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ЖЕТЕЛЕЙТІН ЫРЫСЫМ 

 

Нҧрғалиев Талант Қҧмашҧлы   

Педагогика ғылымдарының кандидаты,  

КАЗна корреспондент мҥшесі 

«Қҧмаш Нҧрғалиев атындағы гимназиясы» КММ  

ШҚО, Кҥршім ауданы , Боран ауылы  

 «Кімде-кім білім беру саласында қызмет етсе,  

ол Қазақстанның ертеңі үшін қызмет етеді». 

Н.Ә.Назарбаев. 

Ғасырдың қайта тумас қаһарманы. Әр дәуір ӛзінің қайталанбас тарихи 

тұлғаларын тудырады.Уақыт ӛтеді, замана озады.  

Алдыңғы толқын ағалар,  

Кейінгі толқын інілер. 

Кезекпенен ӛлінер, 

Бұрынғыдай кӛрінер, - деп, дана Абай жырлаған 

кейінгі ұрпақ алдынғы толқын ағаларының ұлағатын  ӛнеге етіп, ізгі ісін 

жалғастырады. Бұл - айнымас, бұлжымас ӛмір заңдылығы. Қазақ халқы тумысынан 

үлгі тұтар ақылгӛй де данышпан тұлғалардан кенде болып кӛрген емес, Аллаға 

шүкір! Бағзы дәуірдегі Білге қаған мен Күлтегін, Әл Фараби мен Ұлықбек, Абылай 

мен Бұқар бастаған ұлы кӛшті Абай менен Шәкәрім, Ахмет пенен Мағжан, батыр 

Бауыржан мен ер Тӛлеген жалғастырады десек, халық жадынан мәңгі сӛнбейтін 

жарық жұлдыздарымыздың бір парасы ғана болып саналатын бұл тізбек ұлтымыз 

жасап тұрғанда, ешқашан сиремек емес. Ұлт мүддесі менен  ұрпақ қамын  ойлаған 

халық қаһармандарының бұл қатарын туған ӛлкеміздің тӛл тумасы, ерлік пен 

ӛрлікке  толы ғибрат ғұмырымен қазақ елінің ортақ мақтанышына  айналған 

ержүрек батыр, ұлағатты ұстаз Құмаш Нұрғалиұлы да толықтырады. Отан 

анамыздың басына қара бұлт үйірілген қан майданға қайсар жүрек қаһарман небәрі 

он тоғызында аттанады. Он тоғызында тайсалмай жауға қарсы тұрды. Жан аямай 

шайқасты, екі аяқ, бір қолынан айрылып, мүгедек күйде елге оралды. Алайда 

ержүрек жеңімпаздың рухы тым асқақ, жігері мұқалмас сом болат  еді. Сол асқақ 

рух, жасымас жігер мен қайсар мінез оны жасытпады, керісінше бейбіт ӛмірдегі 

ерен ерлікке жетеледі. Ел-жұртымен қайта қауышқан Құмаш батыр тәнім жаралы 
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екен деп тағдырдан еш тайсалмады, қайта қарсы тұрды, қарсы тұрды да майдан 

даласында жасаған ерлігін екінші мәрте қайталады. Бұл ерлік – тағдырдан таяқ 

жеген кез келген пенде үшін таптырмас үлгі мен ӛшпес ӛнегенің озық үлгісі. Иә, 

бұл дәуір де ӛзінің Құмаш сынды тарихи тұлғасын жасап шығарды да, кейінгі 

ұрпаққа үлгі етті.  

Құмаш Нұрғалиұлы - ӛз ғасырының қайта тумас қаһарманы. Батырдың бұл 

қасиетін ӛз тұстастары ӛте жоғары бағалады. Ерді ер, батырды батыр, дананы дана 

айнытпай танитыны шындық қой. Жасынан білімге құштар, зерек әрі зейінді жан 

1955 жылдың шілдесінде Абай атындағы педагогикалық институтының тарих 

факультетінің сырттай бӛлімін  Қызыл дипломға тәмамдайды.Сонда институт 

ректоры Кеңес Одағының батыры Мәлік Ғабдуллин қос балдаққа сүйенген Құмаш 

Нұрғалиұлының жанына жақын келіп, жалғыз қолын алып құттықтап, құлашын кең 

жая бауырына қысады. 

- Құттықтаймын, батырым! Майданда қандай батырлық жасасаң, оқуда да 

сондай ерлік жасадың. Дүниедегі ең асыл, ең қымбат, ең бейбіт мамандық - 

ұстаздық қызметте, болашақ ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беру қызметінде 

де ерлік жасап, жемісті бола беруіңді шын жүректен тілеймін, - деп, ӛзінің шын 

лебізін тебіреніп тұрып жеткізген екен. Кейіннен қос батыр үзбей хат арқылы 

сырласып тұрды. Мәлік Ғабдуллин ӛзінің бір хатында: «Ел үшін, халық үшін 

еңбегің аса жоғары бағаланды. Үкімет саған Еңбек Қызыл ту орденін тақты. Осы 

қуанышыңмен шын кӛңілден ағалық қайырлы болсын айтамын! Кӛп жаса! Бақыт 

пен абырой басыңнан кетпесін. Сенің үлкен награда алғаныңа шын жүректен 

қуанып отырмын. Кеше майдан ері едің, бүгін еңбек ері болғаныңа мақтанамын. 

Орденіңе орден қосылсын! Құшақтап қолыңды қыстым. Ағалық сәлеммен Мәлік 

Ғабдуллин.13.10.1966 ж».   

        Иә, дананы  дана іздейді, данамен дана танысады, табысады, сырласады, 

мұңдасады, ұлт пен ұрпақ қамын ойласады. Бұл – қашаннан қалыптасқан қазақы 

дәстүр. Кезінде Құмаш Нұрғалиұлы ӛз тұстастары Сәбит Мұқанов, Ғафу 

Қайырбеков, Мұзафар Әлімбаев сынды данышпан тұлғалармен ӛте тығыз қарым-

қатынас орнатқан екен. Ақын Ғафу Қайырбеков:   

Адамда кісі-ақ еді Құмаш деген, 

   Жалғанда енді ондайлар тумас деген. 

Жүзіне бүтіндердің татушы еді-ау,  

   Жалғыз қол, екі жанар бір баспенен. 
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 Ер деген сӛз жетпеген бағасына, 

 Сан ақыл кӛрік берген санасына. 

 Тағылған жеке дара жұлдыз еді, 

 Алтайдың алтын шекпен жағасына,- 

 

деп, батыр бабаның алтын басын ардақтай жырласа, Мұзафар Әлімбаев: 

 Амансың ба, асыл бауыр Құмашым! 

 Аттың басын бізге қашан бұрасың? 

 Сӛз қозғалса Ерлік, Мәрттік хақында, 

         Күлім қағып, кӛз алдымда тұрасың,- деп, Құмаш 

Нұрғалиұлының нар тұлғасын Ерлік, Мәрттік атты қасиетті ұғымдармен 

астастырады.  

Құмаш Нұрғалиұлындай тау тұлғаның қан майдандағы және бейбіт ӛмірдегі 

ерлікке толы ғұмыры мен ерен ерлігіне тамсанған ақын-жазушылар қанша жыр-

дастандар мен поэмалар арнады. Ғафу Қайырбековтың «Тұлға», Мұзафар Әлімбаев 

«Құмашқа хат» ӛлеңдері, Зарықбай Ыбыраев «Октябрь ӛрені», Серік Ғабдуллиннің 

«Тағылымды тағдыр», Ғалым Байбатыровтың «Аңыз адам», Кӛпен Ерқасовтың 

«Қазақтың Мересьеві» поэмалары - сӛзіміздің дәлелі. Құмаш атамыздың ғибратқа 

толы тағдырын зерттей отырып, «Ұстаз», «Ашық сабақ», «Здравствуй, Солнце!» 

және «Комсомол билеті» атты 4 деректі фильм түсірілді, М.Шегендіковтың 

«Құмаштың мектебі» еңбегі, бірнеше журналистік зерттеу мақалалар мен 

кандидаттық диссертациялар жазылды. 2005 жылы Құмаш Нұрғалиұлының  

мерейтойына орай Нұрғалиева Гүл Құмашқызының басқаруымен жарық кӛрген 

Құмаш атамыздың ӛмірі мен тағдырынан, ұрпақтары және олардың қызмет 

жолынан мол мағлұмат беретін «Құмаш Нұрғалиұлына – 80 жыл. Педагогикалық 

әулет» атты  кітабы - құнды еңбектердің бірі. 

 Құмаш атаның зиялы қауым ортасында құрметі мен абыройының 

жоғарылығы сондай – Сәбит Мұқанов, Тахауи Ахтанов, Роза Бағланова, Нұрғиса 

Тілендиев,  Оралхан Бӛкей сынды тарихи тұлғалар Құмаш атамен кездесіп, кеңесіп, 

сұқбаттасып қайту үшін ауылымызға арнайы қонақ болып келіп, мектеп 

оқушыларымен де кездесулер жасаған екен. Осының барлығын  ұлағатты ұстаздың 

шәкірттеріне берген тағылымды тәрбиесі мен ұлағатты ӛнегесі деп білеміз. 

«Ӛзі ӛлсе де, атқарған ісі ӛшпеген»  Құмаш атамыз дүниеден ӛткен соң, 1992 

жылдары атақты дінтанушы ғалым Халифа Алтайдың ӛзі ауылымызға арнайы  
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іздеп келіп, орнына құран оқытып қайтқан екен.  Бұл – ұлы адамдардың бір-біріне 

деген зор құрметі мен ыстық ықыласының белгісі емес пе?! Осы жолғы сапарында 

Халифа Алтай Құмаш атаның ізбасары Талант Құмашұлына: «Ата жолын жалғаған 

ісің оң, бастаған жолың ақ болсын,» - деп ақ батасын беріп, «Құрметпен, Талант 

Құмашұлына естелік үшін...5/IV/1992ж.» деген қолтаңбасы бар «Құран әліппесі 

және иман шарттары» атты еңбегін естелікке тапсырып кетеді. Қазақта «Баталы құл 

арымас, батасыз құл жарымас» немесе «Кӛп тілеуі - кӛл» деген дана сӛздер тектен-

текке айтылмайтыны ақиқат. Аузы дуалы қарияның осы бір ақ, адал, таза ниетпен 

тілеген тілегі Алла алдында қабыл болғандай...   

Асқақ Алтайдың мұзарт шыңдарына талпынып, Марқа мӛлдірінен сусындап 

ӛскен Құмаш ердің қайтпас  қайсарлығы мен жан дүниесінің бұлақтай таза 

мӛлдірлігі - оның  бойына біткен ерекше қасиеті еді. Туған жердің тумасы, 

халқының тұғыры биік тұлғасы Құмаш Нұрғалиұлының жарқын бейнесі ұстаздан 

тәлім алған әр шәкірттің, кӛзін кӛрген замандастарының жүрегінің тӛрінен ойып 

тұрып орын алды. Иә, ерен ердің қадір-қасиетін бағалай білді ел-жұрты! Іргетасын 

ӛзі бекітіп, қабырғасын қалап, шаңырағын биікке шарықтатып кеткен киелі білім 

ордасы Құмаш ата атымен аталуының ӛзі -  тұтас бір тарих... 

Қҧмаш Нҧрғалиев атындағы гимназия атауы қалай берілді?  

...1992 жыл. Құмаш атаның дүниеден озғанына 10 жылдың шамасы болған. 

Мызғымастай кӛрінген Кеңестік қызыл империяның күйреген тұсы. Ел егемендігін 

алып, халық ғасырлар бойы аңсаған арманына жетіп, жұрт мәре-сәре күйде. Осынау 

бір аласапыран шақта ауылға, Ленин атындағы орта мектепке, білім министрі 

Шаяхметов Шайсұлтан Шаяхметұлы мен оның орынбасары Сапарбаев Бердібек 

Мәшбекұлы келеді. Мектеп директоры, Құмаш Нұрғалиевтің ұрпағы - Талант 

Құмашұлы еді. Білім беру ордасының оқу-тәрбие жұмысын жан-жақты байқаған 

Білім министрі  Құмаш ата мектебінің әлі күнге Ленин атымен аталғанына үзілді-

кесілді қарсылығын білдіріп, жергілікті биліктен аталмыш мектепке Құмаш 

Нұрғалиев атының берілу мәселесінің қысқа мерзімде шешілуін талап етеді.  

Осылайша 1992 жылдың ақпан айында, Қазақ елі Тәуелсіздік алғаннан кейін дәл 2 

айдан соң, мектепке Халық депутаттарының VI сессиясының қаулысы бойынша, 

мектепке КСРО Халық Мұғалімі, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген мұғалімі, Ленин, 

Қызыл Ту, Еңбек Қызыл Ту ордендерінің иегері, бар ғұмырын ел ертеңі мен ұрпақ 

келешегі, ұлт болашағы жолында сарп еткен Құмаш Нұрғалиевтің есімі берілді. Бұл 
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- ел Егемендігінің, қияға қанат қаққан қыран құстай Еркіндігінің бір белгісі еді. Сол 

гимназияға дәл биыл – 25 жыл.  

Тәуелсіздіктің 25 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келген гимназия 

тарихында жеңістер де, жетістіктер де  аз болған емес. Ширек ғасырда не 

атқарылды, нендей із қалдырылды деген заңды сұрақ туындамай ма, осы орайда?! 

Ӛткенді сараламай, болашақты болжай алмасымыз ақиқат. Ӛткенге кӛз жүгірте 

отырып, еліміздің еркін ғұмыр кешкен шағында жас ұрпаққа саналы тәлім мен 

сапалы білім беруде гимназияның еліміздің еңселі ертеңі үшін қосқан үлесі аз 

болмағанын байқаймыз. Құмаш ата басшылық еткен тұста Одақ кӛлемінде аты 

мәшһүр болған білікті білім ордасы гимназия аталғалы бері де ӛз тұғырынан еш тая 

қойған жоқ. Жалпы мектеп тарихында сан мыңдаған түлек білім алып, үлкен ӛмірге 

қанат қақса, олардың әрқайсысы гимназия тарихында шоқжұлдыздай жарқырап,  

келешек ұрпақ үшін ӛшпес ӛнеге болып қалмақ.   

 Құмаш Нұрғалиұлы іргетасын қалап, негізін салып кеткен білім ордасын 

басқарудың сара жолын асыл атаның ізбасары Талант Құмашұлы ӛз биігінде 

жалғастыра білді. Ӛткен ғасырдың соңындағы тоқырау заманында шамасы жеткен 

атқамінер азаматтардың кӛбі қалаға қарай ауып, ауыл-аймақтардың барлығы 

қаңырап қалғаны баршамызға аян. Сол бір қиын шақтарда жағдайы жетсе де, үдере 

кӛшкен елмен ілесе кӛшпей, «Осынау киесі бар қара шаңырақтың ендігі иесі - 

сенсің», - деп шегелеп кеткен әке аманатын арқалап қалған текті ұл - Талант 

Құмашұлы ауылда қалған жалғыз мәдениет ошағы,  жалғыз шамшырақ – мектептің 

шамын ӛшірмей, қарапайым ауыл балаларына сапалы білім, саналы тәлім беріп, 

жарқыратып жағып отырды.  Бұл – ұрпақ үшін атқарылған ұлағатты іс десек, артық 

айтқандық емес. 1990 жылдарда орын алған зілзаладан соң, ауыр апатқа ұшырап, 

күйреп қалған ғимаратты ӛз қолымен қайта қалап тұрғызған Талант Құмашұлы 

үшін гимназияның әр кірпіші, ауласында ӛскен әр тал гүлі - жанының бір бӛлшегі, 

мәпелеп ӛсірген перзенті іспетті. Кеңестік дәуірде ең жаңа технологияларымен 

КСРО кӛлемінде озық танылған Құмаш ата мектебі  жаңашыл әрі ізденімпаз Талант 

Құмашұлы басшылық еткен тұста да заманауи ақпараттық технологияларды 

меңгеруде алдына жан салмады, білікті педагог ӛзінің тың идеяларымен, озық 

тәжірибесімен республика кӛлемінде дара танылды. Білгір әрі еңбекқор басшы 

кӛбіне әлемдік деңгейдегі іс-тәжірибелерден қажетін тауып,  ӛз тәжірибесінде 

сынап кӛріп, шыққан оңды нәтижелері жайында баршамен бӛлісіп, білгенін 

ұстаздар қауымына үйретті, солайша білім сапасын барынша арттырып, ӛзі 
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басқарған білім ордасын замана кӛшінен еш қалдырмады, қайта қатарынан озық 

етті. Бүгінде гимназия жаңа ақпараттық технологияларды игерудегі қол жеткен 

жетістіктерімен мақтана алады. Білімді әрі озық тәжірибелі педагог-маман  білім 

берудегі жаңашыл педагогикасымен бӛлісіп, шетел ұстаздарымен де тәжірибе 

алмасып жатты. 2008 жылы  Талант Құмашұлы Кореяның Сеул қаласында 

іссапарда болып, жаңашыл ұстаздардың «По вопросам взаимопонимания через 

учебные пособия» атты халықаралық  форумында әлем педагогтардың алдында 

«Возможности поликультурного образования на основе инфо-коммуникационных 

технологий» атты кӛлемді баяндама жасайды.  

Жҥйелі жҧмыс жемісті болмақ. 1988 жылдан бастап Талант Құмашұлы 

басшылық еткен білім ошағы 1992 жылы гимназия атанғаннан кейін де, ӛз 

тұғырында  жұмыс атқарса, аталы-балалы Нұрғалиевтер педагогикалық әулеті 

үздіксіз 60 жыл басқарған Құмаш Нұрғалиев атындағы гимназия ел егемендік алған 

жылдары да  республика кӛлемінде озық мектептердің қатарынан кӛріне білді. 

Жалпы алғанда, Құмаш Нұрғалиұлының озық педагогикалық идеяларынан бастау 

алған,  бүгінде ширек ғасыр тарихы бар Құмаш Нұрғалиев атындағы гимназия 

жұмысы жүйелі он шақты бағыт бойынша жүрді. Үнемі шығармашылықпен, 

ізденімпаздықпен жұмыс атқаратын Талант Құмашұлының бастамасымен  бірнеше 

жобалар іске қосылды және әрбір іс ӛзінің оң нәтижелерін беріп жатты: 

  «Мультимедиа» жобасы. 1998 жылдан бастап үздіксіз жұмыс жасап келе 

жатқан  «Жас қалам», «Школьный вестник» басылымдары оқушылардың 

шығармашылығын дамытуда, болашақта  журналистік жолды таңдауға ықпал етті. 

Нәтижесінде  А.Подойников атты шәкіртіміз бүгінде республикалық телеарналарда 

басшылық қызмет етуде. Мектеп телеорталығынан ауыл тұрғындарына таратылып 

келген «Талант-TV» телеарнасы мектеп ӛмірінен жаңалықтар, мектепішілік 

мерекелік шараларды ата-аналарына таныстыру мақсатында белсенді жұмыс 

жасады. Қазіргі таңда арнаның жұмысы белгілі себептермен тоқтатылғанмен, 2008 

жылдары ғаламторда «Мектеп тарихы» атты портал ашылып, біршама уақыт 

жұмыс жасады, ал бүгінде youtube әлеуметтік желісінде гимназия тарихына 

қатысты әр түрлі мазмұнды деректер таратылуда; 

  «Мҧражай педагогикасы» деген атаумен үздіксіз жұмыс атқарып келе 

жатқан жобасы бойынша мектепте 4 мұражай ашылды. Мақсаты - жас ұрпақ 

ӛткеннен ӛнеге алып, болашақты бағдарлауға баулу. 1997 жылы ашылған Құмаш 
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ата мұражайы – мектеп жүрегі, ондағы экспонаттар мен материалдар КСРО Халық 

мұғалімі Құмаш Нұрғалиұлының ӛмір парақтарын бейнелеп, еңбек жолынан ғана 

мағлұмат беріп қоймайды,  мектеп мұғалімдерінің шығармашылық жолынан сыр 

шертеді. Онда Құмаш Нұрғалиұлы туралы жазылған еңбектер, ӛмірі және еңбек 

жолынан естеліктер, отбасылық суреттер, Құмаш атаның жекелеген заттары, әр 

жылдардағы мектеп жетістіктері, бітіруші және ЖОО түскен оқушылар туралы т.б 

деректер мектеп тарихынан жан-жақты мәлімет береді. Гимназияны кӛруге келген 

қонақтар міндетті түрде аталған мұражайға бас сұқпай кеткен емес. Жалпы 

мұражай жұмысының жүйелі жүргізілуіне Бақтикамал Алдажарқызы, Әлия 

Зарылқанқызы сынды тәжірибелі ұстаздардың қосқан үлесі зор. Гимназияда бұдан 

басқа Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне арналған «Даңқ», қазақтың бас ақыны Абай 

Құнанбайұлына арналған «Абай», Мұзтаудың мұзбалағы Оралхан Бӛкейге арналған 

және туған жер  тарихынан сыр шертетін «Ӛлкетану» залдары да жұмыс атқарады; 

  «Ландшафтылы дизайн» жобасы  мектеп ауласын гүлмен безендіру, сол 

арқылы оқушыларға эстетикалық тәрбие беру, табиғатты сүюге баулу мақсатында  

жұмыс атқарып келеді. Гүлдің жаңа түрлерін отырғызу, ӛсіру, баптау жұмыстарын 

биология пәні мұғалімдері Сарғасқаева Айгүл Болыспекқызы мен Майтпасова 

Құралай Кӛкенайқызы ӛсімдік әлеміне қызығушылығы бар оқушылармен бірлесе 

отырып  жүргізеді. Ӛткен 2015-2016 оқу жылында халықаралық ғылыми жоба 

қорғау сайысынан жүлделі орын иеленген Ермекова Динаның «Разведение фиалок 

с использованием биологическо-активных веществ в школьной лаборатории» атты 

зерттеу жұмысының ӛзі - осы істің оң нәтижелерінің бірі деп білеміз.   1994 

жылдардан бері қыркүйек айында «Гүлдер» мерекесінің жыл сайын тойлануы – 

оқушыларға берілген тәрбиенің бір саласы. Сонымен қатар гимназияның әр түрлі 

гүлдермен кӛмкерілген әдемі гүлзарлары 2008, 2011 және 2016 жж. облыстық, 

республикалық «Үздік аула» сайысына бірнеше мәрте қатысып, жүлделі 

орындарды иеленгені де - мақтан тұтарлық жайт;  

  Гимназия ӛз жұмысында оқушыларды тек гүлдер әлемімен ғана 

таныстырып қоймай,  ӛсімдіктер тіршілігіне де қызықтыра білді. Осы мақсатта 

«Мектеп технопаркі» жобасы іске қосылды. 2012 жылы мектеп жылыжайы 

салынып, онда биология пәні мұғалімдері оқушылармен бірлесе отырып, қыс бойы 

түрлі кӛкӛністер ӛсірді. Жылыжайда түрлі зерттеу жұмыстары да жүргізілді. 

Мәселен, биология пәні мұғалімі, жас маман Майтпасова Құралай Кӛкенайқызы 
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оқушысы 8-сынып оқушысы Ермекова Динамен бірлесе отырып,  бақшамызда 

ӛсетін жер бүлдіргенін жылыжай жағдайында баптау ісімен айналысып,  зерттеу 

жұмысын жазды. Орта сыныптарда басталған бұл зерттеу жұмысы кейіннен ӛз 

нәтижесін берді. 2015-2016 оқу жылында 11-сынып оқушысы Дина биология 

пәнінен мұғалімі Құралай Кӛкенайқызының жетекшілігімен жазған «Разведение 

фиалок с использованием биологическо-активных веществ в школьной 

лаборатории» атты ғылыми жобасымен Байқоңыр қаласында ӛткен халықаралық 

ғылыми жобалар сайысында жүлделі 3-орын иеленді. Бұл жетістіктердің барлығы – 

оқушыларға жан-жақты білім беру идеясының жемісі деп білеміз;. 

 Оқушыларды туған ӛлке табиғатымен таныстыру, туған жер тарихынан 

хабардар ету мақсатында қолға алынған  «Туризм» жобасы соңғы 2000 жылдардан 

бастау алады. Гимназияның жоғары сынып оқушыларынан құрылған «Ертіс» 

клубының мүшелері әлемнің әр түкпірінен туристер келіп тамашалап жататын 

ашық аспан астындағы мұражай - Қиынкеріш, Шикелмес, табиғаты тылсым 

Ашутас, Қазақстанның Швейцариясы атанған Марқакӛл ӛңірлеріне, одан ағып 

шығатын жалғыз ӛзен – Қалжыр бойына жыл сайын жазғы демалыс кезінде 

саяхатқа аттанады. Бұл саяхатқа ШҚМУ профессоры, биология ғылымдарының 

докторы, жерлесіміз  Прокопов Константин Павлович  қоса қатысып, оқушыларды 

зерттеу жұмыстарына баулиды. Нәтижесінде оқушымыз Самекенова Маралдың 

биология пәнінен «Ертіс, Қалжыр ӛзендері бойының флорасы мен фаунасы» атты 

зерттеу жұмысы жазылып, облыстық сайыста жүлделі 3-орын және Рүстемов 

Ержанның «Ашутас аймағының рекреациялық ерекшеліктері» атты жобасы да 

облыстық сайыста жүлделі 3-орын иеленді. Жалпы «Туризм» жобасының 

оқушыларды ғылыми жұмысқа баулуда, жалпы ғылымның жаратылыстану 

бағыттарына қызығушылығын оятуда тигізген оңды әсері мол; 

  Оқушыларға жан-жақты білім беруді басты мақсат етіп қойған гимназия 

жұмысында оқушылардың шығармашылық қызығушылығын ояту, оның ішінде 

ақындық қабілетін шыңдау мақсатында  ашылған  «Ақындар мектебі» жобасы да 

белсенді қызмет жасады. 2010 жылдары аудан әкімі Қ.Қ.Тӛлеубековтың  арнайы 

тапсырмасымен үйірме жұмысы жандана түсті. Нәтижесінде гимназияның ақын-

шәкірті Сейітханов Ерасыл облыстық «Дидар» газеті ұйымдастырған, Серік 

Ғабдуллин, К.Мұхамадиқызы сынды айтулы ақындармен  жыр додасына сайысқа 

түсіп, жүлделі 2-орын иеленді. Ақын оқушымыздың ӛлеңдері таңдаулы жырлар 
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қатарына қосылып, облыстық «Туған жер – алтын бесік» жыр жинағына енді. 

Қожаева Балауса атты шәкіртіміз «Мен-мамандық әлемінде», «О.Бӛкей оқулары» 

тәрізді республикалық, сайыстардың жүлдегері атанып, «Жыр жазамын 

жүрегімнен...» атты жеке жыр жинағын шығарды. Бүгінгі таңда Талапбек Мәрия 

есімді шәкіртіміз де түрлі сайыстарға қатысып, жүлделі орындар иеленіп келеді. 

Жалпы алғанда гимназияның «Абай», «Ӛлкетану», «Даңқ», «Балбӛбек» залдарында 

және  «Жыл мезгілдері» қабырғаларында гимназия оқушыларының ӛлеңдері үнемі 

жаңартылып ілініп отырады. Үйірме ӛз жұмысын әлі де жалғастыра берері сӛзсіз; 

 «Ғылыми жұмыс ӛмірдің мазмұны мен мақсатына айналғанда ғана жемісті 

болмақ» Ф.Иоффе. Гимназия ӛз тарихында оқушыларды ғылыми жұмысқа баулу 

мақсатында іргелі істер атқарды. РҒПО «Дарын» орталығының бастамасымен 

гимназияда құрылған  «Ашутас» ОҒҚ үздіксіз белсенді жұмыс жасады. Ғылым 

жолы - ауыр жол, табанды еңбекті талап ететін жол. Педагогика ғылымдарының 

кандидаты, ЖҒҰА-ның корреспондент-мүшесі Талант Құмашұлы осы бір ауыр 

жолға батыл қадам басты, шәкірттерін де қоса жетеледі. Гимназия директорының 

жетекшілігімен 1998 жылдан бастап бүгінгі таңға дейін қанша зерттеу жұмыстары 

жүргізілді, қанша еңбектер жазылды, қаншасы халықаралық, республикалық 

сайыстардан жүлделі орындар иеленді. Олардың ішінде Наурызбаев Алмас 

Болатұлының «Семей полигонының Боран ауылы тұрғындарына тигізетін кері 

әсері» атты зерттеу жұмысы - бүгінгі таңға дейін құндылығын жоймаған 

тауқыметті тақырыптардың бірі. Гимназия қабырғасында басталған зерттеушілік 

қабілет Алмас Болатұлының ЖОО-нда да, ӛз мектебіне оралғаннан кейін де 

оқушылармен бірлесе ғылыми жұмыспен айналысуына жол ашты, нәтижесінде 

шәкірттері бірнеше облыстық сайыстардың жүлдегері атанды. 2011 жылы 11-

сынып оқушысы Марқабаева Жұлдыздың Талант Құмашұлының жетекшілігімен 

жазылған «Интернет-исследование биогазовых установок в условиях сельской 

местности» атты зерттеу жұмысы дәл биылғы «ЭКСПО-2017» халықаралық 

кӛрмесінің басты тақырыбы болып табылатынын ескерсек, бұл тақырыптың осыдан 

6 жыл бұрын зерттеле бастағанының ӛзі – ғылыми ізденімпаздық пен 

қырағылықтың бір сипаты іспетті. Жұлдыз аталған жобасымен Грецияның 

Халкидики қаласында ӛткен  халықаралық сайыста жүлделі 2-орын иеленді. Содан 

бергі 25 жылдың ішінде гимназия қабырғасында жүргізілген кӛптеген зерттеу 

жұмыстарының ішінен 20 ғылыми жоба халықаралық, республикалық, облыстық 

сайыстарда бірнеше жүлделі орындар иеленіп келеді. 2011 жылдың сәуір айында 
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облыстық «Дарын» орталығының ұйғаруымен Құмаш Нұрғалиев атындағы 

гимназияда «Ауылдық білім беру мекемелері жағдайында оқушылар 

дарындылығын айқындап, дамытуда педагогикалық-психологиялық қызметті 

ұйымдастыру» атты облыстық семинар ӛткізілді. Шынымен де, ғылыми жұмыс 

ӛмірдің мәні мен мазмұнына айналғанда ғана ӛз жемісін береді екен. Бағындырған 

белестердің баршасы - ерен еңбек пен талмайтын ізденімпаздықтың ақталған тәтті 

жемісі; 

 Гимназия жұмысы бәсекеге қабілетті қоғамда, кез келген ортада оза шығып, 

озық танылатын, кӛшбасшылыққа бейім жастарды тәрбиелеп шығару ісін де қоса 

қамтып отырды. Осы мақсатта 2000 жылы оқушылардың ӛзін-ӛзі басқаруға 

бағытталған «Мҧрагер» республикасы құрылды. Ұйымның Президенті сайланып, 

Жарғысы, Әнұраны, Таңбасы қабылданды. Ең алғашқы президенті болып 

гимназияның қоғамдық шараларда белсенді әрі озат шәкірті, кейіннен ауыл 

мектептері арасында тұңғыш «Алтын белгі» иегері атанған Кәрменова Сая 

Хасенқызы сайланды. Әнұранның авторлары гимназия ұстаздары - Сағиева 

Гүлайым мен Рамазанова Гүлдана болса, ал таңбасы гимназия оқушыларының ӛз 

идеяларынан туындады. Ұйым белсенді жұмыс атқарды: әр оқу жылының басында 

гимназия оқушылары ішінде сайлау ӛткізіліп, 29 қазанда ұйымның президенті мен 

министрлері ресми түрде ант қабылдайтын. «Мҧрагер» республикалық «Жас ұлан» 

ұйымы құрылған 2011 жылға дейін үздіксіз белсенді жұмыс жасады. «Мұрагердің» 

11 жылдық тарихында 7 президент басқарған екен. Бұл идея да ӛз нәтижесін берді: 

гимназия қабырғасында басқару ісіне араласқан шәкірттеріміз бүгінде қоғамның әр 

саласында түрлі қызмет орындарында басшылықта қызмет етуде;    

 Гимназия оқушыларын тек ғылым мен шығармашылыққа ғана емес, ӛнердің 

сан-саласына да баулу – басты мақсаттардың бірі болды. Осы істі жүзеге асыру 

үшін «Оқушылардың бос уақытын ҧйымдастыру» орталығы құрылды.  

Директор Талант Құмашұлы мектептің спорт залдарының бірін кең, еңселі, биік 

сахнасы бар мәдениет алаңына айналдырды. Безендіру барысында ұлттық нақыш 

кеңінен қолданылды, яғни тӛбесінде шаңырақ және одан тарайтын уықтары оюмен 

кӛмкерілген болса, кӛрермендерге арналып сахна айналасына орнатылған биік 

орындар - ӛзгеше кӛзқарастың, ерекше ықтияттылықтың белгісі еді. Сахна 

тӛріндегі бейнебаян кӛрсетуге арналған үлкен экран – тек мемлекеттік деңгейдегі 

сахналарда ғана кездесетін, ең соны, заманауи жаңашылдықтардың бірі еді. Әрбір 
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мерекелік шара бейнекамераға түсіріліп, мектеп телеорталығында монтаждалып, 

«Талант-ТV» телеарнасы арқылы ауыл тұрғындарына таратылып отыратын. Осы 

жұмыстың барлығын тек оқушылар ғана жасайтын. Орталық аясында құрылған 

«Шығыс нұры» ән-би облыстық сайыстардың жүлдегері атанса, музыка пәнінің 

талантты маманы Шаханов Медет Жӛкейханұлы жетекшілік еткен «Сазсырнай» 

ансамблі 2001 жылы республикалық Майра Уәлиқызы атындағы 1-халықаралық ән-

жыр конкурсына қатысып, бас жүлдені жеңіп алды. Саяхатшы-ғалым Юрий 

Сенкевич: «Біз осындай ежелгі аспапты (сазсырнай) қазіргі заманда кездестіреміз 

деп күткен жоқпыз», - деп, ӛз таңданысын жасырмады. Содан бері үздіксіз жұмыс 

жасап келе жатқан орталық жұмысы  болашақта да ӛз жетістіктерімен қуанта 

беретініне сеніміміз кәміл; 

Жалпы гимназия ӛз оқушыларын тек ӛнерге ғана емес, салауатты ӛмір салтын 

ұстанатын спортқа да баули білді. «Қыстыңгүні спортпен айналысып, таза ауамен 

тыныстау – денсаулық кепілі» екені ескеріле отырып, 2010 жылы мектеп спорт 

алаңында хоккей қорабы ашылды. Ашылу салтанатына облыс әкімі Бердібек 

Мәшбекұлы Сапарбаевтің ӛзі қатысып, гимназия жұмысымен жан-жақты танысып 

қайтты. Дене шынықтыру пәнінің жас маманы Обеков Ертайдың жетекшілігімен 

құрылған «Жұлдызша» хоккей командасына арнайы спорттық киім тарту етті. 

Содан бері үздіксіз жұмыс атқарып тұрған мұз айдынында жаттыққан команда 

Ӛскемен, Зырян қалаларында ӛткен облыстық деңгейдегі спорт сайыстарына 

бірнеше мәрте қатысып,  жүлделі 1,2-орындар иеленіп келеді. Хоккейшілер 

Мұратбеков Алишер мен Мәукен Жақсылық «Үздік шабуылшы», Нәукебаев Әли 

«Үздік ойыншы»,  Заңғаров Айқын «Үздік қақпашы», Ермеков Расул «Үздік 

шабуылшы» атанып, спорттың нағыз жас саңлақтарына айналды. Аталған 

оқушылар болашақта да спорттың биік шыңдарынан кӛрінеді деген ойдамыз.  

 Еңбек елеусіз қалмайды...  

Гимназия түрлі сайыстарда  жеңімпаз танылып, сан мәрте ӛз жұмысының тәтті 

жемісін де татты: 

2002 жыл – «Ең үздік мектеп - 2002»  облыстық байқауының  бас жүлдегері; 

2002 жыл – ЮНЕСКО-ның қашықтықтан оқыту эксперименттік мектебі; 

2002 жыл - мектеп мұражайлары арасында ӛткен облыстық сайыстың  2- орын 

иегері; 

2003 жыл  - республикалық «Озық ауыл мектебі» атағының иегері; 

2005 жыл – республикалық «Үздік олимпиада мектебі» атағының  иегері;  

13 



2007 жыл – облыстық «Үздік ауыл мектебі» атағының иегері; 

2008 жыл – облыстық «Үздік виртуалды мұражай» сайысының жеңімпазы; 

2008 жыл – гимназия ауласы «Үздік аула - 2008» облыстық  сайысының 

жеңімпазы; 

2009 жыл – облыстық «Үздік мектеп мұражайы» атағының иегері; 

2010 жыл –  ҚР білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасымен 

марапатталған; 

2010 жыл –   «Үздік мектеп порталын құрғаны үшін»  гимназия директоры Талант 

Құмашұлы ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасымен 

марапатталды; 

2010 жыл 28 маусым - 20-астам ғылыми мақалалардың авторы Нұрғалиев Талант 

Құмашұлына ҚР Жаратылыстану Ғылымдары Ұлттық Академиясының  

корреспондент-мүшесі атағы берілді;   

2011 жыл – білім беру ресурстары бойынша «Үздік біліми сайт» сайысының 

жеңімпазы; 

2011 жыл –  оқушымыз Марқабаева Ж.М. Грецияда ӛткен халықаралық ғылыми 

жоба сайысының жеңімпазы; 

 

2012-2013 оқу жылы – республикалық ғылыми жоба қорғау сайысында гимназия 

оқушылары  Қабдолданова Керім тарих пәнінен және физика пәнінен   Мәзбаев 

Сұңқар жүлделі 1-орын иеленді; 

2013-2014 оқу жылы - 11-сынып оқушысы Нұрғалиев Ақжол  «Интегрированная 

телевизионная компьютерная сеть школы» атты ғылыми жобасымен Ресейдің 

Протвино ғылым қаласында ӛткен  XVIII халықаралық турнирына қатысып, 

жүлделі 3-орын  иеленді. Ақжол Ӛскемен қаласында ӛткен Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевпен кездесуінде ӛз зерттеу жұмысын таныстырды; 

2013-2014 оқу жылы - 11-сынып оқушысы Серікбаев Мейіржан Байқоңыр 

қаласында ӛткен X халықаралық ғылыми жобалар сайысында жүлделі 2-орын 

иеленді; 

2015 жыл 11-сынып оқушысы Бақтиярова Жансая Байқоңыр қаласында ӛткен XІ 

халықаралық ғылыми жарыста биология пәнінен «Эфирномасличность 

можжевельников Восточно-Казахстана как средство от радиации» тақырыбында 

жазылған зерттеу жұмысымен жүлделі 2-орын иеленді; 
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2015 жыл - гимназиямыздың 11-сынып оқушысы Марқабаев Жарқын Байқоңыр 

қаласында ӛткен XІ халықаралық ғылыми жарыста физика пәнінен «Гибридные 

системы космических летательных аппаратов» тақырыбында жазылған зерттеу 

жұмысымен жүлделі 2-орын иеленді; 

2015 жыл - «Үздік мектеп ауласы» атты облыстық байқауда Құмаш Нұрғалиев  

гимназиясы бас жүлдеге иегері атанды; 

2016 жыл – Зырян қаласында ӛткен облыстық жарыста Құмаш Нұрғалиев 

атындағы гимназияның хоккей командасы «Жұлдызша» турниріне қатысып, 2-орын 

иеленді; 

2016 жыл - 11-сынып оқушысы Ермекова Дина Байқоңыр қаласында ӛткен XІI 

халықаралық ғылыми жарыста биология пәнінен «Разведение фиалок с 

использованием биологическо-активных веществ в школьной лаборатории» 

тақырыбында жазылған зерттеу жұмысымен жүлделі 2-орын иеленді; 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «Кімде-кім білім беру саласында қызмет етсе, ол 

Қазақстанның ертеңі үшін қызмет етеді», - дей отырып, ұстаздық атты ұлы істі аса 

жоғары бағалаған. Еліміздің шығыс шекарасында жатқан шағын  ауыл мектебінің 

директоры Талант Құмашұлы ҚР Президентінің қабылдауында 4 мәрте болған екен. 

1992 жыл 7 желтоқсанда Елбасы Ә.Назарбаев Құмаш Нұрғалиев атындағы 

гимназия директоры Талант Құмашұлын Ыбырай Алтынсарин атындағы 

медальмен, 2002 жылы ҚР Президентінің дарынды балалармен кездесуінде 

гимназия директоры Талант Құмашұлын білім саласына қосқан үлесі үшін Алғыс 

хатпен және 2003 жыл 8 желтоқсанда ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев Үкіметтің 

жоғары марапаты «Парасат» орденімен марапаттады. 2005 жылы Құмаш ата 

ұрпақтары озық педагогикалық әулет ретінде Елбасы Н.Ә.Назарбаевтің арнайы 

қабылдауына барып, құрметті қонақ болып қайтты. Бұл – Халық мұғалімі Құмаш 

Нұрғалиұлының рухына кӛрсеткен зор құрмет қана емес, жалпы ұстаздық атты 

ұлағатты іске жасалған тағзым іспетті. 

Құмаш Нұрғалиев атындағы гимназия атанғалы - 25 жыл. Кӛзді ашып-жұмғанша ӛте 

шыққан қайран уақыт, қайран заман! Иә, замана озады, ӛмір ӛтеді. Сол ӛткізген әр жылыңды, 

әр сәтіңді тек ӛткізбей, халқыңның кемел келешегі мен еңселі ертеңі, ел ӛркениеті мен дамуы 

жолында, теңізге қосқан тамшыдай болса да, ӛзіндік бір үлесіңді қоса білсең, ғұмырыңды бос 

ӛткізбегенің, кейінгіге үлгі боп қалар қайырлы бір іс жасағаның. Адам баласының басты 

мұраты да сол емес пе?! Еліміздің келешегі жас  балғындарға құнарлы білім, құнды тәлім 

беру – Құмаш Нұрғалиұлының оқыту үдерісіндегі басты мақсаты болғаны  ақиқат. Ендеше, 
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гимназиямыздың бүгінгі жұмыс барысы да сол айқын мақсат пен дұрыс бағыт- бағдардан еш 

тайған емес. Еліміздің ертеңі – жас шәкірттерді білімнің кәусар бұлағынан мейірін қандыра 

сусындата алсақ, бұл ӛмірден ӛз орнын табуға жәрдем бере алсақ, Құмаш ата салып кеткен 

сара жолды ӛз биігінде жалғастыра алғанымыз, ұстаздық атты ұлағатты істі абыроймен 

атқара алғанымыз деп білеміз. Ұстаздың да басты мақсаты - сол! Құмаш Нұрғалиұлы сынды 

ұлағатты Ұстаз туын биік етіп қадап кеткен тұғырлы гимназиямыз ӛз биігінен еш аласарған 

емес, аласармайды да, қайта жаңаша түлеп, қанатын  қомдап, қияға қанат қағуда.  Себебі бұл 

– қасиетті де киелі қара шаңырақ, Құмаш Нұрғалиев атындағы гимназия! Тәуелсіздігіміздің 

25 жылдық мерейтойымен қатар келген туған күніңмен, Гимназия! Болашағың жарқын, 

келешегің кемел болсын, әрдайым!  

 

 

ҤЗДІКСІЗ ДАМУ – МҦҒАЛІМНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  

ШЕБЕРЛІГІНІҢ НЕГІЗІ 

 

Биғалиева Рахима Мухаметжановна   

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің ҧстазы                                                                                                                                    

«Қҧмаш Нҧрғалиев атындағы гимназиясы» 

КММ  

ШҚО, Кҥршім ауданы , Боран ауылы  

Ұстаз... Ұлағатты есім, ұлы мамандық иесі. Адам баласының тұлға болып 

қалыптасуы жолында ата-анасымен қатар аса маңызды рӛл атқаратын мәртебелі 

тұлға. Ұстазды қазақ халқы ежелден аса қадір тұтады, сондықтан да тәрбиелі, 

мәдениетті жас кӛрсе, "ұстаз алдын кӛрген бала" деп тәрбие берген ұстаз еңбегін 

айрықша бағалайды. Осыған орай ел арасында «Ұстазы мықтының ұстамы мықты» 

немесе «Адамның адамшылығы - жақсы ұстаздан» тәрізді құнды пікірлер 

қалыптасқан. Кез келген адамның бауыр еті баласының болашағы мен тұтас 

тағдырын сенім артып тапсыратын бірден бір адам – ұстаз. Сондықтан да ұстаздар 

қауымына аса ауыр міндет жүктелген. "Ӛз уақытын аямай, ӛзгенің бақытын аялау" 

(Жан Жак Руссо) ӛз мамандығын жан-тәнімен сүйетін ұстазға ғана тән қасиет деп 

ойлаймын. Әр шәкіртінің жарқын болашағын болжау, соған баратын сара жолға 

бастай білу, ӛміріне шамшырақ болып жану – шебер педагогтың ғана қолынан 

келетін іс. Ендеше ұстаз қайтсе шебер педагог бола алмақ?! Педагогикалық 

шеберліктің шыңына шығудың жолы қандай?! Педагогикалық шеберліктің шыңына 
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шыға алған ұстаздар арамызда бар ма?! Осы бір заңды сауалдар айналасында біраз 

ой толғап кӛрсек... 

 Тұңғыш  ұстаз, дала қоңырауы Ыбырай Алтынсариннен бастау алған 

мұғалім мамандығын жан-жақты меңгеріп, шебер педагог атанған ұлағатты 

ұстаздар қазақ халқында қашан да болған және бүгінде арамызда адал еңбек етіп 

келеді. Әр ғасырда еліміздің әр ӛңірінде жас ұрпақты білімнің биік-биік 

шыңдарына жетелеген ұстаз есімдері ел тарихына алтын әріппен жазылып, ел 

санасында сақталған, ұрпақ жадында жатталған. Солардың бірі емес бірегейі - 

«Неліктен ауыл мектебінің шәкірттері мәскеулік оқушылардан кем жағдайда білім 

алуы керек?!» деп, ӛзі басшылық еткен ауыл мектебін ең жаңа техникалық 

құралдармен жабдықтап, КСРО кӛлемінде үздік білім беру ордасына айналдырған 

Халық мұғалімі Құмаш Нұрғалиев. Отан үшін кеудесін оққа тосқан қаһарман ауыр 

жараланып елге оралған соң, ауыл балаларына білім беру жолында ерліктің ерен 

үлгісін кӛрсете білді. Педагогикалық шеберліктің сара жолын салған  Құмаш 

Нұрғалиұлы білім беру ісінде жаңашылдық, үздіксіз даму мен жан-жақты 

ізденімпаздықтың қажеттілігін басты орынға қойды. Ағартушы ұстаз Құмаш 

Нұрғалиұлының білім беру ісіндегі озық педагогикалық идеялары ӛзінен кейін де 

үздіксіз жалғасын тапты. 1988 жылы Құмаш ата дүниеден озған соң,  Ленин 

атындағы Боран орта мектебіне директор қызметіне Талант  Құмашұлы 

тағайындалады. КСРО кӛлемінде озық танылған білім ордасын басқару ісін Құмаш 

ата ізбасары ӛз биігінде жалғастыра білді, мектеп жұмысы тұғырынан таймады, 

қайта ӛркендеп, қияларға қанат қақты. Осы сәтте "Әке кӛрген оқ жонар, ана кӛрген 

тон пішер" деген халық даналығының орайы дәл келіп тұрғандай. 1973 жылдан бері 

физика пәні мұғалімі ретінде ұстаздық еткен білікті маман басшылық қызметке 

тағайындалған сәттен мектептегі білім беру ісі қарыштап алға дамыды. Ӛткен 

ғасырдың соңындағы тұтас ел басына тӛнген тоқырау заманында ауылдың 

атқамінер азаматтарының кӛбі қалаға қарай ауып, ауыл-аймақтардың барлығы  

қаңырап қалғаны баршаға аян. Сол бір қиын-қыстау шақтарда жағдайы жетсе де, 

үдере кӛшкен елмен ілесе кӛшпей, «Осы бір киесі бар қара шаңырақтың ендігі иесі 

- сенсің»,- деп шегелеп кеткен әке аманатын арқалап қалған текті ұрпақ Талант 

Құмашұлы ауылда қалған жалғыз мәдениет ошағы, жалғыз шамшырақ – мектептің 

шамын ӛшірмей, қарапайым ауыл халқының балаларына сапалы білім, саналы 

тәлім беріп, жарқыратып жағып отырды.  Ал сол шамшырақ қанша шәкірт ӛміріне 

жол салды, қанша ұрпақ сол мектептен алған білім мен тәрбиеден қанаттанып, 
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қияндарға шарықтады. Ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсарин: "Маған жақсы мұғалім 

бәрінен де қымбат, ӛйткені мұғалім – мектептің жүрегі» десе, сол бір қысылтаяң 

шақтарда  Құмаш Нұрғалиев атындағы гимназия - тұтас ауылдың жүрегіне 

айналды. Бұл – ұстаздық іс қанына сіңген Талант Құмашұлының ӛскелең ұрпақ 

алдындағы ұстаздық парызының ӛтелгені десем, артық айтқандығым емес. 1990 

жылдарда Шығыс ӛңірінде орын алған ауыр апат - зілзаладан соң, тұтастай күйреп 

қалған  мектеп ғимаратын ауыл халқы мен мұғалімдер ұжымын жұдырықтай 

жұмылдыра отырып, ӛз қолымен қайта қалап тұрғызған Талант  Құмашұлы үшін 

гимназияның әр кірпіші, ауласында ӛскен әр тал гүлі – жанының бір бӛлшегі, 

мәпелеген тӛл перзенті іспетті. Мектеп ауласына отырғызылған әрбір ағаш, 

гүлдестелер, мүсіншелер мен бейнелердің әрқайсысының ӛзіндік әдемілігімен қатар 

астарлы идеясы қатар ӛріліп отырады. Мәселен, мектеп ауласының сыртқы қақпасы 

кӛптеген жұлдызшалармен ӛрнектелген, мағынасы – «мектептегі әрбір шәкірт – 

жұлдыз, ал оны жарқырату – ұстаздардың міндеті» деп түсіндіреді Талант 

Құмашұлы. Осындай мысалдарды санамалай берсек, мектептің әрбір қабырғасы 

мен әр бұрышы шығармашылықтың, жан жүрегімен ойластырылған әдеміліктің сан 

қырын ашып берері сӛзсіз. Қош! Енді ұстаз басшылық еткен гимназияның білім 

беру саласына ойысатын болсақ... 

Жалпы білім беру ісінде мұғалімге қойылатын басты талап – ӛзін-ӛзі үздіксіз 

дамыту.Үздіксіз ізденіп, жан-жақты білім жинақтап, ӛзін-ӛзі дамытып отырған 

ұстаз ғана шығармашылықпен жұмыс жасап, шебер педагог атана алмақ. Алайда 

педагогтың шеберлігін ӛз бетімен дамытуы жеткіліксіз екені де ақиқат. Осы орайда 

70 жылдық тарихы бар «Ӛрлеу» БАҰО-ның атқарған еңбегі ерен. Ұстаз шеберлігін 

шыңдау мақсатында үздіксіз ұйымдастырылып келген біліктілікті арттыру 

курстары, түрлі педагогикалық іс-шаралар, мектеп мұғалімдеріне кӛрсетілген 

әдістемелік қолдау нәтижесінде ұстаз ӛз білімін шыңдап, заманауи талапқа сай 

қызмет ете алады. Кеңестік дәуірдің ӛзінде Құмаш Нұрғалиұлы облыстық БАРИ-

мен тығыз қарым-қатынас орнатқан еді. 1984 жылы физика пәнінің мұғалімі Талант 

Құмашұлының В.Е.Садовщиковамен бірлесе «Мектеп» баспасынан «Мектеп 

техникалық орталығы» атты жинағы жарық кӛрген болатын. Осындай бастамамен 

еңбек жолын бастаған Талант Құмашұлы білім саласындағы ең заманауи 

ақпараттық технологиялар мен тиімді әдіс-тәсілдерді меңгеруде алдына жан 

салмады, білікті педагог, білгір басшы ӛзінің тың идеяларымен, озық тәжірибесімен 

республика кӛлемінде үздік танылды. Құмаш Нұрғалиев атындағы гимназия бүгінгі 
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таңға дейін «Ӛрлеу» БАҰО-ның білікті оқытушылары мен тренерлерінен білім 

алып, ӛз кәсіби шеберліктерін ұштап келеді.  

2002 жыл. Ӛз шәкірттеріне жан-жақты терең әрі сапалы  білім беретін 

гимназияның озат оқушысы Кәрменова Сая республикалық білім сайысынан 

жүлделі 2-орын иеленіп, облыс кӛлемінде ауыл мектептері арасында тұңғыш рет 

«Алтын белгі» иегері атанды. Содан бері гимназия қабырғасынан үлкен ӛмірге 

қанат қаққан 30-дан астам түлек «Алтын белгі» белгісін және сан мыңдаған түлек 

ЖОО-ның мемлекеттік грантын иеленген екен. Білім беру ісіндегі озық нұсқасымен  

кӛпке үлгі бола білген гимназия 2002 жылы «Ең үздік мектеп» және ЮНЕСКО-ның 

қашықтықтан оқыту эксперименттік мектебі, 2003 жылы «Озық ауыл мектебі», 

2005 жылы шәкірттері республикалық білім сайыстарынан жеңіске жеткені үшін 

«Үздік олимпиада мектебі» және 2007 жылы облыстық деңгейде «Үздік ауыл 

мектебі» атанып, 2008 жылы «Үздік мектеп ауласы»  сайыстарында жеңімпаз 

болды. Осындай жеңістердің барлығы - Талант Құмашұлының  білім саласындағы 

білгірлігі мен ӛзі басқарған мектеп ұжымына кӛрсеткен сара жолының нәтижесі, 

тӛгілген тердің тәтті жемісі. Әрдайым ӛзін-ӛзі үздіксіз дамытып отыратын шебер 

педагог қашан да отандық  және әлемдік деңгейдегі іс-тәжірибелерді саралап, үздік 

әдіс-тәсілдерді ӛз тәжірибесінде сынап, білгенін ұстаздар қауымына үйрете білді, 

солайша мектептегі білім сапасын барынша арттырып, ӛзі басқарған білім ордасын 

қатарынан озық етті, ал білім берудегі тиімді деп тапқан үздік әдіс-тәсілдерін және 

одан шыққан оңды нәтижелерін баршамен бӛлісіп отырды. Білім берудегі жаңашыл 

педагогикасы Қазақстанның білім саласында озық танылып, тіпті шетел 

ұстаздарымен тәжірибе алмасулар үздіксіз жүріп жатты. 1991 жылғы мамыр-тамыз 

айларында ӛткен Монғолия Республикасы Баян Ӛлгей аймағының №4 орта 

мектебімен арадағы мектеп мұғалімдерінің ӛзара тәжірибе алмасуынан бастап, 2008 

жылы Кореяның Сеул қаласында ӛткен жаңашыл ұстаздардың «По вопросам 

взаимопонимания через учебные пособия» атты халықаралық форумында әлем 

педагогтарына «Возможности поликультурного образования на основе инфо-

коммуникационных технологий» тақырыбында баяндама оқып, ӛз тәжірибесімен 

бӛлісуі - Талант Құмашұлының ерен еңбегінің тек ӛз елімізде ғана емес, әлемдік 

деңгейде  танылғанының айнымас дәлелі. 20-астам ғылыми мақалалардың авторы, 

педагогика ғылымдарының кандидаты, ЖҒҰА-ның корреспондент-мүшесі 

осылайша педагогикалық шеберліктің асқар  шыңына шыға білді деп танимын. 

Жаңалыққа жаны құмар, білгір басшы мектеп ұстаздарынан да осыны талап етті 
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және әр мұғалімді талмай еңбектенуге, шығармашылықпен жұмыс атқаруға 

баулыды. Мұғалім ізденуді, ӛзін-ӛзі дамытуды тоқтатқан сәттен бастап тоқырауға 

ұшырайтынын үнемі ескертіп отырды. Талант Құмашұлы басшылық еткен 

гимназия ұстаздары ӛз ісін асқан қызығушылықпен атқарды, гимназиядағы 

жаңалыққа толы әрбір күн қайнап жатқан еңбек майданын елестетті. Нәтижесінде 

жалпы педагогикалық ұжымның 80% жоғары біліктілік санат иеленді. Мұғалімнің 

кәсіби біліктілілігін арттыруда «Ӛрлеу» БАҰО-ның атқарған еңбегі зор.   Ӛз 

мамандығын жанымен сүйетін шебер педагог мектептегі білім беру ісін асқан 

ыждаһаттылықпен, жан жүрегімен, бар махаббатымен жүйелі түрде басқара білді. 

Солардың бірнешеуін санамалап атай кетуді жӛн кӛрдім.  

Тумысынан ізденімпаз, ғылымқұмар ұстаз Талант Құмашұлы ӛз шәкірттерін 

де ғылыми ізденіске жетеледі. «Ғылыми жұмыс ӛмірдің мазмұны мен мақсатына 

айналғанда ғана жемісті болмақ»,-деген екен Ф.Йоффе. Ғылыми ізденісті ӛмірінің 

мәнінен айналдырған Талант Құмашұлы осы бір ауыр жолға батыл қадам басты, 

шәкірттерін де қоса жетеледі. 1998 жылы құрылған «Ашутас»  ғылыми қоғамының 

мүшелерінің 20-дан астам ғылыми-зерттеу жұмыстары (ғылыми жетекші – Талант 

Құмашұлы) халықаралық, республикалық, облыстық сайыстардан жүлделі орындар 

иеленіп, бүгінде қанша түлек ғылымның әр саласында биік-биік белестерді 

бағындырды. 2011 жылы Құмаш Нұрғалиев атындағы гимназияда оқушы 

дарындылығын дамытудағы жетістіктері үшін «Дарын» орталығының облыстық 

семинары ӛтті. 

Жас шәкірттерді туған ӛлке табиғатымен таныстырып, туризм саласына баулу 

мақсатында құрылған «Ертіс» клубының мүшелері мектеп түлегі, ШҚМУ 

профессоры, биология ғылымдарының кандидаты К.П.Прокоповпен бірлесе 

отырып, Марқакӛл, Қалжыр, Ашутас, кейіннен әлем назарын аударған Қиынкеріш, 

Шикелмес ӛңірлеріне жыл сайын туристік саяхат жасап, ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізді. Ал оқушы шығармашылығын дамыту мақсатында 1998 

жылы ашылған «Жас қалам», «Школьный вестник», «Тәй-тәй» басылымдары мен 

ауыл тұрғындарын мектеп ӛміріндегі түрлі жаңалықтардан хабардар ететін 

«Талант-TV» телеарнасында жұмыс атқарған А.Подойников сынды түлегіміз - 

бүгінде республикалық деңгейде танымал журналист. Ал оқушылардың ақындық 

қабілетін ұштайтын «Үкілі үміт» ақындар мектебінің мүшелері республикалық 

мүшәйралардан  жүлделі орындар иеленді. 2001 жылы  республикалық Майра 

Уәлиқызы атындағы 1-халықаралық ән-жыр конкурсында бас жүлдені жеңіп алған 
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«Сазсырнай» ансамблінің ӛнерін тамашалаған атақты саяхатшы-ғалым Юрий 

Сенкевич: «Біз осындай кӛне аспапты (сазсырнай) қазіргі заманда кездестіреміз деп 

еш күткен жоқпыз»,-деп, таңданысын жасыра алмапты. 1997 жылы ашылған Құмаш 

Нұрғалиев мұражайы Құмаш Нұрғалиұлының ӛмірі мен еңбек жолынан ғана 

мағлұмат беріп қоймай, тұтас мектеп тарихынан хабардар етсе, ал Ұлы Отан 

соғысы ардагерлеріне арналған «Даңқ», Абай Құнанбайұлына арналған «Абай» 

және туған жер  тарихынан сыр шертетін «Ӛлкетану» залдары оқушыларды жан-

жақты дамытуға, жас ұрпақты рухани  жаңғыруға жетелейтіні сӛзсіз. Мектептегі 

мұражай жұмысы 2008 жылы «Үздік виртуалды мұражай» және 2009 жылы «Үздік 

мектеп мұражайы» атақтарын иеленді. Осылайша асқан шығармашылықпен 

жүргізілген жүйелі жұмыс ӛзінің жеңісті әрі жемісті нәтижелерін берді. Осылайша 

тұтас мектеп ӛмірін ӛз ӛміріне айналдырған шебер педагог Талант Құмашұлы 

ұстаздық істің заңғарына шыға алды деп білемін. Талант Құмашұлының педагогика 

саласындағы ерен еңбегі Елбасы тарапынан да сан мәрте бағаланып, 1992 жылы 

Ы.Алтынсарин атындағы медальмен, 2002 жылы жаңашыл педагогтармен 

кездесуінде білім саласына қосқан үлесі үшін арнайы Алғыс хатпен, 2003 жылы 

«Парасат» орденімен және бірнеше мәрте Елбасының Алғыс хаттарымен 

марапатталды. 2005 жылы Құмаш Нұрғалиев ұрпақтары Елбасының арнайы 

қабылдауында құрметті қонақ болып, есімдері «Озық педагогикалық әулет» 

жинағына енгізілді. Еңбек елеусіз қалмайды деген осы!  

Иә, 1973 жылы қарапайым физика пәнінің мұғалімі ретінде жұмысқа 

қабылданған жас маман Талант Құмашұлы ұшқан ұясында 45 жыл бойына үздіксіз 

табанды еңбек етіп келеді. 45 жыл бойы үздіксіз іздену, ӛзін-ӛзі жан-жақты дамыту,  

ӛз мамандығын жан-тәнімен сүю, саналы ғұмырын сол жолға арнау, шәкірттерге 

барынша толыққанды білім беру, олардың сан қырын аша отырып, тұлға етіп 

қалыптастыру жолында жан аямай еңбектенудің нәтижесінде ұстаз ӛз ісінің асқақ 

шыңдарынан кӛрініп, педагогикалық шеберліктің жарқын үлгісін кӛрсетіп келеді. 

Олай болса, Талант Құмашұлы сынды тұлғалардың ӛмірін үлгі ете отырып, 

мұғалімнің педагогикалық шеберлігінің негізі – үздіксіз даму екеніне тағы бір 

мәрте кӛз жеткіземіз. Әуелгі сауалымыздың жауабы да – осы! 
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АЛТАЙДЫҢ СЫҢАР ҚАНАТ МҦЗБАЛАҒЫ 

 

Бейсембаева Алтынай Ләтайқызы  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің ҧстазы                                                                                                                                    

«Қҧмаш Нҧрғалиев атындағы гимназиясы» 

КММ  

ШҚО, Кҥршім ауданы , Боран ауылы  

 

Ұстаз ! Ең ардақты да құдіретті есім. Қасиетті сӛз,қастерлі ұғым. Бұл есімді 

білмейтін жан бар ма екен, сірә!? Шығыстың бір данышпаны «Менің ӛмірге 

келіп,жер басып жүруіме себепші болған ата-анам, ал бойыма  қанат бітіріп,жерден 

биіктеп ӛсіп шығуыма себепші болған- ұстаздарым» деген екен. Иә, небір сӛз 

маржанын терген ақын-жазушы да,кӛк күмбезіне самғаған ғарышкер де бәрі-бәрі де 

ұстаз алдында иіліп тағзым ететіні рас. Міне, ұлылық дегеніміз қайда жатыр?!Туған 

халқы мен шәкірттерінің жүрегінен терең орын алып жүрген ұстаздар аз 

ба?Осындай  ұстаздарымның бірі бар ӛмірін ауыл мектебін ӛркендетуге арнаған, 

КСРО Халық Мұғалімі  Ленин, Еңбек Қызыл Ту ордендерімен, бірнеше 

медальдарымен марапатталған, Ленин комсомол сыйлығының лауреаты  атанған  

ұстаздардың ұстазы, ұлағатты ұстаз – Құмаш Нұрғалиұлы Нұрғалиев еді.Ӛмірдің 

небір қиын асуларынан  адаспай жол тауып, халқына, Отанына  адал қызмет еткен 

Құмаш Нұрғалиұлын білмейтін адам кемде-кем шығар. Ғабит Мүсірепов: «Қай 

елдің болса да ақылдысы, ойлысы, іскері, ӛнерлісі кім болса, намыскері де солар,» - 

деген даналық нақыл сӛзі халықтың  Құмаш ағасы сияқты қымбат ұл-қыздарына , 

сӛзі мен ісі бір елі ажырамайтындарға қарата айтылған-ау шамасы ... 

Құмаш Нұрғалиевтің ӛмір жолы кім-кімге де үлгі-ӛнеге. Ел сенімін ақтап ӛзі 

басшылық еткен мектептің, қасиетті мекеннің , алтын ұя мектебіміздің  абыройын 

асырып, елге танытып , 31 жыл  басқарған Боран мектебін Одақ кӛлеміне танымал 

ету Құмаш Нұрғалиұлының қажымай, талмай еңбектенуінің арқасы деп ойлаймын. 

«Иә, елдің маған жасаған сый-құрметі мені одан әрі еңбек етуге шақырады. Мен 

бұл жолда еш аянбаймын. Халқымның, замандастарымның, інілерімнің сый-

құрметіне ие болудан артық бақыт бар ма?- » деген еді.Сол жылдарда  мектеп 

оқушылары соғыс ардагерлерімен, Құмаш Нұрғалиұлымен кездесіп, мектеп 

ӛмірінің бүгінгісі мен ертеңі жайлы әңгімелер тӛңірегінде жазушы, еңбек 

адамдарымен кездесулер болып тұрушы еді. Сол кездесулердің ең әсерлісі – бала 

кезден бірге ӛскен досы, Ұлы Отан соғысының ардагері Бошай Кітапбаевпен 
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болған кездесу еді. Ол кісі Құмаш Нұрғалиұлына арнап шығарған ӛлеңін оқыған 

кезде-ақ мен  ӛз директорымның  шуақты күлкісінен  шексіз ризалықты кӛргендей 

болған едім. Осындай мейірімді, ойлы,ақылшы   ұстазымыз Құмаш ата қайтпас 

сапарға кеткенде Бошай ағаның  : 

«Хош, халықтың Құмашы! 

Хош партияның Құмашы!  Сен ӛлсең де ісіңді жалғастырар  ұрпағың бар. Ӛкінбе, 

арманың жоқ. Сен Алтайдың үстімен ұшқан сыңар қанатты  Мұзбалағы едің. 

Қанатың сынып жерге түстің. Бірақ  сенің  бірнеше  ғасырға  жететін тарихың бар 

»-деп, қатты толқып айтқаны әлі есімде. 

Міне, содан бері  талай  жыл ӛтіпті-ау. Сонау бір жылдары қанды майдан 

сұрапыл сұм соғыстың ортасынан аман-есен  келіп, бар ғұмыры мен саналы ӛмірін 

жас ұрпақтың келешегіне арнаған ардагер ұстаз тірі болса , келер жылдың қазан 

айының жиырма тоғызы күні 95 жасқа толар еді. Отты жылдардың  от жалынынан 

мүгедек болып оралса да, сол кездегі қазақ мектебінің мәртебесін арттырған білікті 

де бірегей ұстазымның соғыс кезіндегі ерлігі мен бейбіт кездегі  ерлігін ұстаздар 

мен шәкірттері мақтаныш пен еске аламыз. 

Сондай шәкірттерінің бірі ,мектебіміздің түлегі Талапбек Марияның аяулы 

ұстазымызға арнаған ӛлең жолдары осыған дәлел деп ойлаймын:  

 

Ер жетерміз бойға жиып бар асылды, 

Үлгі тұтып ұстаздай жанашырды. 

Шәкірті үшін кейде ұйқысыз таң 

атырған, 

Нәр беріп қақтыратын қанатыңнан 

Биіктерден кӛрінген дара тұлғаң. 

 

Жырлайын ұстаз жайлы біраз бүгін, 

Түсінгін ақын жанның жүрек үнін. 

Ұстаз деген жұлдыздай жарқылдаған, 

Тіліп ӛтер жарқ етіп аспан кӛгін. 

 

Бір жан бар қадір тұтар жұрттың бәрі, 

Ұстаз деген ардақты ұлттың жаны, 

Құмаштайын ер ата  мәлім елге. 

Үлгі болған жас-кәрі бәрімізге. 

 

Қазақтың ұлы ұстазы Құмаш деген, 

Әр ісінен даналық, ерлік кӛрем. 

Азамат тудырған ол биік тұлға, 

Марғасқасы елімнің алып дер ем. 

 

Екі аяқ, бір қолын берген жанға, 

Сонда да нұр сыйлайды кӛрген жанға. 

Қайыспас, қайсар мінез Құмаш ата, 

Үмітпенен қарайды атқан таңға. 

 

Ерлік пенен ӛнегелі ғұмырында, 

Шәкірттерге арнап барлық уақытын, 

Жарқырайды мәңгі биік тұғырында. 
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Есіл ер Құмаш ата асқарындай, 

Білімнің бұлақ кӛзін ашқанында-ай. 

Тірі болса 90-жасқа келер еді, 

Табан тіреп жерді нық басқанында-ай. 

 

Қуат беріп бабалар айбатымен, 

Жігер отын жандырып, қайратып ең. 

Санамызға сіңіріп тіл сиқырын, 

Жас ӛркенді үш тілде сайратып ең. 

 

Тілейді шәкірттерің ата саған, 

Ашылсын жұмақ қақпағы сан 

мыңдаған. 

Қолдап әркез жүргейсіз желеп-жебеп, 

Ұрпақтардың амандығын бір 

Алладан! 

 

Халқымыздың ұстазы Құмаш Нұрғалиұлының жарқын бейнесі,  ізгі істері мен 

ерліктері санадан мәңгі  ӛшпейді және ӛшпек емес. 

 

ЖАҢАШЫЛ ҦСТАЗ – ЖАҢА ЗАМАН АЙНАСЫ 

Мамиева Сандугаш Катиетолдановна 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі  

«Б.Ахметов атындағы орта мектебі » КММ  

ШҚО, Ҧлан  ауданы, Ново-Одесское ауылы  

Білім берудің қазіргі жаңа құрылымы және оқу әдістемесінің мазмұнының 

ӛзгеруі мұғалімдердің кәсіби шеберліктерін жаңартуын, шығармашылық 

ізденістерін қажет етеді. Сондықтан оқушылардың белсенділігі мен танымдық іс-

әрекеттері арқылы оқушылар шығармашылығын дамыту, қажетті жағдайда 

айрықша шешім қабылдай алатын жеке тұлға дайындау, осыған орай оқытудың 

жаңа технологияларын енгізе отырып білім беру біздің мұғалімдер алдындағы 

басты міндет болып отыр. Қоғам дамуында білім берудің ең маңызды мәселе 

екендігі белгілі. Әрбір мемлекеттің ӛсіп-ӛркендеуінің, бәсекеге қабілетті болуының 

ең басты ошағы  ұстаз берген білім. Сондықтан да дамудың ең биік кӛкжиегінен 

кӛрінгісі келетін кез келген мемлекет, ең алдымен, білім беру саласын жолға 

қойып, сапасын кӛтеруді мақсат етеді. Ендеше осындай бәсекеге қабілетті, рухы 
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биік ұрпақ тәрбиелеу жаңартылған мұғалімінің еншісіне тиері анық. Жаңартылған 

оқу бағдарламасының оқушыларға берері мол екені анық. Қазіргі таңда білімді, 

білгенін ӛмірге пайдалана алатын шәкірт тәрбиелеуде алатын орны ерекше. Қытай 

философының «Маған жәй айтсаң – ұмытамын, кӛрсетсең есімде сақтаймын, ал 

ӛзімді іс – әрекетке қатыстырсаң үйренемін» деген даналығы білім алушының 

білімге ықыласын артыруда ақпараттық – коммуникативтік технологияларды 

пайдалана отырып, ӛзіндік ізденіс жүргізуді тәжірибеде жүзеге асырудың маңызды 

екендігін кӛрсетеді. Сапалы білім негізі – жан-жақты ақпараттық материалдарды, 

кӛрнекі құралдар мен ұтымды технологияларды, тиімді әдіс – тәсілдерді пайдалана 

отырып, білім алушыға ешбір кітаптан таба алмайтын білім беру. 

Жаңашыл ұстаз – заман талабы. Теориялық білімін тәжірибе жүзінде іске 

асыра алатын, жауапкершілігі жоғары, ізденімпаз жеке тұлға болуы тиіс. Ең жақсы 

мұғалім – шәкіртінің жанын түсінетін, оны ӛз перзентіндей сүйе алатын, оқушы 

үшін бойындағы барын беретін, шәкіртін ӛздігінен білім алуға жетелейтін мұғалім. 

«Білім – біліктілікке жеткізер баспалдақ, ал біліктілік сол білімді іске асыра білу 

дағдысы» деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қоғамда мықты, білігі жоғары, 

жаңашыл ұстаздардың болуы – ӛмір талабы. Жас ұрпақты оқытуда, оқушының 

тұлғалық деңгейін қалыптастыруда түрлі инновациялық әдіс-тәсілдерді кең 

қолдануды қажет етеді. Шәкіртке білім нәрін жылулықпен бере білу де аса 

қажеттілікті керек ететіні де белгілі. Қазіргі таңда білім саласында үнемі ӛзгерістер 

болып жатыр. Сол ӛзгерістерді енгізіп, кӛштен қалмай бірге жүруге тура келеді. 

Педагогикалық ізденіс барысында оқушыларды тәрбиелеу мен оқытуда жаңа 

әдістемелерді қолдануды оқу үдерісіне енгізудің маңызы ерекше. Жаңа 

технологияның басты мақсаттарының бірі – баланы оқыта отырып оның еркіндігін, 

белсенділігін қалыптастыру, ӛз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру. 
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Мемлекетіміздің болашағы – бүгінгі мектеп оқушылары. Оларға бірдей талап 

қойып, олардың табиғи қабілеттерін, нақты мүмкіндіктерін анықтап, соған негіздеп 

оқыту бүгінгі күннің ӛзекті мәселесіне айналды. Қазіргі талап – оқушыларды 

ойландыру, сезіндіру, ақпараттық құралдар арқылы ӛз беттерінше еңбектеніп, оқуға 

баулу. 

«Педагогтік шеберлік» – дарынды талант емес, үйрену, ізденудің нәтижесі. 

Ендеше, іздену мен үйренуді ешқашан тоқтатпайық дегім келеді. Ӛркениет 

кӛшіндегі білім кемесінің сапары сәтті болғай.  

 

 

ІЗГІЛІК БҦЛАҒЫ . ҦМЫТЫЛМАС КЕЗЕҢ 

 

Бейсембаева Алтынай Ләтайқызы  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің ҧстазы                                                                                                                                    

«Қҧмаш Нҧрғалиев атындағы гимназиясы» 

КММ 

ШҚО, Кҥршім ауданы , Боран ауылы  

 

Әлі есімде Н.К.Крупская атындағы Семей педагогикалық институтын 

ойдағыдай аяқтап,туған ауылыма,аяулы мектебіме ұстаз болып оралғаным. 

Кең дәлізде аяғымды имене басып келемін. Қарсы алдымда ойлы кӛзбен сынай 

қарап тұрған асыл бейне тұр.  Жанына барып: Құмаш ата!Ӛзім оқып, білім нәрімен 

сусындаған киелі қара шаңырағымызға қайта оралдым. Енді міне, ӛзіңіз қалаған 

мектепке еңбек жолымды бастағалы тұрмын. Рухыңмен қолда,қорға! – деймін 

ішімнен. Ойлы кӛз бір сәт маған сәл күлімсіреген сияқтанды. Сәлден кейін 

бұрынғы қалпына келгендей болды. 

 Содан бері біраз уақыт ӛтті. Әдіскер мұғалімдердің сабағына қатысып,біраз 

тәжірибе жинақтағандай болдым. Ендігі кезекте алдымда үлкен міндет тұр.  Ол- 

алғашқы сабағымды ӛткізу. 

Алғашқы берген сабағым әлі күнге дейін  кӛз алдымда. Бірде хатшы қыз: Сізді 

Талант Құмашұлы  шақырып жатыр,- деді. Жүрексіне басып директордың 

кабинетіне келдім. 
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Сабағыңды ӛткізуге дайынсың ба?- деді кӛзіме тіке қарап. 

- Иә , - деймін басымды изеп 

- Дұ-р-рыс, - дейді ойлана 

Директордың кабинетінен шыға сала ,  ӛтілетін сабағымның екжей-текжейіне дейін 

талдадым. Әуелде бәрі маған оңай кӛрінгендей. Бәрі бекершілік екен. Міне, енді 

қатты толқу үстіндемін. Ойлайтыным – ұятқа қалмау жағы. Сабағым қызықсыз 

болып,оқушылар тыңдамай кете ме? Онда не істеймін?... 

Іштей толқу үстіндемін. Неде болса... Нар, Тәуекел!Сыныпқа кірдім де сабағымды 

бастап кеттім.Алғашқы уақытта  ӛзімді бір түрлі сезіндім. Сансыз кӛз кірпік қақпай 

маған қарап тұрғандай. Маңдайымда тер шып-шып етеді. Бара-бара бойымды 

жинап, сабағымды аяқтап шықтым. Енді алдымда үлкен сын тұр.Ол- 

әріптестерімнің ойын тыңдау. Біраз уақыттан соң директор кабинетіне шақырды. 

Сабағымды талдауға шақырған екен. Жүрексіне кірдім.Қай жерімнен мүлт 

кеткенімді айтар екен...! Жоқ. Есіктен кірген  бойда күлімдеп қарсы алды. 

Жарайсың!- дейді балаша қуанып. Аз-кем кемшіліктерің бар. Ештеңе етпейді. Кӛш 

жүре түзеледі ғой,- дейді арқамнан қағып. Тӛбем кӛкке сәл ғана жетпей тұр. Ұстаз 

жаны не деген мейірімді еді... Үлкен жүректі адамдар ғой. Шәкіртінің кішкентай 

ғана еңбегін таудай қылып айтып тұр. – Осы қалпыңнан тайма. Әділ бол! Мұғалім 

болудың ӛзі адамға жеткілікті жігер,мол білім,үлкен адамгершілік,мейірімге толы 

ана жүрегі болуды талап етеді. Осы талапты меңгеріп,осы саладағы педагогикалық 

еңбегін алдымен шәкіртіне арнаған уақытта ғана ұстаз дәрежесіне кӛтерілесің. 

Міне, осындай талап биігінен кӛріну- мақсат. Содан жаңылмасаң, сенің де, менің де 

жүзім жарқын. 

Талант Құмашұлы бұл пікірін мұғалімдердің отырысында да айтады. Рас. 

Әуелде,жастық кезіміз бе екен,сӛз тӛркінін жіті түсініп, мән бермегенбіз. 

             Содан бері аттай 28  жыл ӛтіпті.Осы жылдар ішінде сан биіктерден кӛрінуім  

Талант Құмашұлының айтқан ақыл-кеңестері мен үйреткен педагогикалық 

шеберлігінің  арқасы деп ойлаймын.Бүгінде Қырық жылдан астам осы қасиетті қара 

шаңырақта еңбек етіп келе жатқан Талант Құмашұлы, біздерді ,әлі де тың 

идеяларымен, озық тәжірибесімен алға жетелейді деген ойдамын. 
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ЕСТЬ В ИМЕНИ ЕГО ИСТОРИЯ НАРОДА.   

 

Сохранение   национального   достояния -  важное  условие    

духовного  возрождения 

Безумству  храбрых  поѐм  мы  славу! 

 

Очерк 

 

Хозаева Айнаш,  

учитель русского языка и литературы 

«СО Школа – лицей имени Абая» 

ВКО,  Абайский район, с.Карауыл 

 

     Утро выдалось  серым, пасмурным.  Лишь золотая 

полоса солнца, прорезавшая томные хмурые  тучи,  падала  

на   пластиковые  двери  колледжа. Увидев  во  дворе 

машину директора,  я  второпях  юркнула   во внутрь и 

поспешила  в  приѐмную. Было только без пятнадцати 

восемь. 

Я шла по длинному коридору, перебирая в голове 

вопросы, на которые не терпелось  получить ответ. Тѐмное помещение  сменилось 

стеклянным  фойе, где уже горел свет и слышался телефонный звонок. Увидев  

директора, сидящего за рабочим столом, я немного  растерялась.  

- Можно к Вам?- чуть краснея, спросила я.  

- Вы ко мне? – не поднимая головы от  бумаг, спросил  было меня. 

- Да…  

  Немного погодя, собрав  весь свой дух,   я, с неприсущей для меня   

неуверенностью, выдавила: 

- Амангазы  Исабекович, вы  как-то  сказали, что    помогли  найти  могилу  Кайрата 

Рыскулбекова.   Дело в том, что я хотела написать рассказ,   и  мне нужна ваша 

помощь.     

Директор,  поднял   взгляд,   удивлѐнно   посмотрел   на   меня    и  поднялся 

из-за стола.Чуть  выше  среднего  роста  мужчина  казался мне  человеком строгих 

правил.  Черный  костюм его    определял особую   официальность, а темные очки   

чѐтко  выделяли   умное лицо  с тонким  выражением  дипломата. 
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Приученные  к постоянному  порядку,   руки  его без особых усилий  нашли 

полку  в  шкафу, где аккуратно  находили своѐ убежище  документы  и   бумаги. Он  

бережно положил  на стол  папку  и начал  подавать  мне один за другим 

материалы.      

-  До сегодняшних дней  не мало  было сказано  и написано  про события  

декабря  1986 года, -  погрузившись  в  свою память, он направил  свой   взор  в 

окно,  где начинал пробираться день.  В  его  взгляде  было   едва  уловимое 

сомнение, что  время   уже прошло,  и  в памяти  остались  тяжѐлые воспоминания.   

 - Но,  как бы мы не  перелистывали  страницы истории  с еѐ шокирующими   

эпизодами, мы вновь и вновь  сталкиваемся  с новыми  лицами,  новыми 

документальными моментами, которые  и сейчас  колокольным набатом  

отзываются  в сердцах многих  поколений.  

-  Я рад,  что  наши   учащиеся  ещѐ  понимают глубину значения слов «патриот», 

«гражданин»…     

- Значит,  для  будущей нации, ради воспитания подрастающей молодѐжи эта 

частичка  несѐт  в  себе  весомую роль. Значит, о ней говорить мы обязаны,- 

   утверждающе заявила  я. 

- Немногое    осталось  не  упомянутым, многое кануло в лету,  что-то 

умалчивается,  а  я  лишь  капля  в   большом  бушующем   море    событий. 

Амангазы  Исабекович,    с едва уловимым   озабоченным   видом,   

опустился  на стул  и начал свой рассказ… 

-  При каждом упоминании  имени  Кайрата   Рыскулбекова    я  вспоминаю  

события тех   холодных дней,  о которых   поведал мне     его  отец.   И мне кажется,  

что  с   каждым   словом, с каждой  историей     слышу   голос  Кайрата…. 

      Как обычно,  с утра,  сидим  на занятиях. В  один момент:  

- Молодые люди,  срочно соберитесь  в большом  зале,   ректор  собирает, - 

впопыхах  протараторила  одна   из  заместителей  университета по учебной работе, 

- шевелитесь быстрей! -  с особой грубостью  и испуганным  суетливым  видом  

буркнув,  поспешила  к двери. 

Не мешкая, удивленно переглянувшись  друг на друга,  мы вбежали в зал. 

Ректор университета   М. Батырбеков  стоял в глубине     сцены,  в  центре трибуны. 

Нас ввергло в недоумение, что ранее спокойный и глубокомыслящий человек  

стоит  какой-то  озабоченный   и неистово озлобленный. 
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- Быстрей садитесь. Только что позвонил из  ЦК секретарь, З. Камалиденов.  На 

площади  толпа смутьянов проявляет недовольство решению Пленума и  своими 

хулиганскими  действиями побуждает молодѐжь на глупые, непоправимые  

ошибки. Вам  необходимо  помочь    разогнать их. 

   Оставив все  свои  учебные принадлежности,  мы направились к выходу. 

Уже за дверью, на улице, около тысячи студентов  и   рабочих по улице Абая  

колонной  двигались ко  Дворцу Республики. По обе стороны движенья шла 

милиция. Мы тоже, объятые  волной событий,  влились в толпу.  Озлобленная 

молодѐжь,   то и дело  выкрикивая  лозунги  движенья, чѐтко отчеканивала шаг,  

подобно морской пучине, сметая   всех,  кто встречался на пути. 

Улица Ленина,  парк имени 28 Панфиловцев, мимо женского педагогического 

института - всю  дорогу  вливалось студенчество,  образуя огромную   

всепоглощающую   массу.  Милиция    пыталась опередить  движенье,   создавала  

«коридор», чтобы не дать  новым силам  слиться  с толпой. В  этот миг нельзя   

было   что –то разобрать:   чиновники из ЦК,  ругань  представителей    власти, 

неподатливая молодѐжь, угрозы -  всѐ превратилось в  страшное месиво.  Особо 

выделялись  голоса блюстителей  порядка в погонах.  

В  следующий миг голос председателя Совета  Министров  Н Назарбаева 

прорезал  шум.  Это был  единственный  человек, который  обратился  с 

воззванием к студентам,  на которого   с надеждой  глядела  масса. 

- Скажите, неужели у нас  в Казахстане  нет человека,  достойного Колбину?-гневно 

и больно  послышалось из толпы.  

-  Нурсултан  Абишевич,  почему не Вас  или  Мукашева, или Ауелбекова, пусть 

даже Мирошхина не поставят? 

- Мы  все готовы  возглавить свой народ,  но кадровые вопросы решает Москва. 

Чему быть,  того не миновать.  Сейчас  вряд ли   что зависит  от Казахстана. Пока с 

вами  ничего не случилось,  расходитесь по домам, - пытался успокоить 

Н.Назарбаев. 

      Желание быть услышанными, понятыми,  стремление  раскрыть всем глаза 

было сильнее желания жить.  И, разуверившись, что представители власти не хотят 

принимать всеобщей проблемы,  перешли на прямую атаку. Силы были неравные: с 

одной стороны  - молодые, с другой - вооружѐнные  военные и милиция. 

Столкновение  было неизбежно. 
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На улицах,   прилегающих к площади,  были разбиты  витрины  магазинов, 

домов,  учреждений; митингующих  стали обливать  холодной водой из водомѐтов,  

избивать,  вытягивать из толпы,  впихивать в специально  закрытые машины и  

вывозить за город. 

Сотни обмороженных и истерзанных, измученных   и  полуголых оставались 

лежать  на лютом морозе. Сколько  жизней было погублено, знает только сама 

история. Наверное,  всей  летописи  не хватит,  чтобы  описать  о зловещих, не 

щадящей человеческой плоти, событиях  суровой зимы 86-го.    

Расправы  ещѐ не прекращались.  Белый снег,  сверкающий от дневного света, 

окрасился в темно-багровый.  

Тогда   и  мы  с Абеном, Айтымталом и несколькими  другими  мужчинами,  

повязав  красные  повязки   дежурных, хоть как-то пытались  защитить  ребят  от 

избивающих   их   солдат. 

Не ожидавшие такого разворота событий,  испуганные  участники бросились 

прочь. Но их разрывали догоняющие собаки,  воинские подразделения 

алматинского   гарнизона,  вооружѐнные  дубинками и  лопатами, настигали  и 

издевались. 

        В этот момент я  заметил  девушку, упавшую  на землю. Солдат в железной 

каске   схватил   еѐ за волосы  и оттащил  из толпы. Забыв о том, что он тоже  

порождение человеческое,  начал  жестоко избивать еѐ.  Мне  казалось, что время 

остановилось.   Даже сейчас, просыпаясь в холодном  поту,  мой взгляд отражает  

истерзанное тело молодой девушки, а еѐ  крик: «Мама, мамочка, помоги! За что  

нас…»,  - до сих  пор  оглушает  мой слух и разум. 

Гонения  продолжались ещѐ целый год. Но никто  не знал  истинных фактов  

расправы  над молодѐжью… 

        Ни Кайрат Рыскулбеков,  ни Ляззат Асанова,  ни  Ербол 

Спатаев,  ни Сабира Мухаметжанова,  ни тысяча    других   не  

знали тогда,  что  ожидание  приговора суда  будет  страшнее 

Известие об аресте сына   потрясло тогда  не только  

родных, но и всю деревню. 

-Мы не можем поверить. За что? Почему?-   вспоминал отец 

Кайрата Ногайбай  и  бросился к следователю. 

 -Дела плохи, батя-  все боятся… 

- Как же так случилось? 
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-Была драка. Я шѐл  на площадь   из чувства патриотизма,  и просто   потому, что 

нас попросили.   Разве за это судят?! 

- Все отвернулись - чуть  не плача сказал отец. 

         - Но  я бы перестал уважать себя как  мужчину, -  сказал Кайрат, -  если бы не 

заступился  за  девчонку,  которую избивали. 

Долгие  попытки  обивания  тюремных   порогов   не  увенчались   успехом 

-Суд, приговор - опустив голову,  продолжал  отец,  - 

высшую меру  заменили  пятнадцатью годами. Опять появилась 

надежда.Но в глубоком молчании  сердце старца заливалось  

болью,-   его убили..,-    из  глаз  маленького,   избитого  

бременем, отца  брызнули  слѐзы. Не мог тогда он  и   

предполагать, что  больше                       никогда не увидит своего 

сына. Что  эти слѐзы  высохнут    и   превратятся в камень,   отточенный   гневом  и 

страданием, что  ему  предначертано самой   судьбой   пронести   боль  в душе всю  

оставшуюся жизнь. Ясно,  как день,  что выводы о самоубийстве - фальсификация,   

но доказательств у меня     нет. Там такой закуток,  что при  всѐм желании нельзя 

повеситься. Тем более  на   майке  сокамерника. 

В августе 1992 года   я прочитал  письмо   в газете от соседа  по камере, 

Власенко Леонида: «Здравствуй,   дорогая  редакция!  Ваша газета «Иртыш» 

неоднократно   печатала   статьи  о трагической    гибели   юноши,   Рыскулбекова 

Кайрата.   Моѐ имя  вы тоже неоднократно  упоминали.  В данное  время  я 

нахожусь в тюрьме,   недавно   прочитал  немецкое  издание  автора Эмиля  

Кремера  «Открытые глаза» и,  поверив в Бога и правду,   у меня появилась нужда   

в необходимой   правдивой   публикации о  естественной  смерти  Кайрата,  

виновником  которого являюсь  я.  Жду   с  Вами   скорейшей  встречи,   с  

уважением  к  Вам Власенко   Леонид    Кимович,   1953года   рождения.    Подпись  

и   дата -- 25.08.1992г». 

 Время неумолимо летело вперѐд. Боль  потихоньку   иступлялась,  событие 

  рождало  из  тогдашних  «хулиганов» своих  героев.   Но долг   отца –  

придать тело земле родной   по-человечески -- было  святым. Три года  отец  

семейства  проделывал изнурительные  попытки  найти место захоронения 

  сына. Устав от тщетных попыток  найти  своего    сына,   Ногайбай, отец 

  Кайрата,  обратился обществу «Қазақ тілі»,  директором которого  в то 

 время  был    назначен  я,    Тлеубаев   Амангазы   Исабекович. Пригласил 
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  старца  домой  и  накрыл на стол,   как  это   принято у   казахов. Обливаясь 

  слезами,  аксакал  поведал  мне  свою острую правду.  От рассказа 

Меня   всего  перекосило,   словно часть  вины легла   и   на мои плечи. Я  не 

мог  не  помочь, не  имел права отказать. 

-  Сына вашего  я обязательно  найду – учтиво  ответил и  с особым  

очтением  проводил гостя  домой. С этого дня  я не находил  покоя.  Далеко 

запрятав  эту историю  в своей душе,  я обратился  к заместителю 

 начальника  тюрьмы  по  политическим вопросам,  С  Касымханову. Увидев 

 перед собой  некогда знакомого  человека,  он    

немного растерялся- Абике, был приказ   не  разглашать    

место  захоронения,   поэтому   об этом знают всего лишь  

2-3 человека. У нас работает  один человек,   он 

участвовал в   процессе. Если расскажет,  осторожно 

расспрошу его. Некоторое время   спустя,    в беспокойстве 

   от  отсутствия новостей,   я  снова позвонил ему. 

- Ничего не говори по телефону. Давай встретимся,    - опередив   меня,  ответил он. 

Встретились с ним тайно  и  молча   проследовали до могил 

- Вот  здесь лежит, -  сказал и указал рукой на  маленькую яму. 

- Саке,  да разве это  похоже на  могилу! Его просто  сравняли с землѐй!Чтобы   

потом   никто  не мог  найти его. 

Яма  была прикрыта  тонкой доской и присыпана   землей. За время доска  

сгнила   и  земля провалилась,  образуя  маленькое углубление. 

- Это место мне    показали,   но я вам  не  говорил, - сказал  и отошѐл в 

сторону. Ещѐ раз   взглянув    на   углубление,  ограждѐнное кирпичом,   я  

удостоверился,   что именно здесь  может  быть могила. 

Чуть   подняв   насыпь у могилы,  оградив  еѐ,  мы 

немного привели еѐ  в порядок  и      молча    

отправились прочь. 

Чуть позже   мы  с помощью Сейткасыма  Тамбетова и  

Омарбека  Байуакова подняли  могилу,   поставили 

красивое ограждение  и  две мраморные плиты.  В  этих  мраморных    изваяниях  

застыла  история  с  еѐ   загубленной  судьбой: 

«Әміршілік  заманнын   құрбаны  Қайрат Рыскұлбеков»;«Қайрат деген атым 

бар,  қазақ   деген затым  бар,  еркек «тоқты-құрбандық»,  атам десең атыңдар». 
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     Только  после  всего этого   мы сообщили   родным. Учитывая  тяжѐлое  

 материальное  положение  семьи  Рыскулбекова,   общество «Қазақ тілі» 

всефинансовые  расходы  на  дорогу, гостиницу, проживание   всех членов семьи  

взяло   на себя. 

       Много  лет  изнеможенная  мать оплакивала своего сына,   обнимая   

холодную   землю. Далеко доносился еѐ  плачь.  Только    чѐрствое    сердце  

оставалось  не тронутым.  Все, кто там был:   и стар, и млад,   не  скрывая   слѐз,   

оплакивали  героя   страны. 

 

       Конечно, ни богатый  дастархан  в   память    

погибшего, ни  красивые цветы,  ни громкие   фразы  не 

восполнят   эту  утрату.Наверное,   мне  не хватило бы  

чистого  листа,  чтобы  назвать  всех героев,   которые   

явились  вестниками  новой жизни,  виновниками   

свободомыслия  и  независимости   Казахстана. Кончился   этот трагический   

рассказ    также серьѐзно  и значительно. 

    Раскинув  по тихой глади  Иртыша  длинный   отсвет   сереющих домов,   

просыпался город Семей, укутанный  в густой  синий  шѐлк рассвета.   Там и сям    

колебались   тусклые огоньки  в одиноких окон;  откликаясь далѐкому вою,  

неугомонно лаяли собаки.  

 -Сейчас я сижу и думаю,  что наша   молодѐжь   ещѐ   заряжается той энергией, 

которую унаследовали от своих   сестѐр и братьев. И я   рад за это….- закончил  

Аман  Исабекович. 

      Сейчас  наше государство  под единым началом  Н.А.Назарбаева   шагнуло   

далеко вперѐд,    стало  мощной   экономической  и  политической   державой. И мы  

твѐрдо   можем   сказать,  что   являемся    частичкой   той   И истории,  о  которой  

поведал  нам  директор   Амангазы   Исабекович  Тлеубаев.     

     Я сижу перед  директором, и  меня обуревает чувство гордости   и патриотизма, чт 

человек  доселе  знакомый  мне,   явился  тем  звеном,   когда судьба  сделала     шаг  

из   памяти   в  бессмертие.   

      Меня опьяняла   история:  передо  мной  мелькали  лица, судьбы,   детали. 

Дрожа   от собственного   биения   сердца,  губы лепетали: 

Казахстан. Мой Казахстан! Мой  просторный  край!  Страна  цветущей  

степи  и  ласкающей  душу  гор. С волнением  глядя  на своих учеников,  я горжусь,  
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что   они    растут   достойной сменой   тех  мальчишек  и девчонок,   которые   

явились   первыми вестниками    свежего ветра перемен,   принесшего     

долгожданную  свободу    Казахстану.  И нам  придѐтся  во  главе  нашим   

Президентом  защищать   нежные ростки   развивающейся   демократии,  мира  и  

благоденствия. 

-  Да  будет  сохранѐн  дух  Казахстанской   молодѐжи! 

  «Безумству  храбрых  поѐм  мы  славу! 

  Безумство храбрых -  вот  мудрость жизни!... 

  Пускай ты умер!.. Но в   песне  смелых  и сильных духом 

  Всегда  ты будешь  живым примером,  призывом  гордым  к свободе,  к свету! 

   Безумству храбрых  поѐм мы   песню!» 

ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА АҚПАРАТТЫҚ-

КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ ҚҦРАЛДАРЫ АРҚЫЛЫ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖЕТЕЛЕУ  

Рапикова Ж.М.,  

Тюлюпергенева Р.Ж. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, 

Ӛскемен қ. 

 Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу 

арқылы қолдау туралы Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шілдедегі 

заңында даму мүмкіндігі шектелген барлық балалар психологиялық-медицина-

педагогикалық кеңестің қортындысына сәйкес арнайы түзету мекемелерінде және 

мемлекеттік білім жалпы беретін мектептерде тегін оқуға құқылы делінген.Атап 

айтсақ мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім беретін ортаға кіріктіру 

мақсатында 2009 жылғы ҚР инклюзивті білім беруді дамыту тұжырымдамасының 

жобасы әзірленген, сонымен қатар 2010 жылдың 1 ақпанында бекітілген ҚР білім 

беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын атауға 

болады.[1,1.б]                                                                                                                  

Бұл бағдарламаның басты міндеттерінің бірі –еліміздің инклюзивті оқытуды 

дамыту болып саналады. 
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Инклюзивті (франц. inclusif – ӛзіне енгізетін, лат. include – ішіне аламын, енгіземін) 

немесе енгізілген білім беру – жалпы білім беру мектептерінде ерекше 

қажеттіліктері бар балаларды оқыту үрдісін сипаттау үшін пайдаланылатын 

термин. Инклюзивті білім берудің негізіне балалардың кез келген кемсітушілігін 

болдырмайтын, барлық адамдарға тең қарым-қатынасты қамтамасыз ететін, бірақ 

ерекше білім алу қажеттіліктері бар балалар үшін ерекше жағдай жасайтын 

идеология жатады. 

Мүмкіндігі шектеулі балалардың дамуында қазіргі заманға са й 

моделін құрудың басты бағыты – білім беру қызметтерінің сапасын арттыру және 

қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін жағдайларды жасау. Инклюзивтік оқытудың 

базалық құқықтық құжаты дамуында жетіспеушілігі бар балаларға нәтижелі кӛмек 

құруға, оларды оқыту, тәрбиелеу, еңбекке және мамандыққа даярлау, бала 

мүгедектігін сауықтыруға бағытталған Қазақстан Республикасының мүмкіндіктері 

шектеулі балаларды «Әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзетімді 

қолдау» заңы болып отыр.  

           Қазіргі таңда инклюзивті білім беруді қолдау бағытында  әртүрлі 

категориялы балалар білім алуда. Әр баланың білім алуда ӛз ерекшеліктері бар. 

Мәселен әр бала эмоционалдық және психикалық таным  процестерінің даму 

деңгейі әртүрлі. Әрбір  балаға жеке тұлға ретінде қарап, саналы тәрбие  сапалы 

білім беру ӛмір талабы болып табылады.Осы ретте мектебімізде әрбір мүмкіндігі 

шектеулі оқушының   даму деңгейі мен жас ерекшелігі ескеріліп  білім берілуде. 

Инклюзивті білім беруде ақпараттық- коммуникациялық технологияларды 

мүмкіндігі шектеулі балалардың жас ерекшелігіне сай дайындап, пайдаланып, 

пәндер бойынша бағдарламаларын құрастырып, түзете- дамыту жұмыстарын 

жүргізсе, мүмкіндігі шектеулі жандардың заман талабына сай тұлға 

қалыптастыруға септігі зор екендігі белгілі. Инклюзивті оқытуда мұғалім жаңа 

технологияларды игеріп, оқушы танымы мен қызығушылығын арттыруда 

ақпараттық технологияларды қолданудың тиімділігі зор. 

Ақпараттық- технологияны қолдану барысында мынадай міндеттерді шешеді: 

- Оқу үрдісіндегі кейінгі байланысты қамтамасыз ету; 

- Оқу үрдісін кӛрнекіліктермен қамтамасыз ету, 

- Кең таралған білім кӛздерінен ақпаратты іздестіру, 
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- Оқу үрдістерін немесе құбылыстарын құру; 

- Ұжымдық және топтық жұмыстарды ұйымдастыру; 

- Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы мүмкіндігі шектеулі 

балалардың психологиялық танымдық процестері жағынан тиімділігі: 

- Әдістемелер арқылы іс- әрекет барысында логикалық, операциялық, 

анализдеу сынды әрекеттері дамып, қалыптасады; 

- Ақпараттық интерактивті технологияларға қызығушылықтары артып, зейін 

шоғырландыру, тұрақтандыру, соның ішінде ырықты зейінді 

қалыптастыруға ықпалы зор; 

- Психологиялық интерактивті жаттығулар, әдістер арқылы мүмкіндігі 

шектеулі балалардың қиялын ұштауға қанаттандырады; 

- Дәстүрлі әдістерден гӛрі ақпараттық технологиялар арқылы қолданыла 

кӛрсетілген кӛрнекі- жабдықтар бала есінде ұзақ мерзімде сақталып, есте 

сақтау процесінің дамуына септігін тигізеді; 

Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы мүмкіндігі шектеулі балалардың 

психологиялық- эмоцияналдық сферасы жағынан тиімділігін қарастырсақ: 

-  Ақпараттық технологияларды қолдануда тиімді интерактивті әдістерді 

пайдаланып, мүмкіндігі шектеулі балалардың белсенділігін арттыру; 

- Релаксациялық- медитациялық жаттығуларда ақпараттық технологиялық 

құралдарды қолдану арқылы мүмкіндігі шектеулі балалардың ішкі 

психологиялық ахуалдарын тұрақтандыру; 

-  Вербальді емес психологиялық сферасын тұрақтандырып, қалыптылыққа 

негіздеп, дамыту; 

Оқыту құралдары ретінде ақпараттық технологияларды қолдану арқылы жұмыс 

істеу тәсілдері әртүрлі: топпен, жеке, сыныппен жүргізуге болады. 

Мамандар оқыту-түзету процесінде әдістемелік нұсқауларды дұрыс және жоғары 

деңгейде ұйымдастырса, білім беруде ақпараттық технологияларды ұтымды 

пайдалана білсе психикалық дамуы тежелген балаларды ӛз жасындағы балалардың 

даму деңгейіне жеткізуге болады деп кӛрсеткен болатын 

Ерекше білімді қажет ететін оқушылардың танымдық қабілеттерін жетілдіру 

мақсатында, олардың жеке психофизикалық ерекшеліктерін ескере отырып түзете 

дамыту сабақтары ӛткізіледі. Ерекше білімді қажет ететін оқушылардың 

бойындағы кемшіліктерді түзету, жан-жақты жүргізілетін оқу-тәрбие жұмысының 

нәтижесінде оқушыларды қоғамдық ӛмірге бейімдеу, сонымен қатар зейінін 
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қалыптастыру, ойлау, есте сақтау қабілеттерін және тілдерін дамыту, яғни 

танымдық қызметін дамытуда оқытушылар және арнайы маман иелері (дефектолог, 

логопед, психолог т.б) түрлі заманауи технологияларды қолданып 

келеді.Ақпараттық және басқа да инновациялық технологияларды 

пайдаланбайынша қазіргі ӛмірде бағдар табудың ӛзі қиын болатын жағдай 

туындауда.  Ерекше білімді қажет ететін балаларды қатарға қосу, әлеуметтендіру 

үрдісін дұрыс ұйымдастырып, түрлі әлеуметтік кедергіге қарсы тұра алатын 

тұлғаны қалыптастыруда заманауи технологияның барлық мүмкіндігін 

пайдалануымыз керек. 

Сӛйлеу тілі бұзылыстары бар балаларды түзету жұмысын жетілдіру және 

оның заманауилығы, ғылыми және тәжірибелік мағыздылығы қазіргі таңда ӛзекті 

мәселелердің бірі болып табылады.  

Ақпараттық технология ақпаратты ӛңдеудің ең заманауи құралы бола отырып, 

оқытудың қуатты техникалық құралы да бола алады, және де мектепке дейінгі 

жастағы балалардың жалпы психикалық дамуы мен тәрбиелеуінде қайталанбас 

кӛмекшінің ролін ойнайды.[5, 33] 

Психологтардың айтуынша: бала неғұрлым ертерек ақпараттық 

құралдармен танысса, соғұрлым бала мен компьютер арасындағы психологиялық 

бӛгет тӛмен болады, себебі  балада техникаға деген асқан қорқыныш болмайды. 

Неліктен? Себебі, компьютер балаларға кез-келген ойыншық тәрізді, атап айтқанда 

дәл осылай түрде олар компьютерге қарайды.  

Мектеп жасына дейінгі балалардың компьютермен тілдесуі жас ерекшелік 

және оқу бағытын ескере таңдаудан іріктелетін компьютерлік ойындардан, 

жаттығуларды орындаудан басталады.  

Ақпараттық  технологиялар кӛмегімен жасалынатын жаттығулардың 

маңызды қызметтерінің бірі оқытушылық болып саналады. Компьютерлік жаттығу-

тапсырмалар бала бір түсінікті немесе нақты жағдаятты ӛзіне елестете алатындай 

қылып жасалынады, бірақ сол арқылы жалпы ұқсас заттар немесе жағдаяттарды 

туралы ортақ жалпылама түсінік алуға болады. Соның негізінде балада ойлаудың 

маңызды жалпылау мен  жіктеу операциялары дамиды. [6, 26] 

Компьютерде ойнай отырып, бала экрандағы заттар – шынайы  заттар емес, 

тек осы шынайы заттардың белгілері екенін ерте түсіне бастайды. Осылайша, 

балаларда сананың белгі – таңбалық функциясы дами бастайды, яғни бізді 
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қоршаған дүниенің бірнеше деңгейлері бар екені туралы түсінік – бұл шынайы 

заттар да, суреттер де, сызбалар да, сӛздер де, сандар да және т.б. бола алады.  

Балалардың компьютерде сабағы барысында олардың ойлау және зейіні 

жақсарады. Балалар ерте жаста ырықсыз зейінді иеленеді, яғни олар белгілі бір 

материалды саналы түрде есте сақтай алмайды. Егер де материал пайдалы әрі 

түстерге бай, қанық  қызықты  болса, бала оған еріксіз ӛз назарын аударады. Бұл 

жерде компьютердің орны қайталанбастай, себебі, балаға ақпаратты қызықты түрде 

береді, бұл ӛз кезегінде мазмұнды есте сақтауды жылдамдатып қана қоймай, оны 

саналы және ұзақ уақытты болуға кӛмектеседі. 

Балалардың компьютерде жұмыс жасауы танымдық процестерін дамытып 

қана қоймай, қолдың ұсақ моторикасын да жетілдіреді. Кез – келген қарапайымнан 

бастап күрделіге дейінгі ойын, жаттығуларда балалардың белгілі бір пернені басуға 

үйрену керек, ал бұл қолдын бұлшық етін, балалардың моторикасын дамытады. 

Ғалымдардың айтуынша, біз саусақтарымызбен неғұрлым ұсақ әрі күрделі 

қозғалыстарды орындасақ, соғұрлым сӛйлеу орталықтары жұмысқа қосылады. Ұсақ 

моторика тәрізді, ми қыртысында кӛру қабілетінің де алатын орны ерекше. Біз 

неғұрлым жұмыс жасап отырған бір нәрсеге зейін қойып қараған сайын, соғұрлым 

біздің миға да пайдасы зор болады, себебі, моторлы координация мен сәйкес кӛру 

мен моторлы талдағыштарының іс – әрекеті қалыптасуы балалардың компьютерде 

жұмыс жасауы негізінде жемісті түрде жүзеге асады.[6, 47]. 

Ақпараттық технология арқылы тілдесу балаларда қызығушылықты 

тудырады, алдымен ойын іс – әрекеті ретінде, содан соң оқу іс–әрекеті ретінде. Бұл 

қызығушылықтар  танымдық мотивация, ерікті есте сақтау мен зейін негіздерінде 

жатыр, осы қасиеттер баланың мектепте оқуына психологиялық даярлығын 

қамтамасыз етеді.  

     Ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен қолданылатын қызмет ӛзінің 

кез келген нақты формасында тиімдірек орындалады. Білім беру қажеттілігі ерекше 

балаларға түзету-дамыту жұмыстарын жүргізу үшін арнайы бейімдендірілген 

компьютерлік бағдарламалар қолдану ұсынылады. Сондай-ақ мұғалімнің жаңа 

инновациялық технологияларды енгізуде балалардың мотивациясын арттырып, 

психологиялық қолайлы жағдайлар туғыза білуі шарт. Бұндай балаларды оқытуды 

жаңа технологиялар кӛмегімен ұйымдастыру талабының артуы мен бүгінгі білім 

беру жүйесінде бұл мәселеге ӛз деңгейінде толыққанды назар аударылуда, білім 
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беру қызметін жетілдіруде электрондық ақпараттық ресурстарды тиімді пайдалану 

қажет. 

   Компьютер кӛмегімен жасалынған жаттығулар балаларда қиыншылықтарды 

жеңуге, әрекетті орындауды бақылауға, нәтижелерді бағалауға үйретеді. 

Компьютердің арқасында мақсат анықтауға, жоспарлауға, ӛз іс–әрекетін бақылау 

және бағалауға үйрету, жаттығулардың үйлесімдігі арқасында жемісті болады. Бала 

ойынның сюжетіне енеді, оның ережелерін меңгереді, оған ӛз әрекетін 

бағындырады, нәтижелерге жетуге тырысады. Сонымен қатар, әрбір жаттығуларда, 

ойындарда ӛздерінің белгілі бір кейіпкерлері болады, оларға тапсырманы 

орындауға кӛмек қажет болады. Осылайша, компьютер баланың интеллектуалды 

қабілеттерін дамытып қана қоймай, оның ерікті сапаларын дамытуға кӛмектеседі: 

ӛздік жұмыс, жинақылық, тұрақтылық,  сонымен қатар баланы аяушылыққа, 

кейіпкерлерге кӛмектесуге шақырады, сол арқылы оның қоршаған ортаға деген 

қарым – қатынасын кеңейтеді. Компьютерлік бағдарлама мәтін, дыбыс, видео, 

графикалық сурет және анимация секілді технологияларды біріктіреді. Мұндай 

түрдегі оқу материалы кӛз, есту, моторлы үш түрлі анализаторларды іске қосады. 

Мектепке дейінгі ұйымдарда коррекциялық іс-әрекеттің мақсаты – білім беру 

үдерісін заманауи тиімділігі жоғары технологиялармен және балалардың негізгі 

құзыреттіліктерін қалыптастырып, шығармашылық қабілеттерін дамытатын 

әдістемелермен қамтамасыз ету. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдану білім беру қажеттілігі ерекше балалардың оқуға қызығушылығын 

қамтамасыз етеді, тілдік құзыреттілігінің негізін қалайды. 

     Компьютерлік бағдарламалардың арқасында білім беру қажеттілігі ерекше 

жандардың білім алу үрдісі жаңа сипатқа ие болып, білім алу дағдылары арта 

түседі. Компьютерде ойнай отырып, бала экрандағы заттар – шынайы  заттар емес, 

тек осы шынайы заттардың белгілері екенін ерте түсіне бастайды. Осылайша, 

балаларда сананың белгі – таңбалық функциясы дами бастайды, яғни бізді 

қоршаған дүниенің бірнеше деңгейлері бар екені туралы түсінік – бұл шынайы 

заттар да, суреттер де, сызбалар да, сӛздер де, сандар да және т.б. бола алады.  

Инклюзивті білім берудің  негізгі 8 принципі туындайды. 

Яғни ол мына принциптер: 

1.Адам құндылығы оның мүмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, жеткен 

жетістіктерімен анықталады. 
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2. Әрбір адам сезуге және ойлауға қабілетті. 

3. Әрбір адам қарым-қатынасқа құқылы. 

4. Барлық адам бір-біріне қажет. 

5. Білім шынайы қарым-қатынас шеңберінде жүзеге асады. 

6. Барлық адамдар құрбы-құрдастарының қолдауы мен достығын қажет етеді. 

7.Әрбір оқушы үшін жетістік кежетуӛзінің мүмкіндігіне қарай орындай алатын 

әрекетін жүзеге асыру. 

8. Жан- жақтылық адам ӛмірінің даму аясын кеңейтеді.[7] 

Қорыта айтқанда, инклюзивті оқыту арқылы әр бала денсаулығының ақауына 

қарамастан білім алуға құқылы. Инклюзивті бағыт- ерекше қажеттіліктері бар 

балаларды оқуда жетістікке жетуге жетелейді,жақсы ӛмір сүру мүмкіншілігін 

қалыптастыруға ықпал етеді.Мұндай оқыту түрі  балалардың ӛз мүмкіншіліктеріне, 

жақсылыққа, ӛмірге деген махаббатқа және ӛз күшіне сенушіліктерін ортақ күшпен 

жандандырып , қоғамдағы қарым-қатынасына қажетті қабілетін дамытуға 

мүмкіндік береді. 

 Осы бағытты білім беру жүйесіне енгізу арқылы оқушыларды 

адамгершілікке,ізгілікке,қайырымдылыққа тәрбиелей аламыз.  

Пайдаланған әдебиеттер: 

 1.   Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзету 

арқылы қолдау туралы. ҚР 2002ж №343 заңы 

2.  Қазақстан Республикасының Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарына 

арналған мемлекеттік бағдарламасы.-Астана, 2010. 

3.Республикалық педагогикалық –әдістемелік журнал .Әлеуметтік  педагог .№4 

2010ж 

4. Г.Б.Алипкалиева «Инклюзивтік білім беру жағдайында мектеп жасына дейінгі 
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систематизация и тенденции развития. М.: ВУ, 1995 г. 
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политике и практической деятельности в сфере -образования лиц с особыми 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ДУХОВНО -НРАВСТВЕННОМ 

ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Мешелова Умыт Турсынгожакызы 

Учитель начальных классов 

КГУ «Средняя школа имени Базылбека 

Ахметова» 

ВКО, Уланский район,  село Ново – Одесское  

                                                                                                      

Обучение и воспитание открывают детям путь к духовно-нравственному 

познанию окружающего мира. Мир прекрасен своей гармонией, и познание его 

человеком так же должно быть гармоничным. Духовно-нравственную культуру 

нельзя никак создать искусственно, нравственность органически вырастает на 

основе конкретной жизнедеятельности. Сегодня школьники нуждаются в 

разговоре: что есть добро, духовность, нравственность? 10 лет считали лучшими 

человеческими качествами: ум, эрудицию, сейчас обретают ценность нравственные 

качества. В материалах модернизации образования провозглашается 

компетентностный подход как одно из важных концептуальных положений 

обновления содержания образования. Основными параметрами личности развития 

ребѐнка на сегодняшний день можно считать его ориентацию на общечеловеческие 

ценности, гуманизм, интеллигентность, активность, чувство собственного 

достоинства. Уровень развития этих качеств можно рассматривать как показатель 

сформированности социальной компетентности и социального становления 

личности. Семья — самое главное в жизни для каждого из нас. Семья — это 

близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, 

кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, 

заботе и уважению. Действительно, семья — это первая и самая важная ступень в 

жизни человека.  

Огромное значение для воспитания детей имеет семейный уклад. Для 

полноценного воспитания (это идеальное и наиболее желаемое для всех людей 

состояние) каждого ребѐнка требуется семья: отец, мать, дедушка и бабушка, 

старшие братья и сестры, сам ребенок, младшие братья и сестры. У каждого члена 
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семьи должно быть свое место, свои обязанности, каждый член семьи должен 

выполнять свои функции.  

Одновременно с наставлениями, родители должны показывать личный 

пример. Чтобы научиться сопереживать другому, дети должны видеть, как мать или 

отец утешают чужого плачущего малыша, помогают пожилым людям при переходе 

улицы, уступают в автобусе место инвалиду или пожилой женщине, не сажают 

ребѐнка к окну и следят за тем, чтобы его никто не потревожил. И, конечно же, 

обязательно нужно рассказывать детям о том, как вам самим в трудных жизненных 

обстоятельствах помогали люди. Если вы хотите воспитать в детях чувство 

ответственности, вы должны в первую очередь дать им возможность проявить себя: 

доверять им, ставить перед ними задачи, которые они могут выполнить, скажем, по 

домашнему хозяйству или по уходу за домашними любимцами. Если у ребѐнка что-

либо не получается, то родители должны проявлять терпение, а не возмущаться 

неумением ребѐнка, раздражение родителей вредно действует на психику детей и 

вызывает ответное раздражение.  Ребѐнка нельзя унижать, нужно ему разъяснить 

его ошибки и поддержать. Дети и родители должны быть всегда едиными. Для 

воспитания человека требуется человеческая среда. Для воспитания 

коммуникативных качеств ребѐнку необходима также среда взрослых людей. Душа 

ребенка требует примеров для подражания. Если вы не дадите их ребенку или не 

будете следить за тем, что предлагается ребенку в качестве идеала, то он будет 

подражать не тому, чему вы хотели. Ребенка нужно буквально окружать теми 

образами и примерами, которые вы считаете полезными. Русские сказки, добрые 

старые советские фильмы и мультфильмы — вот, что может наполнить душу 

ребенка прекрасными, добрыми и мудрыми образами. Сейчас некоторые, а может 

быть, даже большинство родителей считают, что ребенок должен знать все стороны 

жизни. «Пусть ребенок знает все! А то вырастет в тепличных условиях, выйдет в 

жизнь, встретится с правдой жизни и не выдержит свалившиеся на него 

испытания». По поводу таких рассуждений нужно отметить три момента. Во-

первых, задача воспитания, конечно же, не в запретах, задача воспитания в том, 

чтобы развить у ребенка вкус и понимание, что такое хорошо и что такое плохо. 

«Если человека учат добру - учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в 

результате будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает и так), в результате будет 

зло. Не учат ни добру, ни злу - все равно будет зло, потому что и человеком его 

надо сделать»,- утверждал В. А. Сухомлинский. Во-вторых, чтобы ребенок мог сам 
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оценивать, ему надо сначала дать образец, с которым он будет все сравнивать. 

Поэтому очень важно, чтобы в раннем детстве ребенок духовно питался только из 

чистых источников. Как младшие, так и старшие школьники подражают тем, кто 

оказывает на них наиболее сильное впечатление. По данным психологов, 

неизменную симпатию у них вызывают люди сильные, смелые, волевые, 

находчивые, с приятной манерой общаться, правильными чертами лица. .Надо 

оберегать детей от уличной грязи, и той, которая приникает в их души через 

телевидение. Необходимо знать круг общения своего ребѐнка, где, с кем и как он 

проводит свободное время, сочетается ли это времяпрепровождение с 

нравственными нормами поведения человека в обществе.  

Задача родителей - доходчиво объяснять обиженному ребенку, что ничто не 

проходит для него бесследно, и помогать отличать плохое от хорошего. 

Современные родители занимаются подготовкой детей к будущей жизни тем, что 

устраивают его в престижный техникум или вуз. Но может быть важнее воспитать 

скромного, трудолюбивого человека, доброго и любящего семьянина, патриота и 

гражданина. Большое влияние на воспитание культурного поведения оказывает не 

только организация жизни семьи, но и еѐ атмосфера, характер семейных 

отношений. Дети наблюдают за взрослыми, их поведением, разговорами, 

взаимоотношениями именно в семье. Если родители внимательны друг к другу, 

приветливы, вежливы, верны своему слову, уважают друг друга, бережно относятся 

друг к другу, все проблемы семьи решают сообща на семейном совете, то их дети, 

как правило, вырастают хорошо воспитанными. Глубоко прав был А. С. 

Макаренко, когда, обращаясь к родителям, говорил: «Не думайте, что вы 

воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете или поучаете его, 

или приказываете ему. Вы воспитываете в каждый момент вашей жизни, даже 

тогда, когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими 

людьми… как вы радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями, как вы 

смеетесь, читаете газету — все это имеет для ребенка большое значение… А если 

дома вы грубы, или хвастливы, или пьянствуете, а еще хуже, если вы оскорбляете 

мать, вам уже не нужно думать о воспитании: вы уже воспитываете ваших детей и 

воспитываете плохо, и никакие самые лучшие советы и методы вам не помогут». 

Очень важен для воспитания ребѐнка и здоровый образ жизни в семье. Отсутствие 

вредных привычек у родителей, пропаганда ими здорового образа жизни, занятия 

спортом, следование правилам личной гигиены благотворно скажется на детях. 
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Родителям всегда нужно внимательно относится к своим поступкам, предполагать 

их результат, смотреть в будущее.  

Воспитание — всегда большой труд, а духовно-нравственное воспитание — 

один из самых сложных видов этого труда. Нравственное отношение к другим 

людям, ценность другого человека формируется в семье. Семья в большей степени, 

чем это было вчера, должна взять на себя компенсаторные функции — снятие 

психологического напряжения с ребенка, большую часть дня проведшего в 

коллективе. Другой тон, стиль отношений с ребенком — более спокойный, может 

быть, несколько «заторможенный» в сравнении с бурной, динамичной школьной 

жизнью, переключение внимания ребенка на домашние дела и заботы. В семье, 

оценивание личности по подлинно нравственным критериям, к сожалению, не 

происходит, особенно, если учесть, что семья оказывает всѐ более формальное 

влияние на детей: одеть, накормить, дать денег на развлечения — и всѐ. В 

результате: нередко двойной образ жизни: в школе и дома — пай-мальчики и чудо-

девочки, вежливые, смирные, а вечером на улице, не знающие, что прилично и 

неприлично, презирающие истинные человеческие ценности. Как видите, много 

проблем стоит перед современной семьѐй, из года в год мы убеждаемся в том, что 

духовнонравственное воспитание детей процесс сложный, длительный, требующий 

напряжения духовных сил родителей и высокой нравственности, и 

заинтересованными в этой работе должны быть и родители, и школа, и общество в 

целом. Только совместными усилиями, совместным сотрудничеством при 

доверительных отношениях семьи и школы мы можем добиться положительного 

результата и воспитать в каждом школьнике настоящего человека. 

 

ҚҦРАМЫНДА КВАДРАТ ТҤБІРЛЕРІ БАР ӚРНЕКТЕРДІ ТҤРЛЕНДІРУ 

Қабыкенова Айнагҥл Бауыржанқызы 

математика пәнінің мҧғалімі 

«Базылбек Ахметов атындағы  

орта мектеп» КММ 

ШҚО, Ҧлан ауданы , Ново-Одесское  ауылы 

Сабаққа 

негізделген оқу 

мақсаты 

8.1.2.3 

кӛбейткішті квадрат түбір белгісінің алдына шығару 

және кӛбейткішті квадрат түбір белгісінің астына алу; 

8.1.2.4 

бӛлшек бӛлімін иррационалдықтан арылту; 

8.1.2.5 
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құрамында түбір таңбасы бар ӛрнектерді түрлендіруді 

орындау; 

8.1.2.6 

нақты сандарды салыстыру; 

Сабақ 

мақсаттары: 

Барлық оқушылар:Кӛбейткішті квадрат түбір белгісінің 

алдына шығарады; кӛбейткішті квадрат түбір белгісінің 

астына алады. 

Оқушылардың басым бӛлігі: Ӛрнектерді түрлендіріп 

кӛбейткішті квадрат түбір белгісінің алдына шығарады; 

кӛбейткішті квадрат түбір белгісінің астына алады. 

Кейбір оқушылар: Ӛрнектерді түрлендіріп, кӛбейткішті 

квадрат түбір белгісінің алдына шығарып; кӛбейткішті 

квадрат түбір белгісінің астына алып талдайды. 

Бағалау 

критерийлері:  

(жетістік 

критерийлері, 

табыс 

критерийлері, 

кҥтілетін 

нәтиже) 

– кӛбейткішті квадрат түбір белгісінің алдына шығарады; 

– кӛбейткішті квадрат түбір белгісінің астына алады. 

– бӛлшек бӛлімін иррационалдықтан арылтады; 

– құрамында түбір таңбасы бар ӛрнектерді түрлендіруді 

орындайды; 

– нақты сандарды салыстырады 

Тілдік 

мақсаттар 

– Оқытудың тілдік мақсаты: кӛбейткішті түбір 

таңбасының алдына шығару;кӛбейткішті түбір 

таңбасының астына енгізу;квадрат түбірдің қасиеттерің 

білу бӛлшек бӛлімін иррационалдықтан арылтады; 

құрамында түбір таңбасы бар ӛрнектерді түрлендіруді 

орындайды;нақты сандарды салыстырады. 

Пәнге қатысты лексика мен терминология: 

«Кӛбейткіш», «квадрат түбір», «түбір белгісі», «теріс 

емес», «арифметикалық түбір», «квадрат түбір», «қысқаша 

кӛбейту формулалары». 

– диалог ҥшін сӛз тіркестері: квадрат түбірден...шығады, 

кӛбейткішті түбіртаңбасының алдына шығару үшін..., 

кӛбейткішті түбір таңбасыныңастына енгізу үшін.. бӛлшек 

бӛлімін иррационалдықтан арылту; құрамында түбір 

таңбасы бар ӛрнектерді түрлендіру;нақты сандарды 

салыстыру. 

Қҧндылықтард

ы 

дарыту 

«Қазақстанның тәуелсіздігі және Астана» идеясы 

бойынша оқушылардың бойына патриоттық адамгершілік, 

ӛзара сыйластық қарым-қатынастарды дамыту. 

Пәнаралық 

байланыстар 

геометрия 

Алдыңғы оқу/ 

Бастапқы білім 

Арифметикалық квадрат түбір қасиеті 

Сабақ барысы 

Жоспарланған уақыт Жоспарланған  жаттығулар Ресурстар  

Сабақтың басы Ҧйымдастыру кезеңі: оқушы зейінін 

шоғырландыру. 

Ширату жаттығулары. 

Слайдтар 

оқулық 
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Оқушыларға сұрақтар қоя отырып, 

оқу мақсатын бірге тұжырымдаймыз. 

Сабақтың ортасы Есптер шығару: 

1  

ҚБ: бал қою кестесі 

 
ҚБ: бал қою кестесі 

 
ҚБ: бал қою кестесі  

 
ҚБ: бал қою кестесі  

 
ҚБ: бал қою кестесі  
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ҚБ: бал қою кестесі  

 

Сабақтың соңы 

 

Кері байланыс «Блоб ағашы» 

Қорытынды : Бал қою кестесін 

санау 

Үй тапсырмасы: оқулык № 235 

 

 

 

 

Қосымша ақпарат 

Саралау Бағалау  Денсаулық және 

қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау 

1-тапсырма. 

«Диалог және қолдау кӛрсету» 

тәсілі  

кейбір оқушыларға тапсрыманы 

орындау барысында жан-жақты 

әрі нақты кӛмек қажет болады. 

2-тапсрыма. 

«Қорытынды» тәсілі 

Барлық оқушыларға бағытталған 

нұсқау бере отырып, олардың 

әрқайсысының ӛздерінен не 

күтетіндігін түсінгендігіне кӛз 

жеткізу керек. 

3-тапсырма.  

«Қарқын» тәсілі 

Кейбір оқушылар басқаларына 

қарағанда жылдам жұмыс 

істейді, негізгі тапсырмаларды 

түсіндіруде кӛмек қажет ететін 

оқушыларға уақыт беріледі. 

Бал қою кестесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блоб ағашы 

 

 

Денсаулық және 

қауіпсіздік 

техникасы 

ережелерін 

сақтау. Сабақта 

белсенді оқыту 

әдіс-тәсілдері 

қолданылатынды

қтан оқушылар 

сыныпта еркін 

қозғалады. 
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ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ И ВЫСОТНЫЕ ПОЯСА В КАЗАХСТАНЕ 

 

Теплова Юлия Александровна 

Учитель географии 

КГУ «Средняя школа имени  

Базылбека Ахметова» 

ВКО, Уланский район,  село Ново – Одесское  

Раздел долгосрочного плана: 3.4  

Биосфера 

Дата: 

Класс: 9 

Школа: КГУ «Средняя школа 

имени Базылбека Ахметова» 

Ф.И.О. учителя: Теплова Ю.А. 

Тема урока Прирoдные зоны и высотные пояса в Казахстане 

Цели обучения 9.3.4.1 - составляет сравнительный анализ природных 

зон и высотных поясов Казахстана 

9.2.1.2 - показывает на карте oбъекты географической 

номенклатуры 

Цели урока  Составляют срaвнительный анaлиз 

природных зон Казахстана 

 Составляют срaвнительный анaлиз 

высотных поясов Казахстана 

 Показывают на карте природные зоны и 

высотные пояса Казахстана 

Критерии успеха Все учащиеся – составляют срaвнительный анализ 

прирoдных зон и высотных поясов Казахстана 

Большинство – выделяют схoдства и различия 

природных зон на равнинах и в горах 

Некоторые - объясняют фaктoры смены природных зoн 

и высотных поясов 

Языковые цели Учащиеся могут: 

Читают мaтериалы учебника, оформляют грaфические 

органайзеры, слушают и говорят при презентации 

выполненной работы, при ответах на вопросы 

Предметная лексика и терминология: 

«природнaя зона», «высoтные пояса», «природный 

комплекс», «широтнaя зональность», «степь», 

«лесостепь», «полупустыня», «пустыня» 

Привитие 

ценностей 

формирование культуры поведения в разных формах 

работы, поддерживание aтмосферы сотрудничествa 

Межпредметные 

связи 

Естествознание, биолoгия 

Предварительные 

знания 

Учaщиеся умеют хaрактеризовать природные зоны по 

плану, умеют срaвнивать сходные природные зоны и 

высотные пояса, распoложенные на разных мaтериках (7 

класс)  

Ход урока 

 

Запланирован

ные этапы 

Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 
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урока Деятельность учителя Деятельн

ость 

учащихс

я 

Начало урока 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

1 мин 

 

2 мин 

 

 

 

 

Орг.момент. Приветствие. 

Позитивный настрой на урок. 

Задание 1. Прием «Природная 

зона-ассоциация». Выбираем 

ведущегo из учащихся класса. Он 

называет слово-ассоциацию 

(растение или животное), учащиеся 

класса отгадывают природную зону 

и перечисляют ассоциации 

Актуализация знаний учащихся 

 

Задание 2. Игра «Угадай». На 

слайдах презентации изображены 

природные зoны – определите по 

иллюстрации природную зону. 

Правильный ответ учащиеся 

комментируют, называют признаки 

и особенности природных зон. 

КО – определяют природные зоны 

по иллюстрации 

 

ФО. Самооценивание - прием 

«Сигнальные карты» 

 

Целеполагание через навoдящие 

вопросы: 

1) Почему в cлайдах было 

указано только 4 природные 

зоны? 

2) Какова цель работы, исходя 

из темы урока? 

Приветст

вуют, 

участвую

т в 

разминке 

 

 

 

 

 

 

Участвую

т в игре, 

комменти

руют 

правильн

ый ответ 

 

 

Оценива

ют 

сигнальн

ыми 

карточка

ми 

 

 

 

 

 

 

 

Презентаци

я 

«Природны

е зоны» 

 

 

 

Сигнальны

е карты 

(Приложен

ие 1) 

 

Середина 

урока 

 

8 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Составить 

сравнительный анализ 

природных зон (индивидуальная 

работа). Учащимся 

предоcтавляется на выбор задания 

трех уровней сложности 

(разноуровневые задания): 

Уровень А – определить природную 

зону по описанию в тексте 

Уровень В – найти сходства и 

различия природных зон 

Казахстана: по выбору леcостепь-

степь, полупустыня-пустыня 

(используя диаграмму Венна) 

 

Учащиеся 

выполня

ют 

задание, 

согласно 

выбранно

му 

уровню 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточны

й материал 

(разноуровн

евые 

задания) 

Атлас 

«Физическа

я география 

Казахстана» 
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5 мин 

 

 

2 мин 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин 

 

Уровень С – объяснить факторы 

cмены природных зон по 

территории Казахстана с севера на 

юг, используя карты атлаcа.  

КО – составить сравнительный 

анализ природных зон 

Презентация выполненной 

работы 

 

ФО. Самооценивание - прием  

«Если у Вас есть пара минут…». 

  

Задание 4. Сравните высотную 

поясность Тянь-Шаня и Алтая, 

используя иллюстрации (парная 

работа). Ответьте на вопросы: 

 Где и почему наблюдаетcя 

большее количество 

высотных поясов?  

 Как формируются высотные 

пояса? 

 Сделайте вывод 

КО – составляют сравнительный 

анализ высотных поясов 

Казахстана 

 

ФО. Самооценивание - прием 

«Сигнальные карты» 

Закрепление  

Задание 5. Работа с физической 

картой Казахстана и картой 

природных зон Казахстана. 

Определите по карте – о какой 

природной зоне идет речь? 

Покaжите на карте эти объекты. 

1) В каких природных зонах 

находится Казахстан? 

2) Назовите самую мaленькую 

природную зону Казахстана? 

3) Самaя южная природная 

зона Кaзахстана? 

4) В кaких природных зонах 

находится Восточный 

Казахстан? 

5) В какой природной зоне 

рaсположено 

Кургальджинское  озеро? 

6) Бедная рaстительностью 

природная зона Казахстана? 

7) В какой природной зоне 

 

 

Презенту

ют 

выполнен

ную 

работу 

 

Высказыв

ают свое 

мнение 

 

В парной 

работе 

анализиру

ют 

иллюстра

ции, 

срaвнива

ют, 

отвечают 

на 

вопросы, 

делают 

вывод 

 

 

Оценива

ют 

сигнальн

ыми 

карточка

ми 

 

 

Учащиеся 

отвечают 

на вопрос 

и 

показыва

ют на 

карте 

природны

е зоны  

 

 

 

 

 

 

Приложени

е 2 

 

Раздаточны

й материал 

(иллюстрац

ии 

«Высотные 

пояса 

Тянь-Шаня 

и Алтая») 

 

 

Сигнальны

е карты 

(Приложен

ие 1) 

 

 

Физическа

я карта 

Казахстана

, карта 

природных 

зон 

Казахстана 
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располагаются города: Нур-

Султан, Алматы, Пaвлодар? 

8) Покажите высотные пояса 

Казахстана? 

КО - показывают на карте 

природные зоны и высотные пояса 

Казахстана 

ФО. Взаимооценивание - прием 

«Похвали меня» 

 

 

 

 

 

Оценива

ют работу 

с картой 

Конец урока 

 

3 мин 

 

Задание 7. Рефлексия – прием  

«Три М». 

 

Дифференцированное домашнее 

задание.  

1. Составить 

терминологический словарь 

2. Выполнить тестовые задания 

3. Состaвить кластер к словам: 

лесостепь, степь, 

полупустыня, пустыня (на 

выбор) 

Участвую

т в 

рефлекси

и, 

называют 

три 

момента и 

одно 

действие 

Выбираю

т д/з, 

записыва

ют д/з 

Приложени

е 3 

Дифференциа

ция  

Оценивание  Охрана здоровья и 

соблюдения техники 

безопасности 

Рaзноуровневы

е задания, 

Дифференциро

ванное д/з, по 

темпу работы 

(корректировка 

времени), по 

поддержке 

(помощь 

учителя) 

Прием «Сигнальные карты» 

Прием «Если у Вас есть пара 

минут…» 

Прием «Похвaли меня» 

Сменa деятельности, 

соблюдение техники 

безопaсности 

Приложение 

1) Прием «Сигнальные карточки» 

 Зеленый цвет – полностью поняли, уверенны 

 Желтый цвет – близки к пониманию, немного знают 

 Красный цвет – не понимают, не уверенны 

2)  Прием   «Если у Вас есть пара минут…». 

 Спросить у учащихся, насколько улучшится их работа, если дать дополнительные 

минуты. Пусть учащиеся и не достигнут соответствующих результатов в течение 

отведенного времени, зато это поможет определить, к чему стремятся учащиеся. 
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3) Рефлексия – прием  «Три М». 

Учащимся предлагается назвать три момента, которые у них получились хорошо в 

процессе урока, и предложить одно действие, которое улучшит их работу на 

следующем уроке. Затем учитель тоже называет три момента 

 

 ИКТ–КОМПЕТЕНТНОСТЬ – ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

Сулейменова Гайникамал Аркадьевна  

Учитель русского языка и литературы 

КГУ «Средняя школа 

имени Базылбека Ахметова» 

ВКО, Уланский район,  село Ново – Одесское  

Сегодня Казахстан живет в эпоху информационного общества. Ключевым 

фактором структурных изменений в обществе является информатизация – процесс 

проникновения ИКТ, компьютерной техники и телекоммуникаций во все сферы 

человеческой деятельности. Объем информации, которая нас окружает растет 

каждый день и большими темпами. И для того, чтобы быть востребованным 

специалистом на рынке труда, нужно знать и уметь очень много.  

В связи с этим возникает необходимость в ускоренной передаче и усвоении 

информации от поколения к поколению, чтобы успеть изучить все необходимое. 

Поэтому к современному образованию предъявляются новые требования, и одним 

из ключевых здесь является овладение ИКТ-компетенциями.  

Что из себя представляют ИКТ-компетентности. 

ИКТ-компетентность – одна из ключевых компетентностей современного 

человека, проявляющаяся прежде всего в деятельности при решении различных 

задач с привлечением компьютера, средств коммуникации, Интернете и др. Под 

ИКТ-компетентностью подразумевается уверенное владение цифровыми 

технологиями, инструментами коммуникации, сетями для получения доступа 

к информации, управления ею, ее интеграции и оценки для решения 

поставленных задач в своей деятельности. 

Как добиться овладения этим технологиями? 
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Очень просто – нужно чтобы ученики при решении поставленных перед ними задач 

как можно чаще использовали именно информационные методы. Где как не в 

школе начать их применять. 

В каком виде это может быть? 

Все более широкое применение в образовательном процессе находит 

компьютерное тестирование как эффективный способ оценки знаний. 

Минимизация временных затрат при получении надежных результатов контроля 

служит главным и бесспорным его достоинством. Компьютерное тестирование 

практически полностью исключает субъективное влияние преподавателя не только 

на результат контроля, но и на его результат. Кроме того, по уровню 

беспристрастности, скорости и полноте диагностирования оно превосходит все 

остальные виды контроля знаний. 

Одним из наиболее доступных методов формирования ИКТ-компетентности 

является применение в процессе обучения различных электронных учебников, 

которые широко представлены в электронных библиотеках технической, научной и 

художественной литературы, продаются в интернет-магазинах и предлагаются 

бесплатно различными сайтами. Применение электронных учебных пособий дает 

ряд существенных преимуществ, к которым относятся своевременность обновления 

информации, доступность и сокращение количества бумажных носителей. При 

грамотном использовании электронное учебное пособие может стать мощным 

инструментом в освоении большинства предметов. 

Должное внимание следует уделить также и применению средств 

мультимедиа процессе обучения. Неоспоримым преимуществом цифровых 

мультимедиа по сравнению с другими средствами представления данных служит 

интерактивность. Средства мультимедиа позволяют одновременно использовать 

несколько каналов восприятия обучающихся в процессе обучения, что 

способствует интеграции информации, доставляемой несколькими различными 

органами чувств. Также следует отметить, что мультимедиа позволяет представить 

абстрактные данные визуально за счет динамики процессов. 

Таким образом, использование перечисленных методов на практике 

преподавания будет способствовать формированию ИКТ-компетентности у 

учеников и углублению их у педагогов. 
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Наряду с положительными результатами применения современных средств 

ИКТ в образовательной деятельности могу наблюдаться и негативные последствия. 

В качестве преимущества ИКТ обычно выделяют индивидуализацию обучения. 

  Однако тут есть и минусы: индивидуализация значительно сокращает время 

живого общения участников образовательного процесса между собой, заменяя его 

«диалогом с компьютером». Учащийся теряет возможность развития и 

формулирования мысли на профессиональном языке, а также практики 

диалогического общения. А это отрицательно сказывается на формировании 

самостоятельного мышления. Слишком интенсивная индивидуализация обучения 

на базе ЭВМ может привести к снижению уровня творческого мышления. И, 

наконец, к негативным последствиям применения ИКТ можно также отнести 

повальное использование информационных ресурсов. Например, ученику чтобы 

ответить на вопросы домашнего задания гораздо проще забить в поисковой системе 

запрос и получить готовый ответ, чем прочитать текст параграфа и найти ответ 

самому. 

  К наиболее часто используемым в учебном процессе средствам ИКТ 

относятся: 

 электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера 

и мультимедийного проектора, 

 электронные энциклопедии и справочники, 

 тренажеры и программы тестирования, 

 образовательные ресурсы Интернета, 

 DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями, 

 видео и аудиотехника, 

 научно-исследовательские работы и проекты. 

В своей практике я применяю различные электронные мультимедийные 

пособия. 

Во-первых, это электронные уроки и тесты. 

       Теоретический материал в большинстве случаев подается блоками, что дает 

возможность овладевать образовательными компетенциями и экономить время на 

практическую работу над орфографическими и пунктуационными правилами. 

Во-вторых, на разных этапах уроков русского языка и литературного чтения может 

быть использовано электронное сопровождение в виде презентации. Заранее 
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созданная презентация заменяет классную доску для фиксации внимания учащихся 

на каких - либо иллюстрациях при объяснении нового материала или, наоборот, как 

итоговый продукт серии уроков. С помощью презентаций учителю предоставляется 

возможность организовать индивидуальный контроль в рамках одного урока.  

         На уроках литературного чтения презентации оказывают неоценимую помощь 

при изучении биографии писателей и поэтов. Уроки становятся более яркими и 

интересными в связи с использованием видеофильмов, фрагментов 

художественных фильмов, красочных таблиц. Они могут состоять и из 

иллюстраций к произведениям. Они могут быть использованы и при закреплении 

понятия "сюжет".А урок обобщения по какому-либо произведению может 

превратиться в увлекательную игру. Современный урок литературы невозможен 

без сопоставления литературных произведений с другими видами искусства. 

 

 

МАТЕМАТИКАДАН ЕСЕПТЕРДІ ШЫҒАРУДА ДАЙЫН 

АЛГОРИТМДЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

Нургазинова Дина Адылкановна 

Математика пәнінің мҧғалімі 

«Базылбек Ахметов атындағы орта 

мектеп»КММ  

ШҚО, Ҧлан ауданы, Ново-Одесское ауылы 

 

Заман талабына сай білім беру – бұл оқушылардың адамгершілік, 

интеллектуалдық, мәдени дамудың жоғарғы деңгейі мен білімін қамтамасыз етуге 

бағытталған тәрбие беру мен оқытудың үздіксіз үрдісі десек, оның тиімділігі мен 

сапасын арттыру мұғалімнен оқушының қабілеті мен бейіміне негізделген 

оқытудың таңдамалы, белсенді, қарқынды әдістеріне кӛшуді талап етеді. Ондағы 

негізгі мақсат – оқушының  барлығын  және  әрбіреуін жақсы оқыту болып 

табылады.  

Математиканы оқытудағы негізгі талап – оқушыға есептер шығара білу 

жолдары мен тәсілдерін үйрету.  

Математикадан есептерді шығаруда дайын алгоритмдерді қолданудың 

тиімділігі-кӛкейкесті мәселе.  

Тақырыптың ӛзектілігін анықтайтын факторлар: 
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 математика пәнінің ӛмірдегі маңыздылығы, қажеттілігі; 

 пәннен оқушылардың теорияны практикамен ұштастыра алмауы; 

 ҰБТ және ОЖСБ сынағында  оқушылардың тӛменгі   нәтиже кӛрсетуі. 

Зерттеу жұмысының мақсаты: есептер шығаруда  дайын алгоритмдердің 

қолданылу  тиімділігін анықтау. 

Зерттеу жұмысының міндеттері:  

 зерттеу тақырыбына байланысты әдебиеттермен танысып, оларға 

ғылыми-әдістемелік тұрғыдан шолу жасау; 

 математика сабағында  есеп шығаруға қажет алгоритмдерді  дайындау, 

оларды  қолдану және оның тиімділігін тексеру. 

Зерттеу объектісі: мектеп оқушыларына математикадан есептерді шығарту 

үрдісі. 

Зерттеу әдістері: әдебиет кӛздеріне шолу, іс-тәжірибемді практикада қолдану, 

сауалнама, талдау. 

Зерттеу жаңалығы: Алгоритмді қолдану арқылы есептерді шығаруда оқу 

үлгеріміне қарамастан әр оқушының білім сапасы артады. 

Жұмыстың болжамы: егер  математикадан есептерді шығаруда дайын 

алгоритмдер тиімді қолданылатын болса оқушының барлығының және  әрбіреуінің 

математикадан білім деңгейі жоғарылайды, болашақта ӛмірде алған білімдерін 

тиімді қолдана алады. 

Математика ғылым ретінде есептен пайда болған және есеп арқылы дамиды, 

мектеп математикасын есепсіз құру мүмкін емес.  Есеп оқушылардың ұғымдарды, 

теорияны және математика әдістерін меңгерудің тиімді де, айырбасталмайтын 

құралы болып табылады.  

Есепті шығару – есептің шарты мен талабы арасындағы қайшылықты 

шешуге бағытталған адамның ой қызметінің үрдісі. 

Есептерді оқушылардың ойлау қызметінің объектісі ретінде қарастырып, есеп 

элементтерінің арасындағы байланыстардың ерекшеліктеріне қарай       оларды ҥш 

топқа бӛлінеді: 

 алгоритмдік – ереже, формула, дәлелденген теоремалар жәрдемімен 

шығарылатын есептер;  

 жартылай эвристикалық – шарттары сәл ӛзгертілген есептер;  
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 эвристикалық – шарты мен талабы  арасында жасырын байланыстар бар, 

шығару әдісі ойлауды қажет ететін есептер. 

Жалпы жағдайда алгоритмдік және жартылай эвристикалық есептер белгілі 

бір алгоритм бойынша шығарылады [      ]. 

Алгоритмдік әдіспен есептерді шешудің маңызы зор. Оқушылар алғашқы 

кезде алгоритмді «берілген әрекеттер жүйесі» ретінде қабылдап, ұғым мен оның 

негізгі қасиеттерін белгілі деңгейде түсінеді, ал кейін ол оқушылардың ӛзіндік 

жұмысының белсенді әдісіне айналады. Ол кезде алгоритмнің кейбір жалпы түрлері 

әр алуан есептерді шешудің тиімді тәсілдерін іздестіруге мүмкіндік туғызып, ой 

еңбегінің мәдениетін арттырады, іс - әрекетті салыстыра саналы бағалауға үйретеді. 

Орта мектептің математика сабақтарында алгоритмдік әдіспен есептерді шешуге 

үйрету оқушылардың іс-әрекетін бір арнаға түсіреді, оларға кәсіптік бағдар беруге, 

ӛмірге дайындауға мол мүмкіншілік туғызады [      ] 

 Математикадан  сабақ беруде кейбір тақырыптар бойынша алгоритм құрудың 

қажеттілігін түсіндім.   

Кез-келген оқушының есінде  дайын алгоритм дайын  ережеге қарағанда 

жақсы сақталады. Алгоритмдерді қолдану барысында оқушы жинақылыққа, 

нақтылыққа, ӛздігінен ізденуге үйренеді. Белгілі бір тәртіппен орындалғанда 

тақырып оқушының ойында  тез сақталады.  

Тірек-схема түрінде жазылған алгоритмдерді ОЖСБ, ҰБТ-ге дайындық 

кезінде қолданған тиімді. Қайталау жұмыстарын жүргізуде сабақ этаптарында 

тірек-схеманы қолдану сабақ уақытын үнемдеуге мүмкіндік береді. 

Сабақтарымда дайындап, қолданып жүрген тірек-сызбалардың кейбірі келесі 

суреттерде кӛрсетілген. 

 

 

 

 

 

Сурет 1.  ЕҮОБ, ЕКОЕ анықтау                Сурет 2.  Санның бөлігін, бөлігі бойынша 

санды   

     Анықтау 
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Сурет 3.  Бір айнымалысы бар                                 Сурет 4.  Квадраттық функция 

қасиеті 

сызықтық теңсіздіктерді шешу 

 

 

 

 

Сурет 5.  Функцияның анықталу аймагын табу 

Зерттеу жұмысының барысында ӛзім сабақ беретін 5, 6, 9 –шы сынып 

оқушыларына сабақ беру үрдісі кезінде кейбір есептерді шығартуда  дайын 

алгоритмдерді қолданудың олардың білім сапасына әсері бағаланды. Олар осы 

әдістерді қолданған есептер бойынша алынған тестер, бақылау жұмыстарының 

нәтижесінде  байқалды. Алгоритмдерді қолдану оқушылардың білім 

сапасынының  жоғарылауына,  пәнге қызығушылығының артуына ықпал еткенін 

байқадым.  

Зерттеу барысында осы сыныптың оқушылары арасында сауалнама 

алынды. Сауалнама алынған 17  оқушының  88,2 пайызы алгоритмдік әдістің 

тиімділігін, ал 11,8 пайызы бұл әдістің оқу сапасына  әсер етпегендігін атап 

кӛрсетті.  

Сонымен зерттеу жұмысының нәтижесі ретінде тӛмендегідей  ұсыныстар 

туындады: 

- оқушылардың  есеп шығару деңгейін арттыру үшін алгоритмдік 

тәсілдерді қолдану тиімді; 

- алгоритмдерді үлгерімі нашар оқушылардың мәтінді есептерді шығару 

икемділіктері белгілі бір дәрежеге жеткенге дейін қолданған жӛн.  

ХХІ ғасырдың жан-жақты,  зерделі, талантты жастарын тәубиелеу – бүгінгі  

күн талабы. Бұл талапқа жету жолы – білім берудің тиімді жолдарын таңдай 

білу. [ ]  
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Солардың бірі – математикадан есептер шығаруда дайын алгоритмдерді 

қолдану. 
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КРАТКРОСРОЧНЫЙ ПЛАН УРОКА ХИМИИ 

Распределение электронов в атомах. 

Дарабаева Раушан Темирхановна 

Учитель химии 

КГУ «Средняя школа имени Базылбека 

Ахметова» 

ВКО, Уланский район,  село Ново – Одесское  

Тема урока Распределение электронов в атомах. 

Цели обучения, 

которые 

достигаются на 

данном  уроке. 

8.1.3.1. - понимать, что  электроны в атомах 

распределяются последовательно по  энергетическим  

уровням на возрастающем расстоянии от ядра. 

  

Цели урока Все учащиеся смогут  

- понимать что, число электронов на каждом 

энергетическом уровне, зависит от характеристики 

электрона и энергии.    

Большинство учащихся  

- объяснять порядок заполнения электронов в атоме; 

Некоторые учащиеся могут 

- определять по характеристики электрона определяют 

его расположения в атоме. 

Критерии 

оценивания  
Учащиеся:  

- определяют  число электронов на каждом 

энергетическом уровне,   

- вычисляют порядок заполнения электронов в атоме; 

-  характеризуют  электроны: энергию;   

- определяют по характеристики электрона находить 

его расположения в атоме. 
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Языковые цели 

 

Учащиеся смогут описывать энергетические уровни, 

используя термины, специфичные для данной темы 

Лексика и терминология, специфичная для 

предмета: 

 Атом, электронная оболочка, электрон, 

энергетический уровень, подуровень, орбиталь, ядро, 

последовательность. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Атомное ядро состоит из ..... , 

Электроны обладают различным запасом ….. , 

Электронном слое имеются определенные  …   

Привитие 

ценностей 

 

 

«Мәңгілік Ел» - это активные формы и приемы 

продолжить формировать такие качества как: 

честность, сотрудничество, толерантность, здоровье, 

уважение, ответственность и обучение . 

Межпредметные 

связи 
Физика – строение атома. 

Предварительные 

знания 

7.2А  Атомы. Молекулы. Вещества – 7 класс 

 

Ход урока 

Запланированн

ые этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Начало урока 

Организационн

ый момент 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выход на тему 

урока, 

целеполагания: 

2 мин 

Приветствие учителя.  

 Психологический настрой «Подари  улыбку». 

 Деление на группы, используя прием 

«лидера».  

 С помощью вопросов проверить свои  знание 

количества электронов первых 20-ти ХЭ ПС. 

учитель выявляет двух лидеров: 

 1.«У меня 5 электронов – кто я ?» (Ответ: Бор) 

2.«Мой символ Si - кто я?» (Ответ: Кремний) 

3.«Моя подруга живет в квартире №17, еѐ имя 

- ?» (Ответ: Хлор) 

4.«У меня 16 нейтронов и 16 электронов, а 

живу я в подъезде номер ?» (Ответ: Сера) 

5.«Я – фосфор, подскажите сколько у меня 

электронов»   (Ответ: 15) 

Лидер набирает себе  команду 

 

Целеполагания 

Учитель предлагает определить учащимся 

тему и цель, используя прием  
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Вопрос учителя: Сколько электронов в атоме 

Лития? Хлора? ( предлагают варианты) 

«Проблемный вопрос»: Как вы думаете, как 

эти электроны двигаются вокруг их ядер?  ( 

учащиеся предлагают варианты, выходят на 

тему урока, определяют цель урока совместно 

с учителем) 

Изучение новой темы через активные приемы: 
Середина урока 

30 минут 
 

 

 

6 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 мин 

 

 

 

 

 

 

Диалоговое обучение: 

    Химические свойства атомов проявляются 

только тогда, когда они взаимодействуют 

между собой. Это взаимодействие 

осуществляется с помощью электронов. 

Электроны не могут быть неподвижны, они бы 

упали на ядро. 

    Совокупность всех электронов, 

окружающих ядро, называется электронной 

оболочкой. Электроны расположены вокруг 

ядра на различном расстоянии. Каждый 

электрон характеризуется своей энергией. 

Электроны располагаются вокруг ядра 

согласно увеличению их энергии. Чем меньше 

энергия электрона, чем ближе он расположен 

к ядру и тем прочнее с ним связан. Чем 

больше его энергия, тем дальше он 

располагается от ядра и тем легче его 

оторвать. Таким образом, каждый электрон в 

зависимости от своей энергии будет 

находиться на определенном расстоянии от 

ядра. Легко представить слои, на которых 

располагаются электроны с различным 

запасом энергии. Такие слои называются 

энергетическими уровнями.  

- Как же определить число электронов и число   

слоев (энергетических уровней) в атоме того 

или иного элемента? 

- Число электронов равно числу протонов в 

ядре, число  уровней определяется номером 

периода, в котором располагается элемент. 

Пример: +19К )))) 

Задание 1.  

1. (И) Форма работы: индивидуальная  

Используя ПСХЭ, заполните пропущенные  

цифры  в предложениях. 

У магния ____( 1) энергетических уровня, он 

находится в______ периоде. 

У углерода _____( 2)  энергетических уровня, - 

________ период. 

У серебра _____(3)  энергетических уровня, - 

___________  период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист 

ответа 
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5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении урока каждому раздается лист 

самооценки ( учащиеся по приему «Молодец. 

Постарайся еще» ставят галочки в 

соответствующую графу) 
Номер 

задания  

Молодец  Постарай

ся еще 

Есть к 

чему 

стремить

ся  

1 задание    

2 задание     

3 задание    

 

  Критерии оценивания: 

-  по номеру периода определяют количество 

энергетических уровней и наоборот 

  Дескриптор: 

-  называет правильное количество 

энергетических уровня ; 

-  указывает в каком периоде; 

  Оценивание: 

Взаимооценивание по ключу ответа: 

1 пропущенная цифра – 3,3 

2 пропущенная цифра – 2,2 

3 пропущенная цифра – 5,5 

 

Оценивание: «Ладонь» 

Если все правильные или 1 ошибка –палец 

вверх 

2 ошибки-2 пальца вверх 

3 и более ошибок –ладонь вниз 

Наводящий вопрос от учителя:  

- А сколько электронов может находиться на 

каждом энергетическом уровне? Это можно 

определить при помощи формулы. 

Задание 2.  

(И) Форма работы: индивидуальная  

Дифференциация по степени сложности:  

Уровень А ( для всех) 

Рассчитайте  максимальное число электронов 

для каждого уровня по формуле N= 2n
2    

(где n 

–номер электронного слоя). 

Запишите:                                    Ответы 

1 уровень –                   (не более 2 электронов) 

2 уровень –                    (не более 8 электронов) 

3 уровень –                   (не более 18 

электронов) 

4 уровень –                    (не более 32 

электронов) 

 

Уровень С ( для некоторых)  

63 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 мин 

 

 

Зная формулу N= 2n
2    

(где n –номер 

электронного слоя, N –количество 

электронов), определите по количеству 

электронов  (N)номер энергетического уровня  

(n):                                               Ответы  

 2 электрона- номер электронного слоя 

____________ ( 1уровень) 

8 электрона- номер электронного слоя 

____________ (2уровень) 

18 электрона- номер электронного слоя 

____________ (3 уровень) 

32 электрона- номер электронного слоя 

____________ (4 уровень) 

 Критерии оценивания: 

- Распределяет  максимальное число 

электронов для каждого уровня  

  Дескриптор: 

-  подсчитывает количество электронов на 

первом слое; 

-  подсчитывают количество электронов 

на втором слое 

-  подсчитывает количество электронов на 

третьем слое; 

-  подсчитывает количество электронов на 

четвѐртом слое; 

- по количеству электронов определили номер 

энергетических уровней для химических 

элементов  4 периодов 

Оценивание: 

Самооценивание по ключу ответов на слайде  

Прием «Молодец. Постарайся еще» 

Критерии оценивания  

0-1 ошибка- молоец 

2-3 ошибки –постарайся еще 

3 и более –есть к чему стремиться ( учащиеся 

ставят галочку за каждое задание в лист 

самооценки) 

 Задание 3.   

(Г) Групповая работа. 

 1 группа. Запишите схему распределения 

электронов по энергетическим уровням  

атомов калия, магния, алюминия, фосфора. 

 2 группа. Запишите схему распределения 

электронов по энергетическим уровням  

атомов натрия, кальция, серы, хлора. 

   Электроны, находящиеся на одном 

энергетическом уровне тоже отличаются друг 

от друга. Каждый электрон движется вокруг 

ядра по определенной траектории с огромной 

скоростью. Область пространства, где 
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5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

6 мин 

 

 

 

движется электрон, называется атомной 

орбитал 

Физкультминутка. 

   Задание 4.   

(И) Форма работы: индивидуальная работа 

Пример записи электронной формулы :   

+16S ) ) ) 

        286 

 Дифференциация по темпу работы: 

Уровень А 

По образцу  запишите электронную формулу 

атома азота 

 

Уровень Б 

По образцу запишите электронную формулу  

атомов берилия и  натрия  

 

Уровень С 

По образцу запишите электронную формулу 

атомов: ксилорода, алюминия, кальция 

Дескриптор:           

        -  определяют количество  энергетических 

уровней ; 

        -  определяют максимальное число 

электронов по формуле; 

        -  распределяют максимальное число 

электронов на  энергетическом уровне; 

Оценивание: Самооценивание по ключу 

ответов на слайде  

Прием «Молодец. Постарайся еще» 

Критерии оценивания  

0-2 ошибка- молодец 

2-3 ошибки –постарайся еще 

3 и более –есть к чему стремиться ( учащиеся 

ставят галочку за каждое задание в лист 

самооценки) 

 5 задание:  

(И) Форма работы: индивидуальная  

 заполните пустые клетки таблицы   
Назва

ние 

элеме

нта 

Сим

вол 

эле

мен

та 

Поря

дков

ый 

№ 

Общее число 

электронов 

Энергетические 

уровни 

1 2 3 4 

кис

лор

од 

       

 М

g 

      

  16      

   20     

    2 8 3  
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Дескриптор      

Вычисляет максимальное количество 

электронов на энергетическом уровне  

Определяет элемент по числу электронов 

Оценивание «Перекресток». Оценивание 

согласно ключу ответов на слайде 

Прием « Молодец. Постарайся еще» 

Критерии оценивания:  

3 и менее ошибок- Молодец 

4-5 ошибок- Постарайся еще 

6 и более ошибок – Есть к чему стремиться 

Конец урока 

5мин 

Рефлексия «Лестница успеха» 

На основе листа самооценивания учащиеся  

клеят свой стикер на лестницу успеха. Если в 

листе самооценивания больше  галочек в 

графе Молодец . Учащиеся размещают свой 

стикер на вершину лестницы, если больше в 

графе постарайся еще, то в середину 

лестницы, если больше в графе есть к чему 

стремиться то клеят стикер на первую ступень 

лестницы 

Домашнее задание: Составить электронные 

Запишите схему распределения электронов по 

энергетическим уровням  атомов калия, 

магния, алюминия, фосфора. 

 

Лестницу 

успеха 

Дифференциац

ия – каким 

образом Вы 

планируете 

оказать 

больше 

поддержки? 

Какие задачи 

Вы планируете 

поставить 

перед более 

способными 

учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения 

материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение техники 

безопасности 

 

 

Обсуждение в 

парах и группах 

является 

неотъемлемой 

частью 

обучения 

учащихся друг 

друга 

Формативное 

оценивание 

планируется проводить 

на протяжении всего 

урока, при этом 

используются такие 

виды как  

самооценивания и 

взаимооценивание. 

Правила работы в кабинете 

химии. 

На уроке планируется создание 

эмоционально-положительного 

микроклимата, комфортных 

условий для каждого учащегося 
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Приложение 1 

Задание 1.  

 

2. (И) Форма работы: индивидуальная  

Используя ПСХЭ, заполните пропущенные  цифры  в предложениях 

 

У магния ____( 1) энергетических уровня, он находится в______ периоде. 

У углерода _____( 2)  энергетических уровня, - ________ период. 

У серебра _____(3)  энергетических уровня, - ___________  период. 

 

В течении урока каждому раздается лист самооценки ( учащиеся по приему 

«Молодец. Постарайся еще» ставят галочки в соответствующую графу) 

 
Номер задания Молодец Постарайся еще Есть к чему 

стремиться 

1 задание    

2 задание    

3 задание    

Приложение 2 

Задание 2.  

 

(И) Форма работы: индивидуальная  

Дифференциация по степени сложности:  

Уровень А ( для всех) 

Рассчитайте  максимальное число электронов для каждого уровня по формуле N= 

2n
2    

(где n –номер электронного слоя).  

Запишите:                                    Ответы 

 

1 уровень –                    

2 уровень –                     

3 уровень –                    

4 уровень –                     

 

Уровень С ( для некоторых)  

Зная формулу N= 2n
2    

(где n –номер электронного слоя, N –количество 

электронов), определите по количеству электронов  (N)номер энергетического 

уровня  (n):                                               Ответы  

 ……………- номер электронного слоя ____________ ( 1уровень) 

…………….- номер электронного слоя ____________ (2уровень) 

…………….- номер электронного слоя ____________ (3 уровень) 

…………….- номер электронного слоя ____________ (4 уровень) 

 

Приложение 3 

 Задание 3.   

(Г) Групповая работа. 

 

 1 группа. Запишите схему распределения электронов по энергетическим уровням  

атомов калия, магния, алюминия, фосфора. 

 2 группа. Запишите схему распределения электронов по энергетическим уровням  
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атомов натрия, кальция, серы, хлора. 

 

Приложение 5 

5 задание:  

 

(И) Форма работы: индивидуальная  

 заполните пустые клетки таблицы   

Название 

элемента 

Символ 

элемента 

Пор

ядко

вый 

№ 

Общее число 

электронов 

Энергетические уровни 

1 2 3 4 

кислород        

 Мg       

  16      

   20     

    2 8 3  

 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН УРОКА ГЕОГРАФИИ 

Праздники планеты Земля 

Сулейменова Гайникамал Аркадьевна 

Учитель руссукого языка и литературы  

КГУ «Средняя школа имени  

Базылбека Ахметова» 

ВКО, Уланский район,  село Ново – Одесское  

 

УРОК: 16 Школа:КГУ «Средняя школа имени Базылбека Ахметова» 

Уланский район ВКО 

Дата: 

02.08.2019 

Ф.И.О. учителя:Сулейменова Г.А. 

Тема урока Праздники планеты Земля 

Цели 

обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на 

данном уроке 

9.3.1.1 понимать главную, второстепенную и скрытую 

информацию сплошных и несплошных текстов 

9.2.4.1 владеть объемом словарного запаса, достаточным для 

эффективного общения по широкому кругу тем 

Цели урока 

 

Все учащиеся:   

Опираясь на ключевые слова, определяют тему и идею текста. 

Умеют задавать вопросы на знание, понимание текста. 

Знают основные группы СПП 

Опираясь на данную схему находят в тексте СПП с 

придаточными определительными и  используют их в речи. 

Большинство учащиеся смогут: 

Опираясь на личный опыт, выражают собственное мнение к 
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данной проблеме.  

Используя алгоритм, смогут сделать анализ СПП с 

придаточными определительными. 

Некоторые учащиеся смогут: 

Описывают собственные ощущения с использованием 

эмоционально-окрашенной лексики, эпитетов, сравнений, 

олицетворений и фразеологизмов.  

Языковая цель Учащиеся могут:  

Ключевые слова и фразы: 

сложноподчиненное предложение, главное и придаточное 

предложение , определяемое слово, об экологических 

катастрофах, Марш парков, планета 

Полезные фразы для диалога/письма: 

Я считаю…., потому что…. Например…  Исходя из 

сказанного 

Вопросы для обсуждения: 

Можете ли вы сказать, почему…? 

Письменные подсказки: 

Предыдущее 

обучение 

Этот урок основан на навыках слушания и говорения, 

сформированных на предыдущих уроках, а также на личном 

опыте учащихся. Определяют различные виды 

сложносочиненных предложений, умеют правильно 

расставить знаки препинания в них. 

План 

Планир

уемое 

время 

Запланированная деятельность (впишите свои 

задания, вместо изложенных ниже) 
Ресурсы 

 

Начало 

2 мин 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Психологический настрой 

Приветствие учащихся, проверка готовности к 

уроку, пожелание  успеха. Для создания 

психологической атмосферы проводится игра 

«Расскажи мне обо мне», а также делятся на 

группы по цветному стикеру (А-зеленый стикер, В- 

желтый стикер, С – красный стикер) 

Актуализация знаний 

К.Задание 1. Ответить на вопросы: 

1.Какие типы сложных предложений вы знаете? 

2.На какие группы делятся ССП? 

3.Назовите основные признаки ССП? 

Стратегия «Мозговой штурм» 

Ф. «Вопрос-ответ» 

Определение темы и цели урока  

К. Задание 2 Работа с видеороликом «Праздники 

планеты Земля».  

1.О чем этот видеоролик? 

2. Как вы думаете, чему будет посвящен наш 

урок? 

Стратегия «Прогнозирование»  

Ф. «Вопрос-ответ» 

Видеоролик 

«Праздники 

планеты 

Земля» 

https//www.cal

end.ru/holidey

s 

 

 

 

Схема 

(учебник стр 

81) 

 

 

 

 

 

 

Учебник, стр 

80, 82 
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3 мин 

К., Г. Задание 3. Сравнить схемы 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, ответить на вопросы: 

-Чем схожи и чем отличаются данные схемы? 

-Что вы можете сказать по первой схеме? 

-На что указывает вторая схема?  

П.Самостоятельное знакомство с правилом( 

(учебник), стр 80, 82). 

Стратегия ГО «Диаграмма Венна» 

Ф. Взаимооценивание «Защита постеров», 

обратная связь учителя. 
критерии дескрипторы 

Содержание 

презентации 

(постера) 

Соответствует теме 

Соответствует структуре 

Делает выводы 

П. Задание 4. Опираясь на алгоритм анализа ССП 

с придаточным определительным, дайте 

характеристику данному предложению 

В день Земли в разных странах звучит по 

традиции звучит Колокол Мира, который 

призывает  людей Земли ощутить всепланетную 

общность и приложить усилия к защите мира на 

планете и сохранению красоты нашего общего 

дома.  

Ф.Взаимооценивание, самооценивание «Лестница 

успеха» 

Критерии: 
критерии дескрипторы 

Дает характеристику 

СПП с придаточными 

определительными 

Определяет главное и 

придаточное 

предложение 

Находит определяемое 

слово, задает вопрос к 

придаточному 

предложению 

Определяет способ 

присоединения 

придаточного 

предложения к главному, 

правильно расставляет 

знаки препинания 

Физминутка 

 

 

 

 

 

Алгоритм 

(учебник 

стр84) 

Середин

а 

 

13 

6+3+2+2 

 

 

14 

III. Изучение нового материала 

К .Задание 5. Прочитайте текст.Озаглавьте  его и 

аргументируйте  свои  мысли.  Выпишите 

ключевые слова и выражения.  

Словарная работа: катастрофа, экология, марш, 

планета   

Г.Задание 6. Сформулируйте тонкие и толстые 

вопросы по тексту и задайте  друг другу (1 тонкий, 

Словарные 

слова  на 

интерактивно

й доске, 

словарь 

Текст 

https//m.youtu

be.com>>watc
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6+2+2+2

+2 

 

 

 

1 толстый вопросы) 

Г. Стратегия «Ты –мне, я-тебе» 

Ф: Взаимооценивание, «Большой палец», обратная 

связь учителя с комментированием 

  Критерии 

Критерии Дескрипторы 

Озаглавливает 

текст 

аргументирует свои мысли 

находит ключевые слова и 

выражения 

Объсняет значение слов 

 Формулирует вопросы по тексту 

                                                                                                                            

Г. Задание  6. Различаются по степени сложности 

1 группа:  

Соедините 1 и 2 части предложений так, чтобы 

получилось СПП с придаточными 

определительными 
А) .В одном месте 

между утесами был 

плоский берег, 

А)  в  котором принимает 

участие каждый человек. 

Б).Солнце освещало 

вершины лип, 

Б) где каждый березовый 

лист шелестит надо мной 

В)Охрана 

окружающей среды-

это многогранный и 

сложный процесс, 

В) куда водой нанесло много 

листьев 

Г) Мила мне  осенняя 

роща, 

Г) которые уже пожелтели 

под свежим дыханием осени 

Ключ ответа:А-В, Б-Г, В-А, Г-Б 

2 группа: 

Найдите в тексте СПП  придаточными 

определительными и, используя алгоритм, 

проанализируйте его 

3 группа: 

Составьте связный текст по данной теме, 

используя СПП с придаточными 

определительными, через формулу «ПОПС» 

Г. Стратегия «Карусель» 

Ф: Самооценивание, взаимооценивание «Две 

звезды, одно желание»  

Критерии 
критерии дескрипторы 

Определяют 

СПП с 

придаточными 

определительны

ми 

Знают структуру СПП с 

придаточными 

определительными 

Участвуют в диалоге 

Обмениваются мнениями 

Используя алгоритм составляют, 

h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм 

(учебник 

стр84) 
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находят СПП с придаточными 

определительными 
 

Конец 

4 мин 

2 +2 

 

 

Рефлексия  

Подведение итогов урока по стратегии «Быстрый 

огонь»: учитель предлагает учащимся изображение 

огня с надписью «Итог урока».  Учащиеся на 

стикерах пишут выводы и клеят на изображение: 

- что узнал, чему научился, 

- что осталось непонятным, 

- над чем необходимо работать. 

Домашнее задание (по выбору) 

-Составить  обращение    планеты Земля к  

человеку. Например: «Я, планета Земля...» и т.д. 

-Создать  презентацию  «Праздники планеты 

Земля» ( 1 слайд) 

-Составить синквейн к слову «Земля»                                                                                                               

 

Дополнительная информация 

Дифференциация – 

как вы 

будете 

предоставлять 

больше 

поддержки? Какие 

задания вы будете 

давать 

Оценивание – как вы 

планируете 

отслеживать 

прогресс/знания 

учащихся? 

Междисциплинарные связи 

здоровье и безопасность 

поддержка ИКТ 

Ценности 

Дифференцация 

предусмотрена на 

всех этапах урока: 

постановка цели с 

учетом уровня 

обученности 

учащихся; 

использование 

разноуровневых 

заданий; ресурсы; 

поддержка учителя; 

помощь сильного 

слабому; полезные 

фразф для диалога 

и письма; 

поддержка в виде 

алгоритмов, схем; 

дифференцированн

ое домашнее 

задание 

 

Обратная связь, 

комментарий учителя, 

похвала учителя, 

самооценивание, 

взаимооценивание  

«Две звезды, одно 

пожелание», «Лестница 

успеха»,  оценивание 

по критериям и 

дескрипторам, 

«Большой палец», 

защита постеров, 

1.Связь с предметом 

«Естествознание», «Познание 

мира», «Самопознание»,. 

2. Активные виды 

деятельности, физминутка, 

выполнение санитарных норм, 

создание благоприятной 

эмоциональной обстановки в 

классе, личностно-

ориентированный подход к 

детям. 

3.Видеоролик, интерактивная 

доска 

4.Соблюдение правил техники 

безопасности в кабинете 

Привитие ценностей 

осуществляется через 

обсуждение содержания 

текста (человек и природа), 

призыв к бережному 

отношению и сохранению 

природных и человеческих 

ресурсов. 
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«ОТБАСЫНЫҢ ЖЫЛУЫ»  

Жумагазина Қҧралай 

Ӛзін-ӛзі тану мҧғалімі 

«Ақши жалпы білім беретін 

орта мектеп жанындағы 

интернат» КММ  

ШҚО, Ҥржар ауданы, Ақши 

ауылы 

«Отбасының жылуы» атты тақырыппен берілген сабақта балалар дұрыс 

әрекет құндылығымен танысады. Сабақ мазмұнынан  отбасылық құндылықтарға  

қатысты қайырымдылық, қамқорық , жауапкершілік қасиеттерінің мәнін ұғады. 

Адамның шынайы табиғаты жақсылықты қалап тұратынын, жақсылық жасауға  

ықыласты екенін  білетін болады. 

Сабақтың мақсаты: Оқушыларға жақсылықтың адам ӛміріндегі 

маңыздылығын  ұғындыру арқылы дұрыс әрекет құндылығының мәнін ашу. 

Сабақтың міндеттері:  

Білімділік: оқушыларға  жақсылық жасаудың мәнін ұғындыра  отырып, 

қайырымдылық, қамқорлық, жауапкершілік қасиеттері туралы түсініктерін 

кеңейту. 

Дамытушылық: Оқушыларды ӛзіне және ӛзгелерге жақсылық жасауға 

баули отырып, жауапкершілікке үйрету. 

Тәрбиелік: оқушыларды отбасы алдындағы жауапкершіліктерін сезіне 

білуге тәрбиелеу. 

Сабақ барысы: Сәлеметсіңдерме құрметті оқушылар кӛңіл-күйлеріңіз 

қалай? 

 Ҧйымдастыру кезеңі:  

5 «Т » ережесімен таныстыру ( тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық) 

ойымызды, сӛзімізді, ісімізді осы ережеге сай бағындырамыз. 

Шаттық шеңбері: оқушылар бір біріне тілектерін білдіреді. 

Топқа бӛлу: ӛздеріңе ұнаған жемістердің суретін таңдау арқылы топқа 

бӛлінеді (алма,ананас,апельсин) 

 Ҥй тапсырмасын тексеру: «Отбасының жылуына менің үлесім» атты 

эссе жазып келуге берілген. 

Талқылау сҧрақтары: 

Әке мен ананың жылылығы деп нені айтамыз? 

Отбасы бақытты болуы үшін қандай қасиет керек? 

Жаңа тақырыппен таныстыру:  Отбасы жылуы 

Дәйексӛз: «Үйінде бақытты адам – әлемде бақыты адам.     Л. Н. Толстой 

Дәйексӛзді алдымен мұғалім ӛзі оқып береді.Сосын балаларға бірге дауыстап 

оқуды ұсынады.Оқушылардың бәрі бірігіп оқиды.  

Дәйексӛздің мағынасын қалай түсіндіңдер? 

Мұғалім оқушылардың жауабына сүйене отырып,ӛзі қорытынды жасайды. 

Адам бақытты болуы үшін адамдарды риясыз сүйіспеншілікпен  құрметтеп , 

жақсылық жасап, қарым-қатынасты нығайту қажет. Отбасымызға адал, шынайы 

беріліп қызмет етуіміз арқылы бүкіл адамзаттың сүйіспеншілігіне бӛленуге 

мүмкіндік бар. 
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Мҧғалім сыйы: « Соқыр ана» фильмінен үзінді кӛрсету 

Үзіндіден қандай ой түйдік? 

«Отбасы»Ойыны: Оқушыларлың кӛңіл-күйін кӛтеру мақсытында сабақты 

ойын ойнату арқылы жалғастырамыз. 

Ойын барысы: Әр топтан 2 баладан шығады оларға әріптер беріліп, сұрақтар 

қойылады берілген әріптер бойынша сұрақтарға  жауап береді. 

1. Отбасы татулығын ата?(татулық,бірлік,ақиқат,сүйіспеншілік,ынтымақ) 

2. Отбасындағы менің міндетім? (Оқу, тәрбие алу,білім алу,Анама 

кӛмектесу,ыдыс жуу,) 

3. Отбасы шағын мемлекет болса, ондағы басшы кім? 

(Отағасы,тәтем,бауырым,ағам,сіңілім) 

4. Бақытты отбасы ол... 

(Отбағасы билеген отбасы, тату отбасы.берекелі отбасы, адал 

отбасы,сүйіспеншілігі мол отбасы, ынтымағы жарасқан отбасы) 

Шығармашылық жҧмыс: 

Баяу музыка қойылады. 

(тапсырманың шартын түсіндіремін, 10 минут уақыт беріледі) 

1-Ақиқат тобы  Әкенің отбасындағы рӛлі постер  құрастыру 

2-Сүйіспеншілік тобы Ананың отбасындағы рӛлі постер  құрастыру 

3-Мейірімділік тобы  Баланың отбасындағы рӛлі постер  құрастыру 

Жаңа ақпарат: Отбасы адамға бақыт,толық мәнді тыныс-тіршілік әкеледі. 

Отбасының басты қазығы , алтын діңгегі – бала.Баланың тәрбиелі, жан-жақты 

болып ӛсуіне берекелі,ӛнегелі,ынтмақты отбасының маңызы зор.Отбасы берекелі, 

тату болуы үшін сыйластық, мейірімділік, жанашырлық, бауырмалдық қасиеттер әр 

адамның жүрегінен орын алуы қажет. 

Бағалау әдісі  «Бес бармақ» әдісі арқылы 

Жҥректен жҥрекке:Отбасымыз сүйіспеншілікке толы болсын деп сабағымызды 

әсем әуенмен аяқтаймыз. 

Ана туралы жыр         Сӛзі: Ғ.Қайырбеков 

                                       әні. Ш.Қалдыаяқов 

 

Әлемнің жарығын , 

сыйладың сен маған. 

Даланың әр гүлін, 

Жинадың сен маған. 

Сен бердің құстардың,  

қанатын самғаған. 

Балалық құштарым, 

Ӛзіңе арнаған. 

Қайырмасы: 

Әлдилеп аялап, 

Ӛсірген жемісің. 

Самал жел сая бақ, 

Құшағың мен үшін. 

Есейіп кетсем де, 

Мен саған сәбимін. 

Кӛңіліңді кӛктемдей, 

Кӛзіңнен танимын. 
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Ӛтеуге борышым, 

Анашым, жан сырым. 

Іздедім сен үшін , 

Әлемнің асылын. 

Әлемнің байлығын, 

Сыйлар ем кеш мені. 

Сыйлар ем ай, күнін  

Қолыматүспеді

.           

Ҥйге тапсырма: «Менің анам»  тақырыбында эссе жазып келу 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН УРОКА ПО ПОЗНАНИЮ МИРА  

Виды транспорта и их назначение 

Сулейменова Айсулу Кибековна   

Учитель познании мира  

КГУ «Герасимовская средняя школа» 

ВКО, Уланский р, село Герасимовка 

Цели обучения: 2.1.4.3 различать виды транспорта и знать об их 

назначении.   

Цели урока: Все учащиеся: назовут виды  транспорта 

по рисунку.  

Большинство учащихся: перечислят 

виды транспорта,  объясняя  их 

назначение. 

Некоторые учащиеся: охарактеризуют 

один из видов транспорта.  

Критерии оценивания Учащиеся  различают виды транспорта и 

знают об их назначении.  

Языковая цель: Учащиеся употребляют термины о 

транспорте.  

Лексика и терминология: наземный, 

воздушный, подземный, водный. 

Формирование ценностей 

 

Ценности, основанные на национальной 

идее «Мәнгілік ел»: казахстанский 

патриотизм и гражданская 

ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; 

открытость; образование в течение всей 

жизни. 

Здоровье сбережение  Физические минутки и активные виды 

деятельности. 

Межпредметные  

связи 

Естествознание, самопознание   

ИКТ Презентация, видеоматериал  

Предыдущие знания Учащиеся знают, какой есть транспорт. 

Ход урока 

Запланирова

нные этапы 

урока 

Запланированная деятельность на 

уроке 

Ресурсы 
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Начало 

урока 

2 мин 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

1  мин 

Создание коллаборативной среды. 

1. Создание положительного 

эмоционального настроя (КР) 

Показ мультфильма о неправильном 

поведении в транспорте.  

2. Стратегия «Объясни!» 

Правильно ли поступили? – Молодцы! 

Правильно ответили.  

А как бы вы поступили?  

Объясните, как нужно вести себя? 

3. Деление на группы - стратегия 

"Транспорт" 

Учащиеся вытягивают картинки и 

организуют группу по виду транспорта.  

4. Активный стартер 

Отгадайте загадки и узнаете, что мы 

будем сегодня исследовать на уроке: 

Вот стальная птица, в небеса стремиться, а 

ведет ее пилот. Что за птица? (Самолет).  

Не летает, но жужжит, жук по улице 

бежит. И горят в глазах жука, два 

блестящих огонька.  (машина).  

5. Целеполагание  

- Кто догадался, о чѐм мы будем говорить 

на уроке? Тема нашего урока: 

"Транспорт".  

- Какие цели мы должны достичь?  

 

Мультфиль

м  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Середина 

урока  

 

 

9 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по теме урока. 1.Задание. 

(ГР) 

- Какие виды транспорта вы знаете?  

- В группах составьте коллаж «Виды 

транспорта».  Разделите картинки по 

видам транспорта.  
Критерии 

оценивания 

Дескрипторы 

учащиеся 

различают   виды 

транспорта и 

знают об их 

назначении  

Все учащиеся: 

называют виды 

транспорта по 

картинкам 

Большинство 

учащихся: объясняют 

виды транспорта по 

назначению  

Некоторые 

учащиеся: дают 

характеристику 

одному из видов 

транспорта 

Стратегия «Карусель» 

ФО «Поезд»ОС 

 
Учебник 

с.42 
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2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мин 

2. Физминутка «Самолет» 

Руки ставим мы вразлет: (Руки в 

стороны.) 

Появился самолет. (Полетели как 

самолеты.) 

Мах крылом туда-сюда, (Наклоны влево-

вправо.) 

Делай «раз» и делай «два». (Повороты 

влево-вправо.) Раз и два, раз и два! 

(Хлопаем в ладоши.) 

Руки в стороны держите, (Руки в 

стороны.) 

Друг на друга посмотрите. (Повороты 

влево-вправо.) Раз и два, раз и два! 

(Прыжки на месте.) 

Опустили руки вниз, (Опустили руки.) 

И на место все садись! (Сели на места.) 

Задание. (ИР) 

- Соедините точки.  

- Узнайте, что это за транспорт. 

- К какому виду транспорта относится?  

- Запиши, для чего используется.  
Критерии 

оценивания 

Дескрипторы 

учащиеся различают 

виды транспорта и 

знают об их 

назначении 

Все: распределяют 

виды транспорта, по 

рисункам, объясняя о 

роли разных видов 

транспорта в жизни 

человека. 

Стратегия «Подумай - Поделись» 

ФО «Открытая книга»ОС 

    4. Задание (КР).  

- Отметьте условными знаками 

следующее утверждение.  

Если вы согласны с моим утверждением, 

то в пустой клетке ставите знак «+», если 

не согласны, ставите знак «–». 

1. Транспорт – это средство 

передвижения. (+) 

2. Автобус – вид воздушного транспорта. 

(–) 

3. Корабль является наземным 

 

 
 

 

карточки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоматер

иал  
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транспортом. (–) 

4. К подземному транспорту относится 

метро. (+). 

5. Лодка – это транспорт, который 

передвигается по воде.(+) 

6. Транспорт приносит только вред 

человеку. (–) 

7. Весь транспорт делится на 4 группы: 

воздушный, наземный, водный, 

подземный. (+) 

8. Шум автомобиля может испугать 

зверей. (+) 

9. При выбросе выхлопных газов 

загрязняется воздух. (+) 

10. Водный транспорт передвигается по 

земле. (-) 

- Проверим себя по таблице, которая 

изображена на экране. Если у вас нет ни 

одной ошибки, то вы ставите «5», если 1-2 

ошибки - «4», больше двух ошибок - «3». 
Критерии 

оценивания 

Дескрипторы 

учащиеся различают 

виды транспорта и 

знают об их 

назначении 

Большинство: 

отмечают 

условными знаками 

утверждения  о 

видах транспорта 

Взаимопроверка 

Стратегия «Инсерт»  

ФО «Достиг, стремится достичь»  

ОС 

Конец урока 

2 мин 

Рефлексия «Машины» 

Оцените свою работу: раскрасьте 

машины, потом поднимаем: зеленый – мне 

всѐ понятно, желтый – испытывал 

затруднение, красный – было трудно.  
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TRENDS, INNOVATIONS AND MODERN IDEAS IN THE PROCESS  

OF TEACHING ENGLISH 

KALIEVA ZHANYLAI 

Учитель английского языка 

«Средняя школа им.  

Оралхана Бокея» 

ВКО, Глубоковский р, п.Глубокое 

Abstract: This article indicates the current trends in the development of techniques for 

teaching English. Some of the methods presented are just beginning to develop, but 

already have effective results. Some of the methods presented have established 

themselves in the field of education and continue to be relevant. 

Key words: innovations, trends, teaching English, learning process, methods, blended 

learning, social media, embodied learning 

          People say that modern problems require modern solutions, so this tendency could 

be concerned to the English teaching process. Human civilization has been progressing 

throughout thousands of years and every century has been claiming for its own particular 

requisition. That is why we need innovative technologies in the learning process and 

hopefully we have got them. This article indicates trends and innovations in English 

language teaching for 2019 such as follows: 

 blended learning 

 social media 

 embodied learning 

          In the early 21
st
 century the variety of technologies available for use in language 

learning and teaching has become very manifold and worldwide central to language 

practice in classrooms. Nowadays people are embedded in a time when digital 

technologies are what Bax has referred to as ‗normalised‘ in daily life in many parts of 

the world, although not amongst all people as there are digital divisions everywhere and 

still not always in the world of education .   

In the modern world, a new idea has emerged as blended learning. Blended learning is an 

approach to education that combines online educational materials and opportunities for 

interaction online with traditional place-based classroom methods. It requires the physical 

presence of both teacher and student, with some elements of student control over time, 

place, path, or pace . The use of the term blended learning is relatively new. Before the 
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term became widely used, the term hybrid learning was used quite often. These days the 

terms blended learning and hybrid learning are used interchangeably. Blended learning 

should thoughtfully integrate classroom face-to-face learning experiences with online 

learning experiences to enable communities of inquiry. 

         There are distinct blended learning models suggested by some researchers and 

educational think-tanks. These models include:  

 Face-to-face driver – where the teacher drives the instruction and augments with 

digital tools. 

 Rotation – students cycle through a schedule of independent online study and face-to-

face classroom time. 

 Flex – Most of the curriculum is delivered via a digital platform and teachers are 

available for face-to-face consultation and support.  

 Labs – All of the curriculum is delivered via a digital platform but in a consistent 

physical location. Students usually take traditional classes in this model as well [9].  

 Self-blend – Students choose to augment their traditional learning with online course 

work.  

 Online driver – Students complete an entire course through an online platform with 

possible teacher check-ins. All curriculum and teaching is delivered via a digital 

platform and face-to-face meetings are scheduled or made available if necessary.  

          Blended instruction is reportedly more effective than purely face-to-face or purely 

online classes. Blended learning methods can also result in high levels of student 

achievement more effective than face-to-face learning.  By using a combination of digital 

instruction and one-on-one face time, students can work on their own with new concepts 

which frees teachers up to circulate and support individual students who may need 

individualized attention. 

 Unless successfully planned and executed, blended learning could have disadvantages in 

technical aspects since it has a strong dependence on the technical resources or tools with 

which the blended learning experience is delivered. These tools need to be reliable, easy 

to use, and up to date, for them to have a meaningful impact on the learning experience 

[3]. IT literacy can serve as a significant barrier for students attempting to get access to 

the course materials, making the availability of high-quality technical support 

paramount. Other aspects of blended learning that can be challenging is group work 

because of difficulties with management in an online setting. 
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         As blended learning Mobile Social Network Sites have boomed in recent years. 

Over the past twenty years, reams of articles and books have been written on the subject 

of using Mobile Social Network Sites in people's daily lives and also in different fields of 

study.  

The utility of Mobile Social Network Sites lies at the very heart of using social media in 

this area. According to a straightforward definition of the term by Boyd and Ellison: 

―Social Network Sites are defined as Web-based services that allow individuals to 

construct a public or semipublic profile within a bounded system, articulate a list of other 

users with whom they share a connection, and view and traverse their list of connections 

and those made by others within the system. The nature and nomenclature of these 

connections may vary from site to site‖ [15]. Thus, social networks can be used to 

simplify the learning process by allowing teachers to contact students through the use of 

social networks. Based on our experience, we can say that it helps a lot to have a 

connection with the teacher and a group of students, thus having the opportunity to 

exchange knowledge and information. It is well known that most of the information is on 

the Internet, a modern person spends a lot of time on the phone, which means that online 

resources are more accessible with a mobile app or a mobile-friendly version.  

       The next tip is embodied learning. Embodied learning is based on the idea that 

learning is not just about remembering. It involves using the mind and the body, 

collaborating, discussing and exploring. Learners need to be emotionally, intellectually, 

physically and socially engaged. One of the most influential theoretical approaches of EC 

has been Barsalou‘s framework of perceptual symbol systems[1].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

This account suggests that humans use their sensory neural structures to create 

multisensory representations of their environment. This thread of research revealed that 

humans reuse those brain structures that are active during perception when mentally 

imagining an object or action [5]. Based on the embodied view of human cognition, 

educational researchers have started to develop interventions aimed at making learning 

contents easier to grasp by directly appealing to multisensory processing [3].  

       Researchers of embodied learning claim that in this type of learning the body, next to 

the mind, constitutes a significant factor in the overall learning process, while it facilitates 

the meaning of learning through bodily experiences and interactions with the environment 

[2]. Specifically, the idea of embodied learning places the student in the center of the 

learning process giving opportunities for physical interaction with the learning material 
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[4]and providing hands-on activities in classroom-based environments. From this 

perspective, different embodied technologies such as motion-based games (e.g., Kinect-

based games, Wii, leap motion games, and exergames) are embodied learning technology 

which could be used in classroom settings for learning purposes. Researchers and 

practitioners argue that games such as motion-based games require the learner‘s 

interaction both with the technology and learning material, promoting the physical 

engagement of the learner in the learning process [3]. Despite the potential use of such 

games in various educational settings, there is still limited empirical evidence on their 

impact and utility in real school settings. Little work has explicitly examined the 

integration of embodied learning technologies in authentic classroom environments. 

This remains a very exciting and promising area of pedagogical research at the present 

time warranting further investigation.  
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КООРДИНАТАЛЫҚ ТҤЗУ. КООРДИНАТАЛЫҚ ТҤЗУ БОЙЫНДА  

РАЦИОНАЛ САНДАРДЫ КЕСКІНДЕУГЕ ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУ 

 

Жеңіс Ӛмірбек 

Математика пәні мҧғалімі 

КГУ «О.Бӛкей атындағы қазақ орта мектебі» 

КММ 

ШҚО, Глубокое ауданы, Глубокое кенті 

 

Жалпы 

мақсат

ы 

 

Оқушылардың рационал сандарды салыстыруда, координаталық 

түзуде рационал сандарды суреттеуде алған білімдерін жүйелеу, 

кеңейту және тереңдету; Оқушыларды белсендiлiкке, 

дербестiкке, жан-жақтылыққа, шапшандыққа тәрбиелеу; Ӛзіндік 

жұмыстарын талдауға, салыстыруға мүмкіндік туғызу; 

байқағыштығын, тапқырлығын, достарын бағалай білуін 

қалыптастыру. 

Міндетт

ер 

 

 Оқушылардың алған білімдерін практикада қолдана білу 

 Тақырыпты жан-жақты қамту, күнделікті ӛмірімен 

байланыстыру 

 Координаталық түзу бойында рационал сандарды дұрыс 

орнлатастыра алу 

Мҧғалі

м ҥшін 

оқу 

нәтижел

ері 

 Оқуға бағыт-бағдар беру; 

 Топта жұмыс істеу  арқылы аталған тақырыпты меңгеріп 

шығу; 

 Оқушылардың ӛзін және достарын бағалау 

мүмкіндіктерін жасау; 

Сабақт

ың тҥрі, 

әдіс 

тәсілдер

і 

миға шабуыл, сұрақ-жауап, топпен жұмыс, деңгейлік 

тапсырмалар, дарынды оқушылармен жұмыс 

Сабақт

ың 

кӛрнекі

лігі 

слайдтар, үлестірме парақтар, суреттер, видеопроектор, 

видеокамера, фотоаппарат 

Кҥтілеті

н 

нәтиже 

Оқушылар координаталық түзудің бойында кез-келген санды 

кескіндей алулары керек. Оң бағыт пен теріс бағытты шатыстырмау 

қажет. Координаталық түзу шкаласы бойынша жұмыс істей алу керек 

Ҧйымда

стыру 

кезеңі  

Сыныптағы ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 

мақсатында оқушылармен ортаға дӛңгеленіп тұрамыз, қызыл 

түсті қолды бір-бірімізге тілек айта отырып беріп шығамыз. 

Оқушыларды топқа бӛлу үшін үстел үстінен теріс қарап жатқан 

«басшы-1, басшы-2, хатшы-1, хатшы-2, баяндамашы-1, 

баяндамашы-2» сӛздерін таңдатқызамын. 1 деген жазуы бар 

қағаздарды алғандар 1-топқа, 2 деген жазуы бар қағаздарды 

алғандар 2-топқа отырады.  
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2 топқа оқушылар топтасады. Әр топтың басшысы, хатшысы 

және баяндамашысы бар. Білім беру үшін бағалау және оқуды 

бағалау негізінде оқушыларды бағалау парағымен  

таныстырамын және бағалау парағын әр топтың басшысына 

беремін. 

Бағалау парағы 
р/

с 

Оқушыны

ң тегі-аты 

Миға 

шабуыл 

(сұрақ-

жауап) 

Деңгейлік 

тапсырмала

р 

Қосым

ша 

тапсыр

ма 

Топпе

н 

жұмыс 

 

Бекі

ту 

Қорытынды 

баға 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

2 мин 

                                            Сабақтың барысы                                 

2. Мұғалімнің іс-әрекеті        Оқушының іс-әрекеті           

35мин 

Білім беру мен білім алудағы жаңа 

тәсілдер модулін қолдану. 

Миға шабуыл 6 мин 
- Координаталық түзу дегеніміз не? 

- Санақ басы болатын О нүктесінің 

координатасы неге тең? 

- Координаталық түзу бойындағы О 

нүктесінің оң жағындағы нүктелердің 

координаталары қандай сандар? 

- Координаталық түзу бойындағы О 

нүктесінің сол жағындағы нүктелердің 

координаталры қандай сандар? 

- Оң сандарға мысал келтір 

- Теріс сандарға мысал келтір 

- Мына суреттердің қайсысы 

координаталық түзу? 

(Сурет тақтада слайдта кӛрсетіліп тұрады.)                                                                

 

Бұл кезеңде оқушылар 

сұрақтарға жылдам жауап 

қайтарады. Қажет жерінде 

тақтада кескіндеп кӛрсетеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суреттерге қарап жауаптарын 

айтады. 

Оқушылардың жас ерекшеліктеріне 

сәйкес оқыту және оқу. 

Деңгейлік тапсырмалар 20мин 

А деңгейінің есебі 

№308, №311 

В деңгейінің есебі 

№314, 317 

С деңгейінің есебі 

№322, №323 

Сыныптағы дарынды және талантты 

балаларды оқытуды қолдану. 

Қосымша тапсырма 

Координаталық түзу сызып, оның бойынан 

А(-3), В(-4), С(2) нүктелерін және оларға 

теріс нүктелерді кескінде. Санақ басынан 

бірдей қашықтықтағы нүктелерді бірдей 

Оқушылар ӛз деңйгелерін 

таңдап есептер шығарады. 

 

 

 

 

 

 

Дарынды оқушыға арналған 

қосымша тапсырма. Гауһар 

барлық деңгей есептерін және 

қосымша тапсырманы да 

орындайды. 
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түспен боя. Олардың айырмашылықтары 

неде? 

Сыни тұрғыдан ойлауды қолдану. 

Топпен жұмыс 7 мин 

Әр топқа тапсырма беріледі 1-топқа 

қаланың және ауа-райы бейнелері 

кескінделген суреттер беріледі. 2-топқа 

жеміс –жидектер суреттері беріледі. 

Топтардың міндеттері координаталық 

түзуде осы суреттерді орналастыру, 

кескіндеу. 

 

 

Оқушылар топ болып жұмыс 

жасайды. Басшылар басқарып, 

хатшылар толтырып, 

баяндамашылар 

презентацияларын қорғайды. 

 

Әр топ келесі топтың 

жұмысына талдау жасап, сын 

айтады. 

                           Бекіту                                                                             5 мин                 

3.Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті 

Сыни 5 минуттық эссе жазу 

 

Оқушылар 5-минуттық эссе жазады. 

Басшының шешімімен әр топтан бір 

эссе тыңдалады.  

                                                         Бағалау                                   3 мин 

4. Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті 

Басшылардың бағаларын тыңдау Әр топ басшысы топ мүшелеріне 

қойған бағаларын айтады. 

Ҥйге тапсырма                       1 мин 

5.Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті 

№312, №319 73,74 бетте  

Рефлексия         1 мин 

Оқушыларға смайликтер 

таратамын. 

Әр оқушы ӛзінің кӛңіл-күйіне 

байланысты смайликті жапсырып 

кетеді. 

 

 
ЖАЙ БӚЛШЕКТЕРДІ,АРАЛАС САНДАРДЫ КӚБЕЙТУ. 

ӚЗАРА КЕРІ САНДАР. 

Қасенова Ғалия Еркінқызы 

Математика пәні мҧғалімі  

Ӛскемен қаласы әкімдігінің "Шоқан Уәлихаеов 

атындағы №3 мектеп-лицейі" КММ  

ШҚО, Ӛскемен қаласы  

оқу мақсаттары 5.1.2.21 жай бӛлшектерді, аралас сандарды 

кӛбейтуді орындау; 

5.1.2.22 берілген санға кері санды табу. 

Сабақтың 

мақсаты 

Барлық оқушылар: 

Оқушыларға жай бӛлшектерді және аралас сандарды 

кӛбейте білуге және оны есептерді шығаруда 
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пайдалана білуге үйрету. Кері сандарды табу. 

Оқушылардың басым бӛлігі: 

Топтық жұмыста белсенді 

Оқушылардың шығармашылығы дамиды 

Анықтаманы есептер шығаруда қолдана алады  

Кейбір оқушылар: 

Мәртебесі тӛмен және жоғары сұрақтар қойып 

үйренеді, қарсы сұрақ қоя біледі; 

Оқушының сыни ойлауы қалыптасады. 

Бағалау 

критерийлері 

 Бӛлшектерді дұрыс кӛбейте алады ; 

 Натурал санды бӛлшекке кӛбейте алады; 

 Аралас сандарды кӛбейте алады ; 

 Кері сандар туралы түсінік қалыптасады. 

Тілдік 

мақсаттар 

Оқушылар :  

Пәнге қатысты лексика мен терминалогия 

Қазақ Орыс  Ағылшын  

Бөлшек  Дроб  Fraction 

Бөлшектің алымы  Числитель Numerator  

Бөлшектің бөлімі  Знаменатель  Denominator  

Аралас сан  Смешаное число  Mixed number  

Көбейту  Умножение Multiplication  

Бөлшек сызығы Линия дроб  Fractional line 

Қатынас  Отношение quotient 

Бөлшекті 

қысқарту  

Сократить дроби Reduce fractions  

Бөлшекті көбейту Умножение дробей  Multiplying fractions 

Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер: 

Бөлшектерді көбейту үшін... 

Аралас сандарды көбейту үшін... 

Бөлшекті қысқарту үшін... 

Қҧндылықтарды 

дарыту 

Жай бӛлшектер мен аралас сандарды кӛбейту 

амалын орындай білу біліктілігін қалыптастыру. 

Оқушыға бағытталған сұрақтар қою арқылы 

оқушыны  ӛмір бойы  білім алуға үйрету, сонымен 

қатар ӛзіне деген сенімділікті, ойын ашық жеткізуге 
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мүмкіндік беру.  

Топтарға біріктіре отырып бір-бірімен ой бӛлісу, 

бір-бірінің пікіріне құрметпен қарау, сыныпта 

ынтымақтастық атмосфераны қалыптастыру. 

Пән аралық  

байланыстар  

Анықтамаларды дұрыс, нақты айту арқылы қазақ 

тілі пәнімен жәнеде  сабақтың мазмұнын ашу 

мақсатында есептер арқылы геометрия, 

жаратылыстану пәндерімен байланыс орнатамын.  

АКТ қолдану 

дағдылары  

Тақырыпқа қатысты материалдарды слайд арқылы 

кӛрсетіп, интербелсенді  тақтаны пайдалана отырып 

есептер шығарту  арқылы оқушыларды АКТ 

қолдануды үйретемін. 

Кҥтілетін нәтиже  Жай бӛлшек пен аралас сандарды кӛбейтуді біледі, 

кері сандарды анықтай алады. 

Сабақтың  барысы 

Сабақтың 

кезеңдері 

Сабақ жоспары Оқыту 

ресурстар

ы 

Сабақтың 

басы 

 

 10 мин 

 

Оқушылармен амандасу, түгендеу, сабаққа 

дайындықтарын тексеру, зейіндерін сабаққа 

бағыттау.  

«Сәлем, достым» треннингін ӛткізу.  

- Сәлем  достым (қол беріп амандасу) 

- Сен қалайсың ?  (иықтарын қағады) 

- Қайда болдың ? (құлақтарын тартады) 

- Мен сені сағындым  (қолдарын жүрекке 

қояды) 

- Сен келдің  (қолдарын жаяды) 

- Жақсы болды (қатты құшақтайды) 
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 Бҥгінгі сабақтың тәртібі: 

Мұғалімді тыңдаймыз, 

Бір-бірімізді сыйлаймыз, 

Саспаймыз, асықпай, 

Әр сұраққа қателеспей, 

Шуламай, қол кӛтеріп, 

Жауап беріп отырамыз -деп, бүгінгі сабақты 

бастаймыз. 

Оқушыларға бҥгінгі сабақтың тақырыбы мен 

мақсаты айтылады. 

Тақырып бойынша Блоб ағашы арқылы ӛздерінің 

алғашқы білімдерін бағалайды. 

«Постер қорғау»  әр топ ӛз топтары туралы 

айтады.  

1-топ «Жай бӛлшектер» 

2-топ «Аралас сандар» 

3-топ «Ӛзара кері сандар 

4-топ «Бұрыс бӛлшек»   

- Топ атауына анықтама бер, кӛбейту 

тәсілін айт, мысал келтір. Сұрақтарға 

жауап берген топты қалыптастырушы 

бағалау «Бас бармақ» тәсілі арқылы 

бағалаймын. 

Презентация 

Слайд 1 

А4 форматты 

ақ қағаз, 

қарындаштар 

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы  

 

(10 мин) 

 

«Қай топ жылдам?» ауызша есептеу 

Интерактивті тақтадағы берілген есептердің 

жауабынан сӛз құрау «ҚАЗАҚСТАН - 

ТӘУЕЛСІЗ» сӛзі. Алда келе жатқан Тәуелсіздік 

күні туралы айтып ӛту.  

Топтық жҧмыс 

«Келіңдер, ойланайық!» Берілген  есепті топта  

шығарады, талдайды. Топқа арналған 

тапсырмалар: (әр топқа бір тапсырмадан 

беріледі, А4 форматына орындап, 

смайликтер(кҥлегештер) тарату арқылы 

бағалаймын). 

1-топ 

А4 

форматты ақ 

қағаз, 

қарындашта

р 

 

88 



1. Адам массасының  
  

  
-сы су. Массасы 75кг 

адам денесінде қанша су бар? Егер осы адам 

 
 

 
кг-ға азса, соң су кӛлемі қаншаға ӛзгереді?  

 2-топИнеліктің жылдамдығы 27 м/с. Ал араның 

жылдамдығы инеліктің жылдамдығының 
 

 
 

 індей. Шыбынның жылдамдығы араның 

жылдамдығының  
 

 
-індей. Шыбынның 

жылдамдығын табыңдар.  

3-топЖаттығуда 80 сӛз бар. Жаттығудағы барлық 

сӛздердің 
 

 
 і зат есімдер, 

 

  
 і етістіктер. 

Қалғаны әр түрлі сӛз таптары. Жаттығудағы зат 

есімдер неше сӛз? Етістіктер неше сӛз? Әр түрлі 

сӛз таптары неше сӛз? 

4-топЖердің жасанды серігі  
 

 
км/с 

жылдамдықпен 10 мин ұшырылды. Ол  
 

 
 

секундқа дейін кӛрініп, қалған жолда кӛрінбеді. 

Кӛрінбегендегі қашықтығы қандай?  
Сергіту сәті 

“Ребусты шешіп көр” ойыны 

 

 

 

Тарихи мәліметтерге шолунама 

Алғашында математикада бӛлшектерді «сынық 

сандар» деп атаған. 

Бӛлшектер туралы түсініктің дамуында 3 түрі 

бюлшектер ұғымы қалыптасқан: 

- Бірлік бӛлшектер (аликвоттық бӛлшектер) 

- Жүйеленген бӛлшектер (бӛлімі тек 10 санының 

немесе 60 санының дәрежелері ғана болған) 

- Жалпы түрдегі бӛлшек (бӛлшектің алымы да, 

бӛлімі де кез келген натурал сан болады)Бӛлшек 

ұғымының дамуы ғылым мен сауда саттық 

жұмыстары ӛркендеген елдерде: Мысырда, 

Вавилонда, Үндістанда, Римде қалыптасты. 

Бӛлшек сызығын уал - Хассара (ХІІ ғ) және 

итальяндық Леонардо Пизанский (ХІІІ ғ) 

ӛздерінің жазба есептеулерінде пайдаланған. Л. 

Пизанский «бӛлшек» деген сӛзді енгізген. Бӛлшек 

сызығы ХҮІ ғ ғана белгілеуге толық енді. 
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5 мин Жеке жҧмыс  «Ойлан, жҧптас, 

талқыла!»  

Оқу материалдарын бекіту мақсатында 

оқушылар тӛмендегі тапсырмаларды 

орындайды:(  
 

 
  )   

 

 
  

 

 
  

 

 
 

Бағалау критерийлері: 

 Теңдеу шешу ретін дұрыс орындайды; 

 Жай бӛлшектерді азайта алады; 

 Жай бӛлшектерді кӛбейте алады; 

 Жай бӛлшектерді қоса алады ; 

 Теңдеудің мәнін дұрыс табады. 

Топ 

басшысы 

бағалайды 

«Бағдарша

м» түсін 

беру 

арқылы  

ҚБ 

(10 мин) 

Оқушылар қалыптастырушы бағалауды 

сабақтың соңғы кезеңінде жазады, 10 минут 

кӛлемінде. Бұл жұмыс оқушының бүгінгі 

сабақ қандай деңгейде түсінгендігін бағалау 

үшін қолданылады. 

ҚБ 

 

 

Сабақтың 

соңы 

 5 мин 

Рефлексия 

Оқушылар алдарында жатқан парақшаға 

бүгінгі сабақ бойынша қорытынды жасайды:  

Менің есіме түсті  

Менде қиындықтар болды  

Менің білгім келеді 

Мен орындай алдым  

Ҥйге тапсырма: 

Жай бӛлшектерді кӛбейтуді орындаңдар: 

1. Ӛрнекте амалдардың орындалу ретін 

кӛрсетіп, есептеңдер: 

25

7

14

5

3

2

20

9


      4

3

7

5

6

5

5

2
2 

 

Оқытушы сабақта оқушыларға қызық және 

қиын есептер берді. Есептерді шығарған 

қыздар саны сыныптағы ұлдар санына тең. 

Сыныпта қыздар кӛп пе, әлде ұлдар кӛп пе? 

Презентац

ия слайд 

10 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҦҚЫҚТЫҢ БАСҚА ҚҦҚЫҚ САЛАЛАРЫНАН  

ЕРЕКШЕЛІГІ НЕДЕ? 

Қалиева Венера Амангельдиновна 

Тарих және қҧқық пәні мҧғалімі 

«Базылбек Ахметов атындағы орта мектеп» КММ  

ШҚО, Ҧлан ауданы, Нво-Одесское ауылы 

Оқу мақсаты:  9.7.2.1 Қылмыстық құқық ұғымын 

түсіндіру 

Бағалау 

критерийлері: 

 Білу және тҥсіну: 

 1.Қылмыс ұғымын түсіндіреді  

 2.Қылмыс түрлерінің кемінде тӛртеуін 

анықтайды  

Сыни ойлау:Жағдаятты талдап, қылмыс 

құрамын анықтайды, қылмысқа 

қатысушыларды сипаттайды, қылмыс жасау 

сатыларын талдайды, қылмыс түрлерін атайды 

Қҧндылықтарды 

дарыту: 

 

Оқушылар:«Мәңгілік ел» идеясының 

азаматтық жауапкершілік құндылығына сай 

гуманизм қасиеттерін меңгереді; 

Тілдік мақсат Оқушылар:  Кейс стади технологиясы 

бойынша тапсырмаларды орындау 

барысында ӛздерінің жазылым және 

айтылым дағдыларын дамытады 
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Пәндік лексика: қылмыс-жаза 

           - қылмыс құрамы:    

            объект, субъект,   

            объективті жағы,   

            субъективт, 

            - қылмыс ұғымы,  

             - қылмыс құрамы мен          

             түрлері (жеке адамға,   

              ӛмірге, кәмелетке   

              толмағандарға,  

             меншікке, қоғамдық   

             қауіпсіздікке қарсы   

             қылмыстар және т.б.),  

            - қылмыс сатылары  

             қамтылуы тиіс. 

Диалогтық тіркестер: Қылмыс дегеніміз (...) 

Қылмыстың жасалуы мына сатылардан 

тұрады: (...) 

Қылмыстың мынадай түрлері бар (...) 

Мен келісемін (-пеймін), себебі (…) 

Алдыңғы меңгерілген 

білім 

 

Оқушылар алдыңғы сабақта ӛтілген отбасылық 

құқықтық қатынастар  мен  отбасы 

қатынастарының құқықтық реттелуіне 

қатысты материалдар барысын түсіндіреді 

Сабақ барысы: 

Сабақтың 

қезеңдері 

Сабақта орындалатын іс - әрекеттер 

 

Оқыту 

ресурстары 

Басы 

 

10 мин 

 

       Танысу бӛлімі. 

    Мұғалімнің ӛз басына сот қызметкері 

судьяның бас киімі мантиясын киіп 

келумен  басталады. Ресми түрдегі 

ҚР 

Конституциясы 

 

Қазақстан 
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сәлемдесу рәсімі: «Сәлеметсіздер ме, 

бүгін біз ерекше істі қарайын деп 

отырмыз» деген кіріспе  арқылы  

оқушылар назарын жаңа тақырыпқа 

қарай бағыттаумен жүргізіледі. 

                     Сабақ барысы: 

      Жаңа сабақ тақырбына ой тҥрткі  

болатын            Ситуациялық суреттер: 

 

       

 

                    

Қойылатын сҧрақтар: 

• Мына суреттерде нелер 

кӛрсетілген? 

• Қандай әрекет түрлерін кӛріп 

тұрсыңдар? 

• Суреттердің мазмұнына қатысты 

қандай ойлар түюге болады? 

• Сонымен бүгінгі сабақтың 

тақырыбы қандай деп 

ойлайсыңдар? 

Осы сұрақтарға оқушылар ойланып 

жауап бергеннен кейін,  ойларын 

жинақтап  дәптерлеріне түсіреді. 

                     Ҧсыныс: 

Оқушылар суреттен сабақ не жайлы 

Республикасы 

нормативтік 

құқықтық 

актілерінің 

ақпараттық-

құқықтық жүйесі 

http://adilet.zan.kz 

 

 

Қазақстан 

Республикасы 

Президентінің 

ресми сайты 

http://www.akorda.

kz/ 

 

http://prezentacii.c

om/obschestvoznan

ie/9076-ugolovnoe-

pravo.html 

 

92 

http://adilet.zan.kz/
http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/
http://prezentacii.com/obschestvoznanie/9076-ugolovnoe-pravo.html
http://prezentacii.com/obschestvoznanie/9076-ugolovnoe-pravo.html
http://prezentacii.com/obschestvoznanie/9076-ugolovnoe-pravo.html
http://prezentacii.com/obschestvoznanie/9076-ugolovnoe-pravo.html


екенін түсіну қажет. 

Оқушылар жаңа сабақтың тақырыбын 

анықтағаннан кейін, оқу мақсаттарымен 

танысып, ӛз алдарына осы мақсаттарды 

тағайындайды.                       

Ортасы 

 

20 мин 

 

Сабақ барысы:     

     Материалдар тҥсіндірілімі барысы: 

              Терминдік анықтамалар: 

Қылмыс – бұл құқық бұзушылықтың бір 

түрі. Қылмыс басқа құқық 

бұзушылықтардан, оның қылмыстық 

заңмен белгіленетіндігімен және оны 

жасағанда қылмыстық жауапкершіліктің 

болуымен ерекшеленеді. 

Қылмыс» ұғымы Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық кодексінің 

9 – бабында берілген: «Осы кодексте 

жазалау қатерімен тыйым салынған 

қоғамдық қауіпті әрекет – қылмыс деп 

танылады».  

Қылмыс – жазалау мүмкіндігімен тиым 

салынған, қоғамға қауіпті әрекет немесе 

әрекетсіздік 

Ереже – орындауға тиісті міндеттердің 

жиынтығы 

ЖАЗА -  соттың үкімі бойынша қылмыс 

жасады деп танылған азаматтарға 

қатысты әр елдің Қылмыстық заңдарында 

кӛрсетілген баптарға сәйкес 

қолданылатын мәжбүрлеу шарасы. 

Қылмыстың салалық тҥрлері:        

Ӛмірге қарсы қылмыстар –  адамның 

Қазақстан 

Республикасы 

нормативтік 

құқықтық 

актілерінің 

ақпараттық-

құқықтық жүйесі 

http://adilet.zan.kz 

 

Қазақстан 

Республикасы 

Президентінің 

ресми сайты 

http://www.akorda.

kz/ 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/

kaz/docs/K970000

167_  
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ӛміріне үлкен қауіп тӛндіруі  мүмкін 

қылмыс түрі; 

Денсаулыққа қарсы қылмыстар –  

адам ағзасының қалыпты жұмыс істеуіне 

жеңіл, орташа, ауыр дәрежеде зиянын 

тигізетін қылмыс түрі 

Терроризм –  саяси және т.б. әр түрлі 

мақсаттарды сылтауратып күш 

қолданатын қылмыс түрі; 

Экономикалық қылмыстар  – 

Қылмыстық құқық бойынша мүліктік 

және ӛндірістік қатынастар, 

азаматтардың, заңды тұлғалардың 

жергілікті және мемлекеттік 

құрылымдардың экономикалық 

құқықтары — ортақ қол сұғу объектісі 

болып табылатын қылмыс түрлерінің 

бірі.  

Әскери қылмыстар – соғыс заңдары мен 

дәстүрлерін бұзу арқылы қазаға душар 

ету, азаптау, құлдыққа алып кету, 

кепілдегілерді ӛлтіру түрінде кӛрінетін 

қылмыс түрі. 

Қылмыс жасау сатылары:  

Қылмысқа дайындалу 

бұл адамның қылмыс жасау құралдары 

мен қаруларын іздеуі, дайындауы немесе 

ыңғайлары қылмыс жасаушыларды 

іздеуі, қылмыс жасауға не байласу немесе 

қылмыс жасауға қасақана басқа да 

қолайлы жағдайлар жасауы, егер қылмыс 

мұндай жағдайда адамның еркінен тыс 

 

 

 

 

 

http://collegy.ucoz.

ru/load/26-1-0-487  

 

 

 

 

http://900igr.net/zi

p/pravo/Pravo-dlja-

detej.html  

 

 

 

 

 

 

ҚР Қылмыстық 

Кодексі 
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мән-жайларға байланысты аяғына дейін 

жеткізілмесе 

Қылмыс жасауға оқталу 

Тікелей қылмыс жасауға тура 

бағытталған ниетпен жасалған іс-әрекет 

(әрекетсіздік), егер бүл орайда қылмыс 

адамға байланысты емес мән-жайлар 

бойынша ақырына дейін жеткізілмесе, 

қылмыс жасауға оқталу болып табылады 

Аяқталған қылмыс  

Егер адам жасаған әрекетте қылмыс 

құрамының барлық белгілері болса, онда 

қылмыс аяқталған болып есептеледі. 

Кейбір қылмыстар белгілі бір қоғамға 

қауіпті жағдай туғызғында ғана аяқталған 

болып есептеледі. 

 Топтық полемика (талқылау)  

жҧмыстары 

  Топқа бӛлінуге қатысты жҧмыс 

шарты: 

Анықтамалық түсіндірілімдерден кейін, 

оқушыларды тӛрт топқа бӛліп, олардың 

талқылауына тақырыптық кейс 

стадилерді ұсыну. Топ мүшелері 

ситуациялардағы нақты мысалдарды 

қарастырып, ҚР Конституциясы және ҚР 

Қылмыстық Кодексін негізге ала отырып, 

ӛз шешімдерін ұсынады  

Топтарға арналған Кейс Стадилер: 

 

       1 –топтың кейс –стадийі: 

 

 

 

ҚР Қылмыстық 

Кодексі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bilimkozy.id
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zhassprmderd-

ylmysty-

zhauapkershlg.html 
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Марат пен Салтанат қала сыртына 

демалуға шықты. Демалыс жақсы 

ӛтіп жатқан еді, оларға 

қолтықтарында арақтары бар арақ 

ішкен үш жігіт жас отбасына тиісе 

бастады. Әр түрлі балағат сӛздер, 

артық әзілдер айтты. Дайындап 

қойған түскі астарын жеп қойды. 

Жолдасы үндемей тұрды. Ӛйткені, 

бұл жігіттер ешкімнің алдында 

тоқтамайтындығын ол жақсы 

түсінді. Арақ ішіп алғандар 

Маратқа бізді үйімізге апарып 

таста деп бұйрық берді. Осы кезде 

Марат алыстан бір машинаны 

кӛрді. Жақындағанда 

«Кӛмектесіңдер» деп айқайлады. 

Шофер естіген жоқ. Жігіттер 

Маратты ұруға келе жатады. Сонда 

Марат багажниктен балтаны алып, 

келе жатқан бірінші жігітті 

басынан ұрып құлатады. 

• Сұрақ:  

• Марат құқықтық 

жауапкершілікке тартыла 

ма?  

Источник: http://bilimkozy.id

host.kz/425-zhassprmderd-

ylmysty-zhauapkershlg.html 

 

 

                2 –топтың кейс –стадийі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bilimkozy.id

host.kz/425-

zhassprmderd-

ylmysty-

zhauapkershlg.html 
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• Кӛршінің «кӛмегі»» 

 Азаматша Бейсенкүл ӛзінің 

терезесінен бірнеше күн бойына екі 

жасӛспірімді қадағалады. Екі 

жасӛспірім кӛрші қабаттағы үйде 

тұрады. Қанат пен Жомарт бірнеше 

күн қатарынан азамат Есеновтың 

машинасын түртіп айналып қарап 

жүрді. Бір күні таңертең Есенов 

есігінің алдына шықса машинасының 

екі доңғалағы жоқ екен . Бұны естіген 

Бейсенкүл есіктің алдына шығып: 

«Сенің машинаңның доңғалағын 

ұрлаған Қанат пен Жомарт. Ӛйткені 

олар сенің машинаңды бірнеше күн 

бойы айналшақтап жүрген», - деді.  

Сұрақтар :  

• 1. Азаматша Бейсенкүл дұрыс 

жасады ма?  

• 2. Мұндай жағдайда Бейсенкүл 

не істеуі керек еді  

• 3. Бейсенкүл біреуге жала 

жапқан сӛзі үшін жауап бере 

ме?  

Источник: http://bilimkozy.idho

st.kz/425-zhassprmderd-

ylmysty-zhauapkershlg.html 

 

                3 –топтың кейс –стадийі: 

 

 

            

    

 

 

 

 

 

 

http://bilimkozy.id

host.kz/425-

zhassprmderd-

ylmysty-

zhauapkershlg.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дереккӛзі: Оқу 

жоспары, Қҧқық 

негіздері, 9 –

сынып, 2017 

жыл 
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• Кӛшедегі кӛрініс  

Асқар: Шыңғыс бүгін Камалдың 

баласының тойы ғой, білесің бе? 

  Шыңғыс: Ия, ия, айтпақшы 

Дамирлер бүгін жиналайық, 

той қызықтаймыз деген. Саған 

хабарласқан жоқ па? 

•  Асқар: Жүр, ендеше солай 

қарай барайық, бар қызықтан 

құр қалармыз. 

•  Шыңғыс: Кеттік, жолшыбай 

Ердосқа соға кетейік, ол да 

барар мүмкін.  

• Асқар: Ердос, біз той болып 

жатқан жерге бара жатырмыз. 

Балалар да сол жақта жүр, 

бізбен бірге жүрсеңші.  

• Ердос: Жоқ, мен әуелі ата – 

анама ескертуім керек, әйтпесе 

алаңдайтын шығар.  

• Асқар: Ту, ата – анаңа ескертіп 

не істейсің, біз секілді айтпай 

кетіп қалмайсың ба, сұрансаң, 

жібермей қалады 

•  Ердос: Жоқ, балалар, мені 

жібермейді, бара алмаймын. 

Ол жақтан ішімдік ішкен 

адамдар кездесіп, бір нәрсеге 

душар болармыз. 

•  Асқар: Онда ӛзің біл, ертең 

«кӛп қызықтан қалдым» - деп 

ӛкініп жүр ме! 

•  Шыңғыс: Осы кезден бастап 
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кӛшеге үйрене бермейсің бе?  

Сұрақтар: 

•  1. Ата – ана қай жерден қате 

жіберіп отыр?  

• 2.  Осы жағдайда оқушылар 

және ата-аналар қандай 

жауапкершілікке тартылады? 

Источник: http://bilimkozy.idho

st.kz/425-zhassprmderd-

ylmysty-zhauapkershlg.html 

 

                                      4 –топтың 

кейс –стадийі: 

Бір топ киноактерлер тауда кӛркем 

фильм түсіріп жатады. 

Кӛріністерде қолданылатын 

мылтықтары бытырасыз оқтармен 

жарақтанған, тек қана дыбыс 

береді. Үзіліс уақытында 

Тӛреханов Әшімовты азғырады. 

Оның жоспары бойынша «екеуміз 

Едіресовты тоғайға алып кетіп, 

ағашқа байлап, ӛтірік қорқытып, 

бытырасыз дыбыс мылтықпен атып 

қорқытайық», дейді. Осы жоспар 

бойынша олар Едіресовты 

«қорқытады» да Тӛреханов 

Әшімовке «ат» деп мылтық береді, 

бірақ оған әдейі бытырасыз емес, 

нағыз оқ салып қояды. Одан 

қаперсіз Әшімов шүріппені басып 

қалады. Нәтижесінде – Едіресов 

ауыр жарақат алады.   
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• Сұрақтар: 

• Тӛреханов пен Әшімовтің 

жауаптылығы қандай?  

• Қылмыс орындаушысы 

болып кім табылады? 

• Әшімовтің әрекеті 

қасақаналықты білдіре ме? 

• Дереккӛзі: Оқу жоспары, 

Қҧқық негіздері, 9 –

сынып, 2014 жыл 

 

Топ мүшелері ӛзара ақылдасып, 

шешімдер шығарады 

4-ші топ 

• Қылмыстың тҥрі: қасақана 

• Қылмыс субъектісі: Тӛреханов 

пен Әшімов 

• Қылмыстың объективті жағы: 

кісі жарақаты 

• Тӛреханов пен Әшімовтың іс-

әрекетіндегі қателік:   

•  Тӛреханов мылтықты нағыз оқпен 

оқтап, Әшімовтың аңқаулығын 

пайдаланып,  Едіресовке қарсы 

қасақана атқызуы 

Соңы 

10 мин 

                         Бекіту сҧрақтары: 

• Қылмыс дегеніміз – 

• Қылмыстың қоғамға қауіптілігіне 

қатысты мынадай түрлері бар: 

.................................... 

• Қылмыс жасау мынадай 

сатылардан тұрады: 

...................................................... 
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• Қоғамда қылмыстық жағдайды  

тудырмау үшін менің қосатын 

үлесім ................ 

Оқушылар бүгінгі сабақтың маңызды  

тармақтарына қорытындылай отырып,  

жауап береді. 

                         Ҥй тапсырмасы: 

• «Қоғамдағы қылмысты 

болдырмауға қатысты менің 

мүмкіндіктерім және қосатын 

үлестерім» тақырыбында 

әрекеттер тізбесі жүйеленген 

инфографика құрастыру 

 

Қосымша ақпарат 

Дифференциациялап 

оқыту – Оқушыларға 

кӛбірек қолдау кӛрсетуді 

қалай жоспарлайсыз? 

Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай 

міндеттер қоюды 

жоспарлайсыз? 

Бағалау – 

Оқушылардың 

білімін қалай 

тексересіз? 

Пәнаралық 

байланыс  

Қауіпсіздік 

ережелері  

АКТ-ны қолдану 

Қҧндылықтармен 

байланыс 

(тәрбие элементі) 

Тарихи маңыздылық 

критерийлерін оқытуда 

бұрын ӛткен темір 

дәуіріндегі ме млекеттердің 

әлем мәдениетіне қосқан 

үлесі туралы талдауға 

септігін тигізеді және бұл 

критерийлерді қайта 

түсінуге мүмкіндік береді.  

Топтар арасында 

жұмыс жасау, 

талқылауды тыңдау 

немесе талқылауға 

кӛмек беру, қажетіне 

қарай топтар немесе 

жеке оқушыларға 

қолдау кӛрсету. 

маңыздылығы жайлы 

соңғы сұрау 

электронды түрде 

болуы мүмкін 
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ОҚУШЫЛАРҒА САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ТОПТЫҚ, ЖҦПТЫҚ  

ЖҦМЫСТЫҢ ТИІМДІЛІГІ  

 

Тулемисова Айгуль Боленкановна 

бастауыш сынып мҧғалімі 

«Ӛрел орта мектебі» КММ 

ШҚО,Катон-Карағай ауданы 

Қазіргі таңда сапалы білім беру мәселесі қоғамды толғандырып отыр. 

Ӛйткені қарыштап дамып келе жатқан технологиялық прогресс кезеңінде ӛскелең 

ұрпақтың білім деңгейі  замануи талапқа сай болуы қажет.Сол себепті ұстаздар әр 

сабағын сапалы түрде ұйымдастырып, әдіс-тәсілдерді тиімді қолдана білуі шарт. 

Мектепте алған білімін ӛмірде қолдана алатындай етіп сабақты құру мұғалімдерден 

кӛп шығармашылық ізденісті талап етеді. Ол үшін ең алдымен, әр ұстаз үнемі ӛз 

білімін жетілдіру және ӛз шәкірттерін тұлға ретінде тану керек.Ұлы Абайдың 

«Адамның қасиеті үш-ақ нәрсе: нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүрек» демекші, 

шәкірттің алдына бару үшін жеткілікті білімің болу керек, сол тәжірибеңді 

ұғындыру үшін тиімді тәсілдерді қолдана білу және ұстаз мамандығын таңдаған 

соң, этикалық әрі моральдік құндылықтарды ұстану қажет. Мұғалімнің бұл үш 

кӛмекшілері сапалы әрі табысты оқытуына жол ашады. 

Әлемдік деңгейдегі білім берудің қазіргі парадигмасы оқытудың нәтижеге 

бағдарлануы, оқушының жеке тұлғасына бағытталуы, ал оқыту әдістерін 

тұлғааралық қарым-қатынастарға бейімдеу болып отыр. Демек, оқушы білімді 

дайын күйінде мұғалім түсіндірмесінен алмай, ӛзінің ӛмірлік тәжірибесіне сүйену 

арқылы танымдық "жаңалық‖ ашуы,  шығармашылық тапсырмаларды орындау 

негізінде әр түрлі ӛнімдер жасауы тиіс. Нәтижесінде оқушының дүниетанымы 

кеңейіп, ӛзіндік пікірі мен кӛзқарасы қалыптасуы керек. 

Оқытудың маңызды факторы оқушының тақырыптың мәнін ӛз бетімен меңгеруін 

түсінуі мен бағалай алуы болып табылады. Біз  сабақ беріп жүрген сыныптарда  

топтық және  жұптық жұмыс түрлерін кӛп пайдаланамыз. Мұндай тәсіл оқу 

үдерісіне оқушының ӛзінің де қатысуын талап етеді. Осылайша  оқушы да ӛзінің 

оқуы үшін жауапты болады. Оқушы мұндай жауапкершілікті кӛбіне сабақ беру 

барысында мұғалім қалыптастыратын ортада сезініп, қабылдайды. 

Оқушылар жұпта немесе топтарда жұмыс істегенде, олар «мұғалім-оқушы» 

сұхбаты түріндегі ӛзара іс — қимылға қарағанда, мейлінше «симметриялы» болып 
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табылатын ӛзара іс-қимылға «оқушы — оқушы» қатынасына түсе отырып, 

негізделген дәлелдерді әзірлеуде және қадағаланатын оқиғаларды сипаттауда түрлі 

мүмкіндіктерге ие болады. 

Оқушыларды топтарға бӛлуде  түрлі әдістерді қолдануға болады: суреттер, сандар, 

түстер арқылы, бойларымен тұрғызып, туған күндері бойынша, есімдерінің әріптері 

арқылы, мозайка т.б. тәсілдер қолданамын. 

Топтық, жұптық  жұмыста оқушыларға берілетін тапсырма бір сарынды емес, әр 

түрлі сипатта болуы керек. Топтық және жұптық  жұмыс жеке шешуге болатын 

тапсырмаларды емес, анағұрлым күрделі тапсырмаларды шешуді кӛздейді. Әр 

сабақтағы дұрыс ұйымдастырылған топтық және жұптық  жұмыста оқушылар: 

• Ӛздігінен тапсырманы орындайды, топ мүшелерімен немесе жұбымен ӛз 

пікірін бӛліседі, алмасады; 

• Жоспарланған тапсырмалар туралы айта алады; 

• Ӛз мүмкіндігін біледі; 

• Ӛзінің оқуы үшін үлкен жауапкершілік алуға қабілетті болады; 

• Назарын бақылай алады және алаңдамайды; 

• Ӛз тәртібі мен ӛзгенің тәртібі туралы және оның салдары туралы айта алады; 

• Нені қалай жасағаны туралы немесе нені үйренгені туралы айта алады; 

• Ӛз сезімі мен ӛзгелердің сезімі туралы біледі, кӛмектеседі және 

тыныштандырады; 

• Жаңа тапсырманы сеніммен қолға алады; 

• Ӛзін оқушы ретінде жағымды жағынан кӛргісі келеді; 

Топтық және жұптық жұмыстың нәтижелері: 

• топтық, жұптық жұмысты пайдалану сабақтың нақты мәнін терең ашуға 

кӛмектеседі. 

• Оқушылардың барлығын сабаққа қатыстыруға мүмкіндік туады. 

• Олардың әрқайсысының деңгейін анықтай аласың. 

• Оқушылардың кӛбін бағалауға мүмкіндік аласың. 

• Оқушыларды ізденіске баулып, жұппен, топпен жұмыс істеуге үйретеді. 

• Оқушылардың қабілеттері, сӛз саптау еркіндігі, ұйымшылдығы, 

шығармашылық белсенділігі артады. 

• Жеке тұлғалық сипатын дамытуға, шығармашылығын шыңдауда, ӛзіне деген 

сенімін қалыптастырады. 
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Сабақтарға қатысқан мұғалімдер топтық, жұптық жұмыс оқушының ұжымда 

бірлесіп жұмыс жасауына мүмкіндік беретіні, соның негізінде кӛшбасшылық 

қасиеті дамитыны, оқушының ӛзіне сенімді болуына, білімнің тереңдігі, әрі 

тиянақтылығы артатындығын, танымдық белсенділігін арттыруға, ӛз бетінше білім 

алуға, шығармашылығын қалыптастыруға ықпал ететіндігін атап ӛтсе, оқушылар 

оқудың (сабақтардың) қызықты  ӛтетіндігін баяндайды. 

Мектеп ӛмірінде оқушылардың ӛздігімен білім алу үдерісіне дейінгі және кейінгі 

кезеңін (аралығын) салыстырғанда, оқушылардың оқуға деген ынта-ықыласының 

артқандығын, рухани-адамгершілік жақсы қасиеттердің қалыптасқандығын, 

мұғалімнің шыдамдылық, тӛзімділік сияқты сапаларымен қатар оқушылардың 

басқаны қабылдау, түсіну, сыйлауды үйренгендігімен сипатталады. Бүгінгі қоғамға, 

білім беру саласына керегі де осылар. Оқытудың осындай жаңа педагогикалық әдіс-

тәсілдерді сабаққа ендіру бүгінгі таңда әрбір ұстаздың басты мақсаты болуы керек. 

Себебі, елімізге заман талабына сай қалыптан тыс ойлай алатын, шұғыл шешімдер 

қабылдай білетін, белсенді, бәсекеге қабілетті ұрпақ қажет деген талапқа сай 

топтық, жұптық жұмыс ӛзінің тиімділігін тәжірибеде дәлелдеу үстінде. 

Мәселен, «Еңбектің наны тәтті» тақырыбындағы сабақта  жүргізілген топтық, 

жұптық жұмыстар сәтті ӛткізілді. 

Тыныштық сәтi  

Күн түс ауа бере күрт ӛзгеріп, аспанда қара бұлт басып, лезде жапалақтап қар жауа 

бастады. Терезеден сыртқа қарап отырған мен далаға жүгіріп шықтым. Жапалақтап 

жауып жатқан қарға екі алақанымды созып тұрдым. Жапалақтаған қарлар менің 

қолыма келіп қона бастады. Менің бойымда қуаныш, шаттыққа толы сезім пайда 

болды. Екі алақаным аппақ ұлпа қарға толы үйге ендім. Кӛзімізді жайлап ашып, 

алақанымызға қараймыз. Алақанымызда қар бар ма?  

-Жоқ. 

-Балалар, қар неге еріп кетті деп ойлайсыңдар? 

-Алақанымыз жылы. 

-Дұрыс айтасыңдар, балалар, біздің алақанымызда жылу бар, ол жай жылу емес, бір 

- бірімізге жақсылық, мейірім, қуаныш сыйлайды. Олай болса, бір - біріміздің 

кӛңілімізді кӛтеру үшін қолымыздан ұстап бір - бірімізге жылу арқылы жақсы кӛңіл 

күй сыйлайық. 

Сәттілік біздер тілейік, 

Мен саған, сен маған. 
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Күндей күліп жүрейік, 

Күннің нұрын тӛгейік, 

Мен саған, сен маған. 

1.Топқа бӛлу /1,2,3-ке саналу арқылы/ 

Үй тапсырмасын тексеру. 

«Ақыл- жастан, Асыл- тастан» 

Жиренше шешен мен Қарашаш сұлу мәтінін оқып, түсінігін айту. 

2.Мәтін бойынша сҧрақ қою: 

а/  Мәтіндегі негізгі ой (ақыл) 

б/  Ақылдылық туралы қандай ертегіні білесіңдер? 

в/  Байлық, бақыт, ақыл ертегіcін сахналау 

3.Ертегі бойынша сҧрақтарға жауап беру. 

а/ Адам бойындағы ең асыл қасиет ( ақыл) 

б/ Ақылды болу үшін не қажет? (білім, оқу) 

в/ Білімді болу үшін не қажет?(еңбек) 

Ребус шешу арқылы сабақтың дәйексӛзі табылады. 

«Еңбектің наны  тәтті» 

Әр адам ӛз еңбегінің нәтижесін кӛргенде асқан қуанышты сезімде болады, оны 

басқалардың таптауына жол бермейді. Әркімге ӛзінің еңбегімен келген нәрсе ыстық 

және ең қымбат. «Бейнетің қатты болса, татқаның тәтті болар» деген халық 

даналығы осыдан шыққан. 

Әңгiмелеу (сұхбат) 

Оқушыларға Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға ортақ Еңбек 

Қоғамына қарай 20 қадам жолдауымен таныстыру. 

     2О12 жылы 20 қазанда Қазақстан Республикасының  Президенті – Ұлт 

Кӛшбасшысы Н. Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: 

Жалпыға ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты мақаласы талқыланды. 

Әлемнің әміршісі – еңбек. Тек еңбекпен ғана жеміс ӛнбек. Тек еңбек қана 

қиындықты жеңбек. Елбасымыз баршамызды ел игілігі жолындағы еңбекке 

шақырады. Елбасының ұсынып отырған әлеуметтік жаңғырту саясатын толығымен 

қолдап және оны іске асыру мақсатында ӛз міндетіміз оқуда жақсы жетістіктерге 

жету үшін еңбектенуіміз керек. Біз жақсы оқып Елбасымыздың саясатын тікелей 

басшылыққа аламыз деп сенім білдіреміз. 

Танысыңыз: «Маңдай тер» Мәтінді кӛзбен оқиды. 
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І-ші жҧп   Ойыңызбен байланыстырыңыз 

- Бұл әңгіме неліктен «Маңдай тер» деп аталған? 

- «Еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті» деген мақалды қалай түсінесіңдер? 

ІІ-ші жҧп  Салыстырыңыз 

- Осы мәтінге сіздер қалай басқаша ат қояр едіңдер? 

- Кәсіппен шұғылдану үшін не қажет? 

ІІІ-ші жҧп   Зерттеңіз  

- Еңбекқорлық туралы мақал - мәтелдер айтыңдар, мағынасын ашыңдар. 

- Немересінің еңбек етуіне не әсер етті деп ойлайсыңдар? 

ІV-ші жҧп    Талқылаңыз немесе қарсы шығыңыз 

- Сенің досың жалқау болса, сен онымен дос боласың ба? 

V-ші жҧп    Қолданыңыз 

- Еңбекқор баланы біз қай жерден кӛре аламыз? 

- Тағы да қандай басқа пәндерден еңбекқорлық туралы айтылды. 

VI-шы жҧп  Суреттеңіз 

- Еңбекқор адамды  суретте. 

- Еңбекқор немереге сипаттама беру. 

Топтық жҧмыс 

1-топ «Мен қандаймын?» 

2- топ  «Ӛз еңбегіңнің жемісі неліктен тәтті?» 

3- топ  «Мен еңбекті қалай түсінемін?» 

Қорытынды. 

- Бір адам  жалғыздан-жалғыз кӛп жұмысты бітіре алмайды, жасаса да әрі 

қызықсыз, әрі қажыр-қайратын тауысып барып ұзақ уақытта аяқтауы мүмкін. Ал 

кӛп болса, жұмыс әрі қызықты, әрі тез, әрі тиянақты бітеді. Бәрі бірге жасаған 

жұмыстан адамның кӛңілі кӛтеріледі, тіпті дем алады. Бұл адамды достыққа, бірін-

бірі жақсы танып білуге, сыйлауға, бірінен-бірі үйренуге, біріне-бірі қамқор болуға 

жетелейді. Сондықтан да халық «Еңбек» сӛздерін игі, жақсы сӛздер деп 

қастерлейді. 

-Енді, бүгінгі ӛткен сабағымыздан не түйдік, қандай жақсы нәрселерді үйрендік, 

ӛзімізге нені алдық, сол жӛнінде ойланайық. Бүгінгі айтылған жақсы сӛздердің 

барлығын жүрегімізге салып, кӛкейімізге түйіп алайық. 

Нарықтық экономиканың сұраныстарын қанағаттандыруға және экономиканың, 

дамуына сай жеке  тұлға ретінде қалыптастыру үшін мұғалімдер жұптық, топтық 
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жұмыстарды пайдаланып, оны одан әрі заман талабына сай жетілдіруі қажет. 

Осылай оқушылардың білім жетістіктерінің деңгейін кӛтеруге болады деп 

есептейміз. 
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