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Қазіргі таңда дүниежүзілік білім жүйесі деңгейіне сәйкес келетін, сапалы білім беруге
жағдай  жасайтын,  үйлесімді  дамытуға  бағытталған  білім  беру  көзделіп  отыр.  Білім
мекемелерінде үш тілді оқыту жүйесі, бірыңғай мектеп формасы, 12 жылдық білім беру
стандарттары  тақырыптарын  дөңгелек  үстел  форматында  ұстаз,  ата-ана  арасында
түсіндіріп,  пікірлесу  қазіргі  заман  талабы  қажет  ететін  маңыздылығы  бар.
2014 жылдан бастап елімізде «Мәңгілік ел жастары-индустрияға!»- «Серпін» мемлекеттік
әлеуметтік бағдарламасы жұмыс істеп келе жатыр. Бағдарламаның мақсаты — халқы
тығыз  орналасқан  еліміздің  оңтүстік  аймақтарындағы (Алматы,  Оңтүстік  Қазақстан,
Жамбыл,  Қызылорда,  Маңғыстау  облыстары)  жастарды  кадр  жетіспеушілігін  бастан
кешіріп  отырған  Қазақстанның  шығыс,  солтүстік  және  орталық  өңірлерінде  оқытып,
жұмысқа орналастыру болып табылады.

Осы  тақырыптарды  кеңінен  насихаттау  үшін  білім  беру  мекемелерінде  «БІЛІМ
БОЛАШАҚҚА  БАСТАР  ЖОЛ»  тақырыбында  ақпараттық  ғылыми  практикалық
республикалық семинар ұйымдастырылды.     

УДК 37.0 (063)

ISBN  978-601-7579-36-4

© Нагиев И.Б., 2016

2



Маңғыстау облысы,   Маңғыстау ауданы
Шетпе кенті  «Шетпе гимназиясы» ММ

     «Шетпе  гимназиясы» мемлекеттік мекемесі   ыңғайластырылған ғимаратты пайдалану арқылы 2001-2002
оқу  жылы   облыс әкімі Л.Қиыновтың №201  қаулысымен ашылды. Кезінде білім  және  ғылым  министрлігінің
2000  жылғы  10  шілдедегі  №708  бұйрығымен  бекітілген  «ҚР  гимназияларының  қызметін  ұйымдастыру
тәртібі  туралы»  ережесі басшылыққа  алынды.
         «Шетпе  гимназиясы»  мемлекеттік  мекемесі  жалпыға  міндетті  стандартты басшылыққа  ала  отырып ,
1-9   сыныптарда   гуманитарлық   бағыт   бойынша,  10-11   сыныптарда  ата-аналардың   сұранысына   сай
жаратылыстану – математика  бағытындағы  апталық  оқу  жүктемесінің  сағаттарын  жүргізеді.
«Шетпе  гимназиясы»  мемлекеттік  мекемесі  әрбір  оқу  жылы  30-дың  үстінде  жоғары  білімді, тәжірибесі
қалыптасқан  мұғалімдермен  бастап  жыл  бойы  олардың  санатын көтеруіне, арнайы  курстардан  өтуіне,
шығармашылық  қызметіне, жаңа  технологияны  меңгеріп  қолдануына  тұрақты  назар  аударып  отырады
және  мұғалімдердің  түрлі  сайыстарға  қатысты шығармашылық  есеп  беруін  бақылауда  ұстайды.  
        Ашылған  оқу  жылынан  бастап  қазіргі  күнге  дейін 21 «Алтын белгі» иегері,  15«Үздік  аттестат»  иегері,
халықаралық  ғылыми  жоба  байқауының  жүлдегерлері, республикалық  пәндік  олимпиада  жүлдегерлері,
халықаралық  спорт  шеберлері  шықты.    
            Қазір гимназияда 29 мұғалім жұмыс жасайды. Олардың 14-нің жоғары санатты,   4-еуі бірінші санатты,
2-ның екінші санаты бар. 

Мектепте   педагог  кадрлардың  сапасын  арттыруға  бағытталған  перспективалық  жоспар  жасалған.
Соған сәйкес, мұғалімдер  жыл сайын білім сатысы оқуына тұрақты жіберіліп отырады.
Қазіргі  жаһандану заманында әлемдік деңгейде өмір сүретін саналы, білімді ұрпақ тәрбиелеп шығару міндетін
жүзеге  асыруда,  оған  жан-жақты  жағдай  туғызуда  «Шетпе  гимназиясы»  мемлекеттік  мекемесі  тек  жақсы
жағынан көрініп,   абыройлы биіктен  табылып  келеді.ҰБТ бойынша  білім  сапасы жылдан-  жылға  жоғары
нәтижелер көрсетіп, аудандық «Білім сапасы», «Ғылым көкжиегі» кубоктарының тұрақты иегері болып келеді. 
         2012 -2013 оқу жылы гимназия оқушылары арасынан «Облыстық полиглот» сайысына М.Бисембаева
қатысып, бірінші орын иеленді. Ғылыми жобалар сайысына қатысқан 11-сынып оқушысы Ә.Есболова І орын,
10-сынып оқушылары М.Бисембаева мен М.Баулы ІІ орын иеленіп, республикалық іріктеуге жолдама алды.
«Руский  медвежонок» конкурсына  мектептен  3  оқушы,  «Ақбота»  интеллектуалдық  марафонына  26  оқушы
қатысты.  «Жас  бағдарламашы» сайысына  10-сынып  оқушысы  Г.Шоқаева  аудан  жүлдегері  ретінде  қатысып
қайтты. Президенттік олимпиадаға 11 сыныптан Р.Есболаев химия пәні бойынша қатысып, ІІІ орын иеленді.
«Ғылым әлемін ашамыз» халықаралық байқауының облыстық кезеңіне қатысқан оқушылар Д.Бекмурза ІІ орын,
Ә.Есболова  І  орын  иеленіп,  Қызылорда  қаласында  өтетін  халықаралық  кезеңге  жолдама  алды.  «Жарқын
болашақ – 5» қазақ тілі олимпиадасына қатысқан команда арасында «Сөз шебері» номенациясы бойынша 10-
сынып оқушысы М.Бисембаева жүлделі ІІІ орыннан табылды. «Ақбота» интеллектуалды марафонына қатысқан
оқушылардың  үшеуі  екінші  орын,  сегізі  үшінші  орын  иеленді.  8-9  сынып  оқушылары  А.Нұрлыбекова,
Г.Оңайжанова,  Р.Жумалиев,  Т.Амангелдиева,  Д.Әбжетов,  А.Тұрақбаева,  Ж.Мүталлапова  республикалық
«Физмат» конкурсына қатысты. 8-сынып оқушысы Қ.Жоламанов халықаралық жас мәнерлеп оқу  байқауына
қатысып қайтты. 
        2013-2014 оқу жылы 11-сынып оқушысы Меруерт Баулы Халықаралық «Ғылым ашамыз» тақырыбында
ғылыми  жоба  байқауына  қатысты  сертификат  иесі  болды.  7-сынып  оқушысы  Қ.Жоламанов  «ХХІ  ғасыр
көшбасшысы»  сайысының  жүлдегері  атанды.  11-  сынып  оқушысы  М.Бисембаева  ағылшын  тілі  пәнінен
республикалық  олимпиаданың  төртінші  кезеңін  қатысып  жүлдегер  болды.  Бір  топ  оқушыларымыз
Республикалық  «Ақбота»  марафонының  жүлдегерлері  болса,  10-сынып  оқушысы  Ж.Ғалымжанова
«Маңғыстаунама»  сайысы  эссе  жазу  конкурстарының,  7-сынып  оқушысы  Б.Сейілхан,  5-сынып  оқушысы
Ұ.Қазбекова, 4- сынып оқушысы О.Көкішова «Зерде» облыстық ғылыми жобалар сайысының жеңімпаздары.
11-сынып оқушысы Н.Аманқосов физика пәнінен,  10-сынып оқушысы Н.Хамзина химия пәнінен облыстық
пәндік  олимпиада  жүлдегерлері  болды.  Оқу  жылы  аяғында  11-сынып  оқушылары  М.Бисембаева  мен
Н.Аманқосов мектепті Алтын белгімен бітірді. 
     2014  –  2015  оқу  жылында  «Шетпе  гимназиясы»  мұғалімдерінен  Г.Нұрмағамбетова,  Д.Көшкінбаева,
Қ.Нөкенова, Ж.Оразова, Ғ.Ордабаева сияқты мұғалімдер «Шәкірт жүрегіне жол тапқан ұстаз» жинағына және
«Маңғыстау мұғалімдері» энциклопедиясына шықты. Осы оқу жылында 11 сынып оқушы А.Мұстафин «Үздік
куәлік» иегері болса, Ж. Мүтталапова  Халықаралық ғылыми жоба конкурснан жүлделі орын алды және 11
оқушы грант иегері атанды.
        2015-2016 оқу жылында 3-сынып оқушысы Садақбаева  Інжу «Зерде» шығармашылық жобалар мен зерттеу
жұмыстар жұмысына қатысып  ауданнан II орын, облыстан  III орынға ие болды.   4-сынып оқушысы Есболов
Айдын аудандық  I орын, облыстан  да I  орын, республикалықтан  ІІІ орынға ие болды. 
       Ал, 11-сынып оқушысы Түзелбаева  Бағдат жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық
ғылыми жобалар конкурсына қатысып,  аудандықтан  ІІ орын, облыстан ІІІ орынға, Қазыбекова Маржан ҚР
Тәуелсіздігінің  25  жылдығы,Ұлы  Жеңіс  күні  құрметіне  арналған  «Ғылым  және  өмір»,  «Мәңгі  ел»,
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«Қазақстаным!»  атты  республикалық  ғылыми-практикалық  конференциясына  қатысып,  жүлделі  II  орынды,
Ақылбекқызы Қарақат ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы,Ұлы Жеңіс күні құрметіне арналған «Ғылым және өмір»,
«Мәңгі  ел»,  «Қазақстаным!»  республикалық  ғылыми-практикалық  конференциясынан  І  орын  алды.

Әдиева Әсем Шетпе гимназиясы «Полиглот»  тіл  білгірлер  сайысында  ауданнан  I  орын,
облыстан III орын алса, Абдуллаева Ақбөбек «Абай оқулары» сайысы, ауданнан I орын, Қазыбекова Маржан
Жыршылар сайысынан аудандықтан  бас жүлде, облыстан III орын, Ерболұлы Бек «Ізгілік-өмір нәрі» жобасы,
«Қайырымдылық» тақырыбына сурет   салудан ауданнан  I орын, облыстан III орын, Бердібаева  Гүлнұр
М.Әбдіхалықов еңбектерінің тәрбиелік мәні тақырыбындағы облыстық ғылыми жобалар байқауынан облыстық,
Шетпе  гимназиясы» құрама  командасы  «ЭКСПО  2017-балалардың  көзімен» КТК байқауынан  облыстан  III
орын, Оңайжанова Гүлдана үш тілде шығарма жазудан облыстан II,  III орындарды иеленді. Облыстық пәндік
олимпиададан Нұрлыбекқызы Ақжарқын, Нұрлыбекова Арайлым, Ғалым Динара  жүлделі орындарға ие болды.
Аудандық деңгейде Қуанова Перизаттың Ұстаз мұраты-шығармашылық ізденіс және кәсіби даму, А.Елеуованың
Мұғалім  –мәңгілік  нұрдың  қызметшісі  тақырыбында  іс-тәжірибелері  таратылған.  Педагог  қызметкерлердің
шығармашылықпен жұмыс жасауы жүйелі түрде жүргізіліп келеді.
        Биылғы оқу жылының мақсатын  мектеп ұжымы «Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде мектеп
оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыта отырып, білім сапасын арттыру, білім беруде «Мәңгілік
Ел» патриоттық актісін жүзеге асыру деп алып шығармашылықпен жұмыс жүргізіп келеді.

АРДАГЕР ҰСТАЗДАР

    Мусабаев Бекбосын Балықбайұлы

                   (1948-2009жж) 

1948 жылы 24 щілдеде Маңғыстау ауданы, Тұщықұдық ауылында дүниеге келген.
 2001-2002 оқу жылында  ашылған  «Шетпе  гимназиясы» ММ –нің   директоры
болып тағайындалып,  өмірінің соңы, яғни 2009 жылға дейін қызмет атқарды. 
Гурьев  педагогикалық  институтын  математика  пәнінің  мамандығы  бойынша
бітірген. 

Марапаттары: «Ы. Алтынсарин медалінің» иегері. ҚР Білім беру ісінің үздігі.  ҚР
Президентінің «Алғыс хаты», Маңғыстау облысына 35 жыл төсбелгісінің иегері.
Аудан облыс әкімінің «Алғыс хаты»,  «Құрмет грамоталары».

            
            Сарсенбаев Ағатай Оразбайұлы

                         (1947-2016жж)

1947 жылы 25 тамызда дүниеге келген.  
1966-1980 жылдар аралығында Шетпе мектептерінде мұғалім, 1981 жылдан 2010
жылы  зейнеткерлікке  шыққанға  дейін  аудандық  білім  бөлімі  басшысының
орынбасары қызметін атқарған. 
2010-2015 жылдары Шетпе гимназиясында менеджер болып жұмыс жасап келді. 
Ұзақ  жылғы  қызметі  бағаланып  Қазақ  ССР-і  Халыққа  білім  беру  ісінің  үздігі
атағын  иеленіп,  ҚР  Үкіметі  мен  Білім   беру  министрлігінің  грамоталарымен
марапатталған. 
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                                 Дүйсембаева Аққалам Үркімбайқызы

1950  жылы  30  қарашада  Гурьев  облысы,Маңғыстау  ауданы,Жыңғылды  селосында
дүниеге  келді.1973  жылы  Алматы  қаласы,Қыздар  педагогикалық  институтын
география-биология пәндерінің мұғалімі мамандығы бойынша бітірді. 2004 – 2005 оқу
жылынан  бастап  Шетпе  гимназиясында  директордың  бейін  жөніндегі  орынбасары
қызметін атқарды. 2014 жылдан бастап зейнеткерлікке шықты.  

Марапаттары:   ҚР  Білім  беру үздігі  белгісі,  ҚР  Ғылым және  Білім  министрлігінің
«Құрмет грамотасы», Аудандық, облыстық  білім бөлімдерінің  «Алғыс хаты», ҚР 20
жыл, Маңғыстау облысының 40 жылдық медальдары. 

                Сатанбаева Жанира Қайысбаевна
 
1954  жылы  14  ақпанда  Гурьев  облысы,  Маңғыстау  ауданы,  Жыңғылды  селосында
дүниеге  келді.  1976 жылы Ақтөбе қаласындағы педагогикалық училищені  бастауыш
сынып  мұғалімі  мамандығы  бойынша  бітірді.  2002  жылдан  бастап   Шетпе
гимназиясында қызмет атқарды. 2014 жылдан бастап зейнеткерлік  демалыста. 
Марапаттары:  ҚР  Білім  және  Ғылым  министрлігінің  «Алғыс  хаты»,  Аудандық,
облыстық Білім бөлімдерінің «Құрмет грамотасы»

                  

                                    Қондыбаева Рая Дендерқызы

1955 жылы 3 мамырда Атырау облысы Забурын селосында дүниеге келген.1976 жылы
Атырау педагогикалық институтының физика-математика факультетін физика пәнінің
мұғалімі бойынша бітірді.1980 жылдан бастап Шетпе селосындағы №3 орта мектепте,
2002  жылдан  бастап  Шетпе  гимназиясында  қызмет  атқарды.  2015  жылдың
қыркүйегінен бастап зейнеткерлікке шықты.

Марапаттары:  ҚР  ғылым  және  білім  министрінің  «Алғыс  хаты»,  облыс  әкімінің
«Құрмет грамотасы», аудандық білім бөлімінің «Құрмет грамотасы», аудан әкімінің
«Алғыс хаты».
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БІЛІМ БЕРУДІ БАСҚАРУ ІСІНДЕГІ ЖАҢАШЫЛДЫҚ

Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы
"Шетпе гимназиясы" мемлекеттік мекемесінің директоры:
Нұрмағамбетова Гүларша  Жалпакбайқызы  

Әлемдегі  жаhандану  үдерісі,  сын-қатерлер,  қарқынды  өзгерістер  әлемдік  білім
беру жүйесін қайта қарауды талап етуде. 
ХХІ ғасырда дамыған елдер арасында білім беру саласына реформа жүргізбеген
бірде-бір  ел  жоқ.  Бұның  өзі  жаһандану,  технологиялар,  демографиялық
өзгерістерге білім беру жүйесі арқылы қалай ықпал етуге болатындығын түсінуге
әкеледі.   Елбасы  Нұрсұлтан  Әбішұлы  «100  нақты  қадам»  -  Қазақстан
Республикасының дамыған мемлекеттердің отыздығына кіру жөніндегі жоспарын
жариялады.  «100 нақты қадам» - бұл Жаһандық және ішкі сын-қатерлерге жауап
екендігін ашып айтты. 

Ертеңгі  еліміздің  экономикалық  гүлденуінің  негізі,  жастардың  жарқын  болашағы-  балаларымыздың  қазіргі
білім алу деңгейінен, мектептердің атқарып отырған жұмыстарынан көрінетіні анық. Сондықтан болар, барлық
әлем елдеріндегі білім саласындағы жүргізіліп отырған реформалардың мақсаты – мектептерде «ХХІ ғасырда
нені  оқыту  керек»  және  «Мұғалімдер  оқушыларды  ХХІ  ғасырдаөмір  сүруге  қалай  дайындайды?»  деген
сұрақтардың шешімін табу болып отыр. Сол себепті, бүгінгі күні еліміздің білім жүйесінде оқыту үдерісін тың
идеяларға негізделген жаңа мазмұнмен қамтамасыз ету міндеті тұрған болатын. Бұл туралы Білім және ғылым
министрі  А.Сәрінжіпов  10  шілде  (2015ж)  күнгі  өзінің  хабарламасында:  «БізҚазақстан   президентінің
тапсырмасымен орта білім беру мазмұнын өзгертуді бастап кеттік. Жаңа бағдарламалар  енгізілді. Онда білім
беруден бұрын, оқушыларға машық пен дағдыны қалыптастыруға үлкен мән беріледі»- деген болатын. Әрине,
бұл айтылған жаңа бағдарламаның өміршең болуы мектептердің,соның ішінде мұғалімдердің қолында. 

Кезінде  М.Жұмабаев  «Қазақтың  тағдыры  да,  келешекте  ел  болуы  да  мектебінің  қандай  негізде
құрылуына барып тіреледі»- деген екен.Ал, ұлтымыздың ұлы ұстазы А.Байтұрсынов: « Егер елдің жағдайын
білгің келсе мектепке бар»-деп ескертеді.Олай болса, қазіргі таңда мектептер өз жұмысын қалай орындап отыр.
Мектепте қандай ұстаным, мінез-құлық нормалары, құндылықтар мен дәстүрлер басым. Мектеп мұғалімдері
жаңа бағдарламадағы оқушыларға қажетті машықпен дағдыны бере ала ма? Оларда, (мұғалімдерде) білім беру
мазмұнының жаңаруы туралы түсінік қалыптасқан ба? ... деген сұрақтар туындайды. Елбасы тапсырмасымен
«Назарбаев  зияткерлік  мектептері»  Дербес  білім  беру  ұйымдары,  Педагогикалық  шеберлік  орталықтары,
Кембридж Университетімен бірлесіп әзірлеген Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін
арттырудың деңгейлі бағдарламасы аясында жалпы білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру
курстары  жүргізілуде.Курс  бағдарламасы;«Білім  беру  басшыларының  рөлі  қазіргі  Қазақстан  қоғамының
маңызды мамандықтарының бірі болып саналады.  Және оларға белгілі бір талаптар қойылады»,- деп көрсетеді.
(Басшыға арналған нұсқаулық.8-бет) Атап айтқанда, олар;

• еліміздің болашақ білім беру кескінін құруға көмектеседі.
• білімнің жекелеген адамдардың өміріне игі ықпал етіп, қазір және болашақта Қазақстан халқына пайда

әкелетініне сенеді. 
• балалар мен жасөспірімдерді сын тұрғысынан ойлай алатын өзіне сенімді, қалай оқу керектігің білетін

шығармашыл, табысты адам болып дамуы үшін жауапкершілік алады. 
• білім беру саласындағы жетекші маман.
• оқушыларды, қызметкерлер мен қоғамдастық мүшелерінің барлығын оқыту үдерісін үнемі жетілдіріп

отыруға ынталандырады. 
• кәсіби қарым-қатынас пен құрылым құруға және оған қолдау көрсетуге шебер.
• күрделі және шиеленіскен жағдайда да жұмыс істей алады.
• бәріне оңтайлы нәтиже алуға мүмкіндік беретін шығармашыл және жаңашыл шешім іздеу мақсатында

басқалармен бірлесіп жұмыс істей алады. 
• барлық оқушылардың үздік нәтижелерге қол жеткізіп, жағдайлары жақсы болуын қамтамасыз ету үшін

көп адамдармен бірлесіп жұмыс істеу арқылы қоғамдастықты құра алады және оған қолдау көрсете
алады. 

Осылайша, өз жұмысында жоғары нәтижеге қолма- қол жетуге болатынын түсіну үшін оларға көшбасшылық
дағдыларды  игерумен  қатар,  соңғы  жаңалықтар  туралы  үнемі  хабардар  болып,  тиісті  білім  мен  түсінік
қалыптастыру керек деп тапсырады. «Көшбасшылық пен басқару екеуі екі түрлі, алайда екеуі де тең көлемде
маңызды. Жақсы басқарылатын, бірақ көшбасшылық қабілеті жеткіліксіз, ұйымдар түптіңтүбінде мақсаты мен
рухынан айырылады (Боулман және Дил 1997) деп сипаттайды. Сондықтан болар, Білім беру басшылары өз
бойында көшбасшылық қасиеттерді жетілдіру қажет деп түсіндіреді. «Мектептегі табысты көшбасшыбасқаны
үйретуге даяр,  табанды(мәселен,  жоғары төмен үдерісінен шығуға,  қызметкерлерін уәждеуге  ұмтылысында;
іске  берілгендігінде;  барлығын оқытып,  жоғары деңгейге  қол  жеткізуге  ұмтылысында),  (Лейтвуд,  2006)  деп
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бағаласа, Үздік көшбасшылар;  - жағдайды нақты белгілеп,, тәжірибе алмасу жоспарын әзірлейді.
1. Әріптестерімен  бірлесе  жұмыс  істеу  үшін  мұғалімдердің  көшбасшылық  әлеуетін  арттырады  деп
көрсетеді. (Басшыға арналған нұсқаулық 36-бет). 
Сонымен қатар, мектеп директорларының рөліне тән кәсіби тәжірибенің басты төрт бағытын ұсынады. Олар: 
1.Өзінің дамуы мен басқаларды дамыту.
2. Оқыту мен оқуға жетекшілік ету 
3. Жетілдіру, инновациялар мен өзгерістерді енгізуге жетекшілік ету
4. Жергілікті қауымды бірлескен жұмысқа тарту, яғни кәсіби қоғамдастық құру. 
Басшының өзінің дамуы айтпаса да түсінікті,албасқаларды дамытуҮлгі бола отырып басқаруды ( мұғалімдердің
құзыреттіліктерін арттыру, жұмысқа уәждеу, тәлімгерлік пен коучинг үдерісін өзі жүргізу т.б)талап етеді. 
Білім  саласындағы  зерттеу  нәтижелері  көрсеткендей  мұғалімдер  өздерінің  басшыларына  еліктейді.
Басшыларының  істері  сөздеріне  сай  келетіндігін,  олардың  немен  айналысатындығын  қадағалап  отырады.
Мұғалімдер «сөздері істерімен үйлеспейтін» басшыларға ермейтіндігін айтады. (Southworth, 2004).                 
Қорыта айтарым, Қазақстан Республикасы жалпы білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру
бағдарламасы Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасын іске асыру тұрғысынан жалпы білім беру жүйесін жаңартуға бағытталған.Оған қоса, Елбасының
тапсырмасы да  оқушылардың функциялық сауаттылықтарын  дамыту үшін  мектептегі  оқыту стандарттарын
жаңарту болып табылады.(100-нақты қадам.76-қадам) Сол себепті, Білім беру ұйымдарының басшылары Білім
беру мазмұнының жаңаруына мән бере отырып,оны дұрыс іске асыруға қызмет етеді ғой деп ойлаймын.     

* * * * * * * * * 
      

Алишбаева Зинеш Жакаевна
Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы
Шетпе кенті   «Шетпе гимназиясы» ММ
Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі

Сабақтың тақырыбы: Волейбол. Допты ойынға  қосу
Мақсаты:
1. Волейбол ең негізгі әдістерді үйрету және шеберлігін шындауға үйрету.
2. Шыдамдылыққа және дене бүлшық етін дамытуға бейімдеу.
3. Волейбол ойынының кең таралуына ықпал ету, адамгершілікке, икемділікке, 
ептілікке тәрбиелеу.

Керекті құралдар. .Волейбол добы, ысқырғыш т.б.
Ұйымдастыру әдісі. Топтық әдісі.

Сабақтың барысы.
Кіріспе дайындық бөлім.10 минут.

• Сыныпты қабылдап алу. Оқушыларды сапқа тұрғызу.
• Оқушылармен сәлемдесу және оларды түгендеу.
• Оқушыларды техникалық қауіпсіздік ережелерімен таныстыру.

Жүріс.  Қол жоғары аяқтың ұшымен жүру және өкшемен жүру. Қол желкеде өкшемен жүру. 
• Қол белде табанның ішкі жағымен және сыртқы жағымен жүру.
• Спорттық  жүріс.

Жүгіріс. Бір қалыптық жүгіру. Оң жақпен, қолды алға айналдыра жүгіру.
• Сол жақпен ,қолды артқа айналдыра жүгіру.
• Қолымыз артта өкшеге тигізіп жүгіру.
• Тізені алға көтеріп, алақанымызды тигізіп жүгіру.  Жеңіл жүгіру.

Бой жазу жаттығулары. 
• Қолды жоғары көтеріп, аяқтың ұшымен жүру, өкшемен жүру.
• Жылдам жүгіру. Екі қолды белге қойып, аяқты алға түзу тастап жүгіру.
• Екі қолды белге қойып, жартылай отырып жүру.
• Сапта баяу жүріс, бастапқы қалыпқа келу, демді ішке алып қайтадан шығару.

Әдістемелік нұсқаулар: Оқушылардың спорт киімін қадағалау, бұйырықтың орындалуына назар аудару.            
Оқушылардың жаттығу жасалуын дұрыс қадағалау.

Негізгі бөлім 20-25 минут
Допты жоғары ұрып ойынға қосу тор арқылы.
а)  Допты ойынға қосу кезінде аяқты дұрыс қою.
б) Сол қолмен допты жоғарыдан ұрысқа лақтыру.
в) Допты қақ ортасынан ұру.
г)  Доптың бағыттауын анықтау.
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Жоғарыдан доп беру.
а) Доп беру кезінде қолмен аяқтың қозғалысы.
б) Доп беру кезінде саусақ үстау әдісі.
в)  Доп кезінде дененің козғалысы
Екі қолмен төменнен   допты қабылдау әдісі. 
а) қолды дұрыс ұстау , төменнен доп қабылдау.
б) аяқтың қимылы.
в) доп қабылдау кезінде допқа дайындалу.
Қорытынды бөлімі
Баяу жүріс.
Оқушыларды сапқа тұрғызу.
Ескертулер.
Оқушыларды бағалау және мадақтау.
Үйге тапсырма беру.

* * * * * * * * * 
Маңғыстау облысы,  Маңғыстау ауданы,
«Шетпе  гимназиясы» ММ  информатика  пәнінің мұғалімі 
Ахметова Айымгүл Болатовна     Сыныбы : 10  

Сабақтың тақырыбы: Мультимедиалық  бағдарламаларды өңдеу  технологиясы.        
Бағдарлама  құру.
Сабақтың мақсаты: Оқушылардың  Visual  Basic  бағдарламалау  ортасының  негізі  
бойынша  алған  білімдерін  жүйелеу  және  бекіту. Мультимедиалық  бағдарламаларды
құрудың  кезеңдері  мен  өңдеу  технологиясымен  таныстыру;
Практикалық есептерді шығара білуін дамыту; 
Оқу процесінде қолданбалы тапсырмалар жасауда компьютерлік техниканы өзінше 

тиімді қолдана білуге үйрету.
Білім  мен  білікке  қойылатын  талаптар : Оқушылар  Visual  Basic  ортасында  қолданбаларды  жобалаудың 
негізгі  кезеңдерін  білуі  керек. Visual  Basic  ортасында  негізгі  компоненттерді  пайдаланып  қарапайым  
қолданбаларды  жобалай  білуі  керек. 
Әдістері: Миға шабуыл;Жеке жұмыс.
Күтілетін нәтиже: Оқушылар VB-те қолданушының қолдануына  арналған бағдарламаларды  құруды  
үйренеді.  Жобада әр түрлі компоненттерді қолдана отырып, қолданба жасауды үйренеді.
Сабақтың  жүрісі :
І Ұйымдастыру  кезеңі (2 мин)
ІІ Үй  тапсырмасын  тексеру 
  Өтілген сабақты сұрақ-жауап арқылы интерактивті тақтаны қолданып қорытындылау.
ІІІ Жаңа  сабақ
Кіріспе сөз: Жаңа  ақпараттық  қоғамда  жаңа  ақпараттық  технологиялар  үшін   тиімді  құралдарды  іздестіру  
айқындалуда. Қазақстанда  оқытудың  жаңа  формасын  дамыту  және  енгізу, яғни  қашықтан  оқыту, 
электрондық  оқыту  сияқты  басқа  оқыту  құралын  ұсынады. 
Осыған  байланысты  электрондық  жаңа  терминологиясы  пайда  болды. 
Электрондық  басылымдар – бұл  графикалық, мәтіндік, сандық, сөйлеу, әуендік, бейне  және  басқа  ақпараттар,
сонымен  қатар  қолданушының  басылған  құжаттарының  жиыны. Электрондық  басылымдар  кез-келген  
электрондық  тасымалдаушыда  қолданылуы  мүмкін, сонымен  қатар  электрондық  компьютерлік  желілерде  
де  жарық  көреді.
Мултимедиалық  бағдарламаларды  өңдеу  барысында  оның  қандай  болуы  керек  екені  ескерілу  керек :

• Эргономиялық, яғни қолданушының  қолданылуы  және  меңгеруі  үшін  қарапайым  болуы  қажет;
• Оқыту  барысында  қолдану  үшін  әмбебаптығы, бұл  әр  компьютерлік  оқыту бағдарламасын  тек  

автордың  өзі  ғана  қолданатындай  болуы  керек;
• Жеке  және  өзіндік  жұмыстарын  ұсынатын  оқытуда  жеке-бағдарланған  бағытта  болуы  керек.

Мультимедиалық  бағдарламаларды  өңдеу  технологиясын  бастауыш  мектептің  математика  пәнін  оқытудың  
«5  санының  құрамы» тақырыбын  оқыту  үшін  құрылған  бағдарлама  мысалынан  көреміз.
1-қадам. Есептің  қойылуы.
1-сынып  оқушылары  үшін  математика  пәнінен  «5  санының  құрамы» бағдарламасын  өңдеу  қажет. 
Бағдарлама  оқушыларды  5  санының  құрамымен  таныстыратындай  болуы, сонымен  қатар  білімін  тексеріп, 
1 мен  5  аралығындағы  сандарды  қосуды  және  азайтуды  орындай  білуі  қажет.
2-қадам. Визуальды  жобалау.
3-қадам. Код  бойынша  бағдарламалау.
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Жобада  қажеттілік  бойынша  шақырылатын  алты  пішін  қолданылады.  
Public k As Integer   Public n As Integer  Public m As Integer
Public c As Integer  Public b As Integer
1-пішін   Private Sub Command1_Click()
Form1.Hide
Form2.Show
End Sub
2-пішін   Private Sub Command1_Click()
If Text1.Text = "" Then Text1.SetFocus
If Text1.Text = "5" Then k = 1
Form2.Visible = False
Form3.Show
End Sub
3-пішін  Private Sub Command1_Click()
If Text1.Text = "" Then Text1.SetFocus
If Text1.Text = "5" Then n = 1
Form3.Visible = False
Form4.Show
End Sub
4-пішін  Private Sub Command1_Click()
If Text1.Text = "" Then Text1.SetFocus
If Text2.Text = "" Then Text2.SetFocus
If Text3.Text = "" Then Text3.SetFocus
If Text4.Text = "" Then Text4.SetFocus
If Text5.Text = "" Then Text5.SetFocus
If Text6.Text = "" Then Text6.SetFocus
If Text1.Text = "4" Then m = m + 1
If Text2.Text = "1" Then m = m + 1
If Text3.Text = "5" Then m = m + 1
If Text4.Text = "3" Then m = m + 1
If Text5.Text = "2" Then m = m + 1
If Text6.Text = "5" Then m = m + 1
Form4.Visible = False
Form5.Show
End Sub
5-пішін  Private Sub Command1_Click()
If Text1.Text = "" Then Text1.SetFocus
If Text2.Text = "" Then Text2.SetFocus
If Text3.Text = "" Then Text3.SetFocus
If Text4.Text = "" Then Text4.SetFocus
If Text5.Text = "" Then Text5.SetFocus
If Text6.Text = "" Then Text6.SetFocus
If Text7.Text = "" Then Text7.SetFocus
If Text1.Text = "3" Then c = c + 1
If Text2.Text = "5" Then c = c + 1
If Text3.Text = "1" Then c = c + 1
If Text4.Text = "4" Then c = c + 1
If Text5.Text = "5" Then c = c + 1
If Text6.Text = "3" Then c = c + 1
If Text7.Text = "2" Then c = c + 1
b = k + m + n + c
Form5.Hide
Form6.Show
End Sub
6-пішін  Private Sub Command1_Click()
End
End Sub
Private Sub Form_Load()
If b = 15 Then
Label1.Caption = "ЖАРАЙСЫҢ!!!"
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Label2.Visible = False
End If
If b < 15 And b > 0 Then
Label1.Caption = "Мұқият"
Label2.Caption = "Бол!!!"
End If
End Sub
Бекіту (компьютерде  тапсырмалар  орындау)
№1  «Баланың қозғалысы» жобасы
Адамның жоғары-оңға, жоғары-солға, төмен-оңға, төмен-солға жылжитын жобасын жасайық.
Пішіндегі объектілер Left және Top  қасиеттерімен басқарылады.
Top – батырмадан  пішіннің жоғары жағына дейінгі ара қашықтығы
Left - батырмадан  пішіннің  сол жағына дейінгі ара қашықтығы
Пішінге  Image объектісін енгіземіз.  Stretch қасиетінен  True мәнін береміз. «Адам» пішініндегі  суретті 
таңдаймыз. 
Пішінге Command1 және  Command2 орналастырып Caption қасиетіне тиісінше «Жоғары және оңға қарай 
қозғалту» «Төменге және солға қарай қозғалту» мәтінін береміз, код терезесіне келесі процедурасын енгіземіз:
 Private Sub Command1_Click()
Dim I As Integer 
Dim left As Single
Dim top As Single
left = Image1.left
top = Image1.top
For I = 1 To 100 Step 1
left = left - 10
top = top - 10
Image1.Move left, top
Next I
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Dim I As Integer 
Dim left As Single
Dim top As Single
left = Image1.left
top = Image1.top
For I = 1 To 100 Step 1
left = left + 10
top = top + 10
Image1.Move left, top
Next I
End Sub

 Жобаны іске қосыңыз. 

 Жобаны іске қосып, нәтиже шыққан соң  бағдарламалық кодты дәптерге жазамыз.
 №2  “Бағдаршам” программасының орындалуы:

 Visual Basic ортасын ашып, жаңадан проект құрыңыз.

 Формаға келесі элементтерді орналастырыңыз және қасиеттерін өзгертіңіз:
Объект Қасиеті Мәні
Form1 Caption Светофор
Shape1 Shape1 Rounded Rectangle 
Label1 Caption

BackColor
Label1 мәнін өшіру
Қызыл

Label2 Caption
BackColor

Label2 мәнін өшіру
Ақ

Label3 Caption
BackColor

Label3 мәнін өшіру
Ақ 

Label4 Caption
BackColor

Label4 мәнін өшіру
Ақ

Label5 Caption Бағдаршамды тышқанмен шертіңіз
Shape2 (Label1-дің үстіне) Shape 3-Circle
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BorderColor
FillColor
FillStyle

Қызыл түс таңдау
Қызыл түс таңдау
0-Solid

Shape3  (Label2-дің үстіне) Shape 
BorderColor
FillColor
FillStyle

3-Circle
Cары түс таңдау
Сары түс таңдау
0-Solid

Shape4 (Label3-дің үстіне) Shape 
BorderColor
FillColor
FillStyle

3-Circle
Жасыл түс таңдау
Жасыл түс таңдау
0-Solid

3. Келесі кодтарды жазу:
- Label1 элементін екі рет шертіп, шылған код терезесіне келесі процедураны енгізіңіз:
Private Sub Label1_Click()
Label1.BackColor = vbRed
Label2.BackColor = vbWhite
Label3.BackColor = vbWhite
Label4.Caption = "Токтаныз!"
End Sub
- Label2 элементін екі рет шертіп, шылған код терезесіне келес процедураны енгізіңіз:
Private Sub Label2_Click()
Label1.BackColor = vbWhite
Label2.BackColor = vbYellow
Label3.BackColor = vbWhite
Label4.Caption = "Дайындал"
End SubLabel2 элементін екі рет шертіп, шылған код терезесіне келес процедураны енгізіңіз:
Private Sub Label3_Click()
Label1.BackColor = vbWhite
Label2.BackColor = vbWhite
Label3.BackColor = vbGreen
Label4.Caption = "Жур!"   End Sub
№3  Төбелерінің координаталары бойынша үшбұрыш шығаратын қосымша жасау
Форманың ScaleMode қасиетіне Pixel мәнін, Caption қасиетіне “Үшбұрыш шығару” мәнін жазыңыз 
Формаға Picture1 объектісін түсіріп, BackColor қасиетіне ақ түс орнатыңыз.
Формаға үшбұрыштың төбелерінің координаталарын енгізу үшін қызмет ететін Text1, Text2, Text3, Text4, Text5, 
Text6 объектілерін түсіріп, Text қасиеттерін тазалаңыз. Олардың жанына түсініктеме ретінде қызмет ететін 
Label1, Label2, Label3, Label4, Label5, Label6 объектілерін түсіріп,  Caption қасиеттеріне ретімен Х1=, Y1=, X2=, 
Y2=, X3=, Y3= мәндерін жазыңыз.
Формаға Command1 объектісін түсіріп, Caption қасиетіне ОК деп жазыңыз. 
Command1_Click() процедурасына өтіп, үшбұрыш шығару процедурасын жазыңыз. 
Private Sub Command1_Click()
' координаталарды меншіктеу
X1 = Val(Text1.Text)
Y1 = Val(Text2.Text)
X2 = Val(Text3.Text)
Y2 = Val(Text4.Text)
X3 = Val(Text5.Text)
Y3 = Val(Text6.Text)
'сетка шығару
Picture1.Cls
Picture1.DrawWidth = 1
For k = 10 To Picture1.Width Step 10
Picture1.Line (k, 0)-(k, Picture1.Height)
Next k
For i = 10 To Picture1.Height Step 10
Picture1.Line (0, i)-(Picture1.Width, i)
Next i
'Үшбұрышты шығару
Picture1.DrawWidth = 3
Picture1.Line (X1, Y1)-(X2, Y2), vbRed
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Picture1.Line (X2, Y2)-(X3, Y3), vbRed
Picture1.Line -(X1, Y1), vbRed
'Үшбұрыштың ауданын есептеп шығару
a = Sqr((X2 - X1) ^ 2 + (Y2 - Y1) ^ 2)
b = Sqr((X3 - X2) ^ 2 + (Y3 - Y2) ^ 2)
c = Sqr((X1 - X3) ^ 2 + (Y1 - Y3) ^ 2)
p = (a + b + c) / 2
s = Sqr(p * (p - a) * (p - b) * (p - c))
MsgBox "S=" + Str(s), , "Аудан"
End Sub
IV Сергіту  сәті  «Егер  сіздің  аяғыңызды  басса»  психологиялық  тест (Visual Basic-te)
V Бағалау
VI Үйге  тапсырма

* * * * * * * * * 

     Маңғыстау облысы  Маңғыстау ауданы
      Шетпе селосы  «Шетпе гимназиясы» ММ
      Әлеуметтік педагог 
      Әділбек Жазира Әділбекқызы 

Тақырыбы: "Жұлдызды сәт"  Сынып: 6
Мақсаты:
1. Түрлі тапсырмалар арқылы оқушының танымын кеңейту. Ақыл – ойын, жылдам
ойлауын, ептілігін, шығармашылығын дамыту
2. Шапшаңдылыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу.
Көрнекілігі: әріптер, жұлдызшалар, слайд, видеоролик, сандар, карточкалар

Сабақ барысы:
- Ұйымдастыру кезеңі: Оқушыларды тұрғызу, сәлемдесу, сабақты ашу.
- Сабақ бөлімдерімен, шартымен таныстыру.
І – бөлім: «Қазақстан қалалары» бойынша
ІІ – бөлім: Тренинг - жаттығулар
ІІІ – бөлім: «Сөз құрау» берілген әріптерден көлемді сөз құрастыру
ІҮ – бөлім: Сергіту сәті (видеоролик)
Ү – бөлім: «Сөзден сөз шығару» ойыны
Жүргізуші: Ал келіңдер, келіңдер,
Біріңе - бірің еріңдер.
Білімдеріңді тексертіп,
Ойынға қатысып көріңдер.
Сөйтіп біліміміздің артып, санамыздың өскенін, сөз байлығымыздың молайғанын көрсетейік.
Бәйгеге түсіп жарыспай,
Жүйріктің бағы жанар ма.
Біліммен өнер жарысып,
Тәрбие тәлім табар мән.
Бұл бәйге ойдың бәйгесі,
Кім жүйрік ойға сол алда.
- Бүгінгі біздің ойнымыз түрлі қызықты тапсырмалар мен жаттығулардан тұрады тұрады. Әр тапсырмалардан 
дұрыс жауапқа жұлдызшалар таратылады.
І – бөлім
 Оқушылар ойынға шығады. Жауаптарын алдарындағы карточкадағы жазылған сандарды көтеріп жауап береді. 
(керекті сөзді көрсету)
1. Алматы   2. Қызылорда       3. Жезқазған         4. Павлодар      5. Семей       6. Жамбыл
Жауап бергенде дұрыс деп ойлаған санды көтереді. Әрбір дұрыс жауапқа
1 - жұлдызша береді. 30 секундтан уақыт
Сұрақтар:
1. Бұрынғы Верный бекінісі 1922 жылы ресми түрде қалай аталған? Бұл қаланың атауы белгілі бір жеміс 
түрімен аталады.  (№1. Алматы)
2. Қазақстанның ұлы ақыны Абай Құнанбаев қай жерде дүниеге келген? (№ 5. Семей)
3. Кряков бекінісі бұны жергілікті қазақтар «Кереку» деп атаған? (№ 4. Павлодар)
4. Ол ХІХ ғасырдың ортасында «Ақ мешіт» деп аталды. 1924 - 29 жылдары 
Қазақстанның астанасы болған қай қала? (№2. Қызылорда)
5. Бұрынғы «Тараз» қаласы, одан кейін «Әулие ата» қаласы, кейіннен бұл қала
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қандай ұлы ақынның есімімен аталған? (№ 6. Жамбыл)
6. Бұл қалада мыстың өте бай қоры бар. 1954 жылы жұмысшы поселкесінен қалаға
айналған. Ол қай жер? (№ 3. Жезқазған)
ІІ – бөлім «Сиқырлы қобдиша» жаттығуы. 
Нұсқау: Қатысушылар шеңбер құра отырады. Ортада сиқырлы қобдиша тұрады. Сыйлықтар – қағазға жазылған
адамгершілік қасиеттер. 
Жаттығу шарты: Қобдишадан әр қатысушы кезекпен бір сыйлықты таңдап алып, ішінде жазылған сөзді 
лайықты деп санаған адамға сыйлайды. Сыйлықтар үлестірілгеннен кейін, шеңбер бойынша өзінің сыйлығын 
айтады. 
Рефлексия: сонымен, қоршаған орта да осы қасиетке сізді лайық деп таныса, жеке-жеке қошемет көрсетейік. 
Сыйлықтарыңыз құтты болсын! 
Қазір сабаққа тез кірігіп кету үшін ой қозғап алайық .
Ой қозғау :
·        Мектептегі минут қалай аталады? ( сабақ )
·        Шарты мен сұрағы бар шағын әңгіме не ?  ( есеп )
·        Қарға жаңбыр жауып тұрған кезде қандай ағашта отырады? ( қарға болмайды )
·   Екі баланың біреуі солға, ал екіншісі оңға қарап тұр. Олар бірін – бірі көре ме? (иә)
·        Сөзден құралады ( сөйлем )
·        Екі сабақтың арасындағы бос уақыт (қоңырау)
Біреуі сөйлейді, екеуі көреді және екеуі тыңдайды. Ол не? (ауыз, көз,құлақ)
Мен және сен,біз екеуміз, сонда біз қаншамыз? (2)
Абылайдың шын есімі (Әбіл – Мансур)
·         Сәрсенбіден кейін үшінші күн(сенбі)
«Сенімділік» жаттығуы.
Мақсаты: оқушыны стресстік жағдайдан арылтып , сенімділікке үйрету .
Шарты: Оқушыларға бос парақ таратылады. Сол парақты қаламсаппен теңдей екіге бөлу ұсынылады . Ол 
бөліктерді 1 , 2 деп белгілеп, бірінші бөлікке жағымды қасиеттерді, ал екінші бөлікке жағымсыз қасиеттерді 
жазу керек те, ортасы қырқылып алынады. Жағымды қасиеттерін өзіне қалдырып, жағымсыздарын қатты 
мыжып, қоқыс жәшігіне салады.
«Имитатор» - қатысушыларға белгілі бір эмоциясы бар жануарлар жазыған парақшалар беріледі. 
Қатысаушылар сол жануарды бейнелеуі керек. Жаттығудың психологиялық мағынасы: қатысушыларды 
эмоциялық жағынан ашу
ІІІ – бөлім
1 минут ішінде мына берілген әріптерден сөз құрастыру. Ең ұзын сөз
құрастырған оқушыға жұлдызша беріледі.
а, с, қ, а, з, н, т, а, қ                                                                                                                                                  
ІҮ – бөлім: сергіту сәті (видеоролик)
Ү – бөлім
1 минут 30 секунд уақыт беріледі.
«Тәуелсіздік» деген сөзден бірнеше сөз шығарулары керек. Қай топта сөз көп болса, соған жұлдызша беріледі. 
Ал ең көп сөз құрастырып шығарған топ жеңімпаз атанады.
Жүргізуші: Міне, бүгінгі «Жұлдызды сәт» ойынында жеңімпазымыз анықталды. Жеңімпазымыздың қадамына 
сәттілік тілейміз.
"Алған әсеріңіз қандай?"- үлестірмелі карточкалар /смайликтер/ арқылы анықтау.

* * * * * * * *
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Маңғыстау облысы  Маңғыстау ауданы
"Шетпе гимназиясы" ММ  Математика пәні мұғалімі     
Байназарова Кама Асылбековна

Сыныбы 10.  Пәні: Алгебра   және  анализ   бастамалары
Сабақтың тақырыбы: Функция   графигін  қарапайым  түрлендіру.
Сабақтың мақсаты:  Оқушыларға  функциялардың  графиктерін  қарапайым  
түрлендірудің   негізгі  түрлерін  меңгерту
Күтілетін нәтиже:  Оқушылар  берілген  функцияның  графигі  мен бастапқы  
функцияның  графигін  байланыстыра  алады.
Тапсырмалар:  Топқа бөлу,  кең ауқымды дәріс,Венн диаграммасы, жұбыңды тап,
Ресурстар: Смайликтер, стикерлер, кеспе қағаздар, плакаттар, маркер

Сабақтың 
кезеңдері

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушылардың іс-әрекеті

Кіріспе
Ұйымдастыру 
кезеңі:
(3мин)

Оқушылармен сәлемдесемін,түгелдеймін.        
Шаттық шеңбер арқылы ынтымақтастық 
атмосферасын қалыптастырып,сандар арқылы
топқа бөлемін                                                

Оқушылар сәлемдеседі.
Оқушылар бір-біріне жақсы көңіл-күй 
сыйлайды.
Оқушылар сандар бойынша бірігіп  2 топ 
құрайды.

Қызығушылық
ты ояту.
(5 мин)

Сызықтық  функция, квадраттық  функция,кері
пропорционалдық ,олардың  графиктері  
туралы  не  білеміз? Оларды  қалай  
түрлендіруге  болады?

  Оқушылар  оздері  білетін  функциялар  
туралы  айтып  өтеді.

Мағынаны 
ажырату

(19  мин)

Топтарға  тапсырмалар  беру
1-топ  1,2-мысалдарды  талдау, графиктерін  
салып  түсіндіру
2-топ  3,4,5-мысалдарды  талдау,графиктерін  
салып  түсіндіру

  Оқушылар жаңа тақырыпты жұппен 
талқылап,плакатқа жазып,постер 
қорғайды.Топ мүшелері бағдаршаммен 
бағалайды.

 Сергіту сәті
(2 мин)

  Бейнесін салу. Оқушылар  жұптасып бір-біріне 1 мин  
қарап, теріс қарап бір-бірінің бейнесін 
салады.

Ой толғаныс
(5мин)

 Оқушыларға деңгейлік тапсырмалар беріледі 
А деңгей№43,44,45
В деңгей
№48,49
Тест есептерін шығарту

Оқушылар деңгейлік тапсырмаларды 
шешіп,критерий арқылы топ жетекшісі 
топ мүшелерін бағалайды. 

Қорытынды
(5 мин)

 
 axfy

bxfу




  

функцияларының  графиктерін  салудың  
айырмашылығын  айтып  өту,

 
 axfy

xafу




   функцияларын  түрлендірудегі 

ұқсастық  неде?

 Жауаптарды Венн   диаграммасы  арқылы
көрсетеді.

Бағалау
(3 мин)

 Топ жетекшісі өз топ мүшелерінің жұмысын критерий бойынша бағалайды.                     

Рефлекция
(2 мин)

 Кері байланыс.                                                                                                                                  
 «Екі жұлдыз бір тілек» ой түю стратегиясын пайдалана отырып сабақтан алған әсерлерін 
стикерлерге жаздырамын. 

Кейінгі 
жұмыс

Үйге тапсырма № 46, 47      Функция   графигін  қарапайым  түрлендіру.
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            Бекболатова Жанира Кайыржановна
             Учитель русского языка и литературы
             ГУ «Шетпе гимназиясы»
              Мангистауская область  Мангистауский район     

   Нужно, чтобы дети, по возможности, учились  самостоятельно, 
а учитель руководил этим самостоятельным процессом

 и давал для него материал.   К.Д.Ушинский

                                                         11 класс
Тема СПП с придаточными  обстоятельственными

Цель Вспомнить и закрепить знания  о СПП с придаточными обстоятельственными, развитие 
навыков различия типов придаточных в СПП.

Ожидаемый 
результат

Ученики умеют определять разряды СПП, употребляют их при составлении СПП.

Тип урока урок повторения и закрепления пройденного материала
Задания «верные и неверные суждения»,  задание на слайде, уровневые задания.
Ресурсы, 
источники, 
оборудование

Учебник, интерактивная доска, критериальное оценивание, карточки с заданиями, 
оценочные стикеры, смайлики

                                              Ход урока
этапы Действие учителя Действие ученика
Вводная часть. 
Вызов 

Орг.момент. Создание дружеской обстановки. 
Группам раздаются оценочные карточки по 
критериям.

фио «верные и 
неверные 
суждения»
(1 балл)

Защита
презен
тации
(5 баллов)

Уров-
невые
задания
(3 
балла)

итог

Мозговой штурм. Применение метода «верных и
неверных суждений». Вопросы по пройденному 
материалу.
Сложные предложения состоят из одной 
грамматической основы. Да или нет
Сложные предложения бывают союзные и 
бессоюзные. Да или нет
СПП состоит из двух или более простых 
предложений равноправных по смыслу. Да или нет
Типы придаточных определяют по союзам. Да или 
нет
СПП имеет основные четыре группы придаточных. 
Да или нет 
СПП с придаточными обстоятельственными 
делятся на 10 разрядов. Да или нет

 Класс делится на 3 группы. 
Ученики в группах берутся за руки
и произносят похвальные слова 
хором : «мы самые умные», «мы 
самые веселые» и тд.
Ученики в группе выбирают 
ведущего, который будет 
заполнять оценочные листы.

Ученики отвечают на вопросы 
учителя, доказывают верность или 
неверность суждений. Ответы  
дополнительно оцениваются 
стикерами
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основная часть.
Осмысление

Защита презентации по теме «СПП с 
придаточными обстоятельственными»
Применяю метод Жигсо. По карточкам  (Здесь 
указаны типы предложений. Ученики должны 
определить тип предложения и сесть за стол, где 
указан тот тип предложения: ССП, СПП, 
двусоставное и односоставное предложение) 
ученики меняются местами и столами. В итоге 
попадают в разные группы.
Учитель задает вопрос:
- какие знаменательные события мы собираемся 
отмечать в этом году?
Я поясняю, что Ассамблея Казахстана- это 
консультативно-совещательный орган при главе
президента РК.
Показываю эмблему Ассамблеи.
«Наша республика- многонациональная. И в 
истории страны не было ни единого массового 
столкновения на основе межэнических, 
межнациональных распрей».
Привожу слова нашего президента на одном из 
собраний Ассамблеи..
словарная работа: 
конфессии-
толератность-
Учитель даёт уровневые задания:
1-уровень- по учебнику 
упр 429, 444- 1балл;
2-уровень – по учебнику
упр433, упр 450- 2 балла;
3-уровень- Задание по карточке. – 3 балла; тексты  
«Дружба народов»,  «Мой Казахстан». Найти в 
текстах СПП
4-уровень- творческое задание
по методу РАФТ.- 4 балла.
Роль - ученик
Аудитория - Президент Казахстана
Форма - письмо
Тема - «Мы - будущее Казахстана»

Учащиеся в группах защищают 
подготовленные презентации. (4-м 
группам на защиту отводится по 5 
минут)
Ученики в новых местах по 
очереди объясняют группе тот 
материал, который он подготовил 
дома по данной теме.
Ученики вспоминают и отвечают:
- 70-летие Великой Победы и 20-
летие Ассамблеи Казахстана.

ученики  по интернет- ресурсам 
самостоятельно находят понятия 
этих слов и записывают в тетради

Выбирают уровень и выполняют  
задания по выбору.

Ученики выполняют задания 
индивидуально.

Рефлексия учитель формативно оценивает ответы учеников.
Рефлексия по уроку.
Что я знаю? Что я узнал? Что я не понял?
На доске вывешиваются смайлики. Раздаются 
стикеры
формативное оценивание, критериальное 
оценивание

Заполняют оценочные листы
ученики на стикерах пишут свои 
впечатления от урока.
домашнее задание упр 434, 445
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Маңғыстау облысы,  Маңғыстау ауданы, «Шетпе  гимназиясы» ММ
Химия  пәнінің мұғалімі Буданбаева Оразбибі

Сабақтың тақырыбы: Натрий және калий  Сынып: 10
Сабақтың  мақсаты: Натрий және калийдің химиялық элемент және жай зат ретіндегі
түсінігін қалыптастыру мақсатында элементті сипаттауға мән беріп,білімдерін 
дамыту,табиғатта таралуы, физикалық, химиялық қасиеттерімен танысу, қолданылу 
саласын түсіну.
Оқу нәтижелері: Натрий және калийдің химиялық элемент және жай зат ретіндегі, 
қосылыстарының қолданылу салалары туралы түсінік қалыптасады. Белсенді металл 
ретінде химиялық қасиеттеріндегі ерекшеліктермен танысады.
Құрал-жабдықтар: Химиялық элементтердің периодтық жүйесі,оқулық, есептер 

жинағы,натрий металы, су, сынауықтар, ақ қағаз, түрлі-түсті қаламсаптар.
Оқыту әдістері: Оқытудағы жаңа тәсілдер,диалогтік әдіс                                                                                              
Сабақ барысы:

Сабақ кезеңдері Мұғалімнің әрекеті Оқушының әрекеті
І.Ұйымдастыру

ІІ.Үй тапсырмасын 
тексеру

ІІІ.Жаңа сабақ 
материалы

Оқулықпен жұмыс

ІV.Бекіту

Зертханалық
тәжірибе

V.Үйге тапсырма

VI.Бағалау
Рефлексия

Оқушыларды түгендеу,сәлемдесу

S элементтердің атом құрылысындағы  ұқсастық 
қандай?Сілтілік металдарға нелер жатады?Сілтілік жер
металдар дегеніміз не?
Калий және кальций элементтерін 
салыстырыңдар.Оларда қандай ұқсастықтар мен 
айырмашылықтар бар?
1-топ Табиғатта таралуы
2-топ Физикалық қасиеттері
3-топ химиялық қасиеттері
4-топ алынуы,қолданылуы
*Химиялық қасиеттерін көрсететін реакция 
теңдеулерін жаздырады
*есептер шығаруға тапсырма береді

1.Калий мен натрийге салыстырмалы сипаттама 
беріңдер
2.Табиғатта натрий қандай қосылыстар құрамында 
кездеседі?
3.Натрий және калий қосылыстарының тірі 
организмдердің тіршілігі үшін маңызы неде?
4.Галит дегеніміз не?
5.Натрий хлоридінің көп кездесетін жері қайда?
6.Натрий және калий қайда қолданылады?
Натрийдің сумен әрекеттеуі
тәжірибе жүзінде көрсетіледі.Реакция нәтижесінде 
сутек газы бөлінгені және сілті түзілгеніне оқушылар 
көз жеткізеді

§5.2;  № 7, №8 есептер

-Жаңа сабақ материалы түсінікті болды ма?
-Реакция теңдеулерін жазуда қиындықтар болды ма?
-Осы тақырып бойынша не білдің,нені білгің келеді?

Оқу құралдарын 
дайындайды.

Периодтық жүйені пайдалана
отырып жауап береді.
Сілтілік металдар:Li,Na, K
Сілтілік жер металдар:Be, 
Mg ,Ca, Ba 

Берілген тапсырма бойынша 
әуелі жеке,жұппен,топпен 
пікірлесе отырып,өз ойларын
еркін,анық түрде флипчартқа
түсіріп қорғайды
Дәптерге керекті реакция 
теңдеулерін жазады
3-7-есептерді шығарады

Сұрақтарға жауап береді

Реакция нәтижесін бақылау

Реакция теңдеуін жазады.
Фенолфталеин түсінің 
малина түске өзгеруіне көңіл 
аударады.

Әр шағын топ бірін-бірі 
бағалайды.
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Маңғыстау облысы  Маңғыстау ауданы
"Шетпе гимназиясы" ММ
 Биология пәні мұғалімі Дүйсенбаева Эльвира

Сыныбі: 8 Пәні: Биология
Тақырыбы: Қан топтары және қан құю
Мақсаты: Оқушыларға адам қанының топтары, тромбоциттердің құрылысы

және олардың қан ұюдағы рөлі туралы негізгі түсінік беру.
Міндеттері: Қан топтары, тромбоциттердің құрылысы мен қызметтері туралы

білім беру.
Күтілетін нәтиже: Оқушылар адам қанының топтары, қан құюдағы адам қанының 

үйлесімділігі, резус-фактор туралы білімді өз беттерімен 
меңгереді.

Әдіс-тәсілдері: Диалогтық оқыту, топтық жұмыс, АКТ, СТО
Дерек көздері: «Қан топтарының үйлесімділігі», «Қан топтарының генотиптері»

кестелері, презентация, бейнекөрініс, бағалау парағы, 
смайликтер

Тапсырмалар: «Ой шақыру», «Оқулықпен жұмыс», тест сұрақтары

Сабақтың барысы:

Сабақтың
кезеңдері

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушылардың іс-әрекеті

Ұйымдас-
тыру кезеңі
(2 мин)

1. «Өз орныңды тап»
Оқушыларды қан топтары бойынша топтарға бөлу: I, II, III, IY
топтары
2. Психологиялық ахуал орнату

Оқушылар қиылған 
қағаздарға  І, ІІ, ІІІ, ІY қан 
топтары жазылған 
қағаздарды суыру арқылы 
топтарға бөлінеді

Үй тапсыр-
масын 
тексеру
(5 мин)

«Ой шақыру»
1.   Организмнің ішкі ортасы неден түзілген?

2. Қан неден тұрады?

3. Қан қандай қызмет атқарады?

4. Қан плазмасының құрамын атаңдар.

5. Эритроциттер қандай қызмет атқарады?

6. Лейкоциттердің негізгі атқаратын қызметі қандай?

7. Фагоцитоз құбылысын кім ашты?

8. Тромбоциттердің қызметі қандай?

1.Адам организмінің ішкі 
ортасын ұлпа сұйықтығы,
қан мен лимфа құрайды
2.Қан плазмадан және қан
жасушаларынан тұрады
3.Қан тасымалдау, 
гуморальдық, жылу реттеу, 
қорғаныш қызметтерін 
атқарады
4.Құрамында 90-92% су, 7-
8% нәруыздар, 2% глюкоза,
майлар, минералды тұздар, 
т.б. болады.
5.Эритроциттер оттек пен 
көмірқышқыл газын 
тасымалдайды.
6. Организмді ауру 
тудыратын 
бактериялардың, бөгде 
денелердің енуінен қорғау.
7. 1908 жылы 
И.И.Мечниковке осы 
жаңалығы үшін Нобель 
сыйлығы берілді.
8. Қанның ұюы және қан 
кетуді тоқтату 
процестеріне қатысу.

Білу
(3 мин)

«Ой қозғау»
Оқушылардың жаңа сабаққа қызығушылығын ояту 
мақсатында «Қан топтары» бейнекөрінісі көрсетіледі.
Адам организміндегі қанның жалпы мөлшері қанша?
Қан топтары қаншаға бөлінетінін білесіңдер ме?

Оқушылар «Қан топтары» 
бейне көрінісін тамашалап,
сұрақтарға жауап береді.

 Адам организмінде
5 л қан болады. 
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Қандай жағдайда адамға қан құяды?
Жаңа сабақ: Қан топтары және қан құю

 Адамда 4 қан тобы 
бар.

 Адам көп 
мөлшерде қан жоғалтқанда 
қан құяды.

Түсіну
(6 мин)

«Шеңбер» стратегиясы бойынша мәтінмен жұмыс жасау
І-топ:    Қан құю
ІІ-топ:   Қан топтары
ІІІ-топ:  Резус-фактор
ІY-топ:  қан топтарын анықтау

«Шеңбер» стратегиясы 
бойынша оқулық мәтінімен
танысып, өз топтарына 
кезекпен түсіндіреді.

Қолдану
(12 мин)

Оқулық мәтінін және қосымша интернет материалдарын 
пайдаланып, әр топ өз тапсырмаларын постерге түсіріп, оны 
қорғайды.
І-топ:    Қан құю
ІІ-топ:   Қан топтары
ІІІ-топ:  Резус-фактор
ІY-топ:  Қан топтарын анықтау 

Оқушылар оқулық мәтінін 
және қосымша интернет 
материалдарын 
пайдаланып, әр топ өз 
тапсырмаларын постерге 
түсіріп, оны қорғайды.
І-топ:    Қан құю
ІІ-топ:   Қан топтары
ІІІ-топ:  Резус-фактор
ІY-топ:  Қан топтарын 
анықтау

Талдау
(7 мин)

«Ой толғау». Қан топтарына есептер шығару.
І-топ: Қан тобы І қыз, қан тобы ІІІ жігітке тұрмысқа шықты. 
Олардың балаларының қан тобы қандай болады?
ІІ-топ: Әкесінің қан тобы ІY, шешесі ІІ қан тобы бойынша 
гомозиготалы отбасындағы балалардың қан тобын 
анықтаңдар.
ІІІ-топ: ІІ қан тобы бойынша әйел де, еркек те гетерозиготалы
болса, олардың балаларының қан тобы ІY, ІІІ, ІІ және І 
болуының ықтималдығы қандай?
ІY –топ: Қаны І топқа жататын жігіт, қаны ІІ топқа жататын 
қызға үйленеді. Қыздың әкесінің қан тобы І. Осы некеден 
туатын баланың қанының І топ болуының ықтималдығы 
қандай? 

Оқушылар топта талқылай 
отырып есептерді 
шығарады.

Жинақтау
(5 мин)

«Ой түйін». Интербелсенді тақта арқылы ауызша тест 
сұрақтарына жауап беру.
1.Қан ұйымайтын ауру қалай аталады?
а) Пневмония   ә) Гемофилия    б) Холера
в) Дифтерия     г) Скарлатина
2.Қан беретін адам:
а) Реципиент      ә) Донор     б) Фагоцитоз
в) Пиноцитоз     г) Резус
3.Универсалды донор деп қандай қан топтарын атайды?
а) ІІ топ      ә) І топ       б) ІІІ топ
в) ІYтоп
4.Адам қанының төрт тобын ашқан және осы еңбегі үшін 
Нобель сыйлығын алған ғалым кім?
а) Э.Дженнер            ә) К.Ландштейнер                б) 
И.И.Сеченов         в) И.И.Мечников

5.Өзіңнің қан тобыңды неге білу керек?
А) Фагоцитоз үшін      ә) Пиноцитоз үшін    б) Агглютинация 
болмау үшін     
6.Адамда болатын қан топтарының саны:
а) Екі    ә) Үш    б)Төрт     в) Бес     г) Алты   
7.Донордан қан алатын адам:
А) Донор     ә) Фагоцитоз     б) Реципиент        в) Пиноцитоз   
г) Резус 
8.Агглютинация деген не?
а) Тромбоциттердің бірігіп қалуы

Оқушылар тест 
сұрақтарына жауап береді.
1-ә
2-ә
3-ә
4-ә
5-б
6-б
7-б
8-б
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ә) Лейкоциттердің бірігіп қалуы
б) Эритроциттердің бірігіп қалуы
в) Ерекше нәруыздық зат 

Бағалау
(2 мин)

ОҮБ және ОБ
Смайликтермен бағалау

Оқушылар жинаған 
смайликтерінің санына, 
сабаққа қатысына қарай 
алған бағаларын 
күнделікке қойғызады.

Кері 
Байланыс
(2 мин)

Не білемін?
Не білдім?
Не білгім келеді?

Кері байланыс парағын 
толтыру арқылы өздерінің 
бүгінгі сабақ бойынша 
түйгендерін және 
тапсырмаларды орындау 
кезіндегі қиындықтар мен 
оны қандай жолдармен 
еңсергендігімен бөліседі. 

Үйге 
тапсырма
(1 мин)

1. «Қан топтары және қан құю» тақырыбын оқу
2. Өз ата-аналарының қан топтарына байланысты мүмкін 
болатын жағдайдағы қан топтарына есептер шығару

Үй тапсырмаларын 
күнделіктеріне жазып 
алады

Маңғыстау облысы  Маңғыстау ауданы  "Шетпе гимназиясы"ММ
География пәні мұғалімі  Елеуова Акбала Алдонгаровна

Пәні: География  Сынып:6
Сабақтың тақырыбы: Өзендер
Сабақтың мақсаты: Оқушыларға өзен және оның негізгі элементтері, шоңғалдар 
мен сарқырамалар жайлы ұғым, өзен ағысының жер бедеріне тәуелділігі және 
шаруашылықтағы маңызы туралы түсінік қалыптастыру.
Міндеті: Оқушылардың дамытып оқытуға негізделген шығармашылық қиялын, 
жүйелеу, ойлау қабілеттерін дамыту, жоспар бойынша өзенге сипаттама беруге 
үйрету.
Күтілетін нәтиже: Оқушыларда өзеннің элементтері, шоңғалдар, сарқырама, өзен 

режимі, өзеннің шаруашылықтағы маңызы туралы түсінік қалыптасып, өзендерге сипаттама беруді үйренеді
Оқыту әдісі: Диалогтік оқыту, топтық жұмыс, СТО, АКТ, талантты және дарынды балаларды оқыту, жас 
ерекшелік, көшбасшылық, ОБ
Сабақтың көрнекілігі: Жарты шарлар картасы, оқулық, кескін карта, атлас, интерактивті тақта, бағалау 
парақшасы
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру Оқушыларды түгендеу. Психологиялық ахуал орнату
«Өз орыныңды тап» оқушылар 5 топқа бөлінеді
ІІ. «Ойлан тап!»
1. Берілген тізімдердің ішінен тек шеткі суларды сызып таста

Өзен Шығанақ Көл

Жылға Су қоймасы Тоған

Теңіз Мұхит Сарқырама

Батпақ Тау мұздығы Жер асты суы

Өзен каналы Қайнар Бұлақ

2. Жұмбақты шешу
Шыққанда шығыны жоқ,
Жауса жауын бүйірі тоқ.
Қыста жылтыр қақ болар,
Түртінектеп тынымы жоқ (Өзен)
ІІІ. «Ой қозғау»
1. Қазақстан аумағындағы қандай өзендерді білесіңдер?
2. Өзен жағасына саяхат жасап көрдің бе?
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IV. «Білу» Бейне көрініс көрсетіледі «Өзен»
Өзен – табиғи арна арқылы ағып жатқан ағынды су
V. «Түсіну» Оқулықпен жұмыс
• 1 - топ: Өзен бөліктері   • 2 - топ: Өзен ағысы
• 3 - топ: Сарқырамалар   • 4 - топ: Өзен режимі
• 5 - топ: Өзендердің маңызы
VI. «Талдау» Әр топтан оқушылар берілген тапсырмаларды талдап, түсіндіреді.
VII. «Қолдану»  Интерактивті тақта арқылы картада берілген өзендерді кескін картаға түсіру.
VIII. «Жинақтау»  1) Интерактивті тақтада берілген сандар арқылы сандарды атап, орынын көрсету
1. – топ: Өзен ағысының бағытын көрсет.
2. – топ: Бастауларын ата.
3. – топ: Сағасының нөмірін ата.
4. – топ: Оң жақ саласының нөмірін ата.
5. – топ: Сол жақ саласның нөмірін ата.
2) «Сәйкестендіру»  Интерактивті тақта арқылы берілген өзен элементтерін сәйкестендіру
IX. Оқушыларды бағалау. ОҮБ және ОБ
Сабаққа белсенді қатысқан оқушылар жұлдызшалармен  бағаланады.
X. Кері байланыс «БҮБ»  Оқушылар бүгінгі сабақтан білгендерін және білгісі келетіндерін жазып береді
XI. Үйге тапсырма беру.  1. §41 оқу
2. Физикалық картадағы ірі өзендерді тауып, кескін картаға түсіру.
3. Жоспар бойынша өзендерге сипаттама беру (Ніл, Амазонка, Ертіс).

* * * * * * * * * 
 Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы
 «Шетпе гимназиясы» ММ
 Психолог: Есбергенова Жансая Жаңбырбайқызы

Тренинг сабақ 

      Тақырыбы:  Өзіңді өзің танысаң – істің басы 
       Мақсаты: Жас мамандарға психологиялық қолдау көрсету, өзін-өзі тануда бағыт-
бағдар беру, ұжымда жағымды  психологиялық ахуал қалыптастыру, кәсіби 
құлшынысын арттыру, жігерлендіріп көңіл-күйін көтеру, жағымды қарым-қатынас 
орната  білуге бағыттау.  
«Сәлемдесу» тренингі (қолмен, саусақпен, шынтақпен, иықпен, тіземен, өкшемен, 

көзбен,құлақпен,мұрынмен сәлемдесу)
Кіріспе сөз   Мұғалімдік  мамандыққа жас талапкерлерді тарту – қоғамымыздың өзекті мәселесіне айналған еді.
Осы орайда ұстаздықты жүрек қалауымен таңдап, жоғары  оқу орындарын  ойдағыдай аяқтап, ортамызға келіп
еңбек жолын жаңа ғана бастап жатырған жас мамандарға  қадамдарың құтты, еңбек жолдарың сәтті болсын
деген,  ал  2-3  жылдан  бері  ширатылып,  осы  жолда  төзімділік  көрсетіп  келе  жатырған  жас  мамандарға
шығармашылыққа жол болсын деген тілектестігімді білдіре отырып,  бүгінгі «Өзіңді өзің танысаң – істің басы»
тақырыбындағы тренинг сабағымызға  қош келдіңіздер деймін!   
«Менің есімім» тренингі 
Әрбір қатысушы 1-2 мин.ішінде өзінің есімі туралы айтады, яғни есімінің қалай қойылғаны, өзіне аяулы 
есімдер, лақап есімдері және бүгінгі күнгі тренингтегі есімін айтады. 
«Саяхатқа шығу» тренингі 
Мұғалімдер шеңбер жасап отырады. Демалып келуге саяхатқа шығамыз, әр мұғалім өзімен бірге  саяхатқа керек
бір зат алып шығу керек.  Бұл арқылы өзіндік бағалау көрсетіледі, яғни  жоғары бағалау, орташа бағалау, төмен 
бағалау.  Бұл тренинг арқылы өзімізді бағалау деңгейімізді анықтаймыз. Өз – өзімізді  бағалай білсек, 
айналамыз да бізді бағалайды, сыйлайды, жағымды қарым-қатынаста болады.  Бірақ тым жоғары менмендікке 
бой алдырмауымыз  керек. 
«Балтамды тап» тренингі 
(доп беру арқылы жауап беру)  Ауылда болған жағдай. Көршінің балтасы жоғалды. Ол әрине жанындағы 
көршілерінен көреді. 
2. Балтамды тап ...
3. Алған жоқпын балтаңды 
4. Сен алмасаң кім алды? 
5. Мүмкін менің көршім алған шығар ? Осылай жалғаса береді
   Балта үйінен табылады. Кей-кездері біз осындай жағдайларға ұшырап тұрамыз. Адам  баласы қандай да бір 
жағдайға түскен кезде өзін дұрыс, сабырлы, салмақты ұстап, «ашу дұшпан, ақыл-дос, ақылыңа ақыл қос» деген 
ұстанымды ұстауы керек.  Егер ұжым бір-біріне жағымды, қамқор, ауызбіршілікті болса, балта тез табылады. 
«Фигуралар  бойынша мінез-құлықты анықтау»  психогеометриялық тест
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• (дөңес) – Ортасын кеңейте алатын адам. 
• (үшбұрыш) – Басшылықты ұнататын идеясы мол адам. 
• (төртбұрыш) – Нақтылықты үйренген көпшіл адам. 
• (тіктөртбұрыш) – Идеясын еңбегінде көрсете алатын адам. 
• (ортасы сызылған дөңгелек) – Бастық болуды армандайтын, бастық

болуға тән адам. 
• (смайлик) – Идея көтермейтін, жалпылама адам. 
• (ирек жалауша ) – Қарым-қатынасы ортаға байланысты тез өзгеретін,

құбылмалы адам. 
• (құмсағат) – Адамдарды бөлмейді, жатырқамайды. 
• (төртбағыт) – Генератор, идеясы мол, жаңалық ашатын адам. 

«Өзіңді тереңірек тани біл!» тренингі 
           Жеміс-жидектерден ұнағанын  таңдау арқылы  мінез-құлқын анықтау. Таңдауға ұсынылатын жеміс – 
жидектер: қарбыз, шие, қара өрік, шабдалы, жүзім, құлпынай, алма.
     Қарбыз – орнықты адамдар. Олар шиеленіске, жанжал, дау-дамайға  бара бермейді. Еш уақытта, еш нәрсеге 
шағымданбайды. Тұрмыс пен көңіл-күйін тек қана өз күшімен жақсартуға ден қояды. Отбасында да үлгілі, 
артық ауыз сөзі жоқ. Кейде табандылық жетіспей жатады. 
     Шие- мінезі жұмсақ, кішіпейіл адамдар. Өзгеге қуаныш пен жақсылық жасау үшін кейде өзіне зиян келтіріп 
алып жатады. Өтірік, өсек сөзге жоқ, бірақ анекдоттарды ұнатады. Өкпелеп қалуы тез. 
     Қара өрік – сынды көтере алмайтын адамдар. Олармен достық, жолдастық қарым-қатынас  орнату да 
қиындау болады. Бойларында менмендік қасиет басымдау. 
      Шабдалы- көпшіл, кез-келген адаммен тіл табыса алатын, ашық, жарқын адамдар. Сыпайылықпен 
ерекшеленеді. Тек бір кемшілігі- қиындықтарды ауыр көтеріп, кейде оны жеңуде дәрменсіздік танытады. 
     Жүзім – өзінің де, өзгенің де сырын сақтай білетін адамдар. Кей-кезде тұйық, кейде шектен тыс ашық болып 
кетеді. Мақсатты нақты қоя алады, бірақ сол мақсатқа жету үшін жігерлілік, батылдық керек. 
      Құлпынай- қонақжай адамдар. Адамдармен тез тіл табыса алады. Талғамы нәзік, ешкімге тәуелді емес. 
Дегенмен, қызғаншақтығыңыз да жоқ емес. 
      Алма- жігерлі, бірақ аздап ескі көзқарастағы адамдар. Берілген тапсырманы  тиянақты орындайды. Аздап 
ақынжанды. Өз-өзіне риза адам. 
«Шөл далада»  тренингі  (логикалық тапсырма) 
           А пунктінен шыққан ұшақ  Б пунтіне жете алмай шөл далада апатқа ұшырайды.  Адамдар аман, аздаған 
жарақаттары бар. Топ 3-ге бөлінеді. Оларда қазіргі уақытта пайдаланатын 15 зат бар, солардың ішінен тек 5 
затты таңдау арқылы жағдаяттан шығады. Дұрыс жауабы: (су, тұз, айна, пальто, кітап).  Бұл тренинг арқылы 
ұжым мүшелерінің логикалық ойлау процесін, темперамент ерекшеліктерін, айналамен қарым-қатынасын  
анықтауға болады. 

Өздерімен  бірге:
• Қалта фонаригі  Бет көретін айна 
• Қызыл, ақ түсті парашют  Үлкен полиэтилен плащь 
• Әрбір адамға жылы пальто   Барлық адамға 2л спирт 
• Әрбір адамға 2 л су  100 таблетка концентрат тұз 
• Кітап «Шөлде жеуге жарамды жәндіктер» 
• Оқталған тапанша  Бәкі (шаппа)  Аптечка   Компас 
• Шөлдің авиациялық картасы  Күннен сақтайтын көзілдірік 

Жас мамандарға  кеңес 
• Оқушылармен тегіс амандасыңыз. 
• Ұйымдастыру кезеңіне аз уақыт жұмсауға дағдыланыңыз. 
• Сабақты ерекше жігермен бастаңыз. 
• Сабақты оқушы бос болмайтындай  етіп өткізіңіз. 
• Оқушыларға материалды қызықты, мазмұнды етіп түсіндіріңіз.
• Нашар оқитын оқушыларға  өз күшіне сенуге көмектесіңіз. 
• Білім бағасын іскерлікпен дәлелдеу арқылы бағалаңыз. 
• Оқушы жоғары баға алу үшін не нәрсені көбірек білуі керек екенін айтыңыз. 

Және де жас маман
• Жеке көзқарасы бар және соны қорғай білетін маман мұғалім болуы қажет; 
• Мұғалім-білім негіздерін өз бетінше оқып, үйренуге, оқушыны баулуға міндетті; 
• Мұғалім- педагогикалық қарым-қатынаста қызмет ететін тұлға болуы керек; 
• Мұғалім әр уақытта өз білімін  толықтырып, шығармашылығын арттырып отыруға міндетті; 

Рефлексия «Бүгінгі күнге тілек», «Болашаққа тілек.»                                                                     
* * * * * * * * * 
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    Мұратбеков Жайық Қожабекұлы
    Маңғыстау облысы   Маңғыстау ауданы
     Шетпе кенті   «Шетпе гимназиясы» ММ
    Тарих, құқық пәні мұғалімі

Сыныбы: 8     Пәні: Дүние жүзі тарихы
Сабақтың тақырыбы:  ХVII-XIX ғасырлардағы Италия
Сабақтың мақсаты: Оқушыларды ХVII-XIX ғасырлардағы Италияның тарихымен
таныстыру. Қайта өрлеу дәуірінің Италияға әсері және Италияға қарсы Напалеон 
жорықтарымен таныстыру. Италияның бірігу жолдары.
Күтілетін нәтиже: Оқушылар бірлесе ынтымақпен жұмыс жасап дағдыланады.  
Оқушылар ХVII-XIX ғасырлардағы Италияның тарихымен танысады.тарихи 
оқиғаларды сабақтастыра отырып көршілес Франция елінің тарихымен танысады. 

Елдер арасындағы соғыстарды салыстыра отырып, адамзат тарихына келтірген соғыстардың зиянын көрсетеді. 
Ресурстар: Оқулық, карта, интербелсенді карта, бейнеролик, слайд және қосымша материалдар.

Сабақтың
кезеңдері Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушылардың іс-әрекеті
Кіріспе

Ұйымдастыру
кезеңі:
(3мин)

Оқушылармен сәлемдесіп, түгендеп  оқушыларды 
топтарға бөлемін. Тарихи қалалардың атаулары бойынша 
«Рим», «Неаполь», «Ватикан», «Милан» Оқушылардың 
сабақ құралдарын түгендеп жаңа сабақ басталады.
Оқушыларға сабақтың бағалану критериімен 
таныстырамын.

Оқушылар сәлемдеседі.
Оқушылар бір-біріне жақсы 
көңіл-күй сыйлайды.
Оқушылар топқа бөлінеді
Жаңа сабақтың бағалау 
жүйесімен танысады.

Үй
тапсырмасын

тексеру (5 мин)

Үй тапсырмасын тексеру үшін оқушылардан 15 сұрақтан 
тұратын тест аламын.

Тест орындайды.

Қызығушылық
ты ояту
(5мин)

Оқушылардың қызығушылығын ояту мақсатында Италия
жайлы қызықты сұрақтар қоямын. ХVII-XIX 
ғасырлардағы Италияның тарихына байланысты 
оқушыларға бейнеролик көрсетіледі.

Берілген сұрақтарға жауап 
береді.Топтар бір-бірін 
бағалайды. Италияның 
тарихына байланысты 
оқушыларға бейнеролик 
тамашалайды

Негізгі бөлім
Мағыналы

ажырату
(20мин)

  ХІХ ғасырдағы Италиянының экономикалық жағдайы 
дағдарысқа ұшырады. Италияның басты қарсыластары 
Франция, Англия алға қарыштап дамып кетті. Осының 
салдарынан Италияға Напалеон жорыққа шықты, Италия 
бірнеше иеліктерге бөлініп кетті.

Берілген тапсырманы бірігіп 
топен қорғайды. Постер 
қорғауға топтардың барлық 
мүшесі қатысады.

Ой толғаныс
(6мин)

Оқулықпен жұмыс. Оқушылар топпен тақырып 
соңындағы тапсырмаларды орындайды. (Топпен жұмыс)  

Оқушылар тапсырмаларды 
орындап,алдын ала қойылған
критерий арқылы топ 
жетекшісі топ мүшелерін 
бағалайды.

Қорытынды
(5мин)

1796 жылы басталған Италиядағы дағдарыс өндірістік 
қажеттіліктерді туындатты. Халық арасында 
буржуазиялық-демократиядық революция басталды.

Тақырып бойынша түсінген 
материалдарын талқылайды. 
Және басқа да мемлекеттерде
болған оқиғалармен 
салыстарады.

Бағалау
(2мин)

Топ жетекшісі өз топ мүшелерінің мұғалімнің алдын ала көрсеткен критерий бойынша 
бағалайды.
Оқушыларға жиынтық бағасы қойылады.

Рефлекция
(2мин)

Кері байланыс.
Сабақтан алған әсерлерін стикерлерге жазады.

Үйге
тапсырма

беру

Үйге тапсырма: ХVII-XIX ғасырлардағы 
Италия

Тапсырманы жазып алады.
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Оқушылардың бүгінгі сабақ бойынша бағалау критериі

Қ/с Оқушының аты-
жөні

Үй тапсырмасы
бойынша алған

бағасы
(Әрбір дұрыс
жауапқа бір

баллдан)

Жаңа сабақ
бойынша алған

бағасы
(Постер қорғауға

5 баллдан)

Қосымша сұрақтарға
жауап беруі

(Әрбір қосымша
сұраққа 2 баллдан)

Қорытынды
баға

1 1-13/3
2 14-18/4
3 19-24/4
4 25-30/5

Оқушының
аты-жөні

Үй
тапсырмасы
(1-10 ұпай)

Сұрақ-
жауап

(2 ұпай)

Топпен
жұмыс
(3 ұпай)

Постер
қорғау
(жеке

оқушы)
(2 ұпай)

"Бота"
жүйесімен

жұмыс
(5 ұпай)

Қорытынды
баға

         Жұбаниязова Мадина Далубайқызы
         Маңғыстау облысы  Маңғыстау ауданы
         Шетпе  кенті   «Шетпе гимназиясы» ММ
          Информатика пәні мұғалімі
          
Сабақтың тақырыбы: Тармақталған алгоритм  6-сынып 
Сабақтың мақсаты:
Біліміділік:  Шартты  операторлардың  жазылу тәртібімен  таныстыру,  тармақ-талған
алгоритмдерді жұмыс жасатып үйрету. Сабақтан алған теориялық білімдерін жүйелі
түрде тәжірибе жүзінде көрсете білу дағдыларын қалыптастыру;
Дамытушылық:  «Бота»  жүйесінде  жұмыс  жасай  білу  дағдыларын,  ойлау

қабілеттерін, өз білімдерін сауатты түрде жеткізе білуді, пәнге деген қызығушылықты дамыту;
Тәрбиелік: Оқушылардың белсенділігін арттыру, жұмыс жасау мақсатында компьютерлік сауаттылыққа, өзара
көмектесуге, өзін-өзібағалауға тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: аралас сабақ.
Сабақтың әдісі: баяндау, сұрақ-жауап, практикалық.
Сабақтың көрнекілігі:  компьютер, проектор,  презентация, кеспе қағаздар, смайликтер, постер, сергіту сәті,
тест.

Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі.
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау, тексеру.
ІІІ. Жаңа сабақты түсіндіру
ІV. Практикалық жұмыс.
V.Жаңа сабақты бекіту.
VI. Бағалау.
VII. Қорытынды.
І. Ұйымдастыру кезеңі.
А)Оқушылармен сәлемдесу.
Ә) Оқушыларды түгендеу.
Б) Жұмыс орнының сабаққа дайындығын тексеру.
В) Оқушылардың назарын сабаққа аудару.
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау, тексеру.   18 ұпай – «5»        10-17 – «4»         5-9  - «3» 
Үй тапсырмасын тексеру үшін оқушылардан өткен тақырып бойынша тест алу.
Топқа бөлу әдісі. Оқушыларды 2-топқа бөлу.  1-топ. Алгоритм   2-топ. Блок-схема
 Оқушыларды топ ережесімен таныстыру. 2-топтың жетекшісін сайлап, бағалау парақшасын тарату және әр топ
жетекшісіне критериалды бағалауды түсіндіру.

Әр топтан өткен тақырып бойынша сұрақ-жауап алу.
Сұрақтар:  Алгоритм дегеніміз не?  Блок-схема дегеніміз не?
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ІІІ.  Жаңа  сабақ.  Жаңа  сабақ  бойынша  видеоролик  көрсетіп,  тармақталған  алгоритмді  ашып түсіндіру.  Өз
өміріңде мынадай жағдайлар бірнеше рет болған шығар, мәселен, сабақ оқу керек, алайда сен компьютердегі
ойынды аяқтағың келеді. Немесе далада жаңбыр жауып тұр, сен серуенге шығасың ба, әлде шықпайсың ба?
Келтірілген мысалдар біздің ойымыздың тұжырымын көрсетеді: кейбір оқиғалар болды ма, жоқ па?
Мысал келтірейік:  Егер жаңбыр басылса, онда қолшатырды жабуға болады.  Бұл мысалдағы шарт "жаңбыр
басылды" болып табылады. Егер шарт "ақиқат" болса, біз қолшатырды жабамыз. Әйтпесе, егер шарт "жалған"
болса, онда қолшатыр ашық күйінде қалады.
Сөз  арасындағы ақиқат немесе жалған мәндерін қабылдайтын "егер" және "онда" сөздері шарт деп аталады.
Алгоритмдегі шарттарды жазу үшін >, <, = сияқты салыстыру таңбалары қолданылады.
Тармақталған алгоритм -  бұл шартқа байланысты әрекеттердің біріншісін  немесе басқасын орындайтын
алгоритм. 
Тармақталған алгоритмді жазудың екі түрі бар:  толық  және  толық емес.  Тармақталған алгоритмді жазудың
жалпы түрін және блок-схемасын қарастырайық. 
Постер қорғау. Әр топқа тапсырма беріледі. Сол тапсырма бойынша постер дайындап, 2 оқушыдан қорғайтын 
болады.

Постерге арналған сұрақтар:
1. Тармақталған алгоритм бойынша блок-схема құру. (Өздеріңіз тақырып таңдайсыздар!Кез-келген)
2. Жазған алгоритмдеріңіздің толық және толық емес 2 нұсқасын көрсетесіздер!
Сергіту сәті.Оқушыларды сергітіп, билетіп, демалту. (Жұмыр қылыш видеоролигі).
ІV. Практикалық жұмыс. Шарт бойынша орында

Оқушыларды компьютерге  отырғызып,  «Бота» алгоритмдік  жүйесімен  жұмыс жасату.  Тармақталған
алгоритм бойынша ботаны әр бағытпен жүргізіп, алманы жегізу.
V. Жаңа сабақты бекіту.Ал, енді балалар бәріміз назарымызды бері аударайық!
1. Тармақталған алгоритмді жазудың неше түрі бар және оларды ата
2. Шартдегеніміз не?
3. Тармақталған алгоритм дегеніміз не?
4. “Бота” жүйесінің негізгі модульдерін ата.
Рефлексия. Оқушылардың кері байланысы. Бүгінгі
сабақтан не ұқты, не үйренді, ұнады ма, ұнамады
ма, осының барлығын жинақтап, өз ойын стикерге
жазып, тақтаға іледі. 
VI.  Бағалау.  Оқушыларды  критериалды  тұрғыда
бағалау.
VII.  Қорытынды.  Сабақты  қорытындылау.   Үйге
тапсырма беру.
1. §3.4. Тармақталған алгоритм мазмұнын оқып
келу.
2. Дәптерге суреттегі тапсырманы орындау.
Сабақты аяқтау, оқушылармен қоштасу.

* * * * * * * * * 

Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы
"Шетпе гимназиясы" ММ  
Бастауыш сынып мұғалімі: Жұпбанова Амангул

Сынып: 3 Пәні: Әдебиеттік оқу                   
Сабақтың тақырыбы «Шегіртке мен құмырсқа» мысалы
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары:   Шегіртке мен құмырсқа» 
мысалының идеясы анықталып, өлең түрінде берілген шағын шығарманың мазмұнын 
ашылады.  Оқушылар мысалдағы негізгі ойды түсініп, жәндіктердің мінез-құлықтары 
арқылы адам бойындағы қасиеттерді ажырата алуға, баға беруге үйренеді.
 Оқушының білімі мен біліктілігі арқылы ой-өрісі дамиды, ойлау қабілеті шыңдалып, 

зеректікке, тапқырлыққа үйренеді, еңбекқорлық, адамгершілік қасиеттері қалыптасады.

Сабақтың 
мақсаттары

Барлығы: Мысалды меңгере отырып, негізгі ойды түсінеді.
Көбі: Жәндіктердің мінез-құлықтары арқылы адам бойындағы жағымды және 
жағымсыз қасиеттерді
ажырата алады.
Кейбірі: Мысалдағы іс-әрекеттерге баға бере отырып, қорытынды жасай алады.

Жетістік 
критерийлері

1. Жеке, жұптық, топтық жұмыс арқылы мысалдың идеясын ашады.
2.  Бірлесіп  жұмыс істеу дағдысын қалыптастырады. 
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3. Өздері білетін мәліметтермен бөлісіп үйренеді.
4. Жәндіктерді  салыстырып, олардың ортақ және жеке ерекшеліктерін анықтай алады.
5. Ой бөлісуге дағдыланады

Құндылықтарды 
дамыту

Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу. 

Пәнаралық 
байланыс

Өнер,дүниетану сабағы

АКТ қолдану 
дағдылары

Бейнежазба 

Тілдік 
құзыреттілік

Өлең-стих-poem,шегіртке-стрекоза-dragonfly,құмырсқа-муравей-ant

Сабақ барысы
Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар

Сабақтың басы
Ынтымақтастық 
атмосферасын 
қалыптастыру
1 минут

1.Топқа бөлу. 
2 минут

Қолдарыңды көтеріңдер – бір дейік.
Көп отырып, қатты шаршап жүрмейік.
Қолды создық, басты бұрдық – екі деп,
Қозғалыспен әрбір адам жетіледі.
Алға, артқа қарадық та – үш дедік.
Тағы жаңа жаттығулар істедік.
Түсірейік қолды төрт пен бесті айтып,
Отырайық көңілді енді марқайтып.
/Б.Бөрiбаев/
– Балалар, бір-біріміздің қолымыздан ұстап, алақан 
арқылы жүректің жылуын сезініп үйренген қандай тамаша,
қандай қуаныш!
 Суреттер біріктіру арқылы 4 топқа бөлу

Шаттық шеңбері

Сабақтың ортасы
13 минут

13 минут

2.Миға шабуыл
Абайдың,Крыловтың суретін көрсетіп: « не білеміз?» 
3.Жұмбақтарды шешу.
Бүгінгі тақырыбымыз нелер  туралы болмақ?
  «1. Ат басты,
Арқар мүйізді.
Бөрі кеуделі,
Бөкен санды. (Шегіртке)
2. Ине бел, қылқа мойын, қара батыр,
Қара тауды арқалап бара жатыр. (Құмырсқа) 
 -Енді осы шегіртке мен құмырсқа туралы не білетінімізді 
айтайық.
4.Білім алушы өзінің тәжірибесі мен оқып білгенін 
байланыстыра отырып айтады 

5.Шегіртке мен құмырсқа» суреті бейнетаспадан 
көрсетіледі. Сұрақтар:
-Бейнетаспадан нелерді көріп тұрсыңдар?
-Қандай жыл мезгілі бейнеленген?
-Шегіртке неліктен жылады деп ойлайсың?
  6.Мәтін мазмұнымен танысып шығуды ұсынылады.
( «Өзара оқыту» әдісі)
 Білім алушылар жеке іштен оқып шығады, түсінгендерін 
мазмұндап береді.

А. Құнанбаев, 
И.Крыловтың суреттері, 
слайд

Шегіртке мен құмырсқа 
суреті,слайд

АКТ,электрон
ды оқулық

Оқулық,постер,маркер

Сергіту сәті
1 минут

«Көңілді күн» әні, би қимылдарын орындау Бейне жазба

Аяқталуы

12 минут

 7.Топтық  жұмыс
1-топ. Венн диаграммасын қолдану
2-топ. 5 жолды өлең құрастыру
3-топ.Рөлге бөліп оқу
4-топ. Рөлдік ойын
Әр топ өз тапсырмалары бойынша қорғайды

 

Оқулық,дәптер,бетперде
лер
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1-топ. Құмырсқа мен шегірткені ерекшелігін салыстырады
2-топ. 5 жолды өлең құрастырады
3-топ.Рөлге бөліп оқу
4-топ. Рөлдік ойын
9.Әр топқа сұрақ дайындау.
Ротация әдісімен әр топ сағат тілінің айналуымен бір- 
бірінің жұмысын толықтырады. Әр топ өз жұмысына 
талдау жасайды
1. Құмырсқаның орнында болсаң не істер едің?
2. Өмірде шегірткеге ұқсас адамдар бола ма?
3. Шегірткенің іс-әрекеті 
4.Құмырсқаның іс-әрекеті 

Постер,маркер

Сабақтың соңы
3 минут

10.Бүгінгі мысалдағы түйінді ой не?
 Еңбекқор болу .Еңбексүйгіштікке,
шыдамдылыққа, төзімділікке, қанағатшыл болуға үйретеді.
Оқушылар өздерінің сабақтан алған әсерлерін  смайлик 
арқылы білдіреді.

смайликтер

Дифференциация – 
оқушыларға көбірек
қолдау көрсетуді 
қалай 
жоспарлайсыз? 
Қабілеті жоғары 
оқушыларға қандай 
тапсырмалар қоюды
жоспарлап отырсыз?

1. Шегіртке мен құмырсқаның іс әрекетін сипаттайтындай 
мақал-мәтел құрастырады
2.И.Крылов «Шегіртке мен құмырсқа» мысалы.(Мәтінге 
айналдырып айту)
Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін  
тексеру жоспарыңыз? 

Ой салды
Түсіндім 
Түсінбедім

Пәнаралық байланыс 
Денсаулық және 
қауіпсіздік 
техникасының сақталуы

АКТ 
Құндылықтар мен 
байланыс (тәрбие)

Қолдау көрсету.
Қабілеті жоғары 
оқушылар айтылған
сөздер мен 
сөйлемдердің 
көпшілігін дұрыс 
қайталай алады.

Оқушылар өздері жасаған  бет-бейнелеріне қарап бір-
біріне көңіл- күйлерін айтады. (қуанышты, көңілді, 
көңілсіз, ашулы)

Өнер, дүниетану сабағы
Оқушыларды бір-біріне 
деген құрмет 
көрсетуіне тәрбиелеу.

Маңғыстау облысы  Маңғыстау ауданы 
"Шетпе гимназиясы" ММ  
 Бастауыш сынып мұғалімі  Кокишева Гулзира

Пәні:  Әдебиеттік оқу   Сынып: 2                       
Тақырыбы:Құмырсқаның қанағаты (ертегі)
Мақсаты:
а) Ертегіні түсініп оқу арқылы мазмұнын өмірмен байланыстыра отырып, негізгі 
идеясын ашу;
б )Кейіпкердің іс-әрекетін дәлелдеуде өз көзқарасын көркем тілмен жеткізе алуға 
дағдыландыру; шығармашылық қабілетін жетілдіру, сабаққа белсенділігін арттыру;
в) Халық ауыз әдебиетінің үлгілерін пайдалана отырып, ауызбірлікке, ұйымшылдыққа, 

қанағатшыл болуға, жақсы қасиеттерді үйренуге тәрбиелеу;
Көрнекілігі: интерактивті тақта, слайдтар, сюжетті суреттер,
Әдісі: әңгімелеу, сұрақ-жауап, ойын, көрнекілік, іздену, талдау, 
СТО стратегиялары;
Сабақтың барысы:
1.Ұйымдастыру
а)Оқушыларды түгендеу 
ә)Психологиялық дайындық
- Ақ көңілді жүрекпен
Ақ ниетті тілекпен
Амандасып алайық
Қонақтарға ізетпен
«Ой тастау»
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- Жылдың қай мезгілі?
- Қыс айындағы өзгерістер?
- Қыс айындағы ойындар?
- Қыс туралы тағы не білесіңдер?
- Айнала аппақ, аппақ тыс
Аяз алып келді қыс
Қар атысып тоңбаймыз
«Аққала» соғып ойнаймыз
2)Үй тапсырмасын тексеру 
Сұрақ-жауап әдісі бойынша:
- Ертегіде кімдер туралы айтылады?
- Кедейге сипаттама бер?
- Бай қандай адам?
- Диірменші кімге, не үшін риза болып алтын балтасын ұсынады?
- Осы ертегі арқылы қай кейіпкердің бойындағы қасиетті өзіңе керек етер едің?
3)Жаңа сабақ 
а) Топқа бөлу /Ақ, көк,қызыл тустер арқылы /
ә) «Ой қозғау» Жұмбақ шешу
Бір балуан өзі күшті, қайраты мол, 
Өзінен үлкен затты көтерер ол.
Мейлі қыр, мейлі жота, мейлі төбе, 
Қайқаңдап аса берер бәрінен ол.
Екі ұшы жұдырақтай
Ортасы қылдырықтай. (Құмырсқа)
б) «Не білеміз?»
Қосымша деректер
Құмырсқа– жарғаққанаттылар отрядының бір тұқымдасы. Құмырсқа Жер шарында кеңінен таралған. Денесі 
бас, көкірек және құрсақтан тұрады. Басы үлкен, жақтары жақсы жетілген, ауыз аппараты кеміргіш. Көкірек 
бөлімі жіңішке, онда үш жұп аяқтары жақсы жетілген құрсақ бөлімінде шаншары мен улы бездері жақсы 
дамыған. Құмырсқалар, көбіне топтанып арнайы илеу жасап, тіршілік етеді. Әрбір илеуде аталық, аналық, 
“жұмысшы” құмырсқалар болады. Олардың иіс, дәм сезуі өте жақсы жетілген. Құмырсқадан алынатын дәрілер 
буын ауруларын, қант диабетін емдеуде, қан қысымын реттеуде қолданылады. Оңтүстік Азия елдері, Мексика 
тұрғындары құмырсқаны тағам ретінде де пайдаланады.
Оның илеуі де ем болады екен.
Балалардың қолқа безінің ісінуінде немесе басқа да ісіктерді асқындырмау үшін мына емді есте ұстаңыз. 
Таңертең ерте, күн шықпас бұрын құмырсқаның илеуінен алып, суға шымырлатып қайнатып алып, су әбден 
суыған соң илеуді шүберекке орап, ісінген орынға таңса ісікті қайтарады.
Жәндік шаққанда, ісікті, уытты қайтару үшін қара құмырсқа мен кәріқыз құртын қосып талқандап, суға езіп, 
ісінген немесе жараланған жерге таңса жара жазылады.
Аяққа жара шыққанда кептірілген қара құмырсқаны талқандап жараның аузына таңуға болады.
4.Оқулықпен жұмыс  а) Іштей оқу
- Тақырыпты қандай бөліктерге бөлуге болады?
1.Оқымыстының құмырсқа илеуіне тап болуы.
2.Құмырсқаға сұрақтар қоюы.
3.Бір жыл өткен соң.
5.Сергіту сәті. Оқыңыз қызық!
6.Сөздік жұмысы   Оқымысты - ғұлама, білімді, көзі ашық   Қанағат - барға риза болу
7.Шығармашылық тапсырма /постер қорғау/
1 топ  «Құмырсқа» сөзінен сөз шығару
2 топ  «Құмырсқа» сөзіне ребус құру
3 топ  Өлең жолдарын шығару
8. «Не білдік?»
Құмырсқаның түрлері   Құмырсқаның қоректенуі
Құмырсқаның  пайдасы, зияны, аналық,аталық,жұмысшы,қара,қызыл. Ортаны тазартады, 
емдік қасиеті бар.Улы.
9.Қорытынды"ОЙ ТОЛҒАУ"Құмырсқа қандай жәндік?
Қанағатшыл  ақылды  иісшіл  ұйымшыл  пайдалы  еңбекқор  қайратты
10.Үйге тапсырма:  1.Ертегіні сахналау  2.Құмырсқаны қатыстырып ертегі құрап келу
11.Бағалау/Бағалау парақшасы арқылы/
12.Кері байланыс /Смайликтермен көңіл –күйлерін білдіру/

* * * * * * * * * 
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Куанова Перизат Айтжановна    Ағылшын тілі пәні мұғалімі
 Маңғыстау облысы  Маңғыстау ауданы
«Шетпе гимназиясы» ММ

 Grade: 1 Number present: 10 absent:-
Theme of the lesson: Classroom objects
Learning objectives(s) that this lesson is contributing to
1.S1  make basic personal statements and simple statements about objects
1.L1  recognise short instructions for 
basic classroom routines spoken slowly and distinctly

Lesson objectives All learners will be able to:

listen and repeat the names of  all classroom objects
Most learners will be able to:
recognise and name some classroom objects
Some learners will be able to:
recognise and name all classroom objects

Success criteria to name 5 classroom objects correctly
Value links Good citizenship and positive behavior
Cross curricular 
links

Realia may represent cultural, historical images

ICT skills None
Previous learning Colours and numbers and greetings

Plan

Planned timings Planned activities (replace the notes below with your
planned activities)

Resources

Beginning
5 minutes

10 minutes

1. Hello, how are you? 
2. Review My/His/Her name is…
3. Teacher will  invite Ss to stand in a circle and to greet each 
other, to introduce each other,to count from 1 up to 10 and back 
down: 
Ss will try to guess the topic of the lesson looking at visual aids:
a book, a pen, a bag, a rubber, a ruler, a desk, a chair.

     

               

Visual aids: a book, a pen, a 
bag, a rubber, a ruler.

Middle 
5 minutes

      
     5 minutes
    

      7 minutes

Teacher will teach the names of the objects, use Vocabulary 
Cards. Get Ss to say the names after Teacher. Repeat this a few 
times. Then ask for colours and numbers. 
Ex: Show me four rulers. Show me tree pink schoolbags.
Teacher will have Ss form sentences like: This is my pen. This 
is my book. And so on.
To practice the words:
T will mime the action associated with each word (“writing” 
with a pen or pencil, “measuring” with a ruler, “reading” with a 
book) he Ss should guess the objects. Some ss could also mime 
for the whole class.

School objects cards

End
        3 minutes

 Ask students to show how many pink (blue,green,red,etc.) 
schoolbag or pens we have and so on.
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Additional information

Differentiation – how do you plan 
to give more support? How do 
you plan to challenge the more 
able learners

Assessment – how are you planning
to check learners’ learning?

Health and safety check
ICT links

Learners who already show 
fluency in the numbers 1-10 will 
be encouraged to define/explain 
the concept of zer

Fact-based observation Careful movement around the room
Boy-girl-boy-girl arrangement within 
sitting and standing circles to encourage 
positive behaviours like keeping hands 
to self. 

    Қалбаева Сания.   Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
     Маңғыстау облысы   Маңғыстау ауданы
     «Шетпе гимназиясы» ММ

Пәні: Қазақ әдебиеті   9-сынып            
Сабақтың тақырыбы: М.Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығы
Сабақтың мақсаты: Ақынның өмірі мен шығармашылығын таныстыру, өлеңдерін 
терең түсініп талдауына жағдай туғызу, ақын өміріне және шығармашылығына 
қызығушылығын арттыру, өлеңді талдауға үйрету.
Күтілетін нәтижелер: Оқушылар бірлесе ынтымақпен жұмыс жасап, өлеңнің 
мазмұнын меңгереді, біріге қорытынды жасайды. Өлеңге композициялық талдау 
жасайды, өзгелердің пікірін талдайды.
Сабақ түрі: Жаңа сабақ

Тапсырмалар: Сұрақ-жауап, өлең талдау, хат жазу
Керекті жабдықтар: Интербелсенді тақта, слайд суреттер, кеспе қағаздар, смайликтер, стикерлер
Қолданылатын әдіс-тәсілдер: Тренинг, топқа бөлу, Блум таксономиясы, портрет, Мұқағали ақынның өз 
дауысы, ақынға хат

Сабақтың барысы

Сабақ
кезеңдері

Мұғалім әрекеті Оқушының әрекеті

Оқушылармен амандасу, сыныпты 
түгендеу, сергіту, «Шаттық шеңбері», 
оқушыларға кеспе қағаздарын таратамын. 
Топ жетекшісін сайлап, бағалау 
парақшаларын үлестіремін.

Кеспе қағазда өлең жолдары жазылған, сол 
өлең жолдарын құрастыру арқылы 
Мұқағалидың «Есіңе мені алғайсың» өлеңін 
тауып, сазымен орындайды. Сол жинақталған
шумақтар бойынша оқушылар үш топқа 
бөлінеді. 

Блум 
таксономиясы
Білу Мұқағали Мақатаев кім?

Оның қазақ әдебиетіндегі орны қандай? 
Қандай шығармаларымен таныссыңдар?
Ол туралы қандай репост айтар едіңдер?

Оқушылар ол туралы білетіндерін айтады. 
Бұрын оқыған шығармаларын еске түсіреді. 
Бір өлеңін қайталайды. 

Түсіну Слайд арқылы ақын өмірімен 
таныстырамын, хронологиясын түземін, 
ақын туралы естеліктер оқимын. 
Ақынның жанды дауысындағы 1 өлеңін 
тыңдатамын (Өзі туралы таныстыру 
өлеңін мәнерге салып, оқып беремін).

Ұғымын қалыптастырады. Бұрынғы алған 
білімін толықтырады, ақын өмірімен 
тереңірек танысады. Сұрақтарға жауап береді.

Қолдану Әр топқа бір өлеңнен беремін. Оқушылар өлеңге сатылай, кешенді талдау 
жасайды, өз пайымдауларын айтады, өлеңнің 
композициялық құрылымын анықтайды, 
зерттейді. 

Талдау Оқушыларға сұрақ қоямын. 
-Неліктен Мұқағали жырлары бүгінгі 
таңда барлық адам сүйіп тыңдайтын 
шығармаға айналды?
-Ақын өлеңдері неге сағыныштан, 

Сұрақтарға жауап береді. Оқушылар себеп-
салдарын айқындайды, өз пікірлепрін айтады,
мәселені шешеді.
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түңілуден, пайымдаулардан құралады 
екен?
-Неге ақын қоғамнан көп шеттеп жүрді 
деп ойлайсыңдар?
-Неге ақын Абайды дәріптеді?
-Балалар, Мұқағали атамыз жан тебіренте 
сырласуға лайық адам ба?

Жинақтау Ендеше, оқушылар, ақынға сыр шертіп 
көрейік, хат жазайық. «Мұқағали ақынға 
хат» Осыдан ой топшылау дәрежесін 
айқындаймын. 

Оқушылар шығармашылық жұмыспен 
айналысады, аяқтағандары хаттарын оқиды. 

Бағалау Ақын деген аруақ па немене?
Сөзі әсерлі тиеді ме денеңе?!
Жаны таза жас ұрпақсың, балақай, 
Баға берші Мұқаң жазған өлеңге.
Бұл Мұқаңдар бар ма ендігі өмірде
Қайталанбас тұлға ма, әлде елес пе? 
Айтшы, достым, мынау фәни дүниеде
Ақындарша дана болу керек пе?! (Бағалау 
парақшаларын жинап, сол бойынша 
оқушыларды бағалаймын).

Оқушылар өз ойларын ортаға салады, 
Мұқағали өлеңдеріне өз бағасын береді, 
қоғамдағы орнын анықтайды. 

Қали Әсел Үмбетқызы Биология пәнінің мұғалімі 
Маңғыстау облысы  Маңғыстау ауданы 
Шетпе гимназиясы ММ 

Пәні Биология     Сыныбы: 8
Тақырыбы: Витаминдер және олардың маңызы
Мақсаты:
Білімділігі: Дәрумендердің адам өміріндегі маңызы және тамақта  дәрумендердің  
сақталуы, дәрумендерді дұрыс  пайдалану туралы оқушылардың білімін  
қалыптастыру.
Дамытушылығы: Тамақтың құрамындағы дәрумендердің адам ағзасының дұрыс 

қалыптасуына және әр түрлі ауруларға қарсы тұруын арттыратынын оқушыларға үйрету.
Тәрбиелігі:  Оқушыларды адамгершілігі мол азаматтар болуға және салауатты өмір салтын сақтауға тәрбиелеу.
Міндеттері: Дәрумендердің  құрылысы мен қызметтері туралы білім беру.
Күтілетін нәтиже: Оқушылар адам организміне қажетті витаминдер туралы білімді өз беттерімен меңгереді.
Әдіс-тәсілдері: Диалогтық оқыту, топтық жұмыс, жеке жұмыс, АКТ, СТО
Дерек көздері: «Витаминдер», «Витаминдердің негізгі топтары» кестелері, презентация, бейнекөрініс, бағалау 
парағы
Тапсырмалар: «Маған  қандай түс ұнайды ?», «Миға шабуыл», «Оқулықпен жұмыс», «Шеңбер» стратегиясы, 
«Венн диаграммасы» , «Витамин» ассоциациясы  , «Ой түйін»

Сабақтың барысы:
Сабақтың
кезеңдері

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушылардың іс-әрекеті

Ұйымдас-
тыру кезеңі

(2 мин)

1.«Маған қандай түс ұнайды ?»
Оқушыларды  таңдаған түстері бойынша 3 
топқа бөлу
Топ басшыларына бағалау парағы 
таратылады.

Оқушылар ақ, көк, қызыл түсті конфеттерді 
таңдау арқылы  І, ІІ, ІІІ топқа бөлініп 
отырады.
Топ басшылары бағалау парағына ұпайларды
жазып отырады.

Үй тапсыр-
масын
тексеру
(5 мин)

А) «Органикалық қосылыстардың 
алмасуы» кестесін тексеру.
Ә) «Миға шабуыл» 
әр дұрыс жауапқа 1 ұпай
Зат алмасу дегеніміз не?
Пластикалық алмасу дегеніміз не ?
Энергетикалық алмасу дегеніміз не?
Нәруыздар дегеніміз не?
Минералды заттардың маңызы  қандай?
Су  адам ағзасынан қалай шығарылып 

Оқулықтағы 201 – беттегі кестені толтырып 
келу.
1.Тірі ағзаларға тән қасиет
2.Биосинтез реакцияларының жиынтығы.
3.Жасуша құрамына кіретін органикалық 
қосылыстардың энергия бөлуі.
4.Организм ұлпасы жасушаларының 
түзілуіне қатысатын негізгі құрылыс 
материалы.
5.Олар зат алмасуға қатысады.
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отырады?
Қалқанша безінің ауруы ?
Денсаулық дегеніміз не?
Зат алмасу өнімдеріне нелер жатады?
Шаштың түсуі, тырнақтың сынғыштығын 
немен түсіндіре аласыздар?

6.Бүйрек, тер, өкпе арқылы шығарылады.
7.Зоб.
8.Адам ағзасындағы барлық жүйелердің 
үйлесімді жұмыс жасауы.
9.Тер, зәр, сілекей , т.с.с.
10.Адам ағзасына белгілі бір заттардың 
жетіспеуі.

Білу
(3 мин)

«Ой қозғау»  Соңғы сұраққа мән беріліп, 
жауабы талқыланады.
Жаңа сабақ: Витаминдер және олардың 
маңызы

Оқушылар «Дәрумендер» сөзіне мән беріп, 
өзара талқылайды.
Оқушылар дәптерлеріне жаңа тақырыпты 
жазып алады.

Түсіну
(6 мин)

«Шеңбер» стратегиясы бойынша мәтінмен 
жұмыс жасау
І-топ: Витаминдердің негізгі топтары
ІІ-топ: Витамин жетіспегеннен болатын 
аурулар
ІІІ-топ: Сандық мәліметтер

«Шеңбер» стратегиясы бойынша оқулық 
мәтінімен танысып, өз топтарына кезекпен 
түсіндіреді.

Қолдану
(12 мин)

Оқулық мәтінін және қосымша интернет 
материалдарын пайдаланып, әр топ өз 
тапсырмаларын постерге түсіріп, оны 
қорғайды.
І-топ: Витаминдердің негізгі тобы
ІІ-топ: Витамин жетіспегеннен болатын 
аурулар
ІІІ-топ: Сандық мәліметтер 

Оқушылар оқулық мәтінін және қосымша 
интернет материалдарын пайдаланып, әр топ
өз тапсырмаларын постерге түсіріп, оны 
қорғайды.
І-топ: Витаминдердің негізгі тобы
ІІ-топ: Витамин жетіспегеннен болатын 
аурулар
ІІІ-топ: Сандық мәліметтер

Талдау
(7 мин)

«Венн диаграммасын» толтыру Жұптық жұмыс

Жинақтау
(5 мин)

«Ой түйін»
«Витамин» сөзіне ассоциация құрастыру Жеке жұмыс

Бағалау
(2 мин)

Әр оқушыға таратылған бағалау 
парағындағы ұпайлар есептеліп, баға 
қойылады.

Оқушылар жинаған ұпайларына,  сабаққа 
қатысына қарай алған бағаларын күнделікке 
қойғызады.

Кері
Байланыс

(2 мин)
Не білемін?
Не білдім?
Не білгім келеді?

Кері байланыс парағын толтыру арқылы 
өздерінің бүгінгі сабақ бойынша түйгендерін
және тапсырмаларды орындау кезіндегі 
қиындықтар мен оны қандай жолдармен 
еңсергендігімен бөліседі. 

Үйге
тапсырма

(1 мин)

1. «Витаминдер және олардың маңызы» 
тақырыбын оқу
2. Реферат дайындау

Үй тапсырмаларын күнделіктеріне жазып 
алады

Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы
«Шетпе Гимназиясы» ММ
Математика пәнінің мұғалімі
Каржауов Саламат Мұратбайұлы

Пәні: математика     5 -сынып 
Сабақтың тақырыбы: Санның бөлігін табу. Бөлігі бойынша санды табу
Сабақтың мақсаты: 
Білімділігі: Жай  бөлшектерді,  аралас  сандарды  қосу,  азайтудан  алған  білімдерін
жүйелеу, тиянақтау, толықтыру, санның бөлігін табуды үйрету.
Дамытушылығы: Оқушылардың топпен жұмыс жасау, берілген тапсырманы тиянақты

орындау, жай бөлшекті жазу калиграфиясын таза, көркем жазу дағдыларын, математикалық тілді дамыту;
Тәрбиелілігі: Оқушыларды Абайдың өлеңдерін сыйлауға, құрметтеуге, ұйымшылдыққа тәрбиелеу.
Сабақтың көрнекілігі: парақшалар, интерактивті тақта,ДК.
Сабақтың типі: Білім мен дағдысын қалыптастыру
Сабақтың түрі: іздендіру сабағы
Пәнаралық байланыс. Қазақ тілі мен әдебиеті, өмірмен байланыс
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Сабақтың барысы: 

№
Сабақ

кезеңдері
Уақы

ты
Сабактың мазмұны

Сабақтың әдіс -
тәсілдері

I Ұйымдасты
ру бөлімі

1 мин Сәлемдесу 

II Үй 
тапсырмасы
н тексеру

4 мин

2 мин

Үй  тапсырмасын  тексеру   үшін  соған  ұқсас
математикалық диктант жазамыз. 

Математикалық диктант жауабы:

5

4
1)515)4

2

1
1)3

15

4
2)2

6

1
1)1

Бағалау шкаласы:«5»-5 «4»-4 «3»-3 «2,1»  - 2 

Математикалық
диктант, 
бағалау шкаласы

III. Жаңа сабаққа дайындық кезеңі
1 мин - Балалар сіздер әдебиет пәнінен қазақтың бас ақыны 

Абай Құнанбаевтың шығармаларымен таныссыздар. 
Ендеше «Ғылым таппай, мақтанба» өлеңінде қандай  
бес асыл қасиеттер туралы айтады. Есімізге түсірейікші. 
(Оқушы жауаптары)
- Өте жақсы балалар ендеше бүгінгі сабағымызда Абай 
атамыздың осы өлеңімен байланысты болмақ.

Ой қозғау

IV «Талап»
кезеңі

5 мин Сабақ  барысында  әрбір  кезеңге  атау  беріп,  соңында
алғашқы асыл қасиет жазылған сөзді аламыз. Ең бірінші
кезеңіміз «ТАЛАП» деп аталады, бұл кезеңде сендерге
бұрыннан  таныс  жай  бөлшектер,  олардың  қасиеттерін
білу  және  еске  түсіру  талап  ете  отырап,мына
сөзжұмбақты шешейік.
 САН БӨЛІГІ
: «Талаптыға нұр жауар»

Сұрақ - жауап

V. Жаңа сабақты түсіндіру.

 «Еңбек» 
кезеңі

10мин Келесі  кезең  «ЕҢБЕК»  де  аталады,  “Әлемнің
әміршісі – еңбек.Тек еңбекпен ғана жеміс өнбек, тек
еңбек қана бар қиындықты жеңбек» деп
Н.Ә. Назарбаев атамыз айтпақшы
бұл  бөлімде  еңбектену  арқылы  жаңа  сабақты
игереміз.

Е Ң Б Е К

Жаңа  сабақты  бастамас  бізге  бұрыннан  белгілі
білімдерімізді еске түсіруден бастасақ.
Есеп шығару.
Сары  жұмыртқа   барлық   жұмыртқаның   қандай
бөлігін құрайды?     Үштен бір
Тортты  тең  8 бөлікке  бөлдік. Түскі аста  3  бөлігін
жедік.   Торттың  қандай  бөлігі  желінді  ?  Қайсысы
үлкен?  Бүтін торт па  әлде  торттың бөлігі ме?
Білесің бе? (Мақал мәтел) Оқушылардан «Еңбек» 
сөзіне байланысты мақал сұрау. Мыс: «Еңбек – түбі 

Қызықты
суреттермен
берілген  есептер,
мысалдар,  тірек
сызбалар
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береке»
Анықтама: Санның бөлігін табу үшін санды осы 
бөлшекке көбейту керек.

VI Есептер 
шығару 
«Терең ой» 
кезеңі.

10мин

2 мин

Бұл кезең  «ТЕРЕҢ ОЙ». Бұл кезеңде терең ойлану
арқылы  есептер  шығару  дағдыларынды
қалыптастырамыз.
Оқулықпен  жұмыс:  №  1144-1158  есептерді
орындайды.
Өздік жұмыс. (кеспе парақшалар таратылады) 
Мақал: «Жол жетпеген жерге, ой жетеді»
Шығармашылық жұмыс: «Дарын» дегеніміз кім? 
Дарын деп алғыр, білімді адамды айтамыз. Ендеше 
сыныбымыздың  «Дарынды дарабозды 
анықтайық»

Амалды орында: 

4

1
20

4

3
5

2

5

5

29
4

3
5

2

5

5

4
5

4

3
5

2

5

15

12
5

4

3
5

2

5

15

5
2

15

17
7

4

3
5

2

1
2

3

1
2

15

2
8











 







 

Оқулықтан
тақтада  есептер
шығару,  кеспе
парақшалар,
өзіндік жұмыстар

VII. Пысықтау бөлімі.
 «Қанағат»
кезеңі

5 мин Келесі кезеңіміз «ҚАНАҒАТ» деп аталады. Бұл 
кезеңде жұптық тапсырма тестпен жұмыстанамыз. 
Тестпен жұмыс: 
Тест  орындаған  және  кеспе  қағаздағы
тапсырмаларды  орындаған  оқушыларды  келесі
оқушылар тексереді.
Мыс: «Қанағат – қарын тойғызар»

Жұптық  жұмыс,
тест тапсырмасы

VIII. Бекіту бөлімі.
 «Рақым» 
кезеңі

2 мин Келесі кезең «РАҚЫМ» деп алдым. Бұл кезеңде алған
білімдерімізді қорытып, бекітеміз.
Оқушылар  өз  алған  білімдерін  қорытып  постер
қорғайды.

Мазмұнды есепер,
логикалық
тапсырмалар

IX Үй 
тапсырмасын 
беру.

1 мин Үйге тапсырма: № Түсіндіру.

X Қорытындыла
у. Бағалау.

2 мин Бүгін қандай тақырыппен таныстық, не білдік? 
Сонымен оқушылар сабақ ұнадыма, ұнаса несімен 
ұнады?  Атамыздың бес асыл ісін математика 
сабағында да қайталадық.Абай атамыз  «Тегінде адам
баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген 
нәрселермен озады» деген екен. Олай болса, бізде бір
бірімізден осындай нәрселермен озатын болайық.

Оқушыламен 
әңгімелесу,  
Мұғалім сөзі
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Маңғыстау облысы  Маңғыстау ауданы
"Шетпе гимназиясы" ММ  
Бастауыш сынып мұғалімі: Мұттахиқызы Гүлжан

Пәні: әдебиеттік оқуСыныбы: 2
Сабақтың атауы К.Ахметова. Астана
Мақсаты 1. К.Ахметованың өмірімен  шығармашылығы туралы қысқаша 
таныстыру. «Астана» өлеңінің қысқаша мазмұнын ашып, өз Отандарына деген 
мақтаныш сезімдерін тудыру.
2. Сөздік қорын, тіл мәдениетін, ойын нақты жеткізуді қалыптастыру, 
дүниетанымын кеңейту.
3. Ұйымшыл болуға, туған жерін сүюге, оған құрметпен қарауға және патриоттық

 тәрбиеге баулу.
Сабақтың түрі: жаңа сабақ
Сабақтың әдісі: түсіндіру,үйрету, сұрақ-жауап, ой қозғау, көрнекі құралдар, мадақтау.
Сабақтың көрнекілігі: Астана қаласының әсем суреттері, ребус

Күтілетін нәтиже

Психологиялық 
ахуал
Танысу жаттығуы

 Шаттық шеңберіне тұрып  танысу;
Мысалы Мен Мұттахиқызы Гүлжанмын.
Гүлдей жайнаймын.

Оқушылар мұғаліммен бірге шеңбер құрып 
тұрып,өз аттарын айтып танысады және 
атының алғашқы әріпінен басталатын сын 
есім сөзіне мысал ойлайды.

Қызығушылықты 
ояту

Қайырлы күн, достым!
Қайырлы күн болсын!
Бүгінгі күн бізге 
Сәттілікке толсын!

Жаңа сабаққа деген қызығушылықтары 
оянып,ерекше ынтамен кіріседі.

Топқа бөліну

Ой қозғау

Мағынаны тану
Ребус  шешу

Миға шабуыл

Жеке жұмыс
Топтық жұмыс

Пазлдар арқылы топқа бөлінеді.

          

1-топ  - Ақорда; 2-топ –Бәйтерек; 3-топ-Тәуелсіздік; 4-топ –Мәңгілік ел;
«Кімнің мекені жақсы?» мәтініндегі негізгі ой қандай?
қорыту

Ребус шешуіндегі екі қала туралы не білесіңдер?
Алматы,Астана
Оқушылардың  ойлары тыңдалады.толықтырылады.
Күләш Ахметова кім?
Күләш Ахметова  -ақын. Ол Қырғыстан Республикасы Талас ауданында, Киров 
ауылында 1946жылы 26 сәуірде  дүниеге келген. «Ақ гүлім менің», «Жапырақ жаздың 
жүрегі» атты жыр-жинақтары жарық көрген.

Оқулықтағы Астана өлеңін іштей оқимыз.   2 мин
Әр топтан бір оқушы бір шумақтан мәнерлеп оқиды.
4-топтан бір оқушы тұтас мәнерлеп оқиды.
«Астана » өлеңін мәнерлеп оқып, мазмұнын ашу
Бұл жерде ақын ауызбірлікке,бейбітшілікке,егеменді ел болуға Отаныңды,еліңді 
қорғауға шақырып тұр.
Алматы бас қала болған кезде де біз біраз жетістіктерге жеткенбіз.Ең бастысы 
тәуелсіздікке қол жеткізгенбіз.
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Сөздік жұмыс

АКТ-мен жұмыс 
тыңдалым

Сергіту сәті
Топтық жұмыс

 Ақын өлеңдегі Алматы мен Астана сөздерін адамның көз жанарына теңеген,себебі 
Алматы мен Астана да Қазақстан Республикасының құтты мекені десек те артық 
айтқандық болмас.Алматы бұрыңғы тарихы бар астана болса,Астана қазіргі бас 
қала.Алматыда «Тәуелсіздік монументі» болса,Астанада 97 метр биіктікте орналасқан 
«Бәйтерек» монументі бар.
Саф – таза ауа.
Өзек – адамның мүшесі.
Ұлылық – үлкендік.
Түп қазық – берік орныққан
Астана   қаласы туралы слайд көру.   
-Енді осы Астана қаласының ішіне ойша  саяхат жасайық.(Астана қаласының әсем 
жерлерін көрсету)
 «Көңілді күн»әуеніне билеу
Сызбаға сүйеніп   түсіндіру.
а) Сарыарқа      ә) Алатау          б) Алматы      в) Маңғыстау
        ↓                              ↓                          ↓                         ↓
      Есіл                    Алматы             Астана               Ақтау
          ↓                                                                                  ↓        
     Астана                                                                       Каспий
          ↓
     Бәйтерек
Поэзия минуты
(Оқушылар Астана мен Алматы қалалары туралы өлеңдер оқиды)

Ой толғаныс
Жеке жұмыс

Топтық жұмыс

Бәйтеректің басына сен шықтың ба?
.......              .......                  .......
1-топ  - Ақорда;                   2-топ –Бәйтерек; 
3-топ-Тәуелсіздік;               4-топ –Мәңгілік ел;
Әр топ өз атауларын қалай түсінеді? Сол бойынша  қорғайды.

Үйге тапсырма А) К. Ахметованың «Астана » өлеңін 
мәнерлеп оқу
Ә) Астана қаласы туралы альбом жасау

Күнделіктеріне жазып алады

Бағалау Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау Бағалау парақшасын толтырады.

Кері байланыс Смайликтерді өзі қалаған нұсқаға 
жабыстырады

                            Нұрмағамбетова Гүларша Жалпақбайқызы
Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы Шетпе кенті

 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі

Сынып: 9
Сабақтың  
тақырыбы

Қашаған мен Ізім Шайырдың айтысы

Сілтеме Маңғыстау әдебиетін оқыту бағдарламасы, 9-сыныпқа арналған Маңғыстау әдебиеті 
хрестоматиясы, Жырдария.  Ж. Жетібайұлының кітабы, тақырыпқа байланысты 
материалдар

Жалпы
мақсаты

Айтыс жанрының қазақ әдебиетінде пайда болуы, дамуы, ерекшеліктері, еске түсіру, туған 
жер әдебиетінің маңыздылығын ашу, оқушыларды ойшылдыққа, адамгершілікке баулу, сөз 
өнерінің құдіреттілігін таныту, өзіндік тұжырым пікір жасай білуге үйрету

Күтілетін 
нәтиже

Әр оқушы өз туған жерінің әдебиетін танып біледі, шығармашылыққа үйренеді. Тақырып 
аясында ашық және жабық сұрақ дайындай алады, адам бойындағы жақсы  қасиеттерді 
нақты дәлелдер арқылы түсіндіре алады.

Негізгі идеялар Ситуациядан шығу жолдарды өз мүмкіндіктеріне пайдалана біледі
Тапсырмалар Мәтінді оқу, ашық және жабық сұрақтар дайындау, постер қорғау
Оқыту әдістері      CТО стратегиялары (Миға шабуыл,Гармошка,Ортада Қаламсап)

Сабақ бойынша Уақыты Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-
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мұғалімнің жазбалары әрекеті
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ең І. Ұйымдастыру.
Оқушыларға

психологиялық
ахуал туғызу

2 минут Сабаққа психологиялық дайындық жүргізу. 
Түстер арқылы топқа бөлу.

Оқушылар түстерді 
таңдайды.Топқа 
бөлінеді.

ІІ. Негізгі бөлім.
Үй тапсырмасын

тексеру

8 минут Өтілген тақырып бойынша жұптық жұмыс 
жүргізіледі.Гармошка әдісі арқылы 
оқушылардың бір-біріне сұрақ жазуын 
тапсырады.Формативті бағалауды жүргізеді.

Оқушылар бір-біріне 
қойылған сұрақтарға 
жауап жазады.Бірін-
бірі  бағалауды 
жүргізеді

ІІІ. Жаңа
сабақты ашу

10 минут Интерактивті тақта арқылы Қашаған 
Күржіманұлының ,Ізім Шайырдың 
өмірбаяны туралы мәліметтер 
көрсетіледі.Қашаған мен Ізім Шайыр 
айтысының тақырыбы мен 
ерекшелігі,тарихы ашылады.Қашаған мен 
Нұрым айтысының ,Қашаған мен Қашаған 
мен Ізім Шайыр айтысының 
айырмашылығын  салыстыра отырып 
талдайды.Айтысты толық оқу жүргізіледі.
Миға шабуыл 
Айтыс жанры туралы не білесің?
Қазіргі  айтыс ақындары ?

Айтысты толық 
оқиды. Алдыңғы 
тақырыппен 
салыстырады.Сұрақт
арға жауап 
береді.Тақырыпты 
ашады.
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Жаңа сабақ
бойынша
тапсырмалар

10
минут

 1-ші топ .Тақырып бойынша кесте толтыру 
2-ші топ. Сахналау 
3-топ. Сөз өнерінің құдіреті.Шағын 
шығарма жазу

Оқушылар топтаса 
отырып жұмыс  
жүргізеді,берілген 
тапсырмаларды 
орындайды.

Сергіту сәті

3 минут

«Зейінді тұрақтандыр» тренингі арқылы 
оқушылардың назарын сабаққа аудару 
.Мұғалім тақырыптың ішінен  т әрпінен 
басталатын сөздерді сатып алатындығын 
хабарлайды.

Оқушылар 
мұғалімнің айтқанын 
орындайды

3 минут
«Ортада қаламсап» стратегиясы арқылы 
тақырыптағы нақыл сөздерді теріп жазып 
қорытынды жасайды.

Нақыл сөздерді теріп 
жазады
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Формативті
        бағалау.

Жиынтық
бағалау

2 минут Сабаққа қатысқан барлық оқушыларға  
формативті бағалау жүргізіледі.
Тапсырмаларды нақты орындаған 
оқушыларға қойылады.

Бірін-бірі бағалауды 
жүргізеді

Кері байланыс 3 минут Мұғалім «Екі жұлдыз ,бір тілек» айтуды  
топтарға ұсынады.

Оқушылар жаңа  
сабақты 
меңгергендіктерін 
білдіреді.

Үйге тапсырма 2 минут

2 минут

«Маңғыстаудағы айтыскер ақындар» 
тақырыбына шығарма жазу

Қосымша 
материалдар іздейді

Сабақтан кейінгі
рефлексия

 Мұғалім сабақта   не сәтті, не сәтсіз 
өткендігін сұрап біледі.
     Неліктен олай болды? Сұрақ қоя отырып  
ойландырады .

Сабақта кездескен 
қиындықтарды шешу
үшін не істеймін? 
Сұраққа жауап 
іздейді.
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Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы  "Шетпе гимназиясы" ММ
Физика пәні мұғалімі: Ордабаев  Мансур

Физика & physics Сыныбы & class: 10                          

Тақырыбы & Theme Изопроцестер & Isoprocess 

Мақсаты & Purpose of the lesson: Термопараметрдердің біреуін тұрақты қылған кездегі
Менделеев-Клапейрон теңдеуі. Изопроцестердің графигін алу. 
                         
                                    

Сабақ кезеңдері: Сабақ барысы Бағалау Ресурстар
Ұйымдастыру 
&   Organizing 
time 
Тұсаукесер& 
Update time

Негізгі бөлім & 
The main section

Бекіту бөлімі & 
Fixing section

Қорытынды
Бағалау

1. Амандасу
2. Түгендеу (2-3 minute)

Үйге берілген тақырыпты KAHOOT тесттік 
бағдарламасымен жүйелеу. 
WORK ON THE KAHOOT QUIZ 
(10-14 minute)

ИЗОПРОЦЕСТЕР
Слайд бойынша сабақты үйрету 
Teach students using a slide  

Газдарда өтіп жататын көптеген 
процестердің ішінен газдың берілген
массасы үшін қандай да бір 
термопараметрлердің тұрақты 
болып қалатын кезіндегі 
процестерді Изопроцестер деп 
атаймыз. 

(10-15 minute)
Графикпен жұмыс жасау
Find the processes in a picture (loot at the slide)

Question #1:What processes are shown in the 
picture #1? Question #2: processes are shown in the 
picture #2? Question #3: What is the 
thermodynamic parameter here is the constant?
1. Есеп шығару & Solve the problem
1,33*10-9Па қысым және 100С температура 
кезіндегі ыдыстың көлем бірлігіндегі 
молекулаларының санын табыңыз
266,6 Па қысым кезіндегі ыдыстың көлем 
бірлігіне келетін сутек молекулаларының 
санын табыңдар. Оның молекулаларының 
орташа квадраттық жылдамдығы 5,76*106 
м2/с2

Сұрақтар мен қорытындылау және бағалау

Оқушылардың 
тест жұмысы 
және графиктік 
сұрақтар және 
есеп шығару 
бойынша алған 
бағалары 
қосылып орташа 
бағасы 
шығарылады. 
Суммативті 
бағалау

Физика 10
кітабы. 
Слайд - 
Presentation 
2 10.pptx
АКТ-сотовый 
телефон. 
Интерактив 
board.
Плакаттар
Internet 
Altel 4G modem
Kahoot.it web 
site for Students 
& playkahoot.it 
for TEACHER

  

Үйге тапсырма Есеп Шығару 
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Маңғыстау облысы  Маңғыстау ауданы
"Шетпе гимназиясы" ММ  
 Бастауыш сынып мұғалімі:
Ордабаева Галия Асамадиновна

Пәні:   Математика   Сынып:3
Сабақтың тақырыбы:  7-ге көбейту және бөлу.
Сабақтың мақсаты:
 Білімділік:  7-ге көбейту және бөлу тәсілі мен оқушыларды таныстыру және пысықтау, 
есептер шығару.
 Дамытушылық:  Логикалық ойлау, ауызша есептеу қабілетін дамыту, пәнге 

қызығушылығын арттыру.
Тәрбиелік:  Таза, әдемі жазуға тәрбиелеу.
Әдісі:  Түсіндіру, сұрақ-жауап, топпен жұмыс.
Көрнекілігі:  Тірек сызбасы, интерактивті тақта, суреттер.
Сабақтың барысы:
1)Ұйымдастыру бөлімі:  а) Зейін назарларын сабаққа аудару.     б) Оқу құралдарын дайындату.
2) Оқушыларды психологиялық дайындау «Ойландыру»

• Жеті саны туралы не білеміз?
• Жеті ата.  Жеті шелпек.  Жеті күн.  Жеті қарақшы.
• Жеті қандай сан?
• Тақ сан.  Қасиетті сан.

Қазақта 3, 5, 7 сандары киелі сан. Ата-бабаларымыз бұл сандарды қасиеттеп келген. Жеті ата: ата, әке, бала, 
немере, шөбере, шөпшек, немене.
Жеті кім: бүгін, ертең, бүрсігүні, арғы күні, қасиетті күн, соңғы күн, азына.
Жұма күні өз ата-бабаларымызға арнап жеті шелпек пісіреміз.

Жеті қарақшы-аспанның Солтүстік жарты шарындағы шоқжұлдыз. Жеті қарақшының жарық 
жеті жұлдызының сыртқы пішіні шөмішке ұқсайды. Және оның шеткі екі жұлдызы бойынша темірқазық 
жұлдызын табуға болады. Түнгі күзеті көп мал шаруашылығымен шұғылданатын қазақ халқы түні бойы батпай 
Темірқазықты айнала қозғалатын Жетіқарақшыны жер тараптары мен түн мезгілдерін айыруға пайдаланған. 
Жеті қарақшының ең жақсы көрінетін айлары – наурыз, сәуір айлары. Жеті қарақшы республиканың барлық 
аумағынан айқын көрінеді. 
3) Үй тапсырмасын тексеру.
      а) №5 86 беттегі тапсырманы орындау, өрнек түрінде жазу және оның мәнін табу.
                             (60+20) х 4=320                                     (40+20) х 5=300
                             (0+300) : 4=75                                        (100-0) : 50=2
б) Үй тапсырмасын қайталау, пысықтау мақсатында «Жоқ санды тап» ойынын компьютер арқылы көрсету.
                        2 х     =14                                          5 х 7=
                            х 7= 42                                                х 7= 21
                        1 х      = 28                                        35 :      = 5
                            х 7 = 28                                              :  7 = 1
4) Жаңа материалдарды түсіндіру.
    а) 1-тапсырма арқылы жаңа сабақты қарастыру.

• Сонымен біз балалар, 7 санын көбейту мен бөлудің кестесімен танысамыз.
• 7-санын 6-ға дейін көбейтуді біз білеміз бе?
• 7 санын нешеге дейін көбейте аламыз?
• 6-ға дейін.

                    7 х 7 = 7 х 6 + 7         7 х 7 = 49            49 : 7 = 7
Жетіні жетіге көбейту дегеніміз, жетіге алтыны көбейту және шыққан нәтижеге жетіні қосу. Жетіні алтыға 
көбейткенде қырық екі болады, қырық екіге жетіні қосқанда қырық тоғызға тең. 
             7 х 7 = 49                   49 : 7 = 7 қырық тоғыздың ішінде жеті жеті рет бар.
ә) Көркем жазу.
б) Сергіту сәті.
    1) Әр оқушыға жеті атасын атату.
    2) Апталық жеті күнін атау.
    3) «Жеті күн» өлеңін орындау. 
5) Оқулықпен жұмыс. 
     а) 2-тапсырманы орындау, есепті салыстыру, ұқсастығын, айырмашылығын ажырату. 
Оқушылар оқулықтағы тапсырманы іштейоқып шығады. (2 оқушыға оқытып, тыңдату)
     Барлығы -63 қой                                             Ш: 7 х 7 = 49
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     Әр тонға – 7 тері                                                  63  - 49 = 14
     Тон саны -7                                                           63 – 7 х 7
      Қалғаны - ?                                                      Ж: Қалғаны 14 тері.

Әр құлақшынға – 2 тері                                        Ш: 2 х 7 + 12 = 26
Құлақшын саны – 7                                                    7 х 2 = 14
Қалды – 12 тері                                                           14 + 12 = 26
Барлығы - ?                                                            Ж: Барлығы 26 тері
Ұқсастығы:

• Екі амалмен орындалады.
• Екеуі де тері туралы.
• Екеуінде де жеті киім.

Айырмашылығы:
• Жұмсалған тері әр түрлі (7.2.)
•  Мәндері әр түрлі.
• Бірінде барлығы белгісіз.
• Бірінде қалғаны белгісіз.

 ә)3-тапсырманы қатар бойынша орындатып,оқушыларға талдату.
8 х 7 = 56              9 х 7 = 63                  7 х 1 = 7
56 : 7 = 8               63 : 7 = 9                   7 : 7 = 1
56 : 8 = 7               63 : 9 = 7                   7 : 1 = 7
7 х 8 =56               7 х 9 = 63                   1 х 7 = 7

• Көбейтуді қандай амалмен тексердік?
• Көбейтудің өзара кері амалы бөлу амалымен.
• Көбейтудің қандай қасиеті қаратырылды?
• Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті.

Көбейткіштердің орны ауысқанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді.
б) 4- тапсырманы қатар бойынша орындау, көбейтіндінің және бөліндінің мәндерін табу.

56 : 7 = 8               63 : 9 = 7     
8 х 7 = 56              7 х 9 = 63                                

56 : 8 = 7               9 х 7 = 63                   
                                        7 х 8 =56               63 : 7 = 9            
в) Өз бетімен жұмыс.
Оқушыларға көздерін жұмдырып, 7- нің көбейту кестесін жаттату. Жаттаған кестені дәптерге жаздыру.
г) Шығармашылық тапсырмамен жұмыс.
         Ш:  9 – 7 = 2            9 х 7 = 63
               ( 2 + 7 ) = 63
         Ж: Атасы 63 жаста 7
ғ) 5- тапсырманы орындау, өрнектерді пайдаланып, тура теңдіктер құру.
                   20 : 2 + 5 = 5 х 3             120 : 10 = 4 х 3
                   90 : 3 – 2 = 7 х 4              200  : 10 = 5 х 4
д) 7 – тапсырманы орындату, мәні 24-ке тең болатын көбейтінділер жазу.

3 х 8  = 24                                 4 х 6 = 24
8 х 3  = 24                                 6 х 4 = 24

6) Математикалық кроссворд шешу.
а) Маңғыстау обылысының Қарақия ауданындағы 
кент аты?
ә)Аптаның соңғы күні.    б)Әр қазақ баласы білу 
керек.         в) 56 : 7 = ?
7.  Бекіту.
- Ал, балалар, бүгінгі сабақта біз нені білдік?
- Ауызша, жазбаша есептерді шығардық,есептерді 
салыстырдық,кроссворд шештік.
- Қай санның көбейту кестесімен және бөлу 

кестесімен таныстық?   - Жеті.
8.Үйге тапсырма.  7-нің көбейту кестесі, № 6 88 бет, 
7 санына байланысты ұғымдарды, мақал-мәтелдерді жаттап келу.

9. Бағалау.
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 Сейлова Шолпан Беккожаевна  Учитель русского языка и литературы
 ГУ «Шетпе гимназиясы»
Мангистауская область   Мангистауский район     
 
Класс: 9 Предмет: русский язык
Тема урока : Закрепление темы «БСП»
Ресурсы Учебник, дополнительный раздаточный материал
Цель обучения: Формирование умений устанавливать смысловые отношения между 
частями БСП, определять интонационные особенности этих предложений и на этой 
основе расставлять знаки препинания; совершенствование речевых, пунктуационных, 
орфографических навыков учащихся. Обучение осознанному отношению к правилам 
пунктуации, умению применять полученные знания на практике; развитие речи и 

творческих способностей обучающихся.
Критерии успешности Диалог, взаимное обучение, работа в группах и парах, взаимное оценивание
Оборудование Оценочный бланк, цифры , доска, канцелярские товары, интерактивная доска

Ход урока
Этап урока, отведенное на

них время
Деятельность учителя

Описание заданий
Деятельность учащихся Подходы к

оцениванию

Орг.момент:

Активизирующая фаза: 

Конструирующая фаза:

Констатирующая фаза:

Приветствие. Разъяснение
правил игры: ученики

получают цифры. Те, чьи
цифры составляют ответ

задачи встают.
Д/З:

Пары обмениваются
заготовленными сложными

предложениями.
Разделение на группы:

чётные цифры – А, нечётные
– В.

Задания 1 и 2

Задание 3

Задание 4

На интерактивной доске:
72-7=…

7+7+7-6=…
2030:29=…

1515-1426=…
10 м/с переведи на км/час

Участники с данными цифрами
составляют пары

Ученики в парах проставляют знаки
препинания в БСП и проверяют

напарника
О знаках препинания в БСП и

смысловых отношениях между
простыми предложениями

Тетради с выполненными заданиями
группы передают друг другу на

проверку
Продолжите предложения так,…

Перестройте БСП в СП

42
15
70
89
36

Д/задание:  Подготовить презентацию «БСП»
Рефлексия:

Задание  1. Спишите  бессоюзные  сложные  предложения,  расставляя  недостающие  знаки  препинания.
1) Не пой красавица при мне ты песен Грузии печальной напоминают мне оне другую жизнь и берег дальний
(Пушкин). 2) Далеко за Доном громоздились тяжелые грозовые тучи наискось резали небо молнии чуть слышно
погромыхивал гром (Шолохов). 3) После пяти часов погода стала портиться с моря потянул туман (Арсеньев).
4) Юноша бледный со взором горящим ныне даю я тебе три завета. Первый прими не живи настоящим только
грядущее область поэта (Брюсов).  5) Я был скромен меня обвиняли в лукавстве я стал скрытен. Я говорил
правду мне не верили я начал обманывать (Лермонтов). 6.) Тут и там рассеянно касались земли и воды лучи
солнца  упадет  луч  на  траву вспыхнет  трава  изумрудом и  жемчугом темно-синее  море  горит  изменчивыми
красками отражая щедрый свет (Горький).
Задание 2. Из самостоятельных предложений образуйте сложные бессоюзные предложения, расставляя
необходимые знаки препинания. Какие смысловые отношения возникают между частями БСП?    1)Дни
стояли ясные, холодные. Мы спали в палатке, не раздеваясь. 2) Статьи и стихотворения были на одну тему. Их
предметом был город. 3) Его страсть к путешествиям усиливалась изо дня в день. Путешествия всегда сулили
неожиданности. 4)  Вода блестела,  как черное стекло. На песочном дне были видны дорожки, проложенные
улитками. 5) Все время слышался шум воды. Это рядом с дорогой текла быстрая горная река.
 Задание 3. А-  Продолжите предложения так, чтобы получились бессоюзные сложные: а) с запятой; б) с 
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точкой с запятой.
1)Небо на востоке начало темнеть...
2) На вечерних улицах зажглись огни...
3) Молния блистала почти беспрерывно...
4) Река в половодье сильно разлилась...
5) За селом прогремел гром...
6) Вся природа дышит свежестью...
7) Воздух чист и прозрачен... 
В - Продолжите предложения так, чтобы получились бессоюзные сложные предложения с двоеточием
1. Растения освежают воздух: ...
2. Лес влияет на температуру воздуха: ...
3. Любите природу: ...
4. Прочитайте книгу В.Каверина «Два капитана»: ...
5. Я посмотрел на небо: ...
6. Я счастлив: ...
7. Об одном прошу тебя: ...

Задание 4. А -  Перестройте БСП в СП (ССП илиСПП)                                                              
1) Голос его звучал тихо, но твёрдо, глаза бл_стели упрямо. (М. Горький) 2) Избы и дворы опустели: все ушли 
на огороды к_пать к_ртофель. (К. Паустовский) 3) Стояла она долго — устали ноги и глаза. (М. Горький) 4) 
Расп_хнули окна — запах сосен вступил в в_ранду. (В. Кочетов) 5) Целый день на небе солнышко с_яет, целый 
день мне душу злая грусть т_рзает. (А. Кольцов) 6) Вот мои условия: вы ныне же публично откаж_тесь от своей 
кл_веты и буд_те просить у меня изв_нения. (М. Лермонтов)

В -   Внимательно прочитайте предложения.  Следите за правильной интонацией, которая передаёт смысловые 
отношения между частями бессоюзного предложения. Выпишите сложные предложения, в состав которых 
входят простые односоставные предложения. Определите вид односоставных предложений
1.Из-за ветра, из-за вьюги опустели все пути, не придут к тебе подруги вместе вечер провести. (М. Исаковский) 
2.Сияло небо надо мной, шумели листья, птицы пели... (И. Тургенев) 3.Голос его звучал тихо, но твёрдо, глаза 
блестели упрямо. (М. Горький) 4. Целый день на небе солнышко сияет, целый день мне душу злая грусть 
терзает. (А. Кольцов) 5.Мать широко улыбнулась: ей было приятно слышать восторженные похвалы мальчика. 
(М. Горький) 6. Я знаю: в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. (А. Пушкин)

д/З теория Задание №1 №2 №3 №4
Правильный 
знак 
препинания

5б. Каждая информация 2б. Каждое предложение 5б. 5б. 5б. 5б

130 баллов – «5»,  100 баллов – «4»,  60 баллов – «3»

* * * * * * * * * 
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 Маңғыстау облысы  Маңғыстау ауданы
 "Шетпе гимназиясы"ММ  
 математика пәні мұғалімі  Шоланова Гулзина  

8-сынып    Алгебра 
Тақырыбы:   Рационал теңдеулер
Мақсаты:  Рационал теңдеу туралы түсінік беру, бөлшек –рационал теңдеулерді 
шешуді үйрену.
Күтілетін нәтиже:  Оқушылар рационал теңдеу туралы түсінік алады,оның 
шешімдерін табудың алгоритмін  меңгереді. Бөлшектің бөлімін нөлге айналдыратын 
түбір табылса, бөгде түбір болатынын біледі.

7 модульдің 
қолданылуы

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

Әдіс-тәсілдер Диалогтық жұмыс.  Кім шапшаң? 
Қолданылатын 
ресурстар

Интербелсенді тақта, маркер, флипчарттар, оқулық,үлестірме материалдар.

Ұйымдастыру 

Сергіту 

Оқушылар сандар 1,2,3,4 арқылы топқа бөлінеді.
Әр топ өз топ басшыларын анықтайды.Топ ережесі жазылады.
«Шаттық шеңберін» құрып ,әр топ  өз тобының  мүшелеріне  жақсы тілектер айтады.

Сабақ кезеңдері Тапсырмалар Мұғалімнің 
іс-әрекеті 

Оқушылардың 
іс-әрекеті 

Білу
Қызығушылықт
ы ояту

«Кім шапшаң?»
1.Квадрат теңдеу анықтамасы ?
2. Квадрат теңдеу түрлері?
3.Квадрат теңдеудің түбірлерінің 
формуласы?
4. Виет теоремасы ?

Интертақтадан әр 
топқа  сұрақтар  
қойылады.

Сұрақтарға 
жауап беріледі 
,топ басшысы 
ұпайларын 
белгілейді.

Түсіну «Білгенге маржан...» 
Квадрат теңдеу
Толымсыз квадрат теңдеу
Келтірілген квадрат теңдеу
Рационал өрнек 

Интертақтадан  слайд 
арқылы әр түрлі 
теңдеулер көрсетіледі 
Олардың әрқайсысын 
әр топқа оқытып, 
шешулерін айтады .

Оқушылардың 
өз бетінше 
орындаулары 
арқылы жаңа 
сабақтың 
тақырыбы 
айтылады.

Қолдану Оқулықпен жұмыс 
«Рационал теңдеулер»
Постер қорғау. 

Кеспе қағаздарға 
жазылып топтарға 
тапсырмалар беріледі:
1.Рационал теңдеулер.
2.Теңдеудің түбірлері.
3.Теңдеуді шешу 
алгоритмі.
4.Рационал теңдеуді 
шешу

Әр топ өздеріне 
берілген 
тапсырмаларды 
орындайды. 
Тақтаға шығып 
жасаған 
постерлерін 
қорғайды.

Талдау Оқулықпен жұмыс 
(ауызша) №173 есеп 
№176 есеп 
І топ 

 0
2

24142





х

хх
 

Есептердің 
шығарылуы 
тексеріліп қателескен 
тұстары болса , 
ескерту жасалады.

Тапсырманы әр 
топ орындайды .
Топтан бір 
оқушы есептің 
шығарылу 
жолын 
түсіндіреді.
Барлығы 
есептердің 
шығарылуын 
меңгереді. Бөгде 
түбірдің не 
екенін біледі.
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Бұдан  1 саны бөгде түбір , демек, жауабы :-
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Жинақтау

Қорытындылау

Шығармашылық жұмыс 
Әр топтың мүшелері бір –бірден рационал 
теңдеу құрады .

Үйге тапсырма 
№174 есеп п.9. Рационал теңдеу 

Теңдеулерді 
парақшадан жасалған 
ұшақтың қанатына 
жаздырып, келесі 
топқа ұшыру 
тапсырылады. 
(Сергіту сәті)

Ұшақ қонған 
жерде отырған 
оқушы есепті 
шығарады .топта
жинақтап ,бір –
біріне 
түсіндіреді.

Бағалау Сабақты бағалау . Бағалау критерийлері 
жазылған парақты 
таратады.

Оқушыларды бағалау 
жұмысын жүргізеді.

Бағалау 
критерийлері 
жазылған 
парақты 
толтырады , 
бүгінгі сабақты 
әр бала 
өздерінше 
бағалайды.

Кері байланыс «Екі жұлдыз , бір тілек» Стикерлер 
таратылады .

Оқушылар сабақ
бойынша 
ұсыныс , 
тілектерін 
жазып, 
«Білім 
ағашына»іледі
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Маңғыстау облысы  Маңғыстау ауданы
«Шетпе гимназиясы» ММ
Музыка пәні мұғалімі   Ізтұрғанова Майра 

Сынып: 6
Тақырыбы: Қазақты әнмен тербеген Қайрат Байбосынов.
Мақсаты: 1.Қайрат Байбосыновтың өмірбаяны мен шығармашылығын 
таныстырып, күнделікті өмірде қолдана білуге үйрету арқылы музыкаға деген 
қызығушылығын ояту.
Күтілетін нәтиже: 1.Оқушылар композитордың өмірбаяны және 
шығармашылығымен танысады.
2.Топтық жұмыс арқылы оқушылардың музыкаға деген қызығушылығы артады.
Әдістері: 1. Миға шабуыл  2. Зерттеушілік әңгіме  3. Тыңдалым   4. Ой толғау

Көрнекліктер: Видеоролик, слайд, баян, музыка оқулығы, әннің сөзі, 
                           Үкілі Ыбырайдың әні «Гакку», тест сұрақтары.

Уақыт Бөлім Мұғалім іс-әрекеті Оқушылар іс-әрекеті
2 мин Ұйымдас

тыру
Оқушылармен амандасып, түгендеу. 
Оқушылардың көшбасшылығымен ынтымақтаса 
отырып, топрқа бөлу. Оқушыларға үстелдің 
үстінен ұнаған қағаздарын таңдатып, қағаздағы 
суреттерге қарай 3 топқа бөлу.

Оқушылар амандасады, топқа 
бөлінеді. 
«домбыра», «қобыз», «жетіген» 
топтарына бөлінеді.

6 мин Қызығуш
ылықты 
ояту

«Ән шырқау» 
Музыкадағы 7 дыбыстар арқылы дауысқа 
жаттығу жасау. М. Омаровтың «Анашым» әнін 3 
топқа бөліп орындау.
Видеоролик арқылы жаңа сабақты ашу. Қайрат 
Байбосыновтың орындауында Үкілі Ыбырайдың 
әні «Гакку»

Дауысқа жаттығу жасап, әнді 
орындайды. Видеороликты көріп, 
орындаушыны табу.

20 мин Мағынан
ы тану

Тақырып бойынша
«домбыра» тобына компазитордың өмірі,   
«қобыз» тобына шығармашылығы,
«жетіген» тобына ұстаздары, шәкірттері, 
жетістіктері, әндері туралы түсініктерін айту.

Оқушылар топтарға берілген 
тапсырманы орындап қорғайды.

7 мин Тыңдалы
м

Қ.Байбосыновтың орындауында Үкілі 
Ыбырайдың «Гәкку» әнін тыңдап, әннің 1 
шумағын орындау.

Оқушылар әнді тыңдап, 
орындайды.

7 мин Ой 
толғаныс

Өз білімдерін тексеру мақсатында қорытынды 
тест сұрақтары беріледі.

Топтар тест сұрақтарына жауап 
бере отырып, әр топ бір-бірлерін 
тексереді. Дұрыс жауабы тақтада 
жазылып тұрады.

3 мин Қорытын
ды

 Бағалау
 Үйге тапсырма
 Кері байланыс

Бағалау парақшалары арқылы 
қорытынды бағаларын күнделікке
қойғызады.
Кері байланыс «Блоб» ағашына 
ілінеді. Оқушылар бүгінгі 
сабақты қаншалықты 
меңгергендігі туралы ағашқа 
стикерге жазып жапсырады

Тест сұрақтары:
1. «Қазақстан камератасы» ансамблі қай жылы құрылды?
а) 1990 жылы      б) 1995 жылы           в) 1997 жылы
2. Айман Мұсаходжаева қандай аспапта ойнайды?
а)фортепиано           б)скрипка         в)виолончель
3. Қазақ ұлт аспаптар оркестрінің алғаш ұйымдастырушысы?
а)А.Жұбанов            б)Н.Тілендиев        в)Е.Брусиловский
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4. Квинтет ансамблінде қанша аспап бар?   а) 3         б)4           в)5
5. Қазақстанда консерватория қай жылы ашылды?
а) 1932 жылы          б) 1934 жылы         в) 1944 жылы
6. Халық композиторларының әншілік мұрасын жалғастырған кім?
а) М. Мұхамедиқызы          б) Н. Үсенбаева           в) Қ. Байбосынов
Жауаптары: 

1 2 3 4 5 6
в б а в в в

Бағалау бетшесі:
Топ басшысы:___________    Топ аты:_____________

Топ 
мүшелері

Ән шырқайық Ой 
толғау

Зерттеушілік 
әңгіме

Тыңдалым Тест Қорытынды

Көк түс- «5», сары түс  – «4», қызыл түс –«3» 

Критерийлер Төмен Орташа Өте жақсы Қорытынды
Топтың 
ынтымақтастыққа жұмыс
істеуі

3 4 5

Тапсырманы дұрыс 
орындауы

3 4 5 22 ұпай- 5
16 ұпай-4
12 ұпай-3

Жұмысты қорғау барысы,
шеберлігі

3 4 5

Тест сұрақтарына нақты 
жауап беруі

3 4 5

 Оразова Жазықхат Бекмағанбетқызы
Мангистауская область   Мангистауский район
 Поселок Шетпе  ГУ «Шетпе гимназиясы» 
 Учительница начальных классов
 
УРОК 5     Моя одежда
КЛАСС:1 Количество присутствующих:
Количество отсутствующих:

Цели обучения, 
которым 
посвящен урок

1.1.1.1.Внимательно слушать, понимать речь и правильно реагировать на нее 
(использование мимики и жестов, выполнение действий).
1.1.2.1.Понимать значение  знакомых слов, имеющих отношение к повседневной жизни.
1.1.3.1.Отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстраци/картину/схему к 
прослушанному сообщению (в медленном темпе) с помощью учителя.

Учебная цель Уметь слушать, понимать речь и правильно  реагировать на нее. Знать и применять слова-
названия одежды в соответствии с  временами года.

Предполагаемый
результат

Все учащиеся смогут:

понимать значение слов, обозначающих сезонную одежду; называть времена года и 
соответствующую одежду; употреблять в речи названия сезонной одежды. 

Большинство учащихся  смогут:
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составлять диалог (3-4 фразы) об использовании сезонной одежды;
внимательно слушать  рассказ учителя;
понимать значение слов, обозначающих сезонную одежду в рассказе.

Некоторые учащиеся смогут:

придумывать простые предложения о сезонной одежде;
внимательно слушать, комментируя услышанное;
обсуждать значение услышанных слов, названия сезонной одежды.

Языковая цель Полиязычие: одежда-киім-clothing.
Основные термины и словосочетания:
осень-күз                        кепка-күнқағар
зима-қыс                         сапоги-етік
весна-көктем                  майка-майка
лето-жаз                         сандалии-сандал
Используемый язык для диалога/письма на уроке:
-Это одежда для зимы?
-Да, это зимняя одежда.
-Это одежда для весны?
-Да, это весенняя одежда..
-Это одежда для осени ?
-Да, это осенняя одежда.

Материал 
прошедших 
уроков

Учащиеся должны быть знакомы со словами по темам «Приветствие», «Автопортрет», 
«Одежда» на русском языке, а также владеть лексикой, необходимой в  повседневной 
жизни, дома и в школе. 

Планируемое 
время

Запланированная деятельность Ресурсы

Начало урока.
9 мин.

1.Организационный момент.
Приветствие учащихся.
Собрались все дети в круг.
Я - твой друг и ты - мой друг!
Дружно за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.
Мы за руки возьмёмся,
Друг другу улыбнёмся.
Мы по кругу пойдём.
Хоровод заведём.(ходьба по кругу)
С добрым утром,глазки!
Вы проснулись?
С добрым утром, ушки!
Вы проснулись?
С добрым утром, ручки!
Вы проснулись?
С добрым утром,ножки!
Вы проснулись?
Глазки смотрят.
Ушки слушают,
Ручки хлопают,
Ножки топают.
Ура, мы проснулись
2.Актуализация знаний.
(К) Учащиеся называют  одежду, в которой они ходят дома, 
составляют простое предложение о своей одежде. (Учитель 
обращает внимание на сезонную одежду.)
(К,Ф)Учащиеся оценивают  их рассказы с помощью 
жестов/выражения лица (мимики).
Сообщение темы урока.
Учащимся предлагается посмотреть видеоролик о временах года. 
Как вы думаете, какова тема урока и какие  можно поставить  цели 
на уроке?
(Учащиеся формируют тему и цели урока, учитель, корректируя, 

Видеоролик 
«Времена 
года». 
Video.sibnet.tu
Video930127-
smena_vreen_g
oda

Физминутка 
(электронное 
пособие). 
Pedsovet.su/loa
d/244-1-0-
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озвучивает тему урока.)
Сегодня на уроке мы будем учиться рассказывать об одежде для 
определенного времени года. Для этого нам необходимо 
познокомиться с новыми словами.
Физминутка (электронное пособие)

10047

Середина урока.
20 мин. №1  Посмотри на  картинки. Какая одежда  нужна Асель, а какая-

Санату? Послушай. Повтори и запомни

3.Работа с учебником.
(К) Учащиеся рассматривают картинки о временах года, 
соотносят их с одеждой.
Работа со словарем.
Учитель называет слова,  учащиеся повторяют. Соотносят 
одежду с соответствующим временам года под руководством 
учителя. Учитель вывешивает иллюстрацию с названием на 
доску.
(Д) Используйте словосочетания при названии сезонной одежды,
например:
-Пальто-это одежда для зимы?
-Шорты-это одежда для лета?
-Куртка-это одежда для весны?
Физминутка.
Учитель предлагает  собрать  картинки по пазлам.
Объединиться по группам: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», 
выбрать соответствующую одежду и назвать ее.
(Г) Из предложенных видов одежды выбрать только ту, что 
подходит к данному времени года.
Игра на внимание.
Учитель называет одежду и соответствующее время года (иногда
ошибочно) . Учащиеся при правильном ответе учителя  кивают 
головой, при неверном ответе учителя с помощью жестов и 
мимики дают понят, что он ошибся. Усложнение задания: 
называют предмет одежды, используя диалог. Составляют 
простое предложение (Это летнее платье.Это зимнее  пальто. Это
теплая куртка). Упражнение для менее способных: учащиеся 
используют  отдельные слова для описания одежды.
(Ф)Учитель читает диалог в учебнике, учащиеся 
повторяют.4.Работа в рабочей тетради.
-Соедини стрелками соответствующую одежду с временем года. 
Почему?
-Обведи по пунктиру фигурки. Заштрихуй.

Учебник, задание
1.
Предметные 
картинки для 
словаря. 
Учебник, задание
2.

Учебник, задание
3

Картинки 
«Времена года»
Картинки 
«Одежда»

Рабочая тетрадь

Конец урока.
2 мин.

Итог урока.
Вспомните, чему вы научились на этом уроке, что было для вас 
сложным, легким в исполнении.
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      Қылышова Назым Үсенқызы
      Маңғыстау облысы   Маңғыстау ауданы
     «Шетпе гимназиясы» ММ
     Ағылшын тілі пәні мұғалімі

The theme of the lesson: Parts of the body (Дене мүшелері)
Form: 4
The aims of the lesson:
Educational: to teach pupils how to make up sentences in Past simple , to use regular and 
irregular verbs;
Developing: to develop pupils’ pronunciation skills and critical thinking;
Upbringing: to bring up pupils to be attentive and follow the classroom rules;
Methods of teaching: critical thinking, explanation, demonstration, presentation,  games.

Visual aids: posters, pictures, smiles, flashcards, active board, CD disks,presentation.

The procedure of the lesson:
I. Organization moment 
Good afternoon, dear pupils! I’m glad to see you. Sit down, please. 
T: - Who is on duty today?
- Who is absent?
- What date is it today?
- What day is it today?
- What season is it now?
- What are the winter months?
- What is the weather like today?
- Do you like winter? Why? 
Are you ready? Let’s begin our lesson.
Before beginning our lesson I want drill your speech and divide you into groups. Come to the board and make a circle. 
You must choose the letters.
(On the board will be hung letters. They have to reorder the letters and make a word “EARS” AND “EYES”). The 1st 
group will be EARS. The 2nd group will be EYES.
II. Checking homework 
- Dear pupils! Look at the active board. There are given the sentences. Write them in correct form. Make the 
affirmative, negative sentences and questions.
1. He / a dictation / write. 
2. The train / the station / leave. 
3. She / high temperature / have . 
4. His mother / a teacher / be . 
5. We / our holiday / don’t enjoy. 
7. Abai / the door / do not close. 
9. She / speak / English ?
10. You / do / homework?
III. Presentation of the new theme.
1) Introducing the new words 
- Lets learn the new words:
a head     a face    a forehead  an eye  a nose  a mouth  an ear  a chin  a neck  a tooth (teeth)
an arm   a leg
Listen to the speaker and repeat new words. Now look at the active board and match the pictures.
2) Listening. The work on text.

IV.Physical exercise (video)
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.
And eyes, and ears, and mouth,
And nose. 
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

V.Knowledge practice 
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1)Speaking.. Look at the questions written on the slide. You should answer them. Write in your copybooks. 
Answer the questions:
a.What are the main parts of the body?
(a head, a trunk and limbs)
b. Which parts are there on the head?
(a face,a forehead,an eye,a nose,a mouth,an ear,a chin)
c. How many teeth do you have?
(twenty-eight)
2) Making a cluster on the active board.
Head Trunk Limbs 
VI.The proverbs ( slide).
Two _____ are better then one. – Одна голова хорошо, а
две лучше.
Don’t look a gift horse in the ____. –Дареному коню в 
зубы не смотрят.
A sound mind in a sound ____. –В здоровом теле
здоровый дух.
VII.Control of understanding
Look at the screen and complete the crossword .Listen to
me attentively. You must translate the words in 3
languages.
Down: 1) бас 2) бет 3) көз 4) ауыз 
Across: 2) маңдай 5)құлақ 6) мұрын 7) тіс
VIII.Writing Practice ( slide)
The pupils write the missing letters in the words:
B*dy mou**
F*ce h*ir
No* е *ar
He*d s*oul*er
Fo*t e*e

IX. Reflection. Well, let’s conclude our lesson. What have you learnt today? 
- I learned …
- It was interesting …
- It was difficult for me …
- I understood …
- It surprised me …

X. Home work. 
Your home task is to learn the vocabulary
Your marks for today …
Our lesson is over. Thank you for attention.
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МАЗМҰНЫ

АРДАГЕР ҰСТАЗДАР

1. Мусабаев Бекбосын Балықбайұлы 
2. Сарсенбаев Ағатай Оразбайұлы
3. Дүйсембаева Аққалам Үркімбайқызы
4. Сатанбаева Жанира Қайысбаевна
5. Қондыбаева Рая Дендерқызы

Маңғыстау облысы,   Маңғыстау ауданы
Шетпе кенті  «Шетпе гимназиясы» ММ

1. Нұрмағамбетова Гүларша  Жалпакбайқызы  
2. Алишбаева Зинеш Жакаевна
3. Ахметова Айымгүл Болатовна
4. Әділбек Жазира Әділбекқызы 
5. Байназарова Кама Асылбековна
6. Бекболатова Жанира Кайыржановна
7. Буданбаева Оразбибі
8. Дүйсенбаева Эльвира
9. Елеуова Акбала Алдонгаровна
10. Есбергенова Жансая Жаңбырбайқызы
11. Мұратбеков Жайық Қожабекұлы
12. Жұбаниязова Мадина Далубайқызы
13. Жұпбанова Амангул
14. Кокишева Гулзира
15. Куанова Перизат Айтжановна
16. Қалбаева Сания
17. Қали Әсел Үмбетқызы
18. Каржауов Саламат Мұратбайұлы
19. Мұттахиқызы Гүлжан
20. Нұрмағамбетова Гүларша Жалпақбайқызы
21. Ордабаев  Мансур
22. Ордабаева Галия Асамадиновна
23. Сейлова Шолпан Беккожаевна
24. Шоланова Гулзина  
25. Ізтұрғанова Майра 
26. Оразова Жазықхат Бекмағанбетқызы
27. Қылышова Назым Үсенқызы
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