
Педагог қызметкердің кәсіптік қызметіне өзіндік талдауы 

  

Педагог қызметкердің аты-жөні Смагулова Жемис 

Туған жылы және туған жері 11.10.1963 жылы, Атырау облысы, Балықшы ауданы 

Ұлты  Қазақ 

Білімі Жоғары, Гурьев педагогикалық институты 

Біліктілігі Биология және химия пәнінің мұғалімі 

Жұмыс орны Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы «Есенов 

колледжі» ЖШС 

Қызметі Химия пәнінің оқытушысы 

Біліктілік санаты, алған жылы Педагог-зерттеуші, 2021 жыл 

Жалпы еңбек өтілі 36 жыл 

Педагогикалық еңбек өтілі 36 жыл 

Осы мекемедегі еңбек өтілі 4 жыл 

Білім жетілдіру * ҚР ТжКБ НАО «TALAP» «Техникалық және 

кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтан оқыту: контентін 

құрудан бастап оқу процесін ұйымдастыруға дейін» 

маусым 2020 ж., 36 сағат, Тіркеу сериясы DL, № 

11781; 

* ҚР ТжКБ НАО «TALAP» «Қашықтықтан оқыту 

жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын 

ұйымдастыру»., 36 сағат, Тіркеу сериясы DL, № 

11781. маусым, 2020 ж.; 

* ҚР ТжКБ НАО «TALAP» «Педагогтардың IT – 

құзіреттіліктерін дамыту және жетілдіру» қыркүйек, 

2020 ж. 36 сағат, Тіркеу сериясы IT, № 18426; 

* СОURSE CERTIFICATE Теория и онлайн создания 

онлайн-курсов 21.05.20 г. 

* «Н.Назарбаев Зияткерлік мектептер» ДББҰ 

«Педагогикалық шеберлік орталығы» жекеменшік 

мекемесі әзірлеген ҚР орта білім мазмұнын жаңарту 

аясында «Химия» арттыру білім бағдарламасы 

бойынша 80 академиялық сағат көлемінде онлайн 

курс, 09.10.2020 ж. ff76be6f; 

* «Ақ жол құрылыс» ЖШС «Химиялық технология 

және өндіріс» тақырыбы бойынша 72 сағат дәріс, 

2021 ж.; 

* ҚР білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» 

біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ, ҚР орта 

білім мазмұнын жаңарту аясында «Химия» арттыру 

білім бағдарламасы бойынша 80 сағат көлемінде 

онлайн курс, 01.10.2021; 

* «ТжКБ беру ұйымдарында инклюзивті оқыту 

процесінің негізгі аспектілері мен шарттары» Қ.Р. 

педагогтерінің біліктілігін арттырудың білім беру 

бағдарламасы бойынша курс, 36 академиялық сағат, 

25 ақпан, 2022 ж. 



* Есенов университеті «Заманауи педагогтың 

тьюторлық құзыреттілігін дамыту» тақырыбы 

бойынша 72 сағат дәріс, 08.04.2022 ж. 

Білім алушылардың жетістігі * 2020 ж. – химия пәнінен облыстық олимпиада, 

Мүсірепова Хадиша, СЕРТИФИКАТ; 

* 2020 ж. – химия пәнінен облыстық олимпиада, 

Амантай Дилназ, СЕРТИФИКАТ; 

* 2020 ж. – химия пәнінен облыстық олимпиада, 

Абила Ақгүл, СЕРТИФИКАТ; 

* 2022 ж. – химия пәнінен республикалық онлайн 

олмпиада, Оразбаев Бақытжан Нұрланұлы, ІІ орын 

Диплом; 

* 2022 ж. – химия пәнінен республикалық онлайн 

олмпиада, Мэлсова Зухра Радикқызы, ІІ орын 

Диплом; 

* * 2022 ж. – химия пәнінен республикалық онлайн 

олмпиада, Бауадин Арғын Бердібекұлы, ІІ орын 

Диплом. 

Педагогикалық тәжірибені 

жинақтау 

* Мұғалімдерге арналған «Современный педагог» 

оқытушыларға арналған халықаралық сайтқа «Ион 

алмасу реакциялары» ашық сабақ жоспары, 2018 ж.; 

* Мұғалімдерге арналған «Современный педагог» 

оқытушыларға арналған халықаралық сайтқа 

«Білектей арқасында өрген бұрым» тәрбие 

сағатының жоспары, 2018 ж.; 

* «Металдардың химиялық қасиеттері» тәжірибелік 

сабағы «Инфоурок» сайтында жарияланды 

(21.02.2018 ж.); 

* «Оттекті органикалық қосылыстар тарауын 

қорытындылау» сабағы «МУЛЬТИУРОК» сайтында 

жарияланды (20.12.2018 ж). 

* «Білім бағы» журналына «Жаңа инновация негізі – 

сапалы білім» тақырыбында мақала, 2021 ж: 

* 0816000 «Химиялық технология және өндіріс» 

мамандығы бойынша «Органикалық химия» пәнінен 

дәрістер жинағы, 2021 ж.; 

* 0816000 «Химиялық технология және өндіріс» 

мамандығы бойынша «Органикалық химия» пәнінен 

практикалық жұмыс және тесттер жинағы, 2021 ж. 

Педагогтің кәсіби жетістіктері * «Оқытудың интербелсенді әдістері» тақырыбында 

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік 

технологиялар және инжиниринг униерсетінде 

болған әдістемелік күнде «Химия сабағында 

инновациялық әдістерді пайдалана отырып, 

оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру» тақырыбында баяндама, 2019 ж; 

* «Бір атомды қаныққан спирттер» тарауын 

қорытындылау тақырыбында ашық сабақ, 2020 ж.; 

* «Білім беру қызметінің тиімділігін арттырудың 

инновациялық әдістері, құралдары мен тәсілдері» 



атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясында «Жаңа инновация негізі – сапалы 

білім » тақырыбында баяндама, 2020 ж; 

* «You Tube» сайтында «Көмірсулар» тақырыбында 

бейне сабақ, 228 қаралым, 2020 ж.; 

* «You Tube» сайтында «Алкандар изомериясы, 

номенклатурасы» тақырыбында бейне сабақ, 65 

қаралым, 2020 ж.; 

* «You Tube» сайтында «Алкандардың физикалық, 

химиялық қасиеттері» тақырыбында бейне сабақ, 16 

қаралым, 2020 ж.; 

* «You Tube» сайтында «Кәсіпорындағы негізгі 

зиянды және қауіпті факторлар» - тәжірибелік сабақ, 

31 қаралым, 2020 ж. 

* «You Tube» сайтында «Қыз намысы – елге сын» - 

топ сағаты, 13 қаралым, 2020 ж.; 

* «Озат тәжірибе көпке ортақ» тақырыбындағы жас 

мамандарға арналған әдістемелік күнде «ІІ А топ 

элементтерінің химиялық қасиеттері» - ашық сабақ, 

2020 ж.; 

* 0816000 «Химиялық технология және өндіріс» 

мамандығы бойынша «Органикалық химия» пәнінен 

дәрістер жинағы, 2021 ж.; 

* 0816000 «Химиялық технология және өндіріс» 

мамандығы бойынша «Органикалық химия» пәнінен 

практикалық жұмыс және тесттер жинағы, 2021 ж.; 

* СЕРТИФИКАТ «Білім беру қызметінің тиімділігін 

арттырудың инновациялық әдістері, құралдары мен 

тәсілдері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясына қатысқаны үшін, 2020 ж.; 

* СЕРТИФИКАТ 2021 жылы Республикалық «Білім 

бағы» ғылыми, педагогикалық журналының №1(11) 

кезекті санында «Жаңа инновация негізі - саналы 

білім» тақырыбында мақала жариялағандығын 

растайды. 

Марапаттары: 

 

* 2018 жыл, Құрмет грамотасы, ҚР Білім және 

Ғылым Министрлігі; 

* 2018 жыл, Жаңаөзен қаласына 40 жыл медалі; 

* 2020 жыл, Маңғыстау облысы Білім 

басқармасының Құрмет Грамотасы. 

* ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі 

Республикалық «Білім бағы» ғылыми, 

педагогикалық журналы «Алғыс хат», 2021 ж; 

* 2022 жыл, Маңғыстау облысы Білім 

басқармасының Құрмет Грамотасы. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

           

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Есенов колледжі» ЖШС 
 

«Келісілді»         «Бекітемін»  

Әдіскер        Директордың ОІЖ орынбасары 

____________ Рисбаева Р.Б.    ____________ Кадирханова Р. К. 

«______»_______ 2021 ж.     «______»_______ 2021 ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колледжішілік ашық сабақ жоспары 

 
 

Пән:     Органикалық химия 

 

Тақырыбы: «Бір атомды қаныққан спирттер» тақырыбын 

қорытындылау 

 

Мамандығы:   Химия технологиясы және өндіріс 

 

Біліктілігі:    081604 3 – Техник - технолог 
 

Курс:     ІІ 
 

Топ:     ХТП-19 

 

Дайындаған:   Смагулова Ж.К.; химия пәнінің оқытушысы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақтау, 2021 



Сабақтың тақырыбы: «Бір атомды қаныққан спирттер» тақырыбын қорытындылау 

 

Сабақтың мақсаты: а) білімділік: Бір атомды спирттердің құрылысына, негізгі 

қасиеттеріне, алыну жолдарына жаттығу жұмыстарын орындау, 

есептер шығару біліктілігін нығайту. 

ә) тәрбиелік: Салауатты өмір салтын насихаттау, спирт 

өнімдерінің құрамындағы химиялық заттардың адам денсаулығы 

үшін маңызын көрсету, жаман әдеттен сақтандыру. 

Денсаулығын сақтай білуге,ел келешегін бүгіннен ойлауға 

жетелеу.  

б) дамытушылық: Заттардың қасиеттері олардың құрылысына 

тәуелді екендігіне көз жеткізу, құрылысындағы, қасиеттеріндегі 

негізгі ерекшеліктерін ажырата білуге жаттығу жұмыстарын 

орындау, есеп шығару қабілеттерін дамыту. Ой шақыра білу, 

жеке, жұптасып топпен жұмыс істеуге дағдыландыру. 

 

Сабақтың түрі:  Аралас сабақ 

 

Өткізу әдісі: СТО технологиясы, деңгейлік тапсырмалар, интербелсенді 

әдістер және т.б. 

Көрнекіліктер: Интерактивті тақта, тарапта парақтары, бағалау бланкі, көмекші 

қосымшалар, бейнероликтер, есептер жинағы, түрлі түсті 

қағаздар және т.б. 

Пәнаралық байланыс: Күнделікті өмірмен, медицина, физика, математика, қазақ тілі, 

тарих және т.б. 

 

 

Сабақ барысы: 

І. Ұйымдастыру бөлімі 

1. Топ оқушыларын тексеру 

2. Оқу-құралдарын тексеру 

 

ІІ. Негізгі бөлім 

Сабақта студенттер үш топқа бөлінеді. Әр топ бүгінгі сабақ бойынша білімдерімен  

сынасады. Топ студенттерінің белсенді қатысуы «Жарайсың», «Тамаша», «Жеткілікті»,  

«Өте жақсы», «Жақсы», «Керемет», «Ок», «Талпын» смайликтерімен бағаланады.  

Сабақтың соңында смайликтердің санына қарай жеңімпаз топ анықталады. 

Болашаққа баспалдақ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мамандықты 

дұрыс таңдау 

Тәрбие 

Еңбексүйгіштік 

Икемділік 

Халыққа 

көмегің 



Бәрі өз қолыңда 

 

 
Әрбір адам өз өмірін қолға алып, алға қарай қорықпай қадам басу керек, себебі сені 

алда үлкен белестер күтуде. Әрине, «өмір - күрес» болғандықтан, оңайлықпен ешнәрсе 

болмас, дегенмен сол қиыншылықтарға мойымай, керісінше алға қарай біліммен ұмтылу 

керек 

1. «Ой шақыру» 

Сұрақтар қою арқылы білім тексеру. 

1. Органикалық химия нені зерттейді? 

2. Оттекті органикалық қосылыстар деген не? 

3. Спирттер деген не? 

4. Спирттер нешеге жіктеледі? 

5. Біратомды спирттерге тән жалпы формула. 

6. Құрамында –ОН тобының, яғни гидроксид тобын қандай топ деп атауға болады? 

7. Спирттерге тән жұрнақ. 

8. Метил спиртінің формуласы қандай? 

9. Этил спиртінің формуласы? 

10. Спирттерді алудың қандай жолдары бар? 

12. Спирттерге қандай химиялық қасиеттер тән? 

14. Біратомды спирттердің өкілдерін ата. 

15. Этил спиртінің молекулалық массасы 

2. «Жасырын сөз» 

ЛИЭТ Этил 

ДИСКРОИГ Гидроксид 

ЛОАКАНЛ Алканол 

ТРСИП Спирт 

ЯАЦТИГИДРА Гидратация 

ҚРАА Арақ 

3. Бір атомды қаныққан спирттердің реті. 

С5Н11ОН СН3ОН С3Н7ОН С7Н15ОН С2Н5ОН С4Н9ОН

 С6Н13ОН 

4. «Мозаика» құрастыру. 

Берілген қосылыстардың құрылымдық формуласын құрастырыңдар: а) 4,4,5,6 –  

тетраметилгептанол – 2; ә) 4,4,6 – триметилгептанол – 1; б) 3,3 –диметилпентанол – 1. 

5. «Шабандоздар» сайысы. 

Жаттығу жұмыстары 

1. СН4 → С2Н2 → С2Н4 → А → С2Н5Сl 

2. С2Н4 → С2Н5Сl → C2H5OH → СО2 

3. СН4 → СН3Вr → СН3ОН → СН3 - О - СН3 

6. «Өзіңді тексер» - әр топқа есептер беріледі. 

1. 10 г этил спирті 25г натрий гидроксидімен әрекеттескенде неше грамм натрий этилаты 

түзіледі? 



2. Массасы 60 г 40% этил спиртінен қанша грамм этилен алуға болады? 

3. 50 г этил спирті натрий мен әрекеттескенде қанша литр (қ.ж) сутек бөлінеді? 

7. Толғаныс. Дау дамай. «Спиртті өндіру қажет пе?» 

Бейне материалмен танысу арқылы әр топ пікірлерін айтады. 

«Ия», «Бейтарап», «Жоқ» 

Арақпен достасқаның – денсаулықпен қоштасқаның 

Тоңсаң, мені іш, жылынасың, 

Қайғырғанда іш, бір пәлеге 

ұрынасың! 

Ұялшақсың ба, іш, батыл боласың! 

15 тәулік айықтырғышқа қонасың! 

 

Ішсең қисаңдап жүресің, 

Ретсіз ыржындап күлесің, 

Ар – ұяттан айырыласын, 

Оны өзіңде білесің! 

 

Біле тұра ішесің, 

Өз кебніңді өзің пішесің. 

Ұрлықты да жасайсың 

Түрмеге де түсесің. 

 

Мен болдым ғой жексұрын да, 

жауыз да. 

Арақ өзі құйылмайды ауызға. 

Әділетін айтыңдаршы ағайын, 

Кім кінәлі, арақ па, әлде ауыз ба? 

 

8. Топ студенттері химиялық тілде бір-біріне құттықтау жолдайды. 

Оттектің қуатын берсін! Фосфордың жарығын берсін Азоттың өміршеңдігін берсін!  

Полонийдің ыстық жүрегін берсін, Висмуттай ақ, сурьмадай пәк болыңдар! Барлық  

элементтердің энергиясын беріп, Ақылды ұл-қыз болып өсулеріңді Құдай қолдасын 

 

ІІІ. Сабақты қорытындылау 

Бәрі өз қолыңда 

Өзіңнің қолыңды параққа қойып, алақаныңның бейнесін ақ қағазға түсіріңдер. Әр 

саусақтың өзіндік пікірлерін білдіретін ұстанымдары бар. 

 

 
 

Бас бармақ – мен үшін маңызды, қызықты.  

Балан үйрек – маған қиын болды, ұнаған жоқ.  

Ортан терек – мен үшін жеткіліксіз болды. 

Шылдыр шүмек – менің көңіл күйім. 

Кішкентай бөбек – менің ұсыныстарым. 

 



Жақсы тәрбиеленген, терең білім алған ұрпақ қана тәуелсіз Қазақстанды бүкіл әлемге таныта  

алады. Қазақ жері - кенге бай, бірнеше ұрпағына жетер мұнай қоры бар, табиғаты әсем өлке.  

Сол игіліктерді өз мақсатымызға қолдану үшін орынды игере білетін, төкпей-шашпай ел  

игілігіне жұмсайтын, білікті маман болуларың керек. Әрбір іс-әрекетті бұның соңы қалай  

болады деп үлкен жауапкершілікпен істеу керек. Сонда барып әр іс өз нәтижесін беріп, аяғы  

да жақсы болар еді. Сондықтан бәрі өз қолыңда. 

Еңбек етсем, ертеңгі — бақытыма сенемін. 

Мақсатыма жеткізер — уақытыма сенемін. 

Достық іспен қасты да — жеңеріме сенемін, 

Ақыл, сана білім мен — өнеріме сенемін. 

Арым — таза, ақ көңіл — адалдыққа сенемін, 

Абыройлы, ақ ниет — адамдыққа сенемін!- дегендей ел сеніміне кіретін құрметті мамандық  

иесі боламын десеңіздер бүгінгі сабақта алған біліміңді жадыңызда ұстап ілім — білім алуға  

барлық күш жігерлеріңді жұмсап, егеменді еліміздің ертеңі — болашақ маман иелері  

болуларыңызға тілектестігімді білдіремін. 

 

ІV. Бағалау  

Әр топ оқушыларының жинаған смайликтерінің санына қарай жеңімпаз топ анықталады. 

 

V. Үйге тапсырма 

«Бір атомды спирттер» тақырыбын қайталау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:              Колледж: «Есенов колледжі» ЖШС 

Ауыспалы металдар 

Күні:                                               Оқытушының аты-жөні: Смагулова Жеміс 

Тобы:  

 

Сабақтың тақырыбы: Комплексті қосылыстар 
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу мақсаттарына сілтеме) 
11.2.1.24 кешенді қосылыстар химиясының 

негізгі ұғымдарына анықтама беру; 

Сабақтың мақсаты 1. Барлығы: ішкі сфера мен сыртқы сфера 

саласын талқылайды; 

2. Басым көпшілігі: Комплекс түзуші, 

лиганда және координациялық сан 

терминдерін жүйелейді; 

3. Кейбір студенттер:  

Бағалау критерийі 1. Ішкі сфера, сыртқы сфера түсінігін 

түсіндіреді; 

2. Комплекс түзуші, лиганда және 

координациялық сан терминдерін 

түсіндіреді; 

3. Комплексті ион – бұл d-металдар мен 

лигандалардан тұратын иондар екенін 

анықтайды; 

4. Лиганда – d-металмен донорлы-

акцепторлы байланыс түзетін комплексті 

ионның құрамына енетін молекула немесе 

ион екенін анықтайды; 

5. Координациялық сан – комплексті 

ионның құрамына енетін лигандалар санын 

табады. 

Ойлау дағдысының деңгейі Қолдану 

Тілдік мақсаттар Пәндік мақсат: 

Оқушылар: 

Кешенді қосылыстар бөлшектер (бейтарап 

молекулалар немесе иондар) берілген 

кешен түзушіге ионға (немесе атомға) 

лиганда деп аталатын бейтарап 

молекуланың немесе басқа ионның қосылу 

нәтижесінде түзілетін қосылыс екенін 

түсінеді. 

Тілдік мақсат: 

Оқушылар: 

Кешенді қосылыстардың қалай түзілетінін 

біледі. 

Сфера, лигандалар, координациялық 

сан, комплекс түзуші ион. 

Құндылықтарға баулу Топтық жұмыста – сыйластық 

Жеке жұмыста – зеректік 

Сабақ бойында – мақсаттылық; 

Сабақ бойында – жауапкершілік 

Пәнаралық байланыс Математика  



Алдыңғы білім 10.2.1.7 галогенид-иондарды тәжірибе 

жүзінде анықтауды жоспарлау және 

анықтау;  

11.2.1.8 аммоний ионындағы 

байланыстардың түзілу механизмін 

ажырату; 

11.2.1.21 Ti – Сu атомдарының 

электрондық құрылысына сүйене отырып, 

қандай металдар ауыспалы болатындығын 

түсіндіру; 

Сабақ барысы 

 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Миға 

шабуыл» 

І. Ұйымдастыру бөлімі 

Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу. Психологиялық 

жағымды ахуал туғызу үшін «Өрмекшінің торы» әдісін 

пайдаланып, оқушылар бір- біріне жақсы тілектер айту 

арқылы жіпті лақтырады. 

 

ІІ. Мағынаны ашу 

 
Комплесті қосылыстар - тірі ағзада ақуыздар, дәрумендер, 

биогенді металдардың комплексті қосылыстары бар. 

Комплексті қосылыстар зат алмасу процестерінде арнайы 

қызмет атқарады. 

Интернет 

материалдары 

«Отсыз түтін»  атты қызықты тәжірибе 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Ол үшін (аммиак ерітіндісі мен тұз қышқылы) екі затты бір 

- біріне қосып аммоний хлориді алынады. 

Реакция теңдеуін жазады: 

NH4ОН + HCl = [NH4]Cl + H2O 

алынған қосылыс - тұз (аммоний хлориді ) деп аталады,  

оны комплексті қосылыстар түрінде жазуға болады. 

https: 

//youtu.be/6_nm 

Geehois 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

Жаңа сабақ 

Комплексті қосылыстар (лат. Complexus - үйлесімділік, 

қамту), немесе координациялық қосылыстар (лат..со - 

«бірге» және ordinatio - «реттілік») - бөлшектер (бейтарап 

Химия оқулық, 

2 бөлім, 108-

111 б.б. 



молекулалар немесе иондар), берілген комплекс түзушіге 

ионға (немесе атомға) лиганда деп аталатын бейтарап 

молекуланың немесе басқа ионның қосылу нәтижесінде 

түзілетін қосылыс. Комплексті қосылыстар-құрамында бір 

немесе бірнеше донорлы-акцепторлы байланыс болатын 

жоғары ретті қосылыстар. 

Лигандалар 

K3[Fe(CN)6] 

Ішкі сфера – комплексті ион 

Сыртқы сфера Координациялық сан 

 

Жаңа материалды игеру 

Тапсырма №1 «Детальдарды қосу» 

 

[NH4]  Na SO4∙H2O 

 [Cu(H2O)4]  CI- 

[AI(OH)4] 

 

 H2O SO4 

 

Дескриптор 

Барлығы ішкі сфера мен сыртқы сфера 

саласын меңгере отырып, формула 

құрастырады. 
 
ҚБ: Смайликтер арқылы бағалайды. 

 

 
 

Тапсырма №2. «Үш минуттық пауза» 

 

 
Берілген ресурстарды қолдана отырып үш минут 

үнсіздікте ойлануын сұрайды. Берілген термин сөзді 

анықтайды, сипаттама береді.  
1. Орталық ион 

2. Комплекс түзуші 

3. Лигандалар 

4. Ішкі сфера 

5. Сыртқы сфера 



6. Линадалар 

Дескриптор 

Термин сөздерге сипаттама беріп, ажырата 

алады. 

 
ҚБ:  Өте жақсы», «жақсы», «жарайсың» 

«Қошеметтеу» әдісі арқылы бағалайды. 

 

 
 

Тапсырма №3. «Жеке жұмыс» 

Парақшаларға жазылған координациялық теорияға сәйкес 

қосылыстардың құрылысын түсіндіріңдер және 

диссоциация теңдеуін құрастырыңдар. 

К[AI(OH)4]; K4[Fe(CN)4]; [Cu(NH3)4]CI2; [Zn(OH)4]2, 

[Al(H2O)6]3, [Cu(H2O)2Br2], [HgI4]2 

Дескриптор 

Кешенді қосылыстағы негізгі қағидаларды 

анықтайды. 

Комплексті ион – бұл d-металдар мен 

лигандалардан тұратын иондар екенін 

анықтайды; 

Диссоциацияланғанда комплекс иондарының 

түзілетінін реакция теңдеуін жазу арқылы 

түсіндіреді. 
 
ҚБ:  Өте жақсы», «жақсы», «жарайсың» 

«Қошеметтеу» әдісі арқылы бағалайды. 

Тапсырма №4 «Хормен жауап беру» әдісі 

Аттарына сәйкес келетін комплексті 

қосылыстың формуласын табу. (Комплексті қосылыс аты 

жазылған карточканы көрсетіп, жаппай айтқызу. 

Натрийдің тетрагидроксоцинкаты; калийдің 

гексацианоферраты; тетраамин мыс сульфаты; 

гексаакваалюминий хлориді. 

Дескриптор 

Кешенді қосылыстағы негізгі қағидаларды 

анықтайды. 

Диссоциацияланғанда комплекс 

иондарының түзілетінін реакция теңдеуін 

жазу арқылы түсіндіреді. 
 
ҚБ:  Өте жақсы», «жақсы», «жарайсың» 



Тапсырма №5 

Кешенді қосылыс формуласына қарай отырып, 

координациялық теорияға сәйкес олардың химиялық 

формулаларын сызбанұсқа түрінде белгілейді. 

[Co(NH3)5]SO4; K4[Fe(CN)6]; Na2[PdJ4]; [Cr(H2O)4]PO4; 

[Pt(NH3)2]Cl4  

Дескриптор 

Координациялық сан – комплексті ионның 

құрамына енетін лигандалар саны екенін 

түсіндіреді. 

Лиганда – d-металмен донорлы-акцепторлы 

байланыс түзетін комплексті ионның 

құрамына енетін молекула немесе ион 

екенін түсіндіреді. 

ҚБ: Смайликтер арқылы бағалайды. 

 
 

Сабақтың 

соңы 

Кері байланыс: «Ай» әдісі 

Толық ай – сабақты толық түсіндім; 

Жарты ай - мен жартылай түсіндім; 

Жаңа ай – менің түсінбегенім басымдау болды. 

 

Саралау – Сіз қандай 

тәсілмен көбірек қолдау 

көрсетпексіз? Сіз 

басқаларға қарағанда 

қабілетті оқушыларға 

қандай тапсырмалар 

бересіз?  

Бағалау – Сіз оқушылардың 

материалды игеру деңгейін 

қалай тексеруді жоспарлап 

отырсыз 

Денсаулық және 

қауіпсіздік техникасын 

сақтау 

Саралау тапсырмаларды 

іріктеуді, «Детальдарды 

қосу», «Хормен жауап 

беру», «Үш минуттық 

пауза» әдістерімен 

деңгейлік тапсырмаларды 

орындау арқылы оқушы 

белгілі бір нәтижеге жету 

оқу материалы мен 

ресурстарды қолдана 

отырып, оқушылардың 

жеке қабілеттерін ескеруді 

қамтиды. 

Барлық оқушының түсінгенін 

ауызша мадақтау арқылы, жеке 

және топтық жұмыс кезінде 

өзара бағалау  

Химия сабағында 

кабинеттегі қауіпсіздік 

техникасының ережелерін 

сақтау ескертіліп отырады. 

Сынып бөлмесінің тазалығы, 

химия  кабинетінің 

қауіпсіздігі. 

 



Колледж: «Есенов колледжі» ЖШС  Химия 

І курс. ЭН-20 

тобы. 

Сабақтың 

тақырыбы 

Кальций және магний, олардың қосылыстары 

 

Сабақтың 

мақсаты 

ІІ А топ металдарының жалпы қасиеттері туралы білімге сүйене отырып, кальций мен 

магнийдің жеке қасиеттерін талдау; Сілтілік жер металдардың қасиеттерін салыстыру 

арқылы оқушының оқу-танымдық іс-әрекеті қалыптасып, логикалық ойлау қабілеті 

артады;  

Сабақтың 

әдістері 

Химиялық диктант, СТО стратегиялары (РАФТ, топтастыру, Венн диаграммасы)  

кешенді талдау, сұрақ-жауап, есептер мен жаттығулар шығарту, деңгейлік тапсырмалар. 

Құрал-

жабдықтар 

Периодтық жүйе, химиялық формулалар, үлестірме тапсырмалар, реактивтер, слайдтық 

көрсетілімдер, электрондық оқулық,т.б.қолданылады. 

Сабақтың 

түрі 

Аралас сабақ 

Сабақ 

кезеңдері 

Мұғалімнің іс- әрекеті Оқушылардың 

іс - әрекеттері 

Ұйымдаст

ыру   

Кіріспе  

 

 

“Ер 

дәулеті - 

еңбек”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негізгі 

бөлім 

 

 

 

 

 

 

Оқушылармен амандасу, сабақта жок оқушыларды белгілеу, сынып 

тазалығы мен тәртібіне көңіл бөлу, назарларын сабаққа аудару. 

 

 

Үй тапсырмасын тексеру 

Топтық жүмыс «Постер қорғау» әдісі. Студенттер үй тапсырмасына 

байланысты жұмыстарын қорғайды. 

 

  

 
 

 

 

 

 

Мұғаліммен 

амандасады.  

 

 

 

Mg, Ca 

қосылыстарыны

ң 

формулаларын  

таңдау арқылы  

«Магний», 

«Кальций» 

топтарына 

бөлінеді. 

 

 

Қойылған 

сұрақтарға 

жауап береді. 

 

 

 

 

 

 

 

Берілген 

суреттер 

арқылы бүгінгі 
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     Магний      Кальций 

 

 

 

 

 

“Білгенге 

маржан”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бекіту 

“Артық 

болмас 

білгенің”  

 

 

 

 

Қызығушылығын ояту: 

«Миға шабуыл» 

 
Берілген суретке қарап бүгінгі сабақтың тақырыбы ашылады. 

 

Химиялық қасиеттері: Сілтілік металдарға қарағанда кальцийдің 

химиялық белсенділігі аздау, ал магнийдікі одан да төмен. Химиялық 

реакцияларда олар белсенді тотықсыздандырғыштар. Жай заттардан 

бейметалдар, ал күрделі  заттардан су, қышқылдар, тұздар, оксидтер 

олар үшін тотықтырғыштар бола алады.  

Жай заттармен әрекеттесуі. 

      

       +Cl2                       +S                                    +N2                                         + O2                                 

+H2 

 

 

CaCl2   

MgCl2               CaS                            Ca3N2 

                     MgS                          Mg3N2   

                                                                                           CaO                       

CaH2 

                                                                                           MgO                       

MgH2                                                                     

 

Күрделі заттармен әрекеттесуі. 

                                                                     Қ. анықтау 

   +H2O                            +Ti Cl4                   +NaOH 

 

    MgO +H2                              +Ti                    Mg (OH)2 

                                                                           

 

Қолданылуын топтастырады. 

 

 

 

 

сабақтың 

тақырыбын 

анықтайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейнематериалд

ағы 

лабораториялық 

тәжірибелермен 

танысады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынд

ы 

«Бәрін 

білгім 

келеді» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау 

 

                                                    

 

Магний, кальций  қосылыстары: 

CaCO3      CaO    Ca(HCO3)2      Mg3N2,      Mg3(PO4)2,   MgS,   CaF2 ,    

CaH2, MgCO3,    
CaSO4*2H2O,   CaCl2,     CaSO4, KCl* MgCl2* 6H2O,    MgCO3 *CaCO3,    

CaS,  Mg 2SiO4 

MgH2   Ca3(PO4)2 ,  Ca(OH)2,      Mg (OH)2 Mg(HCO3)2,    MgCl2 , 

3MgO*2H2O*2SiO2           

 

«Топтастыр» 

CaCO3, CaO, Ca(HCO3)2, Mg3N2, Mg (OH)2, Mg3(PO4)2, MgS, CaF2, 

CaH2, MgCO3, Ca(OH)2, MgSiO3, CaС2  

 

 

«Алма теру»  

 

2Са +  ? = 2СаО                               ? + Cl2 = MgCl2  

Са + 2С = ?                                       Mg + ? = MgS 

Ca + НNO3 = ? + H2↑                       Mg + H2 = ? 

Ca + ? = Ca SO4 + H2↑ 

 

«Сәйкестендір» 

Кальций ионы жалынды                                                       Ғаныш 

Барий ионы жалынды                                                           Магний 

Кальций минералы                                                                Кальций  

гидроксиді 

Сумен қыздырғанда ғана әрекеттеседі                                Жасыл 

Сөндірілген ізбес немесе әкті су                                          Сарғыш  

 

«Эстафеталық ойын» 

 

Са             СаО               Са(ОН)2                  Са(NO3)2 

 

«Кім зерек» 

а) Са(НСО3)2 құрамындағы кальцийдің массалық үлесін табыңыздар. 

ә) 50г әктас ыдырағанда неше грамм кальций оксиді түзеледі? 

 

 

РАФТ: 

 «Мен-аққұба, мырза жігітпін (металды жігітке теңедім)».  ″Менің 

атым - кальций. Мырзалығым сол, өзімнің электрондарымды беріп, 

өз беделімді арттырамын. Мені қарсы көшедегі қосымша үйде 

тұратын «Күміс» мырзаға ұқсатады. Ол №29 үйде тұрады. Ал мен 

«Сілтілік жер металдар» көшесінде №20 үйде тұрамын. Біздің 

ауылды «Менделеев» ауылы деп атайды. Маған інің Магнийге 

қарағанда қаттысың деп жатады. Менің қатты мінезімді 

жұмсарту үшін 8400 С жылулық қажет етемін. Адамдар суға түсіп 

 

Төмендегі 

қосылыстардың 

ішінен 

оксидтер, 

негіздер, 

тұздарды бөліп 

жазады. 

 

 

 

Тиісті 

қосылыстарды 

анықтайды. 

 

 

 

 

 

Жауаптарын 

сәйкестіндіреді. 

 

 

 

 

 

Айналымдарды 

орындайды 

 

 

Есептерді 

тақтаға талдап 

шығарады, 

басқа 

оқушыларға 

шығару жолын 

түсіндіреді. 

 

 

 

Білім алушылар 

бүгінгі сабақ 

бойынша алған 

білімін 

қорытындылайд

ы 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үйге 

тапсырма: 

 

тазарып шығады, менде суға түскенді ұнататыным сонша, суды 

лайлап тастаймын. Судан «Сутек» ханшайымды босатып, 

бостандық алып беремін.    Ca+  2H2O            Ca(OH)2+ H2  
Сенбесеңіз, мен түскен суға сынауық төңкерсең, «Сутек» 

ханшайым сынауыққа кіре  қояды. Оны көзбен көру мүмкін емес, өте 

жеңілтек, дауысы ащы бикеш(бейметалды ханшайымға теңедім). 

Шоқтанған шыраны  көргенде, қорыққанынан  «па» деп айқайлап 

жібереді. Мен басқаларға бостандық алып берсемде, өзім үйімнен 

сыртқа шығуға қорқамын. «Неге қорқасың?» десеңдер.., мен ауадан 

қорқамын, сыртқа шықсам болды денем  қатпарланып шыға келеді. 

Сондақтан,  мен ақ құба өңімді сақтау үшін керосинге түсіп 

отырамын.″  

РАФТ: «Менің атым –магний, мен тіршіліктің тірегімін..., менсіз 

фотосинтез үрдісі жүруі мүмкін емес, жасыл өсімдіктердегі 

хлорофилдің құрамды бөлігі болып табыламын. Адамдар ағзасына да 

қажетпін, олардың жұдырықтай жүрегінің бұлшық еттерін 

шынықтырамын. Жүйке ұлпалырының жұмысын жақсартамын. 

Сөйте тұра, менің салмағым аз, «Мыс» мырзадан 5 еседей, №13 

үйдегі «Алюминий» мырзадан 1,5 есе жеңілмін.          

Мен тіршіліктің тірегімін, менсіз тірі ағзаларда химиялық үрдістің 

жүруі мүмкін емес. 

 

Сабаққа белсене қатысқан оқушыларды бағалаймын. 

 

    

 
 

Кальций, магнийдің химиялық қасиеттері 

 

 

Үйге берілген 

есепті белгілеп 

алады. 

Ресурстар 1. Жаратылыстану бағытына арналған химия пәні оқулығы. Н.Нұрахметов. Алматы 

"Мектеп" 2014 

2. Интернет көздері, химия мектепте журналы 

3. Интернет: лабораториялық тәжірибелер ссылка: https://youtu.be/JaXQNtObObw 



 

 

   

    



            

   

 

 



 

 

 

   

 

   
             

             

             

        



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 



 



      
             

             

        

      



             

             

       
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

        

 

 

 



ЖШС «Ш.Есенов колледжі» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Органикалық химия» пәнінен  

лекциялар жинағы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақтау 2020 ж. 

 



«Органикалық химия» пәнінен дәрістер жинағы 

 

Дайындаған: Смагулова Жеміс 

  ЖШС Есенов колледжінің химия пәнінің оқытушысы 

 

 

 

Оқу бағдарламасы пәндік циклдік комиссиясында қаралып, мақұлданды 

Хаттама №___«______»________________2020 ж.  

Төрайым:   ____________  Усенова Н.С. 

 

Оқу бағдарламасы ЖШС Есенов колледжінің әдістемелік отырысында қаралып, мақұлданды 

Хаттама № ____  «_____»  _______________  2020 ж.  

 

КолледждІң әдістемелік кабинет меңгерушісі ___________ Рисбаева Р.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЖШС «Ш. Есенов колледжі» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Органикалық химия» пәнінен  

практикалық жұмыс тапсырмаларын орындау үлгілері 

және тест жинақтары 

(Оқулыққа көмекші құрал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақтау  2020 ж. 



«Органикалық химия» пәнінен практикалық жұмыстарының орындау үлгілерімен 

тест тапсырмалары. 

 

Дайындаған: Смагулова Жеміс 

  ЖШС Есенов колледжінің химия пәнінің оқытушысы 

 

 

 

Оқу бағдарламасы пәндік циклдік комиссиясында қаралып, мақұлданды 

Хаттама №___«______»________________2020 ж.  

Төрайым:   ____________  Усенова Н.С. 

 

Оқу бағдарламасы ЖШС Есенов колледжінің әдістемелік отырысында қаралып, мақұлданды 

Хаттама № ____  «_____»  _______________  2020 ж.  

 

КолледждІң әдістемелік кабинет меңгерушісі ___________ Рисбаева Р.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
             

            

 

   
             

             

             

             

             

             

             

             



             

             

             

           

     
             

             

             

    
             

             

             

             

             

             

             

  


