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Педагог қызметкердің аты-жөні Жумагалиева Раушан Сауирбаевна 

Туған жылы, айы, күні 12.03.1970 жыл 

Ұлты Қазақ 

Білімі Жоғары 

Бітірген оқу орны  Гурьев педагогикалық институты , 1992 жыл. 

Мамандығы   Мамандығы: қазақ тілі мен әдебиеті 

 Біліктілігі:  қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

Жұмыс орны «Есенов колледжі» ЖШС 

Қызметі қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқытушысы.  

Санаты, алған жылы Педагог-зерттеуші, 2021 жыл 24 желтоқсан. 

Еңбек өтілі 30 жыл  

Осы мекемедегі еңбек өтілі 3 жыл 

Ғылыми деңгейі, ғылыми 

атағы, арнаулы атағы:                                                    

Жоқ 

Мақтау қағаздары, дипломдары 

және марапатталу  мерзімі:                                                                            

*2019 жылы «Үздік цикл бірлестігі – 2019» сайысына цикл 

жетекшісі ретінде командалық топқа қатысып, ІІІ дәрежелі 

марапатқа ие болды; 

2021 жылы «Ustaz tilegi» республикалық ғылыми-әдістемелік 

орталығы ұйымдастырған Қазақ тілі мен Әдебиеті пәнінен 

ұстаздар арасындағы онлайн блиц-турнирге қатысып, І 

дәрежелі Дипломмен марапатталды; 

     *2021 жылы «Ustaz tilegi» республикалық ғылыми-

әдістемелік орталығының ұйымдастырған «Жаңартылған 

білім беру мазмұны - заман талабы» ұстаздар арасындағы 

онлайн блиц-турнирдің ІІ дәрежелі Дипломмен 

марапатталды; 



     *2021ж. қараша айында ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығы 

аясында Қ.Сыдиықов атындағы Маңғыстау облыстық 

әмбебап кітапханасының жасөспірімдер бөлімі 

ұйымдастырған «Тәуелсіздікке тарту» атты поэтикалық 

байқауға студент дайындап, белсенділік танытқаны үшін 

Алғыс хатпен марапатталды. 

04.03.2020ж.  Ш.Есенов атындағы КМТжИУ базасында 

өткен «Білім беру қызметінің тиімділігін арттырудың 

инновациялық әдістері,құралдары мен тәсілдері» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына 

қатысып, «Инклюзивті оқыту – қабілеттілікті дамыту 

мүмкіндігі» тақырыбында жасаған баяндамам үшін 

«Үздік баяндама ұсынғаны үшін» Дипломмен 

марапатталды. Баяндама конференция материалдар 

жинағына енді.  

2021 жылы қараша айында «Ustaz tilegi» ресубликалық 

ғылыми-әдістемелік сайтында оқу әдістемелік материал 

жариялағаным үшін сертификат иеленді. 

08.03.2021. Колледж әкімшілігінен Алғыс хат 

02.10.21. Облыстық Білім Басқармасының Құрмет грамотасы. 

2022 жыл.Қыркүйек.»Тіл мәртебесі – ел мәселесі» тақырыбы 

аясындаҚазақстан халқының тілдері күніне арналған шараға 

әділ төрелік еткені үшін Ақтау қалалық әкімдігінің қоғамдық 

даму орталығының Алғыс хаты. 

2022 жылы. ҚР Оқу-ағарту Министрі А.Аймағамбетовтің 

құттықтау хаты.  

Баяндамалар  2019-2020 оқу жылы «Кәсіби тілді меңгертуде 

оқушылардың  тілдік біліктілігін, сауаттылығын  

қалыптастырудың тиімді жолдары» - баяндама - oqu-

bilim.kz- республикалық білім порталы.  

 2019-2020 оқу жылы  Ш.Есенов атындағы КМТжИУ 

базасында өткен «Білім беру қызметінің тиімділігін 

арттырудың инновациялық әдістері,құралдары мен 

тәсілдері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясына материалдары жинағы. 

«Инклюзивті оқыту – қабілеттілікті дамыту 

мүмкіндігі» тақырыбындағы баяндама. 



 2020-2021 оқу жылы «Қазіргі ұстаз бейнесі» атты жас 

мамандарға арналған әдістемелік күні.  «Қоғамдағы 

оқытушының ролі» тақырыбында баяндама.  

 

Біліктілік  арттыруы * Сертификат. «Кәсіпқор холдингі» коммерциялық емес АҚ 

Кәсіптік білім беру орталығы. «Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарыныі оқыту процесіне критериалдық 

бағалаудың әдістерін енгізу». 72 сағат. Тіркеу нөмірі №688. 

28.06.2019ж. 

* Сертификат. «Самғау» Қазақстан педагогтарының 

біліктілігін арттыру және қайта даярлау республикалық 

орталығы ЖШС. «Инклюзивті және арнайы білім беру 

жағдайында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды 

оқыту және тәрбиелеудің заманауи тәсілдері». 72 сағат. 

Тіркеу нөмірі №001569. 14.02.2020ж. 

* Сертификат.ҚР ТжКБ НАО «TALAP» «Техникалық және 

кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы 

қашықтан оқыту: контентін құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін» 13.06.2020 ж. 36 сағат. Тіркеу сериясы 

- DL, № 11777. 

*Сертификат.ҚР ТжКБ НАО «TALAP» «Қашықтықтан оқыту 

жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру» 

13.06. 2020ж. 36 сағат Тіркеу сериясы-  DL, № 11987. 

*Сертификат. ҚР ТжКБ НАО «TALAP» «Педагогтардың IT – 

құзіреттіліктерін дамыту және жетілдіру» 20.08.2020ж. 36 

сағат. Тіркеу сериясы - IT, №11425; 

* СОURSE CERTIFICATE Теория и онлайн создания онлайн-

курсов 20.05.2020г. 

 *Сертификат. Қазақстан Республикасы «Көшбасшы» оқу-

әдістемелік орталығы. «Пәнді меңгеруде белсенді білім 

стратегияларын тиімді қолданудың инновациялық 

аспектілері» атты республикалық семинар жұмысына 

қатысқандығын растайтын.  8 сағат. Тіркеу №ОS/20-03- 0072. 

*Международной онлайн-стажировки «Цифровые 

технологии как условие трансформации профессионального 

образования. Зарубежные практики» 07.12.2021- 20.12.2021, 

72 ч. 

Шәкірттерінің  жетістіктері    *2019 жылы «Путь Знаний»» Халықаралық білім беру 

орталығының І Халықаралық қазақ тілінен пәндік 



олимпиадасында жетекшілік еткен студентім Ұзақбайқызы 

Сара - І орын, дипломмен марапатталды; 

*2019 жылы «Болашаққа бағдар: нәтижеге бағытталған 

кәсіби білім» тақырыбындағы Жаңаөзен қаласында өткен 

облыстық конференцияда жетекшілік еткен студентім 

Ташенова Махаббат сертификат иеленді; 

      *2019 жылы Ә.Кекілбаев шығармаларын орындаушылар 

конкурсында «Жас қылқалам шебері» номинациясымен 

жетекшілік еткен студентім Аюпова Гульфайруз ІІ дәрежелі 

дипломмен марапатталды. (Ә.Кекілбаев, «Аңыздың ақыры» 

шығармасы» желісі бойынша). 

     *2019ж. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 

техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 

студенттері арасында қашықтан өткен «Үздік бейне оқу» 

облыстық байқауына жетекшілік еткен студентім 

Нұғыманова Айдана сертификат иеленді; 

      *2021 жылы 2 қараша күні «Ustaz tilegi» ресубликалық 

ғылыми-әдістемелік орталығы ұйымдастырған Қазақ тілі 

пәнінен оқушылар арасындағы онлайн блиц-турнирге 

студентім Ерсайынова Асылай қатысып, І дәрежелі дипломға 

ие болды; 

     *2021 жылы 5 қараша күні «Ustaz tilegi» ресубликалық 

ғылыми-әдістемелік орталығы ұйымдастырған Қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінен студенттер арасындағы онлайн 

олимпиадасына студентім Сарсенбаева Камшат қатысып, 

сертификат иеленді. 

*2021 жылы 25 қараша күні «Ustaz tilegi» ресубликалық 

ғылыми-әдістемелік орталығы ұйымдастырған Қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінен студенттер арасындағы онлайн 

олимпиадасына студентім Мерген Аян қатысып, сертификат 

иеленді. 

    *ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында Қ.Сыдиқов 

атындағы Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасының 

жасөспірімдер бөлімі ұйымдастырған «Тәуелсіздікке тарту» 

поэтикалық байқауында жетекшілік еткен студентім 

Амирханов Дулат ІІІ дәрежелі дипломмен марапатталды. 

  *2021жылы Ә.Кеілбаевтың туған күніне орай «Үркер» 

романы бойынша өткізілген оқырмандар конференциясына 



белсене қатысқаны үшін 1 курс студенттері Оспан Ақмарал 

және Ерсайынова Асылай Алғыс хатпен марапатталды. 

  *2022жылы қазақ тілі пәнінен республикалық онлайн 

олимпиадада 1 курс студенттері Итимаш Бек, Елеусинов 

Ермухан, Тлеубай Әлібек І дәрежелі дипломмен 

марапатталды. 

   *2022 жылы колледжішілік пәндік олимпиадада 1 курс 

студенті Бердібай Сымбат 3-орын иеленді. 

Баспасөз беттеріне  материалдар 

жариялауы 

 2019 жылы «Кәсіби тілді меңгертуде оқушылардың  

тілдік біліктілігін, сауаттылығын  қалыптастырудың 

тиімді жолдары» - баяндама - oqu-bilim.kz- 

республикалық білім порталы.  

 2020 жылы  Ш.Есенов атындағы КМТжИУ базасында 

өткен «Білім беру қызметінің тиімділігін арттырудың 

инновациялық әдістері,құралдары мен тәсілдері» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына 

материалдары жинағы. «Инклюзивті оқыту – 

қабілеттілікті дамыту мүмкіндігі» тақырыбындағы 

баяндама. 

 2020 жылы «Ә.Нұршайықов. «Ақиқат пен аңыз» 

романы» тақырыбында өткізген бейнесабағы «You 

Tube»  желісінде жарияланды.  

 2020 жылы химия пәні оқытушысымен бірге өткізген 

«Химия сабақтарында танымдық, іс-әрекет 

белсенділіктерін арттыру» атты қазақ тілі пәнімен 

кіріктірілген интербелсенді сабағы «You Tube»  

желісінде жарияланды.  

 2020 жылы «Ұлттық құндылық – ұрпаққа аманат» 

тақырыбында онлайн тәрбие сағатын өткізіп,  аталған 

шара «You Tube» желісінде жарияланды. 

 2021 жылы қазан айында «Мен және қоғам» атты 

бейнебаян «You Tube»  желісінде жарияланды.  

  2021 жылы Республикалық «Білім бағы» ғылыми, 

педагогикалық журналының №1 (11) санында 

«Инклюзивті оқыту – қабілеттілікті дамыту 

мүмкіндігі» тақырыбында мақаласы жарияланды. 

 2021 жылы «Қазақ тілі пәнін химия пәнімен кіріктіре 

отырып, оқушылардың танымдық, іс-әрекет 

белсенділіктерін арттыру» кіріктірілген сабағы «Ustaz 



tilegi» республикалық ғылыми-әдістемелік 

орталығының сайтында жарияланды. 
 

Әдістемелік құралдар немесе 

бағдарламалар әзірлеуі 
 2019 жылы «Лексикалық мәтіндер арқылы  жұмыс 

түрлерін ұйымдастыру» көмекші құрал 
 

Ашық сабақтар мен 

аудиториядан тыс шаралар 

өткізуі 

 2019-2020о.ж.«Жаңа ақпараттық технологияларды оқу 

үрдісіне енгізу» тақырыбындағы облыстық семинар-

практикумда «Қ.Аманжоловтың өмірі мен 

шығармашылығы. «Ақын өлімі туралы аңыз» поэмасы» 

тақырыбында панорамалық сабақ.  

 2019-2020о.ж.Ш.Есенов атындағы КМТжИУ тәжірибе 

алмасу семинары. Шебер-сынып. «Батыр Баян» поэмасы. 

 2019-2020о.ж. Интербелсенді кіріккен сабақ. «Химия 

сабақтарында тілдік танымдық,іс-әрекет белсенділіктерін 

арттыру». 

 2020-2021о.ж. «Қазіргі ұстаз бейнесі» атты жас мамандарға 

арналған әдістемелік күні.  «Қоғамдағы оқытушының ролі» 

тақырыбында баяндама.  

 2020-2021о.ж. Интербелсенді кіріккен сабақ. «Дене 

тәрбиесі сабақтарында белсенді әдіс-тәсілдер арқылы қазақ 

әдебиеті пәніне қызығушылықты арттыру». 

  

 2021-2022о.ж.Интербелсенді кіріккен сабақ. «Информатика 

пәні бойынша меңгерілетін ақпараттарды  тілдік 

материалдармен байланыстыра оқыту». 

 2022-2023о.ж.Ашық есік күні. «Әлемдік 

кинематографияның өмірге келуі.  Әлем таныған классик. 

Игерілген кірме сөздер». 

 2022-2023о.ж. Ашық сабақ. «Экономикалық жаһандану. 

Сөзжасамдық тәсілдер». 

 2022-2023о.ж.Шебер-сынып.«Эссе жазудың тиімді 

тәсілдері». 
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CERTIFICATE  
 
 
 
 

 

20 .05 .2020  

Раушан Жумагалиева   
Учащийся успешно прошел(а) курс 

Теория и практика создания онлайн-курсов 

онлайн-курс без права на зачетные единицы от университета Moscow Institute of 
Physics and Technology, предлагаемый на Coursera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ольга Занегина, Александр Купцов, Алексей Задойный, Исхаков Алмаз 

 
 

Подтвердить :  
C O U R S E R A .O R G /V E RI FY /D7WPMKF4W2GL  
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                             ҚАЗАҚCТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 «Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

 Оқу-тренингтік орталығы 

 

СЕРТИФИКАТ 
Жумагалиева Раушан Сауирбаевна 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту: контентін құрудан бастап оқу 

процесін ұйымдастыруға дейін» 

тақырыбында 36 сағат көлемінде қашықтықтан біліктілік арттыру 
курсынан өткендігін растайды 

                        Вице-президент Е. Күзенбаев 
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«Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

Оқу-тренингтік орталығы 

СЕРТИФИКАТ 
 

                                               Жумагалиева Раушан Сауирбаевна 
 

«Қашықтықтан оқыту жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын 
ұйымдастыру» 

тақырыбында 36 сағат көлемінде қашықтықтан біліктілік арттыру курсынан 
өткендігін растайды 

 

               Вице-президент Е. Күзенбаев 
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Пән: Қазақ тілі   

 

«Есенов колледжі» ЖШС       

Оқытушы:    Жумагалиева Р.С. 

Тобы:1 курс, НО-22. Күні: 13.10.2022. 

Қатысқан студенттер саны:   24                     Қатыспаған студенттер саны:   1             

Сабақтың тақырыбы Әлемдік кинематографияның өмірге келуі.  Әлем таныған классик. Игерілген кірме 

сөздер.  

Сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

Мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі (дәріс) мақсатты, аудиторияға 

арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды жазады, талдайды. 

Сабақ мақсаттары Барлық студент орындай алады: мәтінді мәнерлеп оқиды; 

 мәтіннен қажет ақпаратты алады. 

Студенттердің  көпшілігі орындай алады: көпшілік алдындағы сөйлеу әдебін 

сақтап, мәтінге сілтеме келтіре отырып сұрақтар құрастырады.    

- мәтінде көтерілген мәселені, мақсатын, жанрын, стилін анықтайды; 

- мәтін негізгі ойды анықтау.  

-мәтіннен қажет ақпаратты алады. 

Кейбір студенттер орындай алады: тыңдаушыға әсер ету үшін тілдік құралдарды  

ұтымды пайдаланады, шығармашылық тұрғыда жұмыстана алады. 

Құндылықтарды 

дарыту 

Еңбекті сүюге, көпшіл болуға тәрбиелеу, мінез-құлықтың этикалық және 

эстетикалық нормаларын қалыптастыру. 

Пәнаралық 

байланыс 

Өнер, мәдениет. 

 

Бағалау 

критерийлері 

Мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі (дәріс) мақсатты, аудиторияға 

арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды жазады, талдайды 

Ойлау 

дағдыларының 

деңгейі 

Білу, түсіну, талдау. 

Тілдік мақсаттар Тілдік дағдылар: негізгі мәліметтерді қорытады, синтездеу және жазу жұмыстарын 

жүргізеді. Пәнге деген лексика мен терминология: кинематография, кино, деректі, 

режиссер, ғылыми- көпшілік.  



Бастапқы білім Еңбектің мәнін түсінеді, ойлау дағдысын жетілдіруді, кәсіп иесі болудың негізгі 

факторларын  ажырата алады. 

 

Жоспар 

Жоспарланған 

уақыт  

Сабақ барысы Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

 

Ұйымдастыру кезеңі. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 

Қызығушылықты ояту. 

 «Шеңбердегі әңгіме» әдісі арқылы үй тапсырмасын  сұралады. 

- Қазіргі қазақ прозасына арқау болған тақырыптар? 

(Студенттер орнынан жауап беріп, тақтаның алдына 

шығады.) 

- Қазақ әдебиетіндегі қандай жазушы әйелдерді білесіңдер? 

- Егер жазушы болсаң, қандай жанрда қалам тербер едің? 

- Әлемдегі қаламақысы жоғары жазушы кім болды?  

Жауап берген соң, шеңбер бойымен тұрған студенттер кімнің 

жауабы көңілдерінен шыққанын айтады. 

 

 

 

«Лездеме сұрақтар» әдісі: 

1.Мамандандырылған сөздер дегеніміз не? Мысал келтіріңдер. 

2. Орыс тілінен енген сөздер ол – қандай сөздер? 

3.Бейүндес сөздер емлесі туралы айтып беріңдер. 

 

Үй тапсырмасын қорыту. «Т» кестесі әдісі арқылы . 

      «Жазушы – қоғам қайраткері, егер қателессе,жұртты теріс 

жолға сілтейді».                 

                                                                                 А.Барбюс. 

 

 

                                                                                          

Электронды 

оқулық, 

слайд, кесте. 



Келісемін                                                          Келіспеймін 

 

 

 

 

  

Сабақтың 

ортасы 

 

 

 

 

 

Мағынаны тану кезеңі. 

Тыңдалымалды тапсырма.  
 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыңдалым тапсырмасы. Мәтінмен жұмыс. «Әлемдік 

кинематографияның өмірге келуі». 

Дескриптор: 

-мәтінді мәнерлеп оқиды; 

 

Сөзжұмбақ, 

Интерактивті 

тақта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- көпшілік алдындағы сөйлеу әдебін сақтап, мәтінге сілтеме 

келтіре отырып сұрақтар құрастырады.    

- тыңдаушыға әсер ету үшін тілдік құралдарды  ұтымды 

пайдаланады. 

- мәтінде көтерілген мәселені, мақсатын, жанрын, стилін 

анықтайды; 

- мәтін негізгі ойды анықтау.  

-мәтіннен қажет ақпаратты алады. 

 

1-тапсырма. Жазылым тапсырмасы. Жұптық жұмыс. Мәтінді 

мұқият тыңдағаннан кейін орындайды.  

 

Рөл Тапсырма 

Сөз тапқыш Тыңдалым мәтінінде кездесуі мүмкін  

жаңа сөз жаз. Олармен сөйлем 

құрастыр. 

Сұрақ қоюшы Мәтін бойынша 2 нақтылаушыға 

сұрақ құрастыр 

Баяндаушы Мәтін мазмұнын 3-4 қысқа емес 

сөйлеммен баянда. 

Өмірмен 

байланыстырушы 

Мәтінді өмірмен байланыстыр. 

Өзектілігін анықта. 

Бағалаушы Жауап берген студенттерді белгіле, 

бағала, дәлелде. 

 

Бағалау критерийі Дескрипторлар 
тыңдалым материалы бойынша 

сұрақтар құрастырады, 

бағалайды. 

-мәтіндегі сөздердің 

мағынасын түсінеді; 

-мәтін бойынша сұрақтар 

құрастыра алады; 

-мәтін мазмұнын баяндайды; 

-мәтіннің өзектілігін 

анықтайды; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кесте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-мәтінді бағалайды. 

 

Студенттер біріне-бірі 3Қ әдісі бойынша бағалау жасайды. 

Қиын болған не? 

Қызықтырған не? 

Қажеттілігі не? 

Оқытушының кері байланысы.(Өз пікірін айтады) 

 

2-тапсырма. Оқылымалды тапсырма.  

 Жергілікті өлкемізде кино түсіруге лайықты 

орындар бар ма? Ұсыныстар айту. 

 

Оқылым тапсырмасы. Топтық жұмыс. Студенттерге мәтін 

ұсынылады. Өздеріне берілген тапсырманы орындау 

қадамдары арқылы жұмыс жасайды. 

Жұмыс қадамдары: 

- оқылым мәтініндегі негізгі ойды анықта; 

- ақпараттарды тізбекте; 

- стилін анықтап дәлелде. 

Оқылымнан кейінгі тапсырма.(Топтық жұмыс). 

1-топқа. Оқылым мәтініндегі кез келген атауды алып, соған 

қатысты киноның атын айту. 

2-топқа. Кино әлеміндегі танымал актерларды атау. 

3-топқа. Сен режиссер болсаң, қандай тақырыпта кино түсірер 

едің? 

4-топқа. Мамандықтарыңа қатысты қандай фильм түсірер едің? 

 

 

Бағалау критерийі Дескрипторлар 
Мәтіндегі негізгі ойды анықтау. 

Мәтіннің стильдік ерекшелігін 

тану. 

-мәтіндегі негізгі ойды 

анықтайды; 

-мәтіндегі ақпараттармен 

бөліседі; 

3Қ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үлестірме 

парақтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-мәтіннің стильдік ерекшелігін 

ажыратады; 

--мәтін мазмұны негізінде 

шығармашылық тапсырма 

орындай алады. 

 

3-тапсырма. «Есте сақта!» айдарындағы игерілген кірме 

сөздердің емлесін жадына сақтайды, 2-тапсырманы 

орындайды. 

  Ауызекі тіл арқылы игерілген кірме сөздердің жазылуы: 
мәшине, пойыз, самауыр, резеңке, бәтеңке, т.б. 

 

Өзін-өзі бағалау топтар жұмыс қадамы және дискрипторларға 

сүйене отырып, өз жұмыстарын Блоб ағашы әдісі арқылы 

бағалайды. 

Оқытушының кері байланысы.                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сабақтың 

соңы 

 

Рефлексия. Тұжырымдар тақтасы. Әр студент бір-бірден ой-

тұжырымдарын айтады. 

Бүгінгі сабақта мәтіннің стильдік ерекшелгін дәлелдеу 

дағдыларымды айтарлықтай жетілдірдім. 

Бүгінгі сабақта киноматографияның қалай дүниеге келген тарихын 

білдім. 

Бүгінгі сабақта өзін-өзі, өзара бағалаудың маңыздылығын 

түсіндім. 

Бүгінгі сабақта таңқалдырғаны студенттердің ойлау шеберлігі. 

Бүгінгі сабақ мен үшін қиын/қызық/қажет болды. 

 

Үйге тапсырма. Шетелдік және отандық кинематографияны 

салыстыра отырып, «Қазақ киносы қандай деңгейде?» 

тақырыбына эссе жазып келу.  

 

 

 



 

Пән: Қазақ тілі   

 

«Есенов колледжі» ЖШС       

Оқытушы:    Жумагалиева Р.С. 

Тобы:1 курс,  

ВТиПО - 22. 

Күні: 21.11.2022. 

Қатысқан студенттер саны:                        Қатыспаған студенттер саны:               

Сабақтың 

тақырыбы 

Экономикалық жаһандану. Сөзжасамдық тәсілдер. 

Сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

Мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі (дәріс) мақсатты, аудиторияға 

арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды жазады, талдайды. 

Сабақ мақсаттары Барлық студент орындай алады: мәтінді мәнерлеп оқиды; 

 мәтіннен қажет ақпаратты алады. 

Студенттердің  көпшілігі орындай алады: көпшілік алдындағы сөйлеу әдебін 

сақтап, мәтінге сілтеме келтіре отырып сұрақтар құрастырады.    

- мәтінде көтерілген мәселені, мақсатын, жанрын, стилін анықтайды; 

- мәтіннен негізгі ойды анықтау.  

-мәтіннен қажет ақпаратты алады. 

Кейбір студенттер орындай алады: тыңдаушыға әсер ету үшін тілдік құралдарды  

ұтымды пайдаланады, шығармашылық тұрғыда жұмыстана алады. 

Құндылықтарды 

дарыту 

Еңбекті сүюге, көпшіл болуға тәрбиелеу, мінез-құлықтың этикалық және 

эстетикалық нормаларын қалыптастыру. 

Пәнаралық 

байланыс 

Қазақстан тарихы,Саясаттану,Экономика негіздері. 

 

Бағалау 

критерийлері 

Ғаламшардағы жаһандық мәселелер туралы айтады, тыңдалым, оқылым 

мәтіндеріндегі мәліметтерді талдайды, термин сөздердің мағынасын анықтайды, 

сөзжасамдық нормаларды меңгереді.Мамандандырылған тар аядағы арнайы 

мәтіндердегі (дәріс) мақсатты, аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, 

тілдік оралымдарды жазады, талдайды 



Ойлау 

дағдыларының 

деңгейі 

Білу, түсіну, талдау. 

Тілдік мақсаттар Тілдік дағдылар: негізгі мәліметтерді қорытады, синтездеу және жазу жұмыстарын 

жүргізеді. Пәнге деген лексика мен терминология: жаһандану, экономикалық 

жаһандану, өркениеттер. 

Бастапқы білім Адамзат дамуының жаһандық мәселелері.Ұлттық мәдениеттің жаһандану үрдісі. 

 

Жоспар 

Жоспарланған 

уақыт  

Сабақ барысы Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

 

Ұйымдастыру кезеңі.  

Топқа бөлу. Түрлі-түсті стикерлер арқылы 3 топқа Алғырлар, 

Белсенділер, Зеректер деп бөлінеді. 

Психологиялық ахуал қалыптастыру. Стикерлерге бүгінгі сабақ 

та өзін қандай биіктен көргісі келеді, соны жазып, оқытушыға 

тапсырады. 

 

Қызығушылықты ояту. 

 «Атау-акроним» әдісі арқылы 3 топтан үй тапсырмасын  

сұралады.Ол үшін студенттерге белгілі бір атау беріледі, әр топ 

сол терминнің мәнін ашатын, сипаттайтын сөздерді ойлап 

табулары керек. 

Ж –   

А – 

Һ –  

А –  

Н – 

Д – 

А – 

Н – 

У – 

Тапсырма орындалғаннан кейін, әр топ өз жазғандарын оқиды. 

Электронды 

оқулық, 

слайд, кесте. 



 

Үй тапсырмасын қорыту. «Лездеме сұрақтар» әдісі: 

1-топқа.Тілдік норма дегеніміз не? Түрлерін атаңдар. 

2-топқа. Грамматикалық норма дегеніміз не? 

3-топқа. Грамматикалық норманың қандай түрлері бар? 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

 

 

 

Мағынаны тану кезеңі. 

Тыңдалымалды тапсырма. 1-тапсырма. Сұрақтарға жауап 

беріңдер. 
1-топқа.Еліміздегі жаһандану арқылы дамып келе жатқан 

салаларды атаңдар. 

2-топқа. «Өткенді аңсап, өткенмен ғана өмір сүру ұлттық дамуды 

тежейді» дегенді қалай түсінесіңдер? 

3-топқа. Жаһанданудың жақсы жақтарына кесте құрыңдар. 

 

Тыңдалым. Арнаулы пәндер оқытушысы Д.Э.Қарашаев 

«Экономикалық жаһандану» тақырыбында ақпарат береді. 

 

Оқылым тапсырмасы. Мәтінмен жұмыс. «Экономикалық 

жаһандану». 

Бағалау критерийі Дескрипторлар 
тыңдалым материалы бойынша 

жұмыс түрлерін жүргізеді, 

бағалайды. 

-мәтінді мәнерлеп оқиды; 

- мәтінде көтерілген мәселені, 

мақсатын, жанрын, стилін 

анықтайды; 

- көпшілік алдындағы сөйлеу 

әдебін сақтап, мәтінге сілтеме 

келтіре отырып сұрақтар 

құрастырады;    

- тыңдаушыға әсер ету үшін 

тілдік құралдарды  ұтымды 

пайдаланады; 

 

Интерактивті 

тақта. 

 

Слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-мәтіннен қажет ақпаратты 

алады. 

 

2-тапсырма. Жазылым тапсырмасы. Топтық жұмыс. Мәтінді 

мұқият тыңдағаннан кейін орындайды.  

Рөл Тапсырма 

Сөз тапқыш Тыңдалым мәтінінде кездесуі мүмкін  

жаңа сөз жаз. Олармен сөйлем 

құрастыр. 

Сұрақ қоюшы Мәтін бойынша 2 нақтылаушыға 

сұрақ құрастыр 

Баяндаушы Мәтін мазмұнын 3-4 қысқа емес 

сөйлеммен баянда. 

Өмірмен 

байланыстырушы 

Мәтінді өмірмен байланыстыр. 

Өзектілігін анықта. 

Бағалаушы Жауап берген студенттерді белгіле, 

бағала, дәлелде. 

 

Бағалау критерийі Дескрипторлар 
жазылым материалы бойынша 

жұмыс түрлерін жүргізеді, 

бағалайды. 

- мәтіндегі сөздердің 

мағынасын түсінеді; 

- мәтін бойынша сұрақтар 

құрастыра алады; 

- мәтін мазмұнын баяндайды; 

- мәтіннің өзектілігін 

анықтайды; 

- мәтінді бағалайды. 

 

3-топтың студенттері біріне-бірі 3Қ әдісі бойынша бағалау 

жасайды. 

Қиын болған не? 

Қызықтырған не? 

Қажеттілігі не? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кесте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Қ 

 

 

 

 



Оқытушының кері байланысы.(Өз пікірін айтады) 

 

Тілдік бағдар. 

 
                             Сөзжасамдық тәсілдер 

   Тілде жаңа сөз жасаудың қалыптасқан өзіндік жолы, 

заңдылығы бар. Жаңа сөздер қазақ тілінің заңдылықтары 

бойынша, яғни сөзжасамдық тәсілдер бойынша жасалады. 

    Қазақ тілінің сөзжасам жүйесінде әбден орныққан, 

қалыптасқан негізгі тәсілдері мыналар: 

1) синтетикалық тәсіл; 

2) аналитикалық тәсіл; 

3) лексика-семантикалық тәсіл. 

                     Сөзжасамның синтетикалық тәсілі 

    Синтетикалық сөзжасамдық тәсіл – жаңа сөз 

жасаудағы негізгі тәсіл. Синтетикалық тәсіл арқылы 

туынды сөз жасауда екі тілдік бірлік қызмет 

атқарады: лексикалық мағыналы сөз және 

сөзжасамдық жұрнақ. Мысалы: жаңалық, жүлдегер, 

ақылды, ардагер, айыпкер, сәулетші. 

    Туынды сөздің жасалуына негіз болған сөз бен одан 

жасалған туынды сөздің мағынасы байланысты 

болатындықтан, туынды түбір-дің қай сөзден жасалғанын 

дәлелдеуге болады. Мысалы, өнім деген  туынды түбірдің 

лексикалық мағынасы өну әрекеті арқылы шыққан. Өн, 

өнім сөздерінің мағыналық байланысы анық көрініп тұр, 

сол ар қылы ол дәлелденеді. 

    Сонымен, сөзжасамдық мағынаны негіз сөз бен 

туынды түбірдің мағыналық байланысы арқылы 

ажыратуға болады. 

    Негіз сөз дегеніміз – туынды сөздің лексикалық 

мағынасына арқау болатын сөз. Мысалы, кәсіпкер, 

қаламгер, аңшы деген туынды сөздер кәсіп, қалам, аң 

деген негіз сөздерден жасалған. Ал егінші, өнімді, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үлестірме 

парақтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



білімпаз, сәнқойлық деген сөздерге егін, өнім, білім, 

сәнқой деген туынды түбірлер негіз болған. 

 

3-тапсырма. Жазылым тапсырмасы. Топтық жұмыс. 

Оқылым мәтінінен синтетикалық тәсіл арқылы жасалған 

туынды сөздерді теріп алып, түбірін (негіз сөз) анықтап, 

кестеге түсіріңдер. 

Түбір сөздер Туынды сөздер 

  

 

 

Айтылым тапсырмасы. 3 топ бірдей орындайды. 

4-тапсырма. Аудиожазбадан (06. mp3) «Дұрыс 

сөйлейік» мәтінін тыңдаңдар. Мәтіндегі негізгі 

ойды әрі қарай жалғаңдар. Көпшілік алдында 

сөйлеу әдебін; интонацияның құрамдас 

бөліктері: әуен, әуез, қарқын, кідірісті сақтап 

сөйлеңдер. 

 

5-тапсырма. «Артық болмас білгенің» 

айдарында берілген ақпаратты пайдаланып, 

ғылыми-көпшілік стильдің ерекшеліктеріне сай 

тілдік құралдарды орынды қолданып, «РАФТ 

стратегиясы» әдісімен бір компания 

жетекшісінен сұхбат алыңдар. 

Р – тілші 

А – тыңдармандар 

Ф – сұхбат 

Т - тақырып 

 

Бағалау критерийі Дескрипторлар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Берілген ақпаратты 

пайдаланып, ғылыми-

көпшілік стильдің 

ерекшеліктеріне сай тілдік 

құралдарды орынды 

қолданады. 

- Көпшілік алдында сөйлеу 

әдебін; 

- интонацияның құрамдас 

бөліктері: әуен, әуез, 

қарқын, кідірісті сақтап 

сөйлейді; 

-  шығармашылық тапсырма 

орындай алады. 

 

 

  Өзін-өзі бағалауда топтар жұмыс қадамы және 

дескрипторларға сүйене отырып, өз жұмыстарын Блоб ағашы 

әдісі арқылы бағалайды. 

 

Оқытушының кері байланысы.                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

соңы 

 

Рефлексия. Тұжырымдар тақтасы. Әр студент бір-бірден ой-

тұжырымдарын айтады. 

- Бүгінгі сабақта мәтіннің стильдік ерекшелігін дәлелдеу 

дағдыларымды айтарлықтай жетілдірдім. 

- Бүгінгі сабақта экономикалық жаһандану туралы, 

сөзжасамдық тәсілдер туралы білдім. 

- Бүгінгі сабақта өзін-өзі, өзара бағалаудың маңыздылығын 

түсіндім. 

- Бүгінгі сабақта таңқалдырғаны студенттердің ойлау 

шеберлігі. 

- Бүгінгі сабақ мен үшін қиын/қызық/қажет болды. 

 

Ұялы телефон арқылы бүгінгі сабақ тағы да не білгісі 

келеді, сұрақтары болса, смс-хабарлама жібереді. 

 

Үйге тапсырма.  
Қазақстандағы жаhандық сауда-экономикалық бірлестіктер мен 

одақтардың құрылуы және қызмет етуі туралы жарнама дайын- 

даңдар  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


