын»,  «Шоң»,  «Ақүйік»,
«Ағашты»,  «Қарауыл  Күмбет»,  «Олжаның  қызы»,  «Құрманәлі»
әулие,  жақында  табылған  Едіге   батырдың  мазары  т.б  тарихи
ескерткіштер  мен  қорымдарға  толы.  Өлкетанушылардың
деректерінде Маңғыстауға жеті жұрт келіп, жеті жұрт кеткендігі
туралы  көп  деректер  айтылады,  ауыл  маңындағы  тарихи
қорымдар  Түрікмендердің,  Қалмақтардың,  Ноғайлардың
есімдерімен  байланысты  қойылған.  Әрқайсысына  жеке-жеке
үңілсек,  аңыз  бен  шежіреге  толы тарихқа  тап  боласың,  тарихи
қорымдар  туралы  аңыздар  құлағыңның  құрышын  қандырады.
Қазақстанның қай түпкірінде жүрсем де туған өлкемнің тарихын,
өзгелерге  насихаттаудан,  тарихи  ескерткіштер  туралы  аңыздар
мен  болған  оқиғаларды  баяндаудан  еш жалыққан  емеспін,  мен
туған өлкеммен біргемін. «Маңғыстау тарих пен табиғаттың бірге
толғаған тамаша  дастаны,  бірге  салған таңғажайып суреті,бірге
шерткен  тағылымды  шежіресі.Оны  таңданбай  көріп,тамсанбай
түсінуің  мүмкін  емес.  Қайда  қарасаң  да,  жанарыңды  арбап,
жаныңды  баурап  алып  бара  жатқан  бір  тылсым
құдірет.Көргеніңнің  бәрі  таңғалып,көзіңді  көндіреді.
Таңғалғаныңның бәрі тамсанып, көзіңді сендіреді. Оны көргенде
жалғыз Жаратушының шеберханасына кіріп кеткендей өз көзіңе
өзің ие бола алмай қаласың.Оған келгенде Әлімсақтың әңгімесін
тыңдағандай  өз  көңіліңе  өзің  ие  бола  алмай  қаласың»деген
жазушының  берген  бағасы  Ондының  табиғатына  байланысты
айтылған  ба  деп  қаласың...Тарихын  тасқа  қашап  жазған  ата-
бабаларымыздың  кейінгі  ұрпаққа  қалдырған  аманаты  да  осы
тарихи ескерткіштері. Шындығында да,тарихи ескерткіштер мен
қорымдарға  үңілген сайын таңғажайып бір  тылсым күштің  бар
екенін,ашылмаған құпия сырлары барын сезінесің.Туған өлкемнің
табиғатын тамсана жырға қосқан ақын Ф. Оңғарсынова «Онды»
атты өлеңінде: 

Шілде де ызғар болады-ау, 
Малтыққандаймын қарға мен. 
Тұманды торлап сол шылау, 
Шақырғандай ма сол әлем-деп жырлағандай,ауылдың ерекше

табиғатының  ерекше  құбылыстарын,  таудан  сарқырап  аққан
бұлағын,бау-бақшасын,  көгала-жасыл  құрағы  жайқалған
Ондының  қысының  ызғарлылығын,  жазының  салқындығын
тамаша суреттеген. Табиғат ананың біздің ауылға берген тағы бір
сыйы-үлкен-үлкен түрлі пішіндегі шар тастар мен қайрақ тастар.
Ағашты  бұлағының  алдындағы  "Кайрақ  жал"  үстінде  тұрған
"Қайрак  тас"  жөнінде  түрлі  аңыз-әңгімелер  көп.  Кай  ғасырда
орнатылғаны  белгісіз?.  Ауыл  ақсақалдарының  айтуы  бойынша
Адайлар  Маңғыстауға  келгенде  осы  тас  болыпты.Біресе  осы
жерде "үлкен бір оқиға болған" бұл соған байланысты койылған
белгі  десе,  енді  бірі:  Ерсарының  қайрағының  жартысы  екен"
дейдi.  Үшiншi  бір  аңыз  "Қайрақ  тастың  қасында  казына
тығылған"  деген  түрлі  болжамдарды  келтіреді.Түнгі  мезгілде
алыстан  жарқыраған  шамдары  өзіңді  құдды  бір  алып  шаһарға,
ертегілер еліне алып келе жатқандай көрінеді. Сыры мен сымбаты
жарасқан табиғатты көргенде, ашық аспан астындағы мұражай ма
деп  қаласың...Жанға  жайлы  табиғаты,  таза  ауасы,  естен  кетпес
жылуы  жаныңды  жадырататын  жаз  мезгілдерінде  көршілес
ауылдардан,  қалалардан жыл сайын ағылып саяхатшылар келіп
жатады. Еуропалық үлгіде салынған білім ордасында білім алып
жатқаныма,  сәні  мен  салтанаты,  бірлігі  мен  тірлігі  жарасқан
ауылда  дүниеге  келгеніме  шексіз  ризамын.  Бақытты  да  балғын

балалық  шағымды  өткізген  туған  жеріммен  мақтанамын,
марқаямын.  Елбасының  сарабдал  саясаты  мен  жыл  сайын
Қазақстан халқына жолдаған жолдауындағы басым бағыттардың
нәтижесінде  ауылым  күннен-күнге  көркеюде.  Күн  санап  жаңа
түрлі  бағыттағы  құрылыс  кешендері   мен   бүлдіршіндерге
арналған ойын алаңдары т.б ел игілігіне қажетті нысандар көптеп
бой  көтеруде.  Туған  өлкем  өзінің  бауырынан  түлеп  ұшқан
талантты  да,  дарынды  ұл-қыздарының  бүгінгі  мен  ертеңгі
тірлігіне,  өмірдегі  жеткен  жеңістері  мен  жетістіктерінен  әр  кез
хабардар  болғысы  келеді.  Өзімнің  түрлі  додаларда  жеткен
жеңістерімді  туған  өлкеме,  Тәуелсіздігіміздің   25  жылдығына
тартқан үлесім мен сыйым деп білемін. «Отансыз адам-қай жерде
жүрсе де бишара адам. Өзінің еліне, отанына, жеріне, ата-бабаның
төккен қаны мен теріне адал болу керек. Қайда жүрсе де, не істесе
де қазағын,  елін ойлап,  осыны көркейтем,  кіндік  қаным тамған
елім аман болып, оның дәрежесі жоғары болса,  қай мемлекетке
барсам  да,мені  сыйлайды  деген  түсініктеме  болу  керек»  деген
Елбасының  ұлағатты  сөзін  ешқашан  ұмытқан  емеспін,жеткен
жеңістерімді, туған өлкеме, жылдығына арнаймын. Сондықтан да
туған  өлкем  туралы  көкейіме  құйылған,  кеудемді  кернеген
қуанышты жаңалықтарымды,өлке тарихын Қазақстанның түпкір-
түпкіріндегі оқырмандармен бөлісіп отыру- перзенттік парызым. 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ  – ІЗДЕНІС КӨЗІ

Қызылорда облысы Шиелі ауданы
Тартоғай ауылы 

№153 Ш.Есенов атындағы 
Мектеп-лицей әлеуметтік 

педагогы: Башарова Гулзар

Мектебімізде  оқушыларға  әлеуметтік
мәнді  және  жеке   тұлғалық
қасиеттерін қалыптастыру барысында
жұмыстар жасалып келеді.
5-11  сынып  оқушыларын  оқу-тәрбие

жұмысын қадағалау мақсатында 13 сынып жетекші ,(Әлеуметтік
картотекасы жасалынды)
 І санатты 7 сынып жетекші, ІІ санатты 3 сынып жетекші  9-10 раз
3 сынып жетекші жұмыс жасайды. 5 жас сынып жетекшілерге 
тәлімгер ұстаздар бекітілген. Оқу жылының басында   әр сыныпта
«Сыныптың әлеуметтік құжаты» сауалнамасы және 
«Жаңадан келген оқушыны зерттеу» картасы таратылып беріліп, 
сол жұмыстардың нәтижесінде мектептің әлеуметтік құжаты 
жасалды. 
1  қыркүйек  күні  «Білім  күні  –  қоңырау  үні»  тақырыбында
салтанатты  жиын  болып  өтті.   «Мектепке  жол»  атты  аз
қамтамасыз  етілген  отбасы  балаларын  қолдау  мақсатында
қайырымдылық  акциясы  өтті.   2015  жылғы   1  тамыздан  30
қыркүйек   аралығында  «Мектепке  жол»  дәстүрлі  жалпы
республикалық қайырымдылық акциясына орай №153 Ш.Есенов
атындағы мектеп--лицейінде де өтілуде.
Ертеңге талпыныс, болашаққа бағдар, игі іске ұмтылыс адамзатқа 
тән құбылыс.Ендеше көп болып, асыл арманына қол созғандарға 
сүйеніш болып, қолымыздан келген көмегімізді аямайық.Бала 
сенімінің нық болуына қадам жасайық.
Жақсылық  жасау  қолыңнан  келіп  тұрса,  қуаныш  сыйлауға
мүмкіншілігің жетіп тұрса, неге қол ұшын созбасқа?!
Барлық мектеп оқушыларына  қажетті жағдай жасау бойынша ,
атап айтқанда , тұрмысы төмен  және көпбалалы отбасылардағы
оқушыларды жаңа  оқу жылына  дайындау 30  қыркүйекке  дейін
жалғасады.   Әркез  жүрегіміз  кең,пейіліміз  ақ  болып жақсылық
жасауға ұмтылып тұрайық!
Жалпы  міндетті  оқу  қорынан  бөлінген  қаржыға  мектепішілік
құрылған комиссияның шешімі бойынша 1-4 сынып оқушылары
арасынан  әлеуметтік  жағдайлары  төмен  балаларға  1  жыл
көлемінде 130 балаға  ыстық тамақ беріледі. Кәсіпкер Б.Бегманов
барлық жағдайды қарастырып, жәрдемін аямауда.
Мектеп  –лицей  директорының  бастауыш  сыныптар  жөніндегі
орынбасар  К.Саулебекова  мен  әлеуметтік  педагог  Г.Башарова
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және  бастауыш   сынып  жетекшілері  ауылдың  тәртіп  сақшысы
Аманжолов  Бағланмен  кездесу  ұйымдастырды.2015-2016   оқу
жылында балалар мен жасөспірімдер арасында жол тәртібі және
көшеде  жүру  ережесіндегі  теріс   іс  -әрекеттің  алдын-алу
мақсатында жұмыс  жоспары жасалып, бекітілді. 
Жетім  және  ата-ана  қамқорлығынсыз  қалған  қорғаншы,
қамқоршы,  патронат  балалардың   6  ай  сайынғы  тапсыратын
тұрмыстық  актісін  әлеуметтік  педагог,  директордың  тәрбие  ісі
жөніндегі  орынбасарымен  бірлесе  жасап,Аудандық  білім
бөлімінің  маманы,қорғаншылық  және  қамқоршылық  жөніндегі
аудандық Кеңестің  іс-жүргізушісі Тәжібаева Рабиғаға өткізілді
Жаңа жылда көпбалалы отбасынан шыққан  7-сынып оқушыыс  
Л.Дайырбекке император киім үлгісін тіктіріп, Президент 
шыршасына қатысып, ноутбук сыйлыққа алып қайттық.
Мектеп-лицей демеушілері: Шахизат  Қалбергенов, Тілеуберген  
Шаутай, Наурызбай Аңламасовтарға шексіз алғысымызды 
білдіреміз!
Жалпы жазғы демалыс кезіндегі  ұйымастырылған топтарға  210
бала,  тамақсыз,  тамақпен  лагерьге  160  бала  қамтылды.
«Балдәурен»  күндізгі  тынығу  лагері  1  маусым  мен  1  шілде
аралығында ашылып, лагерьге  282173 теңге қаралды. Лагерь екі
ауысымда жұмыс жасады. Лагерге 80 оқушы қамтылып әр балаға
күніге  282,73  теңге  көлемінде  1  мезгіл  ыстық  тамақ  берілді.
Лагерьде  тұрмысы  төмен,  жартылай  жетім,  көп  балалы отбасы
балалары  демалды.  Оқушылар  «Балдырған»,  «Ұлағат»,
«Қырандар» болып үш топқа бөлініп топ белсенділері сайланды.
Лагердегі  оқушылардың  демалыстарын  қызықты  өткізу  үшін
мектептегі білікті мамандардан тәрбиешілер жасақталып  түрлі іс-
шаралар,  спорттық  сайыстар,  психологиялық  тренингтер,  ән-би
байқаулары  ұйымдастырылды  және  балалармен  бөлме
тазалықтарын  сақтау,  ыстық  тамақ  дайындау  үшін  де  тиісті
мамандар  жұмыс  жасады.  Оқушылар  «Балдәурен»  күндізгі
лагерінен  жан-жақты  әсер  алып,  көптеген  достар  тауып
уақыттарын   қызықты өткізді. Аудандық «Сыр ұланы» лагеріне
15  бала,    Жаңақоған  ауданындағы «Талдысу» лагеріне  8  бала
демалып  қайтты.  Тарихи-  мәдени  орындарға  экскурциялық
жорықтар  ұйымдастырылып,  Түркістан  қаласындағы  «Қожа
Ахмет Яссауи» кесенесіне 9 сынып оқушыларынан  50   оқушы
саяхат  жасады.  Алдағы уақытта   әрбір  жеке  тұлғаның ғылыми
дүниетанымының  қалыптасуын,  адамгершілік  қасиеттерін,
еңбекке  деген  сүйіспеншілігін  қамтамасыз  етіп,  жан-жақты
жарасымды  дамуына  жағдай  туғызу,  қоғамның  белсенді  және
саналы  азаматы  етіп,  бәсекеге  қабілетті  тұлғаны  тәрбиелеуге
барынша ықпал жасау негізгі басым міндеттер болып табылады.
Жалпы алғанда тәрбиелік жұмыстардың өтілуінде алға ілгерілеу
бар деп айтуға болады.

Жеңісті Жақындатқан Жайсаңдарым! 
(Ұлы жеңіске-70жыл!)

Аялайық ұлылардың есімін,
Тыныштықтың әлдилеген бесігін.
Майдангерлер азайып бара жатыр,
Ағаларға арнау айтсақ несі мін?!
Таппады ағаларым бір жан тыным,
Оғы борап снаряд пен танкінің
Асқақтасын ардагерлер атағы,
Мерейін де үстем етіп даңқының
Қолға бермей асыл ерлер намысты,
Күні-түні көз ілместеншабысты.
Гитлерде біздің елдің-қазақтың
Қайтпас қайсар мінезімен танысты.
Аяз қысып, төкті қыста қаһарын,
Сиретпеді нар тұлғалар қатарын.
Біздің Ерлер сеніп тұрды қаймықпай,
Арайланып нұрлы күннің атарын!
                                                                 

 Гулзар Башарова. Халықаралық Жазушылар
 Одағының мүшесі. Тартоғай ауылы

Астана каласы. Көлік коммуникация колледжі 
Арнайы пән  оқытушы  Сыдыкова Айгуль Нургазыновна        

Пәні: Экономика негіздері
Тақырыбы: Ақша түрлері және қызметі. Банктердің түрлері мен 
қызметтері
Мақсаты: Студенттерге ақша қаражаты мен банктердің 
құрылымы жайлы мағұлмат бере отырып,теориялық пен 
тәжірибелік білімдерін нығайта түсу.
Білімділік: ақша қаражаты туралы түсінік бере отырып,ҚР-ның 
банк жүйесімен және ақша түрлерімен таныстыру,заманауи ақша 
туралы мысалдар келтіру, студенттердің білім деңгейін жетілдіру
Дамытушылық: студенттердің пәнге деген қызығушылық 
сезімдерін      ояту, сабақ тақырыбы бойынша сұрақтар қоя 
отырып өз ойын топқа жеткізу және оны қорғауға, патриоттық 
және топта жұмыс істеуге үйрету.
Тәрбиелік: студенттерді уақытты,ақшаны үнемді 
пайдалануға,еңбексүйгіштікке, адамгершілікке тәрбиелеу;
Педагогикалық технологиялары: Деңгейлеп оқыту 
технологиясының тиімділігін экономикалық сабақтарда қолдану» 
Студенттердің деңгейіне қарай білім сапасын арттыру, оқуға деген
ынтасын жоғарлату, сабақтан тыс уақытта ізденіске бейімдеу. 
Сабақтың әр тақырыбына қызығушылықпен қарауға бейімдеу
Сабақтың түрі: Аралас сабақ
Оқыту әдістері: Зерттеушілік .
Көрнекі құралдары: интерактивті 
тақта,слайд,есептер,ұяшықтар.
Пәнаралық байланыс: Экономика, Статистика,Кәсіпорын 
экономикасы

Сабақтың барысы
• Ұйымдастыру кезеңі: Студенттермен 
сәлемдесу,аудиторияның сабаққа әзірлігін бақылау,журнал 
бойынша студенттерді түгендеу,сабақтың мақсатына түсінік беру.
(3 мин)
• Үй тапсырмасын тексеру: Ұяшықтағы сұрақтарға 
жауап беру арқылы жүзеге асады. Тақтада жасырын тұрған түрлі-
түсті 10 ұяшық болады, әр ұяшықта сұрақтар жасырын тұрады. 
Сұрақтарға жауап бере отырып баға алу. (20 мин)
• Жаңа сабақ тақырыбы. Сабақ тақырыбы. Ақшаның 
мәні мен оның пайда болу тарихы. Ақша түрлері және қызметі. 
Заманауи ақша түрлері.Банктердің түрлері мен қызметтері. 
Банктер және банк жүйесі. Студенттерге жаңа сабақты түсіндіру 
мен жаздырту. Презентация қолдану.( 20 мин)
• Сабақты нығайту. Жаңа тақырыпты нығайту 
мақсатында студенттерге таратпалар таратып сұрақтарға жауап 
беру. (25 мин)
Есеп шығару; 1.Каспий банкке 9 адам кірді.Олардың 2-еуі 
кассаға ақша төлеуге кетті,2-еуі несие алуға кезекте отыр,1-еуі 
бастықтың қабылдауында,2-еуі менеджерде отыр,сонда қаншасы 
кезекте талон күтіп тұр.( Ойлану уақыты 1 минут) 
2. Банк қызметкері кешкі сағат 8-де ұйықтап,сағатының 
қоңырауын танертеңгі 9-ға туралайды.Сонда банк қызметкері 
қанша сағат ұйықтайды? (5мин)
• Өзіндік жұмыс. Интернет көздерінен ҚР ақша қаражаты
туралы қосымша ақпаратты қарау. (2 мин)
• Үй тапсырмасы: «Экономика негіздері» Жолдасова Г. 
Алматы 2008
«Экономика және кәсіпкерлік негіздері» К.Хамитова 78-79 беттер
(2мин)
• Қорыту,бағалау. Сабақты қорытындылау. Студенттердің
білімін бағалау. (3 мин)

Сабақтың құрылымы
Оқытушы; Сыдыкова Айгуль Нургазыновна 
Сәлеметсіздерме студенттер. Бүгін аудиторияда кім кезекші? 
Бүгінгі сабақтың мақсаты: Студенттерге ақша қаражаты мен 
банктердің құрылымы жайлы мағұлмат бере отырып,теориялық 
пен тәжірибелік білімдерін нығайта түсу.
Бүгінгі сабақ тақырыбымыз «Ақша түрлері және қызметі. 
Банктердің түрлері мен қызметтері».
Сабақтың мақсаты: Студенттерге ақша қаражаты мен 
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банктердің құрлымы жайлы мағұлмат бере отырып,теориялық пен
тәжірибелік білімдерін нығайта түсу.
Оқытушының сөзі: Сабақты бастар алдында ҚР тәуелсіздігіне 
25 жыл, ұлттық валюта туралы түсінік.
Жаңа сабақты түсіндіру:
 Ақша бұл жылпылама эквиваленттік рөл атқаратын ерекше 
тауар. Кез келген тауар өзінің құнын ақшамен көрсетеді. 
Ақшаның осы заманғы концепциясы (XVII-XVIII) ғасырларда 
пайда болған теориялардан туындайды: яғни
1. металдық
2. номиналдық
3. сандық теорияларна байланысты болады.
Ақшаның металдық теориясы- капиталдың қорлану кезеңінде 
пайда болды, яғни ақшаның рөлін алтын мен күміске теңестірді 
және қазына ретінде, әлемдік ақша ретінде таныды. Оның негізгі 
өкілдері «меркантелистер» мектебінің өкілі. Томас Мэн 
мемлекеттің монетаны бұзуына қарсы шықты. Ақшаны 
әлеуметтік қатынастар емес, зат ретінде қарастырды. 
Ең алғаш қағаз ақша XII ғасырда- Қытайда, Ресейде Екатерина II-
ң кезінде 1769 жылы пайда болды. 
Ақшаның атқаратын қызметтері.
Құн өлшемі – бұл ақшаның барлық тауарлардың құнын өлшеу 
қабылетінен тұрады.. Тауар құнының ақшалай көрсетілуі баға деп 
аталады. Баға сұраным мен ұсынымға байланысты құннан 
ауытқуы мүмкін. Сондықтан тауар өз құнына да сұраныс пен 
ұсынысқа да тәуелді.
Айналым құралы – осы қызметті ақша қолма- қол түрінде 
атқарады, себебі олар нақты тауар айырбасында делдалдық 
жасайды. Бұл қызметті айналымдағы алтынды алмастыра отырып,
ақша белгілері атқарады. Егер айналым шығындары өсіп кетсе 
және есептеулер баяуласа және де алтынның қоры шашыраса 
алтын айналымы тиімсіз болар еді. Алтын қоры мемлекет үшін 
әлемдік ақша, резервтік қор ретінде қажет
Төлем құралы – бұл қызметті тауарды ақшаға (несиеге төлемді 
ұзарта отырып) сатқан кезде, ақшаны қарызға бергенде, салықты, 
жер рентасын, жалақылы, деведендті, пәтер төлемін және т.б. 
төлегенде атқарады. Несие қатынастарының дамуына байланысты
жаңа айналым құралы пайда болды: вексель, банкнот, төлем 
тапсырмасы, чек, пластикалық карточка, электрондық ақша. 
Несие ақшалардың болуы қолма-қол ақшаларды қатыстырмай-ақ 
қарызды жабудың өзара есептеу мүмкіндігін қарастырады.
Қорлану несиеге қазына жинау құралы. Ақша айналысын 
тоқтатады және жиналады. Ақшаның қазына түрінде қорлануы 
әрбір тауар өндірушілердің белгілі ақша резерві болу 
қажеттілігінен туындайды, өзін нарық кездейсоқтығынан 
сақтандырады. Ақшаның бұл қызметі ақша айналымын реттеу 
үшін маңызды.
Әлемдік ақша – бұл ақша алтын және өнеркәсібі дамыған 
елдердегі тұрақты валюта болып табылады. 
Әлемдік нарықта ақшаның айналым құралы емес, төлем 
құралының рөлі бірінші орында болады.
Заманауи ақша түрлері;  
     Қазақстан теңгесі — Қазақстан  Республикасының ұлттық 
валютасы. Қазақстан Республикасы Президентінің 1993 ж. 15 
қарашадағы жарлығы бойынша айналысқа енгізілді. 
Рубль — КСРО-ның, Ресей Федерациясының ақша өлшемі. Бір 
рубль 100 копейкаға тең. “Рубль” сөзі 13 ғасырда солтүстік-батыс 
Ресей жерінде әуелгі “гривна” терминінің синонимі ретінде пайда 
болған. 
 Доллар-Америка Құрама Штаттарының, Канаданың (Канада 
доллары), Аустралияның (Аустралия доллары) мемлекеттік 
қазыналық билеті. Басқа елдерде де (Жаңа Зеландия, Либерия, 
Эфиопия, Малайзия, Сингапур, Гайана, Ямайка, Тобаго және 
Гондурас, Гонконг) қолданылады. 1 доллар 100 центтен тұрады. 
Ең алғашқы доллар АҚШ-та 1786 ж. күміс (24,34) доллар ретінде 
енгізілген. 
Юань- Қытай Халық Республикасының ақша өлшемі, 10 цзаоға 
және 100 фыньге тең. Юань түріндегі алғашқы мыс мәнеттер 6-
ғасырда шекілген. 1933 ж. юань Қытайдың бірыңғай ақша өлшемі
болып жарияланды.

Ақша жүйесінің элементтеріне жататындар:
Ақша бірлігі. Бұл тауар бағасын анықтап өлшеу үшін 
қолданылады. Қазақстанда – теңге.
Баға масштабы. Бұл мемлекет анықтаған ұлттық қағаз ақша 
данасының металға бағаланған салмақ мөлшері.
 Ақша түрлері. Бұған жататындар: мемлекет шағаратын 
банкноттар, монеталар, қазыналық билеттер.
Эмиссиялық жүйе – айырбасқа арнап заңды түрде ақша мен 
құнды қағаздар шығару тәртібі.
Ақша жүйесінің институттары – ақша айналымын реттеп 
отыратын мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер.
Валюталық паритет – екі валюта арасындағы шекті қатынасты 
білдіреді.
Ақша түрлеріне байланысты айналыс жүйесі екі типке 
бөлінеді:
1. металл ақшаның айналыс жүйесі – айналыста алтын 
және күміс монеталар жүреді, несие ақшалар металл- ақшаға 
еркін айырбасталады.
2. несие және қағаз ақшаның айналыс жүйесі.
Бұл жүйеде айналыстан алтын шығарылады. Қазіргі кезеңде ақша 
өз айналысында қолма-қолдан қолма-қолсыз ақшаға және 
терісінше өтеді. Ақша массасы дегеніміз халық 
шаруашылығындағы тауарлар мен қызметтің айналымын 
қамтамасыз ететін сатып алу мен төлемдердің жиынтығы. Ақша 
массасының көлемі көптеген факторларға тәуелді, алдымен ақша 
нарығының көлемі мен конъюнктурасын белгілейтін, ақшаның 
ұсынысы мен сұранысынан. Ақшаның ұсынысы – бұл осы 
мезгілде экономикада айналыста жүрген төлем құралдарының 
жиынтығы. Ақшаға сұраныс – оның айналыс құралы және жинау
құралы қызметінен туындайды. 
Банк – (итальян сөзі - орындық) – уақытша басы бос ақшаларды 
жинақтап, оларды пайыз алу арқылы қарызға (несие) беретін 
негізгі экономикалық институт. Банктер активтік және пассивтік 
операциялар жүргізеді. Пассивтік операциялар арқылы банк ақша 
ресурстарын тартып жинақтайды, ал активтік операицялар 
арқылы соларды орналастырады. 
Банктердің функциялары:
Есеп айырысу мен несие беруде делдалдық қызмет атқару.
Ақшалай табыстар мен жинақтардың бір бөлігі капиталға 
айналдыру.
Айналымға несие құрылымдарын шығару (вексель, чек, банкнот)
Функциялар және операция жүргізу сипаты бойынша банктер 
бөлінеді:

• орталық эмиссиялық,
• коммерциялық депозиттік, инвестициялық,
• жинақ,
• арнайы бағытағы банктер.

Қазақстан республикасы Президентінің «Банктер және банктер іс-
әрекеттері туралы» Жарлығы бойынша Қазақстанда банк жүйесі 
екі дәрежеден құралады:
І дәрежеде – Қазақстан республикасының Ұлттық банкі.
ІІ дәрежеде – мемлекеттік, коммерциялық, бірлескен және 
шетелдік банктер. 
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қызметтері мен 
міндеттері:
мемлекеттер және коммерциялық банктермен белгілі бір келісім 
әрекет атқаратын заңды тұлға;
Қазақстан республикасының ақша несие жүйесін басқару;
Қазақстан республикасы Ұлттық валютасының сыртқы және ішкі 
тұрақтылығын сақтау;
Банктік есеп-шот және валюталық қарым-қатынастар жасау;
Ақша, несие және банк жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету;
Ақша мен мемлекеттік құнды қағаздардың эмиссиясын жүргізу;
ҚР Үкімет кепілдігі бойынша ішкі және сыртқы қарыздарды өтеу;
Коммерциялық банктермен несиелік жүйенің басқа мекемелерінің
іс-әрекеттеріне бақылау жүргізу;
Ұлттық банктік Қазақстан мүддесін әлемдік нарықта көрсету.
Екінші дәрежедегі банктердің қызметтері:
1) Салымдар жинап, несие беру;
2) Есеп айырысу операциялары және есеп шот жүргізу;
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3) Валюта және бағалы қағаздар мен операциялар жүргізу;
4) Несие беруде делдалдық қызмет атқару; 
5) Ломбардтық және сейфтік операциялар жүргізу және т.б.
Несие саясатының негізгі субъектісі Ұлттық банк. Ұлттық банктің
міндеттерін екі бағытта арқарылады:
1. Валюта жүйесінің бірқалыпты тұрақты дамуын қамтамасыз 
ету.
Мемлекеттің мүддесін қамтамасыз ету үшін жеке коммерциялық 
банктердің несие қызметіне әсер ету
Несие дегеніміз қарыз қорының болмысының формасы, қарыз 
қорына меншіктің жүзеге асырылуының ерекше формасы. Несие 
төмендегі принциптер бойынша беріледі:
1. Несиені қайтару прнциптері – белгіленген уақытта алынған 
құралдарды пайдаланғаннан кейін қайтару қажет болады.
2. Мерзімдік принцип – келісімшарт бойынша белгіленген 
уақытта қайтару.
3. Төлем приципі – несиені пайланғаны үшін ақы төлеу.
4. Материалдық қамтамасыз ету – қарыз алушы өзінің 
міндеттемесін бұзғанда кредитордың мүддесін қамтамасыз етуді 
қорғау қажеттілігі.
5. Несиенің дифферециалды сипаттамасы - әртүрлі қарыз 
алушыларға ыңғайлы бапты несие бөлу.
Несие функциялары: 
5. Ынталандыру функциясы- экономикада ақша 
айналымын жылдамдату арқылы процестерді жылдамдату.
6. Орын басу функциясы – қолма-қол ақшаның орнына 
несие ақшалар жүреді.
7. Жинақ функциясы – ақша капиталын жұмылдыру, іске 
тарту.
8. Қайта бөлу функциясы –несиенің көмегімен әртүрлі 
салалардың арасында қаржылық құралдар қайта бөлініп отырады.
9. Реттеу функциясы – нарықтық экономикада несие 
экономиканы реттеу құралы ретінде қолданылады
                                        ІІ-ші деңгейлі банктер
Қазақстан Республикасында бүгінгі күні мынадай банктерден 
кұралған       9 банктік топ қызмет етуде:
- «БТА» АҚ,
- «Қазақстан Халык Банкі» АҚ,
- «Темірбанк» АҚ,
- «ЦентрКредитБанкі» АҚ, 
- «Каспий Банкі» АҚ,
- «Альянс Банкі» АҚ,
- «АТФ» АҚ.

                                           Қорытындылау 
Студенттерге банкке жабыстырылған суреттерді ретімен таратып 
астындағы сұраққа жауап бере отырып жаңа тақырыпты 
қорытындылау.
1. Депозит дегеніміз не?
2. Екінші деңгейлі банктерге қандай банктер жатады?
3. Ақша дегеніміз не?
4. Несиенің түрлері қандай?
5. Банктердің функциялары қандай?
6. Әлемдік ақша дегеніміз не?
7. «Банк» сөзі италянша қандай мағына береді?
8. Айналым құралы дегеніміз не?

                                          Үй тапсырмасы

1. «Экономика негіздері» Жолдасова Г. Алматы 2008
2. «Экономика және кәсіпкерлік негіздері» К.Хамитова 78-
79 беттер (2мин)
                                             Бағалау

  Студенттерді сабаққа қатысуына,білім деңгейіне байланысты 
бағалау

«БАЛА  БАҚЫТЫНЫҢ  ЖЫРШЫСЫ
КӨМЕК  ЫБЫРАЕВ»

Маңғыстау облысы  Маңғыстау ауданы  Шетпе  селосы     
Б.Жұмалиев атындағы мектептің  

10-сынып  оқушысы  Сейсенбина Айжамал

Адам  үшін   өмірдегі   ең   қымбат   қазынаның  бірі   бала
болғандықтан,  әдебиеттегі  ең  құрметтісі де - балалар  әдебиеті.
Барлық  еңбек,  барлық  өнер  құрметті  болғанмен,  балаларға
арналғанынан  асары  жоқ.  Ал сол қызметті  балалар,   біздер,
жоғары  бағаласақ,  өнер  адамы  үшін  одан  үлкен  бақыт бола
бермес.  Тамаша  шығармалары арқылы  балалардың  көңілінен
шығып,   сол   арқылы   бірнеше   буын   өкілдерінен   тұратын
кішкене  оқырмандардың  құрметіне  бөленген  үлкен  талант  иесі
- Көмек  Ыбырайұлы.

Ақынның көркемдік  әлеміне  терең  сүңгір  болсақ,  ерекше
айтар  кемелдігінен  аттап  өту  мүмкін  емес.  Балалар  әдебиетіне
қойылар  талап – тілегі,  көркемдігі   дәл  өз  мағынасында  таба
де   білетіндігімен   өлшенеді.   Балалар    психологиясы
деректілікті,  қысқалақты,  нұсқалықты,  ұғынықтылықты,   айқын
суреттілікті,  тапқырлықты  қалап  отырады.  Құлбек  Ергөбеков
өз  мақаласында:  «Көмек  Ыбыраев  -  қазақ  балалар  әдебиетінің
классигі»,  -  деп   бекерге   айтпаған.   Бұл   -   туған   түбек
топырағынан   шыққан   талант   иесі   Көмек   Ыбыраевтің
қаламының қарымды,   ойының  орамды   болуының  айнымас
дәлелі  еді.  

Көмек  Ыбырайұлы  -  балалар  ақыны.  Оның  «Көжек»,
«Көбелек»,  «Сыйлық»,  «Сиқырлы  үшбұрыш»,  «Жетіген»,
«Тапқырлық», «Ақ бұлақ»,«Жиделер гүлдегенде»,  «Мейрам- ай»
сияқты  балаларға  арналған  кітаптары  бар.  Ал  үлкендерге
арналған «Қызық шұжық» сықақ кітабы сахна қойылымдарында
қойылып жүр. Танымал  сазгердің    алпыс  бес   әннен тұратын
балаларға  арналған   «Апа,туған  күніңмен!»  кітабы,  кеңестік
саясаттан  ада,  оқушыларды  елжандылық,  отансүйгіштік  рухта
тәрбиелеуде  үлкен  рөл  атқарып  келеді.  
Ақынның    жаныңды     тербейтін,   көңілді  нұрландыратын  әсем
де  әуезді  «Сағымсың ба,  сен?»,  «Аяулым»,  «Бір шағала»,  «Ақ
кеме», «Іңкәр сезім»,  «Қайдасың?»,«Солкүндер-ай»секілді әндері
нақышына  келтіре   орындап жүр.  

 Көмек  Ыбырайұлының  есімі алдымен  Маңғыстауға,   қала
берді   иісі   қазаққа   танымал   болды.    Әуелі   мектеп
қабырғасынан  үкі  тағып,   домбыра  ішегін  қағып  елді  ұйытқан
ұланды  ауылдастары  танып  үлгерді.   Кейін    бала  жанына
үңіліп,    оларға   білім   нәрін   сіңіріп,    Зейнолла   Қабдолов
айтқандай: «Ұлы  мамандық -  ұстаздықты»   ұстанған   ақынның
көз  алдында    бал   бармақтары   майысқан    талапкерлердің
жасқанып  перне  қуалағаны,  ойлы  жанары,   таудай  талабы,
тағысы   тағы   қызықты   қылықтары   мен   көз   сүйсінтер
қимылдары,   пәк  көңілдері   тұрды.  Сөйтіп,  балалар  туралы
шығармалары  ақ   қағаз   айдынына  түсіп,   «көбелек»  болып
ұшып,   «көжек»  болып  жүгіріп   кішкентай  оқырмандарына
жол  тартқан  еді.  Сол  шығармаларда   ауылдың  ажары  мен
базары,  көліктің  гүрілі  мен  бозторғайдың  шырылы,  иір  мойын
аруананың  боздағаны,  қойдың  қоздағаны,  бұлақтың   сылдыры,
сәбидің  былдыры,   қоңырау  сыңғыры,  домбыра  күмбірі – бәрі –
бәрі  қамтылған.  Көмек  ақын  көзімен  көжектер  күледі, тиіндер
музыкалық   аспап   болып  иіледі,    барабандар   мен   далада
шапқан  тұлпарлардай   тарсылдайды. 

Демек,  мұның  барлығына  баланың  көзімен  қарау  екінің
бірінің  қолынан  келе  бермейді. Ол  туралы  балалар  ақыны,
мемлекеттік  сыйлықтың  иегері  көрнекті  ақын  Қадыр Мырза –
Әлі:«Көмек   Ыбыраев  - ең  алдымен  көрудің,  елестеудің,  әр
нәрсе,  әр құбылысты  қатар  қойып  өзара    ұқсастық    таба
білетін    ассоцацияның   ақыны» -  деп  жоғары  баға берген
болатын. Қазақ  балалар  поэзиясының  белді  өкілі – ақын  Көмек
Ыбырайұлының   әрбір   туындысының   дүниеге   келуінің   өзі
кішкентай  оқырмандар  үшін  үлкен  игілікті  іс.  Өйткені,  ол
бала  тілімен  баяндай  алатын,  өзін  соған  бүтіндей  арнаған
арлы   қаламгер.  Арлы   болатыны  -Көмек   сенгіш    сәби
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көңілдерді    сәл    нәрсемен   андай   салуға   әсте   бармайды.
Ересектердің  қиял , пайымдауынан   саналы  түрде   қашықтай
отырып,   ұрпақтар   тәрбиесінен   сұрыптап,   сүзілген    інжу-
маржандарды өзінің   ой  елегінен     өткізе    отырып,  өзгеше
реңде    жарқырата   ұсынады.    Аз   сөзге    көп    мағына
сыйғызады. 

Көмек  ақын  балаларға  арналған  шығармалардың  талап –
мүддесінен   шыға  алар,  жеткеншектер  жүрегіне   жол  табар
шымыр  да  жұмыр,  шыншыл  да  ғибратты  жырлар   жаза  біледі.
«Сағат  пен  айна»,   «Шымшық  пен  тасбақа»,   «Инелік  пен
кірпі»,  «Көкек  пен  аққу»,  «Түлкі  мен  қасқыр»,  «Қарға  мен
тоқылдақ»,   «Сыпырғыш  пен  бәтеңке»өлеңдерінде  ақын  едәуір
өмір   өрнегін,   тартысты  қарым –  қатынасты   шебер  ашып
көрсеткен.  

Ақын   шығармалары   саз,  дүниетану,  әдебиет,  қазақ  тілі
сабақтары  үшін таптырмас  құрал болып  саналады.  Қоршаған
ортадағы   табиғат    құбылыстары   мен   дүниенің     тылсым
сырларын,  өсімдіктер  мен  жануарлар  дүниесін   тануға  деген
талпыныстары, жалпы  тіршілік  құпиясыннын    қанығуға   деген
құштарлықтары   баланың   ұшқыр қиялының   биігінен  қаз –
қалпында  көрінеді.

Ақынның    «Жетіген»  атты  жинағына  соңғы    жылдары
енген    ертегі,  аңыздар   жас  ұрпақты  жақсы   өнегеге,   ерлікке,
әділдікке,   тапқырлыққа,   патриоттыққа   тәрбиелейді.  

Көмек    ақын   мектеп    жасына   дейінгі   балалар   мен
бастауыш  сынып  оқушыларына   арналған   ойлы  да, ойнақы
жаңылтпаштар,   жұмбақтар, санамақтар,  рухани   бағыт   алатын,
ертегілер   мен  мысал  өлеңдері  арқылы  тақырлығымен  қайран
қалдырады.

Ақынның  табиғаты,  танымы,  елестетуі  тіпті қызық.  Қазақ
даласын  өзінің  бір  нәзік  суретімен,  әсерлі  қимылымен  көзіңе
елестетіп,    жүрегіңе   нұр   құяды.   Аңыздар  мен  ертегілері,
өтірік    өлеңдері,   санамақтары,  жаңылтпаштары,   хикаялары
адамгершілік,   адалдық,   ақтықты,   тапқырлықты  паш  етеді.
Әсіресе,    мынау    адамның    жан   дүниесіне    көптеген
қопарылыстар   бар  заманда   туған   елді,  жерді,   табиғатты,
өнерді  суреттеулерінің  тәрбиелік   мәні   зор.  

Көмек  Ыбырайұлының  тағы  бір   еленер  тұсы -  қосаяқтан
бастап,  қоңызға  дейін   музыкамен   ұштастырады.   Ақын жаны
қашанда  тебіреністі  музыка  мен  музасы  қатар  жүреді.   Көмек
сазгер    алпыс  шақты  ән   мен  өлеңнің   авторы.   «Жиделер
гүлдегенде»  атты  жинағында  ақынның   отыз  жеті  күйі  енген.
Күйлерінде    Тәттімбет   күйлерінің   тәттісі,   Құрманғазы
күйлерінің  қуаты,   Маңғыстау  күйлерінің  мақамы  тіл  табысып
нәр  бергендей. 

Киелі  Маңғыстау  топырағынан  нәр  алып,  өнерін  ұштаған
Көмек Ыбыраев   кезінде оркестрде ойнап, домбырада күй шертті.
Сол   сан     қырлы     өнері  таныта  отырып,    көптеген    шәкірт
тәрбиелеген. Тіл    мәдениетіне  талғаммен  қарайтын  ақынның
ағында  да,   жағымды   жырлары  ұйқас  жолдарының   ырғағы
күмбірлеген   күй  сарындас.  Қаншама   оқысақ та  деміктірмейді,
шымыр  шумақтары  шаршатпайды.  Мұның  сыры  күйшілігі  мен
әуен  қуған   сазгерлігінен  болса  керек.

Қазақтың  осы  өлең – жыр ордасына құбылыс болып кіріп,
бүгін де әбден шаршысына толған, жазғаны оқырманының да ой
қазанын толтырған бір ақын болса, ол-сегіз қырлы,бір  сырлы  -
Көмек Ыбырайұлы.   

Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы Ақсай қаласының
№ 4 жалпы орта білім беретін мектебінің

биология пәнінің мұғалімі Кужамуратова Динара Сералыевна

Сабақтың 
тақырыбы

§10.Тұқымның  сыртқы  және  ішкі
кұрылысы.  Тұқымның  типтері.
Даражарнақты  және  қосжарнақты  гүлді
өсімдіктердің тұқымдарының құрылысы.

Сабақтың 
мақсаты

1. Оқушыларға тұқымның құрылысы, 
даражарнақты, қосжарнақты тұқымдардың 
ерекшеліктері туралы мағлұмат беру
2. Оқушылардың белсенділігін арттыру, 

ойлау қабілетін, шапшаңдығын дамыту, өз 
бетімен жұмыс істеп, талаптануын арттыру.
3. Білімділікке, өз бетімен еңбектенуге 
тәрбиелеу.

Табыс 
критериясы

 Оқушылар тұқымның құрылысын
біледі
 Даражарнақты,  қосжарнақты
тұқымдардың  ерекшеліктерін  оқып,
түсіндіре алады.

Уақыты Мұғалімнің әрекеті Оқушының
әрекеті

Ұйымда
стыру (3

мин)

Үй
тапсырм

асын
тексеру 
(7 мин)

Сыныппен   амандасу.  Қал-
жағдайларын сұрап, оқушыларды
түгендеу. 
Оқушыларды  бидай,
үрмебұршақ,  жүгері
өсімдіктерінің  суреттерін
құрастыру әдісі  арқылы 3  топқа
бөлу.
Сергіту  сәті. Жүргізуші:
«Қолыңызға дәптер (парақ, қағаз)
алыңыз,  оны төбеңізге қойыңыз.
Екінші қолыңызға қалам алыңыз.
Параққа үлкен шеңбер сызыңыз.
Осы  шеңбердің  ортасына
кішткентай  арал  салыңыз.
Аралдың  қасына  екі-үш  пальма
салыңыз.  Сол  жағына  жүріп
қайықтың суретін салыңыз. Енді
қайтып келіп  пальманың қасына
өзіңізді  жатқызып  қойыңыз.
Сонан  соң  парақты  қолыңызға
алыңыз.  Айтылған  нұсқауға
сәйкес  сурет  сала  алдыңыз  ба?
Кімнің суреті нұсқауға сәл болса
да ұқсайды?» 

"Алма бағы аясына " саяхат 
жасап алмаларды таңдау 
арқылы ,алма артындағы 
сұрақтарға жауап береді. Әр 
дұрыс жауап 10 баллмен 
есептеледі. Егер жауап болмаса, 
қарсы топтар жауап бере алады. 
Әр топ  кезектесіп 3 алмадан 
таңдайды. Ойлануға 10 сек уақыт
беріледі. Бағалау парағы беріледі.
1. Өсімдіктерді  әртүрлі  
қолайсыз  жағдайлардан  
қорғайтын  ұлпа? 
Жауабы: жабын
2. Өсімдікті ауру тудыратын 
микробтар    мен зиянды 
жәндіктерден, малға жем болудан
сақтайтын ұлпа? 
Жауабы: бөліп  шығарушы
 3. Хлоропластарыбартірі  
жасушалы ұлпа ?
Жауабы: негізгі
4. Тамырдың топырақтан сорып 
алған минерал-ды тұздарының 
ерітіндісін жер үсті мүшелеріне 
жеткізетін ұлпа:
Жауабы: өткізгіш 
5.Жасушалары ұдайы бөлініп, 
өсімдік өсуінжәне бүршік 
жаруын қамтамасыз ететін ұлпа:
Жауабы: түзуші
6. Өсімдіктердің жер асты және 
жер үсті мүше-лерінде қоректік 

Оқытушымен 
амандасады
3 топқа 
бөлініп 
отырады.
Топтық 
ережені еске 
түсіреді
1.Ұйымшылд
ық
2.Уақыт 
үнемдеу
3.Бірін-бірі 
тыңдау
4.Белсенділік
5.Тазалық 
сақтау

Оқушылар
сұрақтарға
жауап  береді.
Топ  басшысы
бағалау
парағын
толтырады.

Оқушылар
жетелеуші
сұрақтарға
жауап  бере
отырып,
жеміс-жидек,
көкініс
туралы
өздерінің
бұрыннан
білетіндерін
еске  түсіреді.
Үй
тапсырмасын
қайталап,
пысықтайды.
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заттарды қорға жинайтын ұлпа:
Жауабы: негізгі 
7. Өсімдіктің зақымданған жерін 
қайта қалпына келтіретін ұлпа:
Жауабы: түзуші 
8. Жасушалары қатты, 
қиыршықты ұлпа:
Жауабы: тірек
9. Жасушалары ұзын, түтік 
тәрізді ұлпа:
Жауабы: өткізгіш
10. Судың артық булануынан 
сақтайтын ұлпа:
Жауабы: жабын 
11. Сабаққа, жапырақ сағағына, 
жүйкелеріне беріктік қасиет 
беретін ұлпа:
Жауабы: тірек
12.Сүтжолы мен шайыр жолы 
ашылатынұлпа:
Жауабы: бөліп шығарушы

Жаңа
сабақ (15

мин)

Джигсо  әдісі.  Оқушылар  5  мин
өздері  оқып,  2  мин  өзінің
жұптарына түсіндіреді.
Мұғалімнің  сөзі  артық  болмас
дегендей,  мұғалім  қосымша
ақпараттармен таныстырады.
Қосымша ақпарат
Интерактивті тақтадан 
тұқымдардың пайдасы жайлы 
бейнебаян көрсетіледі

Топ құрамы:
1.Топ
басшысы
2.Тайм- кипер
3.Пікір
таласшы
4.Үш адам 
пікірлерді 
талдап,қорыт
ындылаушы.

Бекіту
(15 мин)

№5 Зертханалық жұмыс 
Тақырыбы: Даражарнақты 
және қосжарнақты өсімдік 
тұқымдарының құрылысы.
Көкөніс дақылдарының 
алуантүрлі тұқымдарымен 
танысу. Мақсаты: Асбұршақ пен
бидайдың тұқымдарының 
құрылысымен танысу. Қос 
жарнақты және дара жарнақты 
өсімдік тұқымдарының жалпы 
айырмашылықтарын түсіндіру 
Қажетті құрал -жабдықтар  Қос 
жарнақты және дара жарнақты 
тұқымдардың жинағы,бидай мен 
асбұршақтың дымқыл 
тұқымдары. Бақша 
дақылдарының тұқымдары.
Орындалатын тапсырмалар 
1. Құрғақ және суға жібітілген 
асбұршақ  тұқымының пішінін, 
қабығының түсін, кіндігінің қай 
жерде орналасқандығын анықтап
суретін салу. Жібітілген 
асбұршақ  тұқымның қабығын 
ептеп сылып, ішіндегі екі 
жарнағы мен ұрығының  
орналасуының суретін салу. 
Құрғақ және дымқыл асбұршақ 
тұқымының қабығына зер салу.    
 2. Ұрық бӛлімшелерін 
ұлғайтқыш қол әйнекпен қарап, 
атын жазу.
3. Бидай тұқымының сыртқы 
құрылысын, пішінін, ұрық 
орналасқан бӛлімін және 
жарнағының білеуленіп 
бөлінетінін қол әйнекпен қарап, 

Оқушылар
зертханалық
дәптерлерін
ашып  №5
зертханалық
жұмысты
жазады,
тапсырмалард
ы орындайды.

Бағалау
(2 мин)

Үйге
тапсырм
а (1 мин)

Рефлекс
ия

суретін салу, атын жазу. 
4. Ойыстау жағынан ұзынынан 
екіге бөліп ішкі бөлімдерін 
талдап, аттарын жазу.  
Қабығының ерекшелігіне  көңіл 
аудару. 
5. Кестені толтыр.

№ Өсімдік-тің
аты

Тұқым-
ның пішіні
мен түсі

1 Үрме-
бұршақ

2 Асқабақ
3 Бұршақ
4 Бидай
5 Жүгері
6 Тағы басқа

І топ биологиялық диктант 
даражарнақтылар

1. Тұқым жарнағы.......... сұйылтады. 
2. Жарғақты тұқымдарға ......... 
жатады.
3. Ұрықтағы май қоры ........ 
жұмсалады.
4. Ұрық сабақшасы мен 
бүршікшесінен ......... дамиды.
5. Бидай тұқымның қауызы тез ........
6. Жылтыр тұқымдыларға ........... 
жатады
7. Ұрық пен эндоспермнің 
арасында ........................ орналасады.
8. Жарнағында болмайды .................
9. Қоректік заты ............ жиналады.
10. Астық тұқымдас өсімдіктердің 
тұқымдары ............. деп екіге 
бөлінеді.

ІІ топ биологиялық диктант 
қосжарнақтылар

1. Ұрық....... тұрады.
2. Ұрмебұршақ тұқымының жарнағы
........ болып саналады. 
3. Асқбақ, қауын, қарбыз, 
тұқымында ........ болмайды.  
4. Қос жарнақты тұқымда ............ 
болады.
5. Үрмебұршақ тұқымының ойыс 
жағында ...........бар. 
6. Тұқымда екі жарнағы бар 
өсімдік ......... деп аталады. 
7. Жарнақта ........... қорға жиналады. 
8. Ұрық ...........түзіледі.
9. Тұқым қабығы .......... сақтайды.
10. Қоректік заты............. жиналады.

ІІІ топ венн диаграммасы
Қос жарнақты
Ұқсастығы
Даражарнақты 
1. Екі тұқым жарнағы бар

2. Қабығы суға жібіткенде тез 
сылынады

Жұмыс
дәптеріне
толтырады
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(2 мин)
3. Қоректік зат тұқым 
жарнағында жиналады
1. Тұқым жарнағы бар 

2. Қабығы тығыз 

3. Ұрық:
- сабақша;
- тамырша
- бүршікше
1. Бір тұқым жарнағы бар

2. Қабығын суға жібіткенде 
ажырату қиын

3. Қоректік зат эндоспермде 
жиналады
Бағалау парағын жинап алып, 
жеңімпаз топты жариялаймын. 
Сабақ бойы белсене қатысқан 
оқушыларды бағалаймын.
 §11 оқу, 24-25 сурет салу, 40-41 
бетте.
Тақтада плакат ілулі тұрады 
оқушылар сабақта ұнаған 
жағымды әсерін, түсініксіз, 
жағымсыз әсерін, білетін және 
білуге қызықтыратын мәселе 
туралы ұсыныстар мен сұрақтар 
стикерге толтырып, оны плакатқа
жабыстырады. 

Сабақ
соңындағы
оқушылар
тақырыпты
игеру
дәрежесіне
қарай
стикерлерді
пайдалану
арқылы,
рефлексия
жасайды.  Өз
сезімдерімен
бөліседі. 

Ресурста
ры

Слайд,үлестірме карточкалар, бейнебаян, суреттер

ШҚО Жарма ауданы    Шар қаласы
Б.Тұрсынов атындағы орта мектеп

Бастауыш сынып мұғалімі
Нугуманова Шолпан Ботагазиновна

Қазақ тілі          
Сабақтың тақырыбы: Ф дыбысы. 
Сабақтың мақсаты: Білімділігі: 
Оқушыларды ф дыбысымен таныстыру, 
оның орыс тілінен енген сөздерде 
кездесетінін түсіндіру. Сөздерді мәтінді 

дұрыс оқуға жаттықтыру. Ф дыбысы бар сөздерге дыбыстық және 
буындық талдау жасауға үйрету. 
Дамытушылығы: Жаттығу жұмысын орындау барысында 
оқушының сөздік қорларын молайту, ойлау қабілеттерін, тілін 
дамыту.
 Тәрбиелігі: Салауатты өмір салтына тәрбиелеу. 
Сабақтың көрнекілігі: Оқулық, суреттер, ережелер, ребус, 
жұмбақтар, үлестірмелі қағаздар.
 Сабақтың барысы:
 I.Ұйымдастыру кезеңі
ІІ.Үй жұмысын тексері
ІІІ.Жаңа сабақ
1.Оқулықпен жұмыс
8-жаттығу /ауызша/
Жұмбақты оқып шешуін табу.

9-жаттығу.Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып жазу
10-жаттығу. Жұмбақты оқып шешуін табу.
12-жаттығу.Ребусты шешіп,сөзге әңгіме құра

Флейта—үрлемелі музыкалық аспап. Ол ағаштан немесе жезден 
жасалды. Флейтаға арнап композиторлар көптеген шығармалар 
жазды.
   13-жаттығу /ауызша/ 
14-жаттығу /ауызша/ 
15-жаттығу /ауызша/ 

В және Ф дыбысын айырмашылықтарын айыру «Венн»
диаграммасы

В дыбысы                                           Ұқсастықтары
Ф дыбысы

III. Ой толғаныс. Шығармашылық тапсырмалар.
 1-топ: Жұмбақтар шешу. Шешуіндегі Ф дыбысы сөздің қай 
жерінде кездесіп тұрғанын айту.
1. Қыста дем алып, жазда тынбайды,
 Көкке атылып жерге құлайды. (фонтан) 
2. Өңкей сығай екі топта, 
Таласып жүр бір допқа (футболшы) 
3. Жасыл желек көгалда, 
Бірде артқа, Бірде алға, 
Желаяқ көп бала 
Таласып жүр бір шарға (футболшылар)         
 IV.Бекіту Бағалау Үйге 26 бет 11-жаттығу

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ «ҚАЗБІЛІМ» ОРТАЛЫҒЫ

Орталықты  басқаратын,
орталықтың  негізін  қалаушы
елімізге  танымалы  талантты
ұстаз Аятжан Ахметжанұлы!

Орталық  жұмысымен
танысып  мұғалімдермен
əңгімелестім.  Астана
қаласының  ең  талантты,
білімді,  жетістігі  мол  30-дан
астам  əріптес  педагогтарды
жинап  алған.  Оларға  бұл
қосымша жұмыс жəне өз өзін
дамытатын орта. Дайындыққа

қатысып жатқан оқушылар қосымша сабақ оқу нəтижесін сезініп
ұстаздарына разы.  Міне  еңбек  деп осыны айт!  Біздің  талантты
жəне  белсенді  жастар  осылай  болу керек.  Аятжанның өзі  ғана
емес командасы да мықты екен. Білімді жəне белсенді жас буынға
дәл  осындай  қосымша  жобалар  көптеп  керек…  Ал  біз  тек
қолдаймыз !  #ҰКП #Астана

Мұрат Әбенов 
«Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы

төрағасының орынбасары. «Серпін» әлеуметтік жобасы
республикалық үйлестіру кеңесінің төрағасы

-------------------------------------------------------------------
Үш жылдан бері ұрпақ тәрбиесі мен біліміне үздіксіз үн қосып

келе жатқан «Қазбілім» порталы ұжымы қазақ баласының ертеңгі
бəсекеге  қабілетті  ұлт  тұлғасы  болып  жетілуі  үшін  ұлттық
тәрбиені  өзек  еткен  бағдарламалар  негізінде  Республикалық
«Қазбілім»  орталығы  болып  құрылып,  өз  жұмысын  бастағалы
жылдан асты.

БАЙЛАНЫС

Тел: 8 7172 43 24 11 ; 8 775 431 8008; 8 707 431 8008.
Астана қаласы, Тәуелсіздік көшесі 32/1

(Бауыржан Момышұлы мен Тәуелсіздік көшелерінің қиылысы)
E-mail: kazbilim@gmail.com

Қосымша ақпарат kazbilim.com сайтында
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ҰСТАЗДАРҒА СЕРПІЛІС БЕРЕТІН ЖОБА

Құрметті Ұстаздар! Редакция жұмысындағы 
жаңалықпен таныс болыңыздар.

Алғы  сөз. 2016  жылдың  қараша  айынан  бастап  «Серпін»
республикалық  әлеуметтік  жобасының  баспасөз  қызметі  және
«Серпін» әлеуметтік даму ұлттық қоры» қоғамдық қорының газеті
«Серпіліс»  газетінде  де редакторлық  қызметімнің  басталғанын
хабарлаймын.

45minut.kz  Республикалық  басылымында  редактор  болып
жалпы  басшылық  қызметім  де  жалғасады.  Қазіргі  уақытта
45minut.kz  Республикалық  басылымы  редакциясы  өзіндік  даму
жоспарын  толықтай  орындайтын  кәсіби  бұқаралық  ақпарат
құралы болып қалыптасты.

Ұстаздарға  серпіліс  беретін  «Серпін»  республикалық
әлеуметтік  жобасына  бірлесе  қызмет  атқаруға  сенім  білдірген
Әбенов Мұрат Абдуламитұлына алғыс білдіремін. Әбенов Мұрат
ағаны білім саласында тың, жаңашыл жобалар жасаушы танымал
тұлға ретінде білемін.

«Серпін»  республикалық  әлеуметтік  жобасында  қызмет  ету
45minut.kz Республикалық басылымын да жаңа деңгейге көтереді
деп нық сеніммен айта аламын.

«Серпін» республикалық әлеуметтік жобасы туралы: 
2014  жылдан  бастап  елімізде  «Мәңгілік  ел  жастары-

индустрияға!»-  «Серпін»  атты  мемлекеттік  бағдарлама  жұмыс
істеп  келе  жатыр.  Әлеуметтік  жоба  қазіргі  уақытта  12  мыңнан
астам  студенттерге  тегін  оқу,  жатақхана,  жұмысқа  орналасу
мүмкіндігін  беріп  отыр.  Әлеуметтік  жобаны  үйлестіруші  —
Әбенов  Мұрат  Абдуламитұлы,  «Атамекен»  ҚР  Ұлттық
кәсіпкерлер  палатасы  Басқарма  төрағасының  орынбасары,
«Серпін» Республикалық әлеуметтік жобасы  үйлестіру кеңесінің
төрағасы.

«Серпін»  жобасына  тәуекелшіл,  өзіне  сенетін,  қиындықтан
қорықпайтын, көпшілік ортаға тез бейімделетін, жаңа дүниелерге
тез икемделетін, өз мәселелерін өзі шешуге тырысатын талапты
жастар қатысады.

СЕРПІЛІС газеті туралы: Білім және кәсіпкерлік бағытында
жаңа  жобаларды  нақты  іске  асыратын  басылым  және  «Серпін-
2050»  əлеуметтік  бағдарламасының  ресми  үнпарағы  болып
жұмысын  бастайды.   Редакция  ұжымы  талап  етілген  жоғары
деңгейдің  жауапкершілігін  сезіне  отырып  жүктелген  БАҚ
саласында кәсіби қызмет атқарады деп сенім білдіремін.

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

Батыс Қазақстан облыстары бойынша редакция: 
Ақтөбе қаласы. Завод көшесі 21 үй. 2-этаж. 13-кабинет 

------------------------------------------------------------------------------
МББ аты: «Республикалық 45minut.kz» газеті 

МББ тілі: қазақша, орысша, ағылшынша 
Шығу жиілігі: аптасына 1 рет     

Тарату аумағы: Қазақстан Республикасы
Меншік иесі: «Нагиева Ш. Б» ЖК (Ақтөбе облысы)

Бас редакторы: Нагиев И. Б.
Негізгі тақырыптық бағыты: 

білім беретін, ғылыми, танымдық, жарнамалық
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
«Республикалық 45minut.kz» газетіне жарияланған 

ақпараттардың авторлық құқы ақпарат авторына тиесілі, 
редакция жауапты емес. Жарияланған ақпарат 

авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.
Апталық Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат

министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркеліп, 
2012 жылғы 19 наурызда № 12341-Г куәлігі берілді.

Тапсырыс: 562 Таралымы: 3000 дана.

Газет ЖК “Канеев Е.К” баспаханасында басылды.
Алматы қаласы. Бурундай көшесі - 107. Тел: 8 777 382 4408
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