
1.   Түйіндеме 

 

Тегі, аты-жөні:  Туракова Гайша Алпамысовна 

 

Жеке ақпарат:  

Туған күні: 03.03.1965 

Туған жері: Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы 

Мекен-жайы: Ақтау қаласы, 33-22-61 

Телефон: +7701 6611795 

E-mail: turakova_gaisha @mail.ru 

 

Білімі:  

1983-1988 ж.ж. Ақтөбе педагогикалық институты 

Мамандығы: 

Химия және биология пәндерінің оқытушысы 

Санаты:  Жоғары  «Педагог- зерттеуші» 

Жұмыс өтілі: 33 жыл                                                  

 

2. Жеке басты куәландыратын құжат 

 
 

 

 

 

 

 

 



3. Білімі туралы диплом көшірмесі 

 

4.   Еңбек кітапшасының көшірмесі 

  

 



5. Өзінде бар біліктілік санаты туралы куәліктің көшірмесі (МОББ 14.06.2016ж №104-

нқ бұйрығымен ) 

 

6. Біліктілікті арттыру курсынан өткендігі туралы куәліктер көшірмелері 

 

 

   



            

 

   

                                                         

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                   

 

                                                                                                                                   



7. Ашық сабақ, ашық тәрбие сағаты, сабақтан тыс шаралар жоспарлары 

Ш.Есенов атындағы КМИТУ көпсалалы колледжі 

 

«Келісілді»         «Бекітемін»  

Әдіскер        Директордың ОІЖ орынбасары 

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

«______»_______ 2020 ж.     «______»_______ 2020 ж. 

 

Колледжішілік ашық сабақ жоспары 

 

Пән:     Жалпы химиялық технология 

 

Тақырыбы: «Күкірт қышқылының қасиеті, қолдану және өндіру әдістері» 

тақырыбын қорытындылау 

 

Мамандығы:   Химия технологиясы және өндіріс 

 

Біліктілігі:    081604 3 – Техник - технолог 

 

Курс:    ІІ 

 

Топ:     ХТП-18 

 

Дайындаған:   Тұрақова Ғ.А.; арнайы пәндер оқытушысы  

 

 

Сабақтың тақырыбы: «Күкірт қышқылының қасиеті, қолдану және өндіру әдістері» 

тақырыбын қорытындылау. 

 

Сабақтың мақсаты: а) білімділік: «Күкірт қышқылының қасиеті, қолдану және өндіру 

әдістері» тақырыбына жаттығу жұмыстарын орындау, есептер 

шығару біліктілігін нығайту. 

ә) тәрбиелік: өз білімдерін бағалап, бірлесіп жұмыс жасауға 

ізденімпаздыққа және қоршаған ортаны сүюге тәрбиелеу 

б) дамытушылық: Күкірт қышқылын өндірудің тәсілдерін меңгере 

отырып, реакция теңдеулерін жазу, есеп шығару қабілеттерін 

дамыту. Ой шақыра білу, жеке, жұптасып топпен тапсырмаларды 

орындауға 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, цехтарға бөлу 

2. Оқу-құралдарын тексеру 



ІІ. «Күкірт қышқылының қасиеті, қолдану және өндіру әдістері» тақырыбын қорытындау 

тапсырмалары  

1. «Ғажайып шар» (студенттерге сұрақ беріледі, жауабы дұрыс болмаса, шар ауаға ұшып кетеді)  

     

       
          

а) Күкірт қышқылының физикалық қасиеттері қандай? 

б) Күкірт қышқылы өндіру әдістері қандай? 

в) Күкірт қышқылы концентрациясына қарай неше түрге бөлінеді? 

г) Күкірт қышқылын контактілі әдіс бойынша өндірудің 3 сатысы қандай? 

д) Нитроза әдісі қандай оксидтер қатысумен жүреді? 

 

2. «Ойлы болсаң, ойлап көр» 

(студенттерге үлестірме қағаз түрінде, қауіпсіздік белгілері беріледі) 

1. Топтық жұмыс. Қауіпсіздік белгілерді жазу 

1-Цех 

 Белгілер Сипаттамасы 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 



2-Цех 

 Белгілер Сипаттамасы 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

3- Цех 

 Белгілер Сипаттамасы 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 
 

 

4 

 

 



5 

 

 

 

 

 

3. «Кім тапқыр» (Ситуациялық жағдаяттар) 

1. Сіз өндіріске өз мамандығыңызбен жұмыс жасап жүрсіз, өндірістік аймақта тыйым салынған 

жерде темекі тартып тұрғаныңызды техқауіпсіз басшысы көріп қалды? Сіздің іс-әрекетіңіз. 

Қандай жауапкершілік түріне жатады? 

2. Зертханада жұмыс кезінде қолбағың қолыңа кең болып, қолыңнан пробирка түсіп кетіп, 

пробирка сынды. Ішіндегі қышқыл шашырап көзіңе тиді. Алғашқы көмек қандай және одан 

кейінгі сіздің іс әркетіңіз қандай? 

3. Зауытта апатты оқиға болады. Іс жүзінде барлық дерлік ұжым мерзімінен тыс жұмысқа 

тартылды. Өндірістік тәжірибеде жүрген он жеті жасар Нұржанға жұмыста қалуға талап 

қойылды. Мерзімінен тыс жұмыстан бас тартса, оныкі заңды ма әлде заңсыз бола ма?. 

(Он жеті жасар Нұржанға әкімшіліктің талабы орынды немесе орынсыз? Неге? Дәлелде) 

 

4. «Ойы озық тұлға» (студенттерге үлестірме қағазға күкірт қышқылын контакт әдісімен 

өндірудің  схемасын ажырату).  

І цех – Күкірт қышқылын өндірудің 1 сатысы 

ІІ цех – Күкірт қышқылын өндірудің 2 сатысы 

ІІІ цех Күкірт қышқылын өндірудің 3 сатысы 

 

 
 

5. «Детальдарын қосу» әдісі – қалып қойған қосылыстарды тауып, реакция теңдеулерін 

аяқтаңдар. 

 

І  -цех 

S → SO2 → ? → H2SO4 → FeSO4 → ? 

 

2 - цех 

S →  ?  → SO3 → ? → ВаSO4 

        ↓ 

     Na2SO3 

 

3 –цех  

H2SO3 → SO2 → ? → H2SO4 → К2SO4 



     ↓ 

     ? 

6. «Зерек болсаң» әдісі 

І цех 

234 г натрий хлоридіне күкірт қышқылымен әсер еткенде түзілген хлорсутегінің массасы қандай? 

 

ІІ цех 

Күкірт қышқылының 16 г ерітіндісі барий хлоридінің ерітіндісімен әрекеттескенде түзілген 

тұнбаның массасы қандай? 

 

ІІІ цех 

Құрамы сутегі – 2,4%, күкірт – 39,1%, оттегі – 58,5% болатын қосылыстың молекулалық 

формуласын табыңдар? 

+-8 

ІІІ. Қорытындылау 

 

 
ІV. Кері байланыс 

 

 
 

V. Үйге тапсырма: Күкірт қышқылының қолданылуы туралы жазып келу. 

    Берілген сөздерді пайдаланып, сөйлемдер құрастыру:. 

Олеум. Нитроза. Күкірт қышқылы. Пирит. Конц.күкірт қышқылы. Азот қышқылы. Контакт. 

Күкірт ангидириді. Күкірт (VІ) оксиді. Купорос майы. Нитрозил күкірт қышқылы. Күкірт (ІІ) 

оксиді. 

 

VІ. Бағалау 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЖШС «ЕСЕНОВ КОЛЛЕДЖІ 

 

 

«Келісілді»         «Бекітемін»  

Әдіскер        Директордың ОІЖ орынбасары 

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

«______»_______ 2020 ж.     «______»_______ 2020 ж. 

 

Колледжішілік ашық сабақ жоспары 

 

Пән:     «Анатомия, физиология және балалар гигиенасы» 

 

Тақырыбы:                           «Тірек-қимыл жүйесі» тарауын қорытындылау 

 

Мамандығы:   Бастауыш білім беру мұғалімі 

 

Біліктілігі:    010503 3- Бастауыш мектепте ағылшын тілі мұғалімі 

 

Курс:               ІІ 

 

Топ:     НО-19 

 

Дайындаған:   Туракова Г.А. химия және биология пәндерінің            

                                                                                                                          оқытушысы 

 

Сабақтың мақсаты: 

 

• Білімділік:   Студенттердің  анатомиядан өткен тараулар бойынша білімдерін саралау 
алған білімдерін бекіту, тереңдету, жан-жақты мәлімет беру, толықтыру және қорыту; 

• Дамытушылық: Студенттердің логикалық ойлауын, сөйлеу қабілеттерін түйсігін, дүние 
танымдығын дамыту,танымдық қабілеті мен пәнге деген қызығушылықтарын арттыру; 

• Тәрбиелік: Студенттерді бірлікке, ұйымшылдыққа, адамгершілік жақсы қасиеттерге 

баулу, өз бетінше ізденіп, білім алуға дағдыландыру және тәрбиелеу; 

• Сабақтың әдісі: топтық жұмыс, ой қозғау, сұрақ - жауап. 
Сабақтың көрнекілігі: слайдтар, әр түрлі тапсырмалар 

I.Ұйымдастыру. 

Студенттерді топқа бөлу, сабаққа назар аудару 

ІІ.Сайыс кезеңдері: 

1- кезең: Сергіту сәті 

2- кезең: Тест беру  

3-кезең: Тұлғаларды тани біл, суреттер сөйлейді 

4- кезең: Жұмбақтарды шешу 

5- кезең: Блиц сұрақтар 

6- кезең: Жеке жұмыс,  

7- кезең: Қорытынды 

 

Сабақтың эпиграфы: 

Біліп айтқан сөзге құн жетпейді, 

Тауып айтқан сөзге шын жетпейді. 

Өзің білмесең, білгендерден үйрен, 

Үйренгеннен ештеңең кетпейді. 

                                                                  Төле би 

 

  Сергіту сәті: МИККИ МАУС –баскетболист ойыны (Топ студенттеріне баскетбол 

добын торға сұрақтарға жауап беру арқылы ынталандыру). 



1. 1см теріде қанша ауырсыну рецепторлар бар? 100 

2.Тілде орналасқан дәм сезу рецепторлары қалай аталады? Тіл бүртіктері 

3. Тілдің ең ұшы қандай дәмді сезеді?  тәтті 

4

.

Қауіппен күресуді жеделдетудің маңызды сигналы қалай аталады? ауырсыну 

 

Тест сұрақтарын беру: 

1. Тері-бұлшық ет сезімінің аймағы мидың қай бөлігінде орналасқан? 

а) Жүлгенің артында; б) Самай бөлігінде; в) Иірімде; 

2. Дәм сезу рецепторлары қандай заттың дәмін сезіп, қабылдай алады? 

   а)Суда еріген заттың;  б)Құрғақ заттың;   в)Қатты заттың 

3. Иіс сезу рецепторларының орналасқан жері- 

а)Мұрын қуысының төменгі бөлігі;  б) Мұрын қуысының жоғарғы бөлігі; в)Мұрын 

қуысының алдыңғы бөлігі 

4. Үлкен ми сыңарларының дәм сезу аймағы орналасқан бөлігі- 

  а)Орталық ми;   б) мишық;  в)самай 

 

Тұлғаларды таны 

1.    ..........           1849-1936) — орыс ғалымы, бірінші орыс Нобель сыйлығының 

лауреаты, физиолог, жоғары жүйке қызметін және жүйке тізбектерін қалыптастыру 

ғылымын жасаушы; Ресейдің ең ірі физиологиялық мектебінің негізін қалаушы.  Адамда 

бірінші сигнал жүйесімен (бұл жануарларда да болады) қатар, екінші сигнал жүйесі 

(сөйлей, жаза алатын қабілет) болатынын дәлелдеп берді.  

2.   ...............           (1829-1905) -  физиологияның атасы деп санайды. Қанда еріген газды 

алғаш рет зерттеген ғалым. Орталық жүйке жүйесіндегі тежелу үдерісін ашқан. 1863 

жылы «Ми рефлекстері»  еңбегін жарыққа шығарды 

 

Суреттер сөйлейді.  

 

Жұмбақты шешу: Топтарға екеуден 

1.Дәнекер ұлпадан тұратын орманы  бар, 

Қозғалмайтын сүйектен жасалған қорғаны бар. 

Ақыл-ойыңның қорғаны 

Бұл қай сүйек болғаны? 

       2.Қақпақтай екен деп те сипаттайды, 

        Ауа райын да кейде болжайды. 

        Пішіні үшбұрышты, өзі жалпақ 

        Жауабын кім бар екен мұның таппақ? 

1..Қазақша күресте бар әдісі, 

Халқымның қадірлі мүше асы.  

Атқа отыруда да кездеседі есімі 

Аташы осы сүйекті ... 

       2. Бірінің үстінде бірі тұрады, 

          Дәл ортасы жұлынның тұрағы. 

          Төрт жерден иілім жасайды, 

          Кім біледі мұның жауабын? 

 

Блиц сұрақтар: І топқа 

                 1.Омыртқалардың саны неше?                   33-34 

     2. Адамдағы қабырға саны нешеу?              12 жұп 

     3. Құйымшақ омыртқалардың саны              4-5 

     4. Адам қаңқасы неше сүйектен құралған?   200 

     5. Омыртқа жотасы неше иілімдерден тұрады?  4 

     6. Сүйек қандай ұлпалардан тұрады?            дәнекер 

 

Блиц сұрақтар: ІІ топқа 



     1. Сүйектер неше топқа бөлінеді?                  3 

     2.  Иық белдеуінің сүйектері                           жауырын, бұғана              

     3.  Мойын омыртқасының саны                       7 

     4. Арқа омыртқасының саны                           12 

     5. Бел омыртқасының саны                             5 

     6. Сегізкөз омыртқасының саны                     5            

 

Үш тілді меңгеру: топқа екеуден 

 1.  . . ауырса жан қорқар ( Бас – голова – head ) 

2. Қотыр . . . жұғады 

 Таз тақиядан жұғады ( Қол – рука- hand ) 

3. . . . үлкен сыйғанын киеді 

 . . . кіші сүйгенін киеді    ( Аяқ - нога - foot ) 

4. Сөз . . . өтеді  

 Таяқ еттен өтеді    (Сүйек - кость - bone ) 

 

Топтарға жеке жұмыс беру. (Кесте толтыру) 

1-тапсырма. 

С

ы

з

ы

қ

т

ы

қ

 

д

и

к

т

а

н

т

Дұрыс жауапқа «+», ал қате жауапқа  «-» таңбасы қойыңыздар. 

1.Сколиоз – омыртқа жотасының бір бүйіріне қисаюы.   « + » 

2. Мойын омыртқаның саны – 8    « - » 

3. Буын құздама ауруынан зақымданады.   « + » 

4. Қаңқаның дамуына А дәрумені әсер етеді.   « - » 

5. Мешел ауруы Д дәруменінің жетіспеуінен болады.   « + » 

6. Жамбас  сүйектері қозғалмалы байланысқан.   « - » 

7. Ұзын сүйектер жілік деп аталады.   « + » 

8.  Жұлын омыртқа өзегінде орналасқан. «+» 

2-тапсырма. 

А) Әріптерді дұрыс орналастырып, терминдерді атау  

1. И  Д  Н  Е  Д  Т  Р 

2. С  А   К  Н  О 

3. Л Е Ф К С Ф С Р Е 

4. А И С П Н С 

Ә) Берілген сөйлемдер бойынша көп нүкте орнындағы сөйлемдерді толықтырыңдар: 

1. … рефлекс,....... - ағзаның ішкі немесе сыртқы …… тітіркендіргіштер ….. әсеріне 

орталық жүйке жүйесінің қатысуымен қайтаратын жауабы.. 

      2.   дендрит… - ағаш бұтағы тәріздес тармақталған нейроциттің  (жүйке жасушасы)      

      …… қысқа.. өсіндісі.  

      3.   ... синапс,....... - бұл екі нейрон сигналдарын  жіберуге және қабылдауға       

        жақындаған    ……... аймақ 

4. …… аксон,….- цитоплазмасында протеин түзуші органеллалары 

болмайтын нейроциттің  жіп тәрізді …….. өсіндісі. 

(ұзын,  синапс,  тітіркендіргіштер,   қысқа,   аксон,   аймақ,   рефлекс, 

дендрит ) 

 

Қорытынды. Бағалау. 

Үйге тапсырма. Тірек-қимыл жүүесінің гигиенасы туралы жазып келу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ш.ЕСЕНОВ АТЫНДАҒЫ КМТжИУ КӨПСАЛАЛЫ КОЛЛЕДЖІ 
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Интербелсенді сабақ 

Химия сабақтарында танымдық,  іс-әрекет белсенділіктерін арттыру. 

 

                                                Туракова Г.А.-  химия пәні оқытушысы 

                                              Жумагалиева Р.С.– қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқытушысы 

 

 

   Мақсаты: білім алушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру және логикалық ой-

өрісін дамыту, өз бетімен ізденуге, шапшаңдыққа, тапқырлыққа үйрету, жеке тұлғаны белсенді  

іс-әрекеттер арқылы дамыту. 

Кіріспе.  

Ғажайып нәрсе химия, 

Тұңғиық сыры әр алуан. 

Жоғалып бір зат зым-зия, 

Жаңалып бірі жаралған. 

Өмірдің бірақ керегін 

Осылар тауып берер ме? 

Табар ма ешкім дерегін, 

Телмірмей, сірә, тереңге? 

                                       Ғ.Орманов 

Тапсырмалар: 

1-тапсырма. «Оза шауып, бәйге алғайсыз» 

І

 

т

о

п

:

. Өзім газбын, менімен демаласың, 

   Жоқ болсам, ауа жетпей қиналасың.  

(оттегі - кислород - оксигениум) 

 

2. Осы затпен ескі үйді аластайды, 

   Түріне қарасақ, алтынға ұқсайды.           (күкірт - сера - сульфур) 

 

3. Өзі ауыр металға жатады, 

    Емшілер қорықтық құюға жаратады. 

     (қорғасын-свинец-плюмбум) 

 

4. Өзі жылтыр күмістей, жеңілдігін ескерсең, 

   Жұмсақтығы тағы бар. 

   Пайдаланар жері табылар.                                                                  (алюминий – алюминий) 

ІІ топ: 

1. Арпа бидай ас екен, 

Алтын....... тас екен.        (күміс - серебро - аргентиум) 

 

2. Ең жеңіл элемент болып саналады, 

Периодтық жүйе осыдан бастау алады.  

(сутегі - водород - гидрогениум) 

 

3. Сым болып ұзақ созылып, 



Өзкізем тоқты бойдан мен. 

Жеткізіп әнді, хабарды, 

Риза етем көпті мен.        (Мыс - медь - купрум) 

 

4. Тіршілікті ешқашан қолдамайды 

Сондықтан ол ауаның көп бөлігін құрайды.  

(азот - азот - нитрогениум) 

2-тапсырма.  «Қиыннан қиыстырар ер данасы». 

І топ: 

1. АЛКУЛЕМО –                                  Молекула  

2. ТЕРТІЛІСЛІКТІРЭЛЕК -              Электртерістілік   

3. ГЕНОКИУМСИ –                                  Оксигениум 

ІІ топ: 

1. ТІККОЛЕНТВАЛ –                  Коваленттік  

2. ГЕНГИИУМДРО –                  Гидрогениум  

3.ДОМИЯТЕРЭНЛЫҚ –            Эндотермиялық 

  3-тапсырма. «Ортаға түсіп, ой жинау». 

    Буындарды дұрыс орналастырып,  сөйлем құрастыру. 

    Татреактив қолмайды ұскөртауға, дәм тердітып інуге болмен. 

4-тапсырма. «Басшыдан білгір болар ма?»  

Топ басшыларына зымыран сұрақтар.  

1.Бірінші бөлігім көп емес, екінші бөлігім - тілсіз жау. (Азот) 

                    

2. Бірінші бөлігім - «алда бол» деген бұйрық рай, екінші бөлігім - сан есім.                                                                  

(Озон) 

3. Бірінші бөлігім-  тасқын су, екінші бөлігім - мал құлағына салатын белгі.                                                                     

(Селен)  

                                                   

4. Бірінші бөлігім «қабылда» деген сөздің мағынасын береді, екінші буыным шараппен улану 

деген мағынада.     (Алмас) 

                                                                                                         

5. Жазылуым бойынша оқысаңыз, элементпін, керісінше оқысаңыз, өткізгішпін.                                            

(Мыс - сым) 

6. Неліктен мені аспан тасы деп атайды?                 (Темір)  

5-тапсырма. «Тіл-сындырайық» 

І топ. 

1 ... қызғанда соқ.                                                        (Темір-железо) 

2.Тағасының ... мақтанба, атыңның жүрісіне мақтан.  

                                                                                         (Күміс-серебро) 

3.Сыйлап берген  ...  тәтті.         (Су-вода) 

4. Аз  сөз –  ...                                                                 (Алтын-золото) 

    Көп  сөз- ...                                                                 (Күміс-серебро) 

5.Батыр майданда шынығады, ... қайнауда шынығады. 

                                                                                         (Болат-сталь). 

ІІ топ. 

1.Жылтырағанның бәрі ...  емес.  (Алтын-золото) 

2.Пәлен жерде алтын бар, барсаң ... жоқ.               (Мыс -медь) 

3. Елдің көркін қыз келтірер, астың дәмін ... келтірер. 

                                                                                       (Тұз – соль) 

4. Ескі мата бөз болмас, ескі ... біз болмас.      

                                                                                   (Темір – железо) 

5. Қойдың сүті – ... .                                            (Қорғасын – свинец) 

6-тапсырма. «Баспалдаққа  бас қадам»   



 
7-тапсырма.  

Химиялық атаулармен байланысты әдеби шығармаларды және олардың авторларын атаңыздар. 

1.  . . . қылыш.                  (І.Есенберлин) 

2.  . . . қалай шынықты. (Н.А. Островский) 

3.  . . . қоңырау.                 (Қ.Мырза Әлі) 

4.  . . . салт атты.              (А.С.Пушкин) 

8-тапсырма. «Химиялық бәйге» 

І топ.  

1. Дәнекерлеуде қолданылатын және карбидтен алынатын газ?                                                  

(Ацетилен) 

2. Ас қорытуға қажетті асқазанда кездесетін қышқыл?                                                                                                                             

                                                                            (Тұз қышқылы) 

3.   Алма кесегінің қараюы қандай металдың тотыққандығын көрсетеді ?                                 

(Темір ) 

4. Жейдені ағарту үшін сұйықтық құрамында болатын бейметалл?                                                                   

(Хлор)    

5. Медицинада, сүйек сынғанда таңуға пайдаланатын химиялық қоспа?                                                    

(Гипс) 

6. Тұрмыста қолданылатын газ 

ІІ топ.  

1. Адам ағзасында қай элементтің жетіспеуі тіс кариесін тудырады?                                    

(Фтор) 

2. Өмір мен ойдың элементі?                        (Фосфор) 

     

3. Ауаның 78 пайызын құрайтын газ?          (Азот) 

4. Қай элементтің таңбасы айдаһар белгісіне ұқсайды?                                                         (S 

күкірт) 

5. Калий перманганатының тұрмыстық атауы?               

                                                                       (Марганцовка) 

6.   Аммиактың судағы ерітіндісі?         (Мүсәтір спирті) 

«Жеті ғаламшар»  

                XVI ғасырға дейін алхимиктер жеті металды ғана біліп, олардың аттарын сол кезде 

белгілі болған жеті планеталардың аттарымен атаған. Мысалы: алтын - Күн, күміс - Ай, мыс - 

Венера, темір - Марс, қорғасын – Сатурн, сынап – Меркурий, қалайы – Юпитер 

Білгенге маржан 

Білімдіден не пайда, 

Білгенін көпке айтпаса. 

Үйреткеннен не пайда, 

Қайырымы қайтпаса. 

Қорытынды. 

 

 

 
 

 

 



«Есенов колледжі» ЖШС 
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Колледжішілік ашық сабақ жоспары 

 

Пән:     Жалпы химиялық технология 

 

Тақырыбы: Мұнай. Мұнайды өңдеу. 

 

Мамандығы:   Химия технологиясы және өндіріс 

 

Біліктілігі:    081604 3 – Техник - технолог 

 

Курс:                ІІІ 

 

Топ:     ХТП-18 

 

Дайындаған:   Тұрақова Ғ.А.; арнайы пәндер оқытушысы  

 

 Сабақтың  білімділік мақсаты:  

   Көмірсутектердің қоспасы мұнайдың құрамы және мұнайдан алынатын өнімдер  мен  оларды 

физикалық және химиялық әдістермен өңдеу  туралы  түсінік беру. Диалог арқылы сыни 

тұрғыдан  ойлауды қалыптастыру. 

   Сабақтың дамытушылық мақсаты:  

  Әр түрлі тапсырмалар арқылы студенттердің ойлау қабілеттері мен пәнге қызығушылықтарын 

арттыру. 

  Сабақтың тәрбиелік мақсаты: 

 Студенттерді  ұқыптылыққа, жауапкершілікке,  уақытты үнемді пайдалануға, тез ойлауға  

тәрбиелеу.  

  Сабақтың түрі:  Аралас сабақ 

  Сабақтың әдісі:  Сұрақ - жауап, ой  қозғау, сыни тұрғыдан ойлау, семантикалық карта, есеп 

шығару 

   Сабақтың  көрнекіліктері:    Слайдтар, суреттер, тірек – сызбалар, презентация,  макет,  

Қазақстан  картасы. 

Пәнаралық байланыс: география, биология 

Сабақтың  құрылымы: 

1.Ұйымдастыру кезеңі. (1 мин.) 

2. Ой қозғау.  (2 мин.) 

3. Жаңа сабақты түсіндіру (15 мин) 

4. Бекіту. (25) (жұптық жұмыстар, деңгейлік тапсырмалар, картамен жұмыс, сұрақтар мен 

тапсырмалар) 

5. Үйге тапсырма. Бағалау (2 мин) 

І.Ұйымдастыру кезеңінде  студенттерді түгендеу,  сабаққа  зейіндерін  қалыптастыру. 

ІІ. Ой қозғау.  

Жалпылама  сұрақтар беру: 

1) Отынның қандай  түрлерін  білесіңдер? 

2) Қатты отындарға не жатады? 

3) Табиғи газдар мен олардың құрамы?  

      5)   Сұйық отынға не жатады?  

      6)   Мұнайдың физикалық қасиеті қандай? 



ІІІ.Жаңа сабақты түсіндіру: 

                       Мұнай құрамы. Мұнайды өңдеу әдістері .  

      Мұнай – әр түрлі көмірсутектердің қоспасы. Құрамында негізінен, көмірсутектер, азотты, 

оттекті және күкіртті қоспалардан, минералдық тұздардан және т.б. күрделі затттардан тұратын 

қоспа. 

    Мұнайды өңдеу әдістері негізінен  екі түрлі болады: физикалық және химиялық.  

    Физикалық әдісте  мұнайды айдау бұл мұнайды жеке фракцияларға бөлу, яғни қыздыру 

арқылы молекулалық масалары әр түрлі көмірсутектерге жіктейді.  

    Химиялық әдісте крекинг – молекулалық массалары ауыр көмірсутектерді бөлшектеу арқылы 

жеңіл көмірсутектер алу және риформинг – көмірсутектерді ароматтандыру. 

    Мұнайды айдауға арналған қондырғы: түтікті пеш пен ректификациялық колоннадан тұрады. 

Түтікте пеште мұнай құбыр арқылы келіп,  350 С-қа дейін мазут немесе газбен қыздырылады. 

Ректификациялық колоннада көлденең орналасқан тәрелкелер болады, оларда қалқанды тесіктер 

жасалған. Көмірсутектер буы  тесіктерден өтіп, қалқанға соққанда, ауыр көмірсутектер  

конденсациялып кері ағады.  Жеңіл көмірсутектер буы қалқан мен тәрелке арасындағы  

саңылаудан жоғарыға өтеді. Осылайша әр тәрелкеде молекулалық массаларының шамаларына  

қарай фракцияларға жиналады. 

   Мұнайды айдауға арналған қондырғы:    а)Түтікті пеш   б) Ректификациялық мұнара 

Мұнайдан алынатын өнімдер: 

1. Бензин-қайнау темп.  40—180 °С құрамында С6 — С10     Бензин құрамында 100−ден аса жеке 

қосылыстары, алкандар, циклоалкандар  және алкилбензолдар болады. 

2. Реактивті отын (лигроин) қайнау температурасы 150—250°С құрамында С8 –С14 

3. Керосин  қайнау температурасы  110—300 °С құрамында  С7— С14 

4. Дизель отыны   қайнау температурасы 200—330 °С  құрамында     C13— C18 

5. Жағар май (соляр майы) қайнау температурасы 340—400°С құрамында C18 — C25 

  Мұнай өнімдерін крекингілеу 

   Мұнай  өнімдерін белгілі бір қысымда үлкен молекулалы көмірсутектерді қайта өңдеу арқылы 

бензинді құрайтын кіші молекулаларға айналдыру  крекинг деп аталады. 

 «Крекинг» ағыл. cracking - ағыл. бөлшектеу дегенді білдіреді. Крекинг процесін алғаш орыс 

ғалымы В.Г.Шухов ұсынды. 

    Крекингтің екі түрі бар:  

   1) Термиялық крекинг – мұнай өнімдерін 470-550С -та қыздыру  арқылы жүргізіледі.  Крекинг 

бензин құрамында тікелей айдау әдісімен өндірілген бензинмен салыстырғанда ароматты 

көмірсутектер біршама көп болады. Бұл әдіспен автомобиль  бензиндерін өндіреді, құрамында 

қанықпаған көмірсутектер (алкендер) көп түзіледі. Алкендердің көп болуы бензиннің 

тұрақтылығын төмендетеді. 

     Термиялық крекинг бензинінің детонациялық тұрақтылығы жоғары болады. Бұндай 

бензиннің октан саны шамамен  70. Термиялық крекинг газы жоғары және жоғарғы емес 

көмірсутегілерінің қоспасы; этан, этилен, пропан, пропилен, бутан, бутилен, пентан және 

басқалар. Бұлар химиялық синтездеуге шикізат ретінде қолданылады. Крекинг қалдықты қазанға 

отын ретінде пайдаланады. Термиялық крекингтің бір түрін пиролиз деп атайды. Керосин немесе 

басқа мұнай өнімдері пиролизі - бу фазалы крекинг бұл 650-750ºс атмосфераға жақын қысымда 

жүргізіледі. Процесстің жоғарғы температурасы газ тәріздес өнімдердің көп мөлшерде пайда 

болуына әсер етеді. Бұл өнімдерде этилен және көмірсутегі, иісті көмірсутегі мол болады, оларды 

органикалық синтезге шикізат ретінде пайдаланады.  

    2) Катализдік крекинг – 450-500С-та және катализатор (алюмосиликаттар) қатысында 

жүргізіледі. Алынған бензиннің октан саны жоғары болады, бензинмен бірге газ тәріздес 

көмірсутегі көп алынады. Процесс жылдам жүреді, алкендер аз түзіледі. Алынған бензин 

детонацияға төзімді болады.  Катализ процессі келесі кезеңдерден тұрады: алғашқы заттар 

катализатордың үстіңгі қабатында диффузияланады, олар катализаторда адсорбцияланады, 

крекинг өнімдері пайда болады. Катализатор түйіршіктерінің көлемі кіші болған сайын, 

көмірсутегінің катализатор үстіндегі адсорбция кезеңі жай жүреді. Сондықтан көмірсутегінің 

жеке топтарының крекинг кезеңдерінде  адсорбциялық қабілеттері анықталады 

     Риформинг – мұнай мен мұнай  өнімдерінің құрылымын өзгерту әдісімен өңдеу 

әдісі.Катализдік риформинг кең таралған. Бұл процессте катализатор ретінде алюминий 



тотығына жағылған платина қолданылады. Процессте сутегі қатысады, ол катализаторда 

көміртегі қабатының пайда болуын азайтады. Риформинг 480-510ºС  және 1,5·10-3,0·10 H/м² 

қысымда жүргізілсе, оның қорытындысында шикізат:  бензол, толуол, ксилол алынады. Егер 

осындай процесс 5·10 H/м² қысымда жүрсе, онда жоғары октанды бензиндер алынады. Олардың 

октандық саны этил сұйығын қоспағанда 100 −ден асады. Катализдік риформингіде сұйық 

өнімдермен қатар аммиак, метил спирті және басқа қосындыларды синтездейтін газдар да 

алынады. Катализдік риформингдегі газдың шығуы 15% дейін болады.  

ІҮ.Жаңа сабақты бекіту: 

№1Тапсырма 

а) Гексадекан С16Н34 көмірсутегінің крекинг нәтижесінде октан мен октен түзілетін реакция 

теңдеулерін жазыңдар. 

ә) октан → бутан + бутен 

б) бутан → этан + этилен 

в) бутан → пропен + метан 

№2. Сұрақтарға жауап беріңдер: 

а) Мұнайды өңдеудің қандай әдістері бар? Термиялық және катализдік крекинг деген не? 

ә) Мұнайды айдау арқылы қандай өнімдер алынады? Ол өнімдер қайда қолданылады? 

 

 

№3.. Берілген  кестені дәптерге сызып, толтырыңдар: 

 

№4. Есептер шығару: 

№1. Октанның (С8Н18) құрамындағы көміртегінің массалық үлесін есептеңдер. 

№2. а) метанның; ә) этанның; б) пропанның ауа бойынша тығыздықтарын табыңдар. 

№3. 32 г метан жанғанда бөлінетін көмірқышқыл газының көлемін (қ.ж.) есептеңдер. 

 

Ү. Үйге  тапсырма: 

1. Маңғыстау өлкесіндегі  мұнай кенорындары туралы материал дайындау 

2. Мұнайды өңдеу әдістері туралы оқып келу. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Облыстық ашық сабақ 

№ 

 

Өнімнің 

атауы 

 

Көміртек 

атомдарының саны 

 

Қайнау 

температурасы 

 

Қолданылу орны 

 

1 Бензин    

2 Лигроин 

(реактивті 

отын)  

   

3 Керосин    

4 Газойль 

(дизель 

отыны) 

   

5 Жағар (соляр) 

май 

   



Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:   

Органикалық қосылыстар жөнінде түсінік.      Колледж: «Есенов колледжі» ЖШС 

10.3 Спирттер 

 

Күні:  28.03.2022                                            Оқытушының аты-жөні: Туракова Гайша                  

                                                                         Алпамысовна 

Тобы:  ТОРА-21 

                                   

Сабақтың тақырыбы: 

                

 

Оттекті органикалық қосылыстар. Спирттер. 

Біратомды қаныққан спирттер  

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу мақсаттарына 

сілтеме) 

10.4.2.25-спирттерді функционалдық топтардың 

орналасуы және гидроксил тобының саны бойынша 

жіктеу; 

10.4.2.26-молекуладағы атомдардың өзара әсері 

негізінде спирттердің химиялық қасиеттерін 

түсіндіру; 

10.2.27-біратомды спирттерге сапалық реакция 

жүргізу; 

10.4.2.30-спирттердің адам ағзасына уытты әсерін 

зерттеу; 

Сабақтың мақсаты Көмірсутегілерді есіне түсіреді 

  Біратомды спирттерге анықтама беріп, жіктей 

алады; 

    Біратомды қаныққан  спирттердің  жалпы  

формуласын жаза алады; 

    Біратомды  қаныққан спирттердің физикалық 

және химиялық  қасиеттерін сипаттайды; 

  Біратомды спирттерге анықтама бере алады; 

  Біратомды қаныққан  спирттердің   физикалық  

қасиеттерін  сипаттай алады; 

   Студенттердің  басым бөлігі: 

 Спирттердің құрылысын ажыратады; 

   Біратомды  спирттердің химиялық қасиеттерін 

сипаттайтын  реакция теңдеулерін жазады; 

 Спирттерге қатысты тапсырмаларды өздері   

орындайды;  

 Кейбір студенттер:  

 Ж:. Спирттерге қатысты бекіту тапсырмаларын  

орындап, талдайды, жинақтайды   

Б: Спирттер туралы алған білімдері мен олардың  

адам ағзасына тигізетін әсеріне  баға береді,  

өмірмен  байланыстыра біледі; 
 

Бағалау критерийі Спирттердің  құрамына қарай жіктеп,жалпы 

формуласын,атауын   жаза алады; 

Спирттердің физикалық қасиеттерін сипаттайды; 

 Спирттердің химиялық қасиеттерін дұрыс 

қолданып, реакция теңдеулерін құрастырады, 

сапалық реакция негізінде заттарды анықтайды. 

Спирттердің химиялық  қасиеттерінің теңдеуін 

жаза алады,  есептулерде қолдана алады-

Спирттердің  қолданылуын  біледі; 



 

 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарлан 

ған 

кезеңдері 

Жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Миға 

шабуыл» 

І.Ұйымдастыру бөлімі. 

а) Студенттермен сәлемдесу, түгендеу 

ә) Өткен материалға шолу 

      Көмірсутектер 

Қаныққан ( алкандар, циклоалкандар) 

Қанықпаған (алкендер, алкадиендер, алкиндер) 

Аромат көмірсутектер (арендер бензол және оның гомолгтары) 

 

ІІ. Сергіту сәті (Қызығушылықты ояту). 

Ертегі жұмбақты шешу. 

   Ертеде бір патшаның есігінің алдына лашын  құсы дән тастап 

кетеді. Оны уәзірлеріне  беріп  ескертеді. Ол өсімдік Ертеде 

болып жайқалып өседі. Келесі жылы одан да әдемі болып өседі. 

Келесі жылы одан да әдемі болып өседі. Үш – төрт жылдан кейін 

жеміс береді, таң қалады, күтеді. Күзге таман әдемі мөлдір 

жемісті  жеп  көруге жүрексінеді. Сонан соң патшаның әмірі 

бойынша шыны ыдысқа салып қойып, біраз күнен кейін көріп, 

Интерактивті 

тақта,  слайд  

Ойлау дағдысының деңгейі қолдану 

Тілдік мақсаттар Пәнге қатысты лексика мен терминология: 

тотығу реакциясы, галогенсутек,  функционалдық 

топ, гидроксил тобы, біріншілік спирт, 

молекулааралық, молекулаішілік 

дегидратациялану, эфирлену, тотығу мен 

дегидрленуі; 

Құндылықтарға баулу Өзара көмек, бірі-бірімен дұрыс қарым-қатынаста 

болу дағдылары, сабақ барысындағы жеке, жұптық, 

топтық тапсырмалар арқылы қалыптасады.. 

 

Пәнаралық байланыс  Биология, математика, валеология 

Алдыңғы білім 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.3.3 функционалдық топ түсінігін, берілген класс 

қосылысының химиялық қасиеттерін анықтайтын 

топ ретінде түсіндіру; 

9.4.3.5 органикалық қосылыстардың негізгі 

кластары: алкандар, алкендер, алкиндер, арендер, 

спирттер, альдегидтер карбон қышқылдары, 

аминқышқылдары үшін IUPAC номенклатурасын 

қолдану 

9.4.3.18 оттекті органикалық заттардың жіктелуін 

білу; 

9.4.3.19 спирттердің жіктелуін метанол мен 

этанолдың, қолданылуын, этанолдың алынуын білу 

және қасиеттерін түсіндіру;  

9.4.3.20 метанол мен этанолдың адам ағзасына 

физиологиялық әсерін түсіндіру; 

 



одан да мөлдір сұйық пайда болғанын көрген уәзірлер патшаға 

көрсетеді. Патша тұтқында жатқан бір сорлыны әкеліп, соған 

ішкізеді. Бір кесе ішеді, екіншісін береді. Үшіншісін сұрап ішеді. 

Соңында ән салады. Бейжай күйге түседі. Ең соңында патшаның 

тағын сұрайды. Шаршап қалжырап ұйықтап кетеді. 

Ертеңіне  әлгіні шақырып сұрағанда, рахатқа батқандығын 

айтады 

   Сонда ол қандай сұйықтық ішкен?  

                     Жеміс шырыны ашығанда түзілетін шарап спиртін 

адамдар өте ертеден пайдаланады. «Спирт» сөзі латынның «spiritus 

vini» — «шараптың рухы» деген сөзінен шыққан. Шарап спиртінің 

формуласы С2Н5ОН. Жүзімнің, қанттың, крахмалдың ферменттік 

ашуы нәтижесінде түзілген бұл затты тұрмыста «спирт» деп атайды. 

                         

Сабақтың 

ортасы 
ІІІ. Жаңа ұғымды меңгерту   

  Оттекті органикалық қосылыстар. Спирттер біратомды 

қаныққан спирттер 

Оттекті органикалық қосылыстардың функционалдық топтары  

құрамында оттек болады.  

   Спирттер – құрамында бір немесе бірнеше -OH тобы болатын 

көмірсутек туындылары болып табылатын оттекті органикалық 

қосылыстар. Олардың жалпы формуласы R-(OH)n 

 

Спирттердің жіктелуі: гидроксил тобының санына 

байланысты:  біратомды, екіатомды және көпатомды. 

  

Біратомды қаныққан спирттер жалпы формуласы  СnH2n+1ОН 

(гомологтық қатары) 

СН3-ОН                             СН3ОН    метанол      ( метил спирті) 

СН3-СН2-ОН                    С2Н5ОН   этанол          (этил спирті) 

СН3-СН2-СН2-ОН            С3Н7ОН   пронанол    (пропил спирті) 

СН3-СН2-СН2-СН2-ОН   С4Н9ОН    бутанол      ( бутил спирті) 

Екіатомды спирт –этиленгликоль 

Үшатомды спирт-глицерин 

 Атаулары мен изомерлері: 

           Спирттердің изомериясы :  

 Көміртек қаңқасының құрылысына байланысты. 

 Көмірсутек тізбегіндегі гидроксил тобының орнына 

байланысты 

 Класаралық изомерлену (жай эфирлермен)  диметил 

эфирі CH3–O–CH3 

.  

 ИЮПАК халықаралық атаулар жүйесі бойынша спирттерді 

көмірсутектердің атына – ол деген жұрнақ қосып атайды. 

Функционалдық ОН тобы байланысқан ең ұзын тізбек таңдап 

алынып, көміртек атомдарын гидроксил тобы жақын 

орналасқан жағынан бастап нөмірлейміз: 

     5      4     3      2      1 

    Н3С-СН2-СН2-СН2-СН2-ОН        (пентанол-1) 

   Алынуы: 

1. Көмірсутектердің галоген туындыларынан алу: 

    С2 Н5Br + HOH    →     C2H5OH + HBr 

     бромэтан                       этанол 

2. Қанықпаған көмірсутектерді гидратациялау арқылы алу: 

     H2C= CH2 + H2O H+  →       CH3- CH2OH 

Оқулық 

М.Қ.Оспанова, 

Қ.С.Аухадиева, 

Т.Г.Белоусова 

Жалпы білім 

беретін 

мектептің 

жаратылыстану-

математика 

бағытындағы10-

сыныбына 

арналған 

оқулық. –

Алматы, 

«Мектеп», 2019. 
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Слайдтар, 

бейне 

материалдар 



      этилен                                  этанол 

3. Метанолды өнеркәсіпте алу: 

     СО + Н2    
Р.t.кат →     СН3ОН 

                                          метанол 

4. Этанолды көмірсуларды ашыту арқылы да алады: 

    С6Н12О6 
ферменттер   →   2 С2Н5ОН + 2СО2 

    Глюкоза                           этанол 

Спирттердің физикалық қасиеттері 

     Қалыпты температурада С10 –ға дейінгі спирттер сұйық, 

өздеріне тән иісі бар заттар, С11-ден бастар қатты заттар. 

Спирттерде молекулааралық сутектік байланыстын болуына 

байланысты спирттер газ күйінде болмайды. Молекулалық 

массасының артуына қарай сұйық спирттердің суда ерігіштігі 

төмендейді Спирттер – органикалық және бейорганикалық 

заттардың жақсы еріткіші болып табылады. 

 

Химиялық қасиеттері: 

|1.Спирттердің сілтілік және сілтілік жер металдармен 

әрекеттесуі:→ 

  2С2Н5ОН  + 2Na     →  2С2H5ONa  + H2 

    этанол                          натрий этилаты 

2. Жануы                         

   С2Н5ОН +3О2     →     2 СО2+ 3Н2О 

    этанол 

3. Спирттің тотығуы:  

                                                          О   

C2H5OH + CuO    →         CH3 – C   +  H2O +  Cu 

                                                          Н 

 

  этанол                                       альдегид   

(  сапалық реакция)    реакция барысында қара түсті мыс (ІІ) 

оксиді түзіліп, альдегидтің өткір иісі сезіледі. 

https://www.youtube.com/watch?v=bsPqPe68KIY 

4. Спирттердің дегидрленуі:             

СН3 – СН2 – ОН   Cu  T →    СН3  - СОН  + Н2  

 Этанол                                 этаналь 

5. Галогенсутектерімен әрекеттесуі 

С2Н5ОН + НBr   →      2C2H5Br  + H2O 

Этанол                    бромэтан 

6. Дегидратациялану: 

   Н        Н          H2SO4 конц   

     Н -    С  -    С  -  Н           →      Н2С = CH2+H2O 

              H       OH         1700 C          этилен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайдтар, 

бейне 

материалдар 
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KIY 

 

 

 

 

 



              этанол 

7.  Эфиренуі:                               

                                         Н2SO4 

    C 2H5OH  + HOC2H5    →     C2H5- O- C2H5 + H2O 

 

Қолданылуы:  
1. Органикалық заттардың ерігіштігі 

2. Экологиялық таза отын 

3. Этанол дәрі-дәрмек жасауда, зарарсыздандырғыш зат ретінде 

медицинада пайдаланады. 

4. Сірке қышқылын синтездік каучук, диэтил эфирін алуда 

қолданады. 

5.Этил спирті алкогольді ішімдіктердің құрамына кіреді. 

 

IV. Жаңа сабақты бекіту. 

    Тапсырма №1.  «Ойлы болсаң, озып көр» 

   «Сөздерді табу» бұл интерактивті әдісте қажетті сөздерді 

табу керек. 

1) Спирттер  - бұл  ... қосылыстар  

2) Шекті спирттер басқаша қалай аталады? 

3) Ең алғаш қандай спирті бар ішімдік алынды? 

4) Спирттерде болатын функционалдық топ 

5) Құрамында қанты бар заттар ашығанда қандай спирт 

түзіледі? 

 

Дескриптор 

Спирттер тақырыбына қажетті сөздерді 

тауып жазып, жауаптар береді. 

Қ/Б. смайликтер арқылы бағалау 

 

 
Тапсырма №2. «Мықты болсаң, тауып көр» 

 

Викториналық сұрақтар 

а) Спирттердің жалпы формуласы? 

ә) Біратомды қаныққан спирттердің жалпы формуласы? 

б) Этиленгликоль формуласы? 

в) Глицерин формуласы? 

г) Біратомды қаныққан спирттерге тән изомерия түрлері? 

Дескриптор 

Берілген сұрақтар бойынша спирттер 

формулаларын анықтайды. 

 

Қ/Б. «Өте жақсы», «жақсы», «жараайсың» қошеметпен  

бағаланады 

 

Тапсырма №3.  «Жүйрік болсаң, шауып көр» 

Берілген қосылыстардың атауларын жазу: 

 



СН3-СН2-СН2-СН2 – СН2  - ОН 

 

СН3-СН-СН2- СН2 -СН3 

          | 

         ОН 

 

СН3-СН- СН2   -СН2-ОН 

         | 

        СН3 

 

         СН3 

          | 

СН3-С- СН2 -  СН - СН3 

          |             | 

         СН3        ОН 

 

Дескриптор 

Берілген формулаларға жүйелеу 

номенклатурасы  бойынша спирттерге атау 

береді. 

Қ/Б. «Өте жақсы», «жақсы», «жарайсың» қошеметпен  

бағаланады 

Тапсырма №4. «Зерек болсаң, шешіп көр» 

«Кім жылдам?» 

Есептер шығару 

 1. C2H2 → C2H4→ C2H5ОН→СО2 

          2.  50 г этил спирті натрий мен әрекеттескенде қанша литр (қ.ж)  

сутек  

бөлінеді? 

 3. Этиленнің 33,6 л (қ.ж) гидраттағанда  этил спиртінің қандай 

массасы түзілетін  есептеңдер. 

 

Дескриптор 

Өзгерістерді келтіре отырып реакция 

теңдеулерін жазады. Спирттердің алыну мен 

химиялық қасиеттерін біле отырып есептерді 

шығарады. 

 

ҚБ : Смайликтермен бағалау 

  

Тапсырма: №4. 

    «СӘЙКЕСТЕНДІР» әдісі 

 

. Сәйкестік тесті 

1. 2СН3ОН +3О2      →                               А) ...         С2Н5ОNa + H2 

2. C2H5OH + CuO    →                     B) …         C4H8 + H2O 

3. C4H9OH             →                        C) …         C3H7 Br + H2O 

                                                                                     О 

4. 2C2H5OH +2 Na    →                    D) …      CH3 – C   +H2O + Cu 

                                                                                     Н 

5.C3H7OH + НBr     →                       E) …         2CO2 + 4H2O 

 

 Дескриптор 

  

Оқулық 

М.Қ.Оспанова, 

Қ.С.Аухадиева, 

Т.Г.Белоусова 

Жалпы білім 

беретін 

мектептің 

жаратылыстану-

математика 

бағытындағы10-

сыныбына 

арналған 

оқулық. –



Біратомды спирттерді химиялық 

қасиеттеріне қарай  формулаларын 

сәйкестендіріп  жазады. 

Қ.б: смайликтер арқылы бағалау 

Студенттерден валеология пәнінен спирттердің ағзаға зияны 

туралы білімдерін химиямен байланыстыру 

Алматы, 

«Мектеп», 2019 

Сабақтың 

соңы 
Рефлексия 

Не білдің?........................................ 

Не түсіндің? ..................................... 

Сен үшін сабақта не қиын?................................. 

Үйге тапсырма: 

 §86 8-жаттығу 

 

Саралау 

 

 

Бағалау Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

1. Деңгейлері әр түрлі 

студенттерді 

топтастыра отырып 

бір-біріне қолдау 

көрсету, 

ынтымақтастықта болу. 

2. Диалог құру, 

студенттерге ойлану 

үшін сұрақтарды қою 

арқылы сабаққа 

ынтасын 

шоғырландырдым.  

3. Студенттердің 

тапсырма орындау 

кезінде қарқынын 

анықтадым. 

Сабақта әр түрлі әдіс»-тәсілдер 

қолдану арқылы «Спирттер» 

туралы білім алады.  

арқылы студент  біліміне 

«мадақтау» әдісі арқылы 

бағалау жүргіздім. 

 

Химия сабағында кабинеттегі 

қауіпсіздік техникасының ережелерін 

сақтау ескертіліп отырады. 

    Қоршаған ортаны қорғау, 

көгалдандыру ұрпақтың 

жауапкершілігінде екеніне санасын 

қалыптастырады. 

Сабақ бойынша 

рефлексия 

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдірі үшін пайдаланыңыз. Өз 

сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 

Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы, қолжетімді болды ма?  

Барлық студенттер оқу мақсатына қол жеткіздіме?  

Егер студенттер оқу мақсатына жетпеген болса, неліктен деп ойлайсыз?  

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? 

Сабақ кезеңдерінде уақытты тиімді пайдаландыңыз ба?  

Сабақ жоспарынан ауытқулар болды ма және неліктен? 

Жалпы баға 

Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)? 

1: 

2: 

Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)? 

1: 

2: 

Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген студенттердің 

жетістіктері/қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не нәрсеге назар аудару 

қажет? 

 

 

 

 

 

 



«Есенов колледжі» ЖШС 

 

 

«Келісілді»         «Бекітемін»  

Әдіскер        Директордың ОІЖ орынбасары 

____________ Нурсейтова Т.К.    ____________ Жамурова А.Н. 

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

 

 

                                             Интербелсенді сабақ 

 

      «Кәсіптік білім беруде химия пәнін арнайы пәндермен байланыстыра оқыту» 

                                            Туракова Г.А -химия пәні оқытушысы                                         

                                            Джукашева Г.Г.- арнайы пәндер          

                                                                                             оқытушысы                                         

Сабақтың мақсаты: 

   Әр түрлі әдістер арқылы білім алушылардың қызығушылығын ояту, бір-бірімен белсенді 

жұмыстар жасауы және өзіндік пікір мен қарым-қатынас қалыптастыру. 

 

 Сабақтың кезеңдері: 

І. Кіріспе 

ІІ. Сауалхана (жедел жауап) 

ІІІ. Шытырман 

ІҮ. Мен кіммін?  

 

 

 

Білім деген биік шың, 

Бақытқа сені жеткізер. 

Білім деген ақылшың, 

,Қиындықтан өткізер. 

 

І. кіріспе 

 

 
ІІ.“Сауалхана”:  

1. Қай элементтің жетіспеуі тіс ауруына ұшыратады?   (фтор) 

2. Қанның құрамында болатын элемент?   ( темір) 

3. Сау адамның асқазанында қандай қышқыл бар?   (НСІ) 

4. Ең қиын балқитын металл                        (вольфрам) 

       5.   Сұйық металл                                             ( сынап) 

6.  Қоршаған орта факторларының әсерінен болатын металдың бүліну құбылысы?                

                                                                                                    (коррозия)   

II топ: 

1.Адам ағзасында сүйектің құрамына кіретін металл. (Са)                                                                           

2.  Ең қатты металл                                              ( хром) 



3. Неліктен темірді аспан тасы деп атайды?  (Метеорит)                              

4. Бұл заттың 0,9 % ерітіндісі физиологиялық ерітінді деп аталады. Адам ағзасы көп қан 

жоғалтқанда қан тамырына құйылады. Ол затты тұрмыста тамақ дайындауда қолданылады. Бұл 

заттың химиялық атауы.    ( Ас тұзы)                                                                                

5. Түркістандағы тайқазан жеті металдан құйылған, ол қандай металдар?                   

                                                                                                  ( Fe,  Zn, Sn, Pb, Cu, Ag, Au) 

6. Термометрде қолданылатын металл  (сынап) 

                                                                             

IІІ топ: 

1.Үй тұрмысында сәндік үшін қолданылатын металл? (күміс)                                                                      

2. Консерві қалбыры жасалатын металл? (қалайы)                                                                    

3. Теңіз орамжапырағы – ламинарияның құрамына кіретін, адам өмірі үшін маңызды элемент       ( 

иод) 

4. Бұл затты тамақпен уланған жағдайда таблетка түрінде қолданады. Оны қайыңды ауасыз жерде 

қыздыру арқылы алып, одан әрі өңдейді. Бұл қандай дәрі – (актив. көмір)                                                             

5. Металдар патшасы атанған        металл?  (алтын)                                                                                                              

6. Электр тогын жақсы өткізетін ақ түсті металл (алюминий) 

 

 

 

                                                                              3. “Шытырман” . 

Жазылған сөздерден химияға қатыстыларын табыңдар: 

1.Киік, темір,  бүркіт, су тасқыны, жалбыз, күн тұтылуы, інжугүл, борсық, сілті, мыңжапырақ, 

қараторғай, сел, өрт, дауыл, жауқазын, көкек, шағала, озон, қарсақ, түйеқұс, сынап, жер сілкінісі, 

боран, бор, алюминий, аю, мақта, алабота, хлор, күріш, фосфор; 

2. Қышқыл, логарим, мыс, қызанақ, тас, титан, дәрі, қияр, тау, өсімдік, марганцовка, үстел, терезе, 

күнбағыс, су, гүл, ас тұзы, сода, стакан, алма, кальций, қасық,  жылқы, күн, метан, оттек, 

дастархан, жарық, сызғыш, бозторғай; 

3.Алмас, күкірт, скандий, кен, сутегі, пеш, қант, алма, алтын, торғай, иод, саусақ, қанат, шойын,  

көз,  қалам, функция, сірке суы, кітап, азот, кремний, үйрек, металл,  жануар, ағаш, сүт 

,бейметалл; 

 

Берілген сөздерден дұрыс сөйлем құрастырыңдар: 

 1.Металдар — жоғары, заттар жылуды жақсы мен  өткізетін,  пластикалық қасиеті  

жылтыр  электр тоғы.  

2. Металдар    болып техникада материалдар маңызды табылады конструкциялық. 

3. Металдар  саланың   ұшақтың, зымыранның, болып  жабдықтардың, кемелердің түрлі негізі 

табылады электр техникалық тағы да басқа.    

1. Металдар — электр тоғы мен жылуды жақсы өткізетін, пластикалық қасиеті жоғары, 

жылтыр заттар.  

2. Металдар техникада маңызды конструкциялық материалдар болып табылады. 

3. Олар ұшақтың, зымыранның, электр техникалық жабдықтардың, кемелердің тағы да басқа 

түрлі саланың негізі болып табылады. 

. “Мен кіммін?” 

Iтоп: 

Жазда жатсаң, көлеңкесіне алады, 

Қыста жақсаң, жаның рақат табады.     

IІтоп: 

Кең әлемді кернейді. 

Көзің бірақ көрмейді. 

IІІтоп: 

Шаршап жүріп құдық қазсаң,  

Тынығып жатып не ішесің?         

Iтоп: 

Шыдасаң да алты күн ассыз мүлде 



Шыдау қиын бұл затқа екі күнге     

IІтоп: 

Ол болмаса астың дәмі кірмейді 

Кім бар екен әлемде оны білмейтін        

IІІтоп: 

Оттекті, оттексіз боп бөлінеді, 

Бәрі тек бір элементтен басталып      

Iтоп: 

Ауаны шарлап кезеді, 

Таза күйінде пайдасыз. 

Білгіш болсаң айта ғой, 

Қосылысы- өмір өзегі 

IІтоп: 

Қоссаң кірді кетіріп, 

Кисең көңіл көтеріп, 

Шыны ыдыста тұрады, 

Асханада болады.          

IІІтоп: 

Табылса бұрын там-тұмнан, 

Кәзірге көп әрбір өлкеде. 

Қымбат болды алтыннан, 

Қандай металл ертеде.          

Металлы используемые в судостроении 

Железное судостроение 

* Недостаток в хорошем строительном материале — дереве — вынудил «владычицу 

морей», Англию, почти одновременно с введением паровой машины начать постройку 

судов из железа.  

* В 1784 г. английский металлург Генри Корт получил патент на изготовление железных 

листов и фигурных полос путем прокатки их на вальцах.  

* С 1787 г., стали строить из железа баржи длиной около 20 м и грузоподъемностью 20 т 

для перевозки грузов по-каналам Англии.  

В 1818 г. в Англии строится каботажный парусник «Вулкан» из железа. (Отметим, однако, что 

первым судном из металла была карликовая подводная лодка «Тэртл», построенная в 1776 г. 

американцем Дэвидом Бушнеллом. Она имела медную обшивку на железных шпангоутах.) 

Первый в мире железный пароход 

* АаронМэнби» грузоподъемностью 116 т (1821 г). 

* В 1822 г. первый железный пароход «Аарон Мэнби», железный корпус, длиной 36 м с 

машиной в 80 л. с. прошел вниз по Темзе от Лондона, пересек Ла-Манш и затем по Сене 

пришел в Париж. Его корпус был изготовлен из листов толщиной 6,3 мм, а изнутри обшит 

деревом для защиты груза и «успокоения» пассажиров. Это английское судно развивало 

скорость 8—9 уз. 

* Вершина железного судостроения водоизмещением 32,7 тыс. т и длиной 210,4 м.  

Суда  из армированного бетона 

* Во время Первой мировой войны были построены первые корабли из армированного 

бетона.  

* И в Германии, страдавшей из-за блокады и нехватки материалов, и в Америке, 

стремившейся минимизировать денежные траты на нужды войны, изготовили больше 

тысячи судов из бетона общим тоннажем свыше 600.000 тонн.  

* Из бетона делали главным образом самоходные баржи, паромы, баркасы, но также 

морские суда и даже танкеры.  

* Вторая волна производства судов из бетона пришлась на Вторую мировую войну. Их 

вооружали несколькими автоматическими пушками и направляли в Атлантические 



конвои для перевозки вооружения, расходных материалов и личного состава воинских 

частей.  

* Честно отработав войну, сразу после нее бетонные суда были проданы и большая их часть 

быстро превратилась в береговые сооружения, молы и волнорезы во многих портах 

Америки.  

* Суда из армированного цемента изредка продолжают изготавливать и в наше время, 

скорее — как диковинки.  

Парусная яхта «Нефертити» из бетона  

На Волге, в Нижнем Новгороде в одном из яхт-клубов в эксплуатации находится моторная яхта 

«Нефертити» водоизмещением около 11 тонн.  

Яхта была произведена в 1970 году и до сих пор находится на плаву.  

Корабли изо льда 

* Во время Второй мировой, когда воюющим странам остро не хватало ресурсов. 

* Вначале полагали взять айсберг и, «отсекши все лишнее», поместить внутрь машины, а 

сверху — палубу и орудия. Проблема найти айсберг нужных размеров и формы оказалась 

неразрешимой.  

* Появилось предложение построить корабль из искусственного льда, сделанного из воды, 

смешанной с опилками, при этом вдоль всех бортов проложить трубы с фреоном, 

обеспечивающие самовосстановление бортов в случае попадания торпеды. Лед, 

сделанный из воды с опилками, был в несколько раз более удароустойчив по сравнению 

со «льдом просто».  

Судно «Habakkuk», Канадская провинция, озеро Patricia. 

Длина судна 18 м.,  ширина – 9 м.  Вес судна около 1000 тонн.  

Ледяные борта поддерживались сетью труб и тремя морозильными установками. Судно 

некоторое время ходило по озеру.  

Возможная причина гибели  

В сентябре 1985 года впервые "Титаник" был обследован глубоководным батискафом.  

В докладе исследовательской группы Стива Бласко был сделан анализ стали корпуса. Дело в том, 

что пробоину длиной в 90 метров найти не удалось. Вместо этого, были обнаружены трещины 

по линии заклёпок.  

Обнаружена была пробоина (возможно от льда), но величина её не превышала полквадратных 

метра. В ходе изучения техничекой документации, выяснилось, что сталь проверялась лишь на 

статическую твёрдость, способность выдерживать длительные статическое напряжение. 

Способность к ударной вязкости, динамическую твёрдость никто не брал во внимание.  

Качество стали обшивки "Титаника" оказалость невысоким даже для того времени. Это была 

чрезмерно хрупкая, высокоуглеродистая сталь с большим добавлением серы. Борт из такой 

обшивки не мог получить даже вмятину, он просто раскалывался, как стекло. Таким образом, при 

ударе об айсберг обшивка "Титаника" лопнула по линии заклёпок, часть заклёпок (вследствии 

всё того же качества стали) раскололась или была срезана, и вода начала поступать внутрь 

корпуса судна буквально отовсюду.  

Основной вывод исследовательской группы был ошеломляющим: "Титаник" погиб из-за 

технологических упущений сталелитейщиков.  

Современное использование стали 

* Наибольший тоннаж при строительстве судов приходится на толстолистовой плоский 

стальной прокат. Из него производят корпус и надстройки.  

* Комплектное торговое судно или военный корабль – это сложный механизм, в котором 

используются и специальные стали, и цветные металлы. 

Медь – 3-ье место по общему объему мирового производства среди металлов.  Медь в 

судостроении применяется почти исключительно для изготовления трубопроводов в 

специальных системах, в электротехнике или как декоративный поделочный материал. 

            Бронза - сплав меди и олова, марганца, железа и других элементов.  

Бронзы отличаются высокой антикоррозионной стойкостью. Изготовливают ответственные 

отливки, работающие на трение в морской воде, арматуру, детали судовых устройств, втулки, 

муфты и т. г 



Латунь — сплав меди с цинком. Из нее изготовляют поделочные Титан - новейший 

прогрессивный конструкционный материал. Титан и его сплавы относительно дорогие 

материалы, применяют для изготовления особенно ответственных деталей корпуса и его 

элементов. 

Имеют способность не коррозировать в морской воде, выдерживать высокие механические 

нагрузки. 

Изготавливают гребные винты, валы, обшивку корпусов, теплообменников, глушителей для 

двигателей подводных лодок, дисков различных измерительных приборов. . 

Нержавеющая сталь в судостроении. Содержит не менее 12% хрома и высокое содержание 

дорогостоящего никеля, который сильно влияет на стоимость конечного продукта. 

Достоинство - высокая сопротивляемость коррозии. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.     БАҚ жарияланымдары 

   
 

   
 

 

 

 

 



    
 

   
 

 

    
 

 

 

 



9.    Кәсіби жетістіктерді және тәжірибені қорытуды растайтын құжаттар 

«Білім беру қызметінің тиімділігін арттырудың инновациялық әдістері, құралдары мен 

тәсілдері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясында «МҮМКІНДІГІ 

ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРДЫ ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ» тақырыбында баяндама, 2020 ж; 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту ерекшеліктері 

Туракова Гайша Алпамысовна 

Ш.Есенов атындағы КМТжИУ көпсалалы колледжі 

       Білім саласындағы  тиімді оқытуға арналған мемлекеттік саясат – инклюзивті білім беру, 

барлық балаларды, соның ішінде мүмкіндіктері шектеулі балаларды  әлеуметтік бейімдеуге, 

жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, балаларды айыратын кедергілерді жою, ата-

аналарын белсенділікке шақыру, баланың түзеу-педагогикалық және әлеуметтік мұқтаждықтарына 

арнайы қолдау, олардың құқығын кемсітпеу яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді оқыту 

және адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, оларға арнайы жағдай қалыптастыру негізі 

болып саналады 

      Инклюзивті оқыту негізінде балалардың қандай да бір дискриминациясын жоққа шығару, барлық 

адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, сонымен бірге оқытудың ерекше қажеттілігі бар 

балаларға арнайы жағдай қалыптастыру идеологиясы жатыр. Осы бағыт балаларды оқуда жетістікке 

жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру жағдайын қалыптастырады. Мүмкіндігі шектеулі балалардың 

білім алу құқықтары Қазақстан Республикасының балалардың құқықтары туралы, Білім беру туралы, 

Мүмкіндігі шектеулі балалардың әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзетуге ықпал ету 

туралы, Қазақстан Республикасында кемтарларды әлеуметтік қорғау туралы, Арнайы әлеуметтік 

қызмет туралы Қазақстан Республикасының Заңдарында, Қазақстан Республикасының 

Конституциясында бекітілген. Инклюзивті білім беру немесе білім баршаға бағдарламасы - барлық 

балаларға мектепке дейінгі оқу орындарында, мектепте және мектеп өміріне белсене қатысуға 

мүмкіндік береді. Бұл бағдарламаны Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы мақұлдап, БҰҰ-

ның Конвециясына 2006 жылдың 13 желтоқсанында енгізілді. 

       Инклюзивті оқыту – балалардың  тең құқығын анықтайды және ұжым іс - әрекетіне қатысуға 

мүмкіндік береді.Инклюзивті оқыту - адамдармен қарым - қатынасына қажетті қабілеттілікті 

дамытуға мүмкіндік береді. 

 Инклюзивті оқытудың негізгі принциптері 

1. Адам құндылығы оның мүмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, жеткен жетістіктерімен анықталады. 

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 білім алушы үшін жетістікке жету - өзінің мүмкіндігіне қарай орындай алатын әрекетін 

жүзеге асыру. 

8. Жан - жақтылық адам өмірінің даму аясын кеңейтеді 

     Инклюзивті оқыту – барлық балалардың мұқтаждықтарын ескеретін, ерекше қажеттіліктері бар 

балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім үрдісінің дамуы.  

     Инклюзивті оқыту балалардың оқу үрдісіндегі қажеттіліктерін қанағаттандырып, оқыту мен сабақ 

берудің жаңа бағытын өңдеуге талпынады. Егер инклюзивті оқытудың оқыту мен сабақ беруге 

енгізілген өзгерістері тиімді болса, онда ерекше қажеттіліктері бар балалардың жағдайлары да 

өзгереді. 

      Инклюзивті оқытуды ашқан білім мекемелерінде  оқыған балалар адам құқығы туралы білім алуға 

мүмкіншілік алады, өйткені олар бір - бірімен қарым - қатынас жасауға, танып білуге, қабылдауға 

үйренеді. Психикалық дамуының негiзгi бұзылыстары интеллектуалды даму деңгейi, яғни, зейiнi, 

есте сақтауы, ойлауы, кеңiстiктi бағдарлауы төмен болып келедi. Осы себептерге байланысты 

психикасы дамуы тежелген (ПДТ) балалардың оқу үлгерiмi төмен болады.      

     Бұл балалардың оқуға үлгермеушiлiгi жетi-сегiз жастан анық байқалады. Ата-аналары көмекші не 

арнайы мектептер мен мектеп-интернаттарға, психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеттері мен 



коррекциялық-түзету сыныптарына кемтар балаларын бергісі келмеген жағдайда жалпы білім алатын 

мектептерде ПМПК-ның (психолого-медико –педагогическая комиссия) ұсынысы бойынша 

жеңілдетілген бағдарламамен оқытуына толық құқылары бар. Жалпы білім беретін мектептер мен 

бала бақшалар ПМПК-ның қорытындысы бойынша көрсетілген, яғни, баланың деңгейіне қарай 

жеңілдетілген бағдарламамен кемтар балаларды тәрбиелеуге және инклюзивті оқытуға дайын 

болғандары жөн. Инклюзивті оқытуға жалпы мектептерде арнайы психологы, әлеуметтік мұғалімі, 

олигофрено мұғалімі, логопед мамандары жұмыс жасайды. Егер бала көмекші бағдарламаны толық 

игерген болса, оған арнайы куәлік беріледі, ал игермесе, анықтама ғана алады. Егер ата-анасы 

баласын арнайы мектеп- интернатқа жібергісі келмесе, жергілікті жалпы мектепте мүмкіндігі 

шектеулі баланың мүмкіндігіне қарай, жеңілдетілген бағдарлама бойынша, инклюзивті оқытуға 

міндетті. 

    Инклюзивті оқыту – ерекше мұқтаждықтары бар балалардың жалпы білім беретін ошақтарында  

оқыту үрдісін сипаттауда қолданылады. Инклюзивті оқыту негізінде балалардың қандай да бір 

дискриминациясын жоққа шығару, барлық адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, 

сонымен бірге оқытудың ерекше қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай қалыптастыру 

идеологиясы жатыр. 

      Тәжірибе көрсеткеніндей, қатаң білім беру жүйесінен балалардың бір бөлігі шығып қалады, 

өйткені қалыптасқан жүйе мұндай балалардың даралық қажеттілігін қанағаттандыра алмайды. 

Инклюзивті бағыт мұндай балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру 

мүмкіншілігін қалыптастырады. Инклюзивті оқыту – барлық балаларға мектепке дейінгі оқу 

орындарында, мектепте және колледж  өміріне белсене қатысуға мүмкіндік береді; білім 

алушылардың тең құқығын анықтайды және ұжым іс-әрекетіне қатысуға мүмкіндік береді; 

адамдармен қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға мүмкіндік береді.Даму мүмкіндігі 

шектеулі балаларға білім беруді ұйымдастыру мақсатында, типтік арнайы білім бағдарламасы 

жасалды. Онда балалардың мұқтаждықтары ескеріліп, білім алуларын қамтамасыз ететін жалпы білім 

үрдістері қарастырылған. Инклюзивті оқыту балалардың оқу үрдісіндегі қажеттіліктерін 

қанағаттандырып, оқыту мен сабақ берудің жаңа бағытын өңдеуге талпынады. Егер инклюзивті 

оқытудың оқыту мен сабақ беруге енгізілген өзгерістері тиімді болса, онда ерекше қажеттіліктері бар 

балалардың жағдайлары да өзгереді.      

     Инклюзивті оқытуды ашқан білім мекемелерде оқыған балалар адам құқығы туралы білім алуға 

мүмкіншілік алады. Өйткені, олар бір-бірімен қарым-қатынас жасауға, танып-білуге, қабылдауға 

үйренеді. Қазіргі таңда барлық әлем жұртшылығының назарын аударып отырған мәселе балалардың 

жеке сұраныстары мен ерекшеліктеріне ортаның, отбасының қатысуымен білім беру үрдісіне толық 

қосуды қарастыратын осы инклюзивті білім беру.  

    Сонымен, инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жүргізетін мектептерде білім мазмұнын үш 

түрлі бағдарлама бойынша реттеген абзал. Атап айтқанда: жалпы мектептерге арналған типтік оқу 

бағдарламалары; мүмкіндігі шектеулі балалардың ақаулық типтеріне сәйкес арнаулы білім беру 

бағытындағы оқу бағдарламалары; мүмкіндігі шектеулі балалардың психофизикалық ерекшеліктерін 

есепке ала отырып әзірленетін оқытудың жеке бағдарламасы. Инклюзивті білім беру мәселесі шет 

елдерде 1970 жылдан бастау алады, ал 90 жылға қарай АҚШ пен Еуропа өздерінің білім беру 

саясатына осы бағдарламаны толық енгізді. Ал, біздің елімізде инклюзивті білім беру жүйесінің 

дамуы туралы ресми дерек Қазақстан Республикасының Білім беруді дамытудың 2010-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында көрсетілді. 

    Осы бағдарлама төңірегінде инклюзивті білім беруді жетілдіру мәселелері қарастырылып, 2015 

жылға мына міндеттерді шешу көзделген: 

      -мүмкіндіктері шектеулі балаларды біріктіріп оқытудың модульдік бағдарламалары жасалады; 

      - мүмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім беретін ортада біріктіріп оқыту ережесі 

әзірленеді; 

    - түрлі кемістігі бар балалар үшін бірігу нысандары анықталады; 

    --мүгедек балаларға қашықтықтан білім беруді ұйымдастыру қағидалары әзірленеді.       

     Мемлекеттік бағдарлама негізінде  білім беру мекемелерінде мүгедек балалар үшін көтергіш 

жабдықтар, пандустар, санитарлық бөлмелерде арнайы құралдар орнату, тұтқалармен, арнайы 

парталармен, үстелдермен және басқа да арнайы компенсаторлық құралдармен жабдықтау арқылы 

кедергісіз аймақтар құруы жоспарланған. Мүмкіндіктері шектеулі балаларды оқытуға және 

тәрбиелеуге тең қол жеткізу үшін жағдайлар жасалу міндеті (білім мекемелерінде педагог-



дефектологтардың, балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің, арнайы жеке 

техникалық және компенсаторлық құралдардың болуы) алға қойылуы қажет деп ойлаймын.. Үйде 

білім алатын мүгедек балалар жеке мүмкіндіктері мен қажеттіліктері ескеріле отырып, компьютерлік 

техникамен қамтамасыз ету сияқты істері жүзеге асырылуы тиіс. 

         Осылайша мемлекетіміз мүмкіндігі шектеулі жандарды әлеуметтік қорғау, олардың қоғамға 

етене араласуына, оларды оңалту, жұмысқа орналастыру және жаңа жұмыс орындарын құру, білім 

алу, оқыту, қайта мамандандыруда қолдан келгенше жағдай жасамақшы. 

     Саламан Декларациясына сәйкес инклюзивті білім беру саясатының міндеттері мынадай: 

  -әрбір бала білім алуға құқылы және оны алуға тиіс. 

  -әрбір баланың дара қабілеттері, қызығушылықтары, қажеттіліктері және оқуға  деген 

мұқтаждықтары болады. 

  - білім беру жүйесіне оң өзғерістер, яғни осы мұқтаждықтарды қанағаттандыру мақсатына орай 

өзгерту. 

Осыған орай, инклюзивті білім берудің негізгі 8 принципі туындайды. 

Яғни ол мына принциптер: 

1. Адам құндылығы оның мүмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, жеткен жетістіктерімен анықталады. 

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 білім алушы үшін жетістік кежетуөзінің мүмкіндігіне қарай орындай алатын әрекетін 

жүзеге асыру. 

8. Жан- жақтылық адам өмірінің даму аясын кеңейтеді. 

     Сонымен қорыта айтқанда, инклюзивті оқыту- білім алушылардың тең құқығын анықтайды 

және ұжым іс-әрекетіне қатысуға, адамдармен қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға 

мүмкіндік береді. Инклюзивті оқыту арқылы барлық балалардың мұқтаждықтарын ескеріп, ерекше 

қажеттіліктері бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім үрдісін дамытуға 

болады. Мұндай оқыту түрі арнаулы білім беру жүйесінде дәстүрлі түрде қалыптасқан және даму 

үстіндегі формаларды ығыстырмайды, қайта жақындатады. Инклюзивті бағыт арқылы мүмкіндігі 

шектеулі балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру мүмкіншілігін 

қалыптастырады. Осы бағытты білім беру жүйесіне енгізу арқылы мүмкіндігі шектеулі балаларды  

адамгершілікке, ізгілікке, қайырымдылыққа тәрбиелей аламыз. Сонымен қоса, инклюзивті оқыту 

үрдісі балаларды толеранттылыққа тәрбиелеудің бастауы болмақ. Отанымыздың әрбір азаматын 

болашақта жан-жақты тәрбиелеп, сапалы білім беру арқылы дамыту ең жауапты іс. Қазіргі таңда 

балалардың мүмкіндігін ескере отырып өзгелермен теңдей білім алуға барлық жағдай жасалуда. 
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Инновациялық  технологиялар арқылы химия сабағында қолданылатын тиімді тәсілдер 

(26.10.21ж . «Ustaz tilegi» сайтында, мақала) 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты 

міндеті-ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде 

жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті 

жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологиясы мен инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу, білім 

беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу»,- деп білім 

беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері атап көрсетілген. 

Қазіргі таңда химия сабағында инновациялық әдіс-тәсілдерді және интерактивтік 

әдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпал 

тигізуде.  

«Инновация» ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың көбі оған әртүрлі анықтама берген. 

Қазақстанда ең алғаш «Инновация» ұғымына қазақ тілінде анықтама берегн Немеребай 

Нұрахметов. Ол «Инновция», инновациялық үрдіс деп отырғанымыз-білім беру мекемелерінің 

жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану, таратуға байланысты бір бөлек қызметі» деген 

анықтаманы ұсынады. Осы анықтамаға сүйене отырып химиялық білім жүйесін қалыптастыру 

үшін химиялық білім, химиялық тәрбие, химиялық сана, химиялық мәдениет  керек екенін білу 

жалпы пән мұғалімдерінің міндеті.  

Химиялық білім берудегі құрамдас бөлігі, ол білім алушылардың табиғат пен тікелей 

қарым-қатынасынан туындайды. Сондықтан қазіргі таңда басты міндеттердің бірі инновациялық 

технологиялардың әдіс-тәсілдерін қолдану арқылы білім алушылардың  химиялық білімін 

көтеру, саналы түрде пайдалану және жас ұрпақты жоғары деңгейдегі химиялық тәрбиеге баулу. 

Білім алушыларды химиялық тәрбиеге баулу үшін-адамдардың айналадағы табиғи ортаға 

ілтипатпен қарау негізгі байлығы болып есептелінетін әрбір адамның денсаулығына қамқорлық 

жасау екендігіне көз жеткізеді. Сондықтан да қазіргі уақытта әрбір білім алушыны айналадағы 

табиғи орта жағдайына жауапкершілік сезіммен қарап, жануарлар мен өсімдіктерді қорғауға 

тәрбиелеу. Білім алушылардың химиялық мәдениетін тек сонда ғана жоғары сатыға көтеруге 

болады. Нақтылаудың бір жолы инновациялық технологияларды, оның ішінде сыни ойлау, 

саралап оқыту және ақпараттық технологияларды сабақтарда пайдалану.  

Осындай инновациялық технологиялар түрлерін әртүрлі жолдармен химия сабағында 

пайдаланудың да өзіндік ерекшеліктері бар. Қазіргі кезде балалардың санасына қоғам байлығы 

химиялық хал-ахуалдың толыққанды болуымен анықталатындығын сезіндіре, ұғындыра отырып 

тәрбиелеу-химиялық білім беру мұғалімдердің басты міндеті. 

Химия сабақтарында инновациялық технологиясын пайдалану әрі тиімді, әрі бүгінгі заман 

талаптарының қажеттілігін қанағаттандырады. 

Химиялық білім мен тәрбие беру аясында қоршаған ортаны сақтаумен қатар, оны 

жақсарту шараларында қамтылуы тиіс. Яғни, табиғатпен адам және табиғатпен қоғам 

арасындағы үйлесімділікті сақтап, олардың маңыздылықтары мен құндылықтарының өсіп 

отырылуын ескеру қажет.  

Инновациялық технологияның түрлерін пайдалана отырып, модульдік жүйе арқылы 

оқытуда деңгейлік тапсырмаларды дайындау және сыни ойлау арқылы бұл оқу процесінің негізгі 

жетістіктері мен олардың арасындағы байланыстарды жүзеге асыру. 

Деңгейлік тапсырмалар білім алушылардың  психологиялық жас ерекшеліктері мен білім 

қорларын ескеріп жасалады. Сабақта қолданылатын түрлі көрнекіліктер білім алушыларды әр 

түрлі ойлау әрекетке бейімдейді. Сыныптағы білім алушылар өзінің шамасы жетерліктей қиын 

тапсырмамен жұмыс жасайды және  өзінің алдағы уақыттағы мақсаттарымен, 

міндеттерімен жақсы түсінеді.  

Тапсырмалар ауыр, жеңіл деген болмайды. Ғылыми-әдістемелік мәліметтерге сүйене 

отырып, тапсырмалар үш деңгей бойынша даярланады.  

Сабаққа қойылатын өмір талабы мұғалімнен зор шеберлікті қажет етеді. Мұғалім білім 

алушы ізденісіне, пәнге қызығуына жол ашатындай іс-әрекеттерді таңдап алып, білім алушыны 

шығармашылықпен жұмыс жүргізуге үнемі баулып отыру керек. Сонда ғана білім  алушы шын 

мәнінде ойлау қабілеті бар жеке адам болып қалыптасады. Жаңа инновациялық технологияларды 

сабақта жиірек қолданып отырса, білім сапасы да көтерілетіні сөзсіз. Мұндай сабақтар пәнді оңай 

игеруге, білім алушылардың жалықпауына, ғылымды тереңірек меңгеруіне жол ашады.  



Әрбір ұстаз, өз алдында отырған жас жеткіншектердің білімді, қабілетті болып өсуіне күш 

салады, яғни біздің жауапкершілігіміз өте жоғары. Сол мақсатта оқытудың тиімді инновациялық 

әдіс-тәсілдерін пайдаланамыз. 

 Бүгінгі оқытудың басты міндеті мұғалімнің білім беру және білім алушының білім алу 

қызметтерінің біріккен түрі екенін көруге болады. Нақтырақ айтса, оқу процесіне екі жақ та 

бірдей жауапкершілікпен белсене кіріскенде ғана қазіргі мұғалім мен білім алушы арасындағы 

қарым-қатынас серіктесе істейтін қызметке айналды. Қазіргі заман талабы, керісінше әр білім 

алушы сабақ кезінде жаңа білім қосып қана қоймай, соны көбіне өзі игеріп, ізденіп, талдап пікір 

таластыру деңгейіне жетіп, үнемі даму үстінде болын қалайды. Сондықтан мектепте химия пәнін 

оқытуда білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, өзіндік жұмыс жасау 

қабілетін жетілдіруге лайықтап өзгертуді талап етеді. Бұл талап химияны сыни ойлау арқылы 

деңгейлеп оқыту әдістемесін қолданған кезде ғана жүзеге асатындығы дәлелденген.  

 Химия пәнін жаңа инновациялық жүйе арқылы оқытуда интербелсенді тақтаны қолдана 

отырып деңгейлік тапсырмаларды орындау жүйелі жүргізілсе, білім алушының 

шығармашылықпен ойлау қабілеттерінің дамуы, өзіндік жұмыс жасау дағдысын жетілдіруге 

жағдай туады.  

Химия пәнін мемлекеттік білім беру стандартты талаптарына сай инновациялық жүйе 

арқылы оқытудың әр түрлі әдіс-тәсілдерін қолданып ұйымдастырылуы оқушылардың жеке және 

топта жұмыс жасау қабілетін арттыруға ықпалы зор. 

Қорыта айтқанда, білім алушыға білімді терең меңгеруде сыни ойлау арқылы деңгейлік 

тапсырмаларды пайдалану білім алушының өзіндік жұмыс жасау қабілетін, химия пәнін оқуға 

деген ынтасының жоғарлауына мүмкіндік береді. 

 

 

Жалпыадамзаттық құндылықтар -  рухани-адамгершілік білім мен тәрбиенің негізі 

Туракова Гайша Алпамысовна 

«Есенов колледжі» ЖШС 

 

Тұңғыш Елбасы Н.Ә. Назарбаев: «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп 

оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан, 

ұстазға жүктелетін міндет ауыр», - деген еді. Ұрпаққа тәрбие беру, білім нәрімен сусындату – 

екінің бірінің қолынан келе бермейді. Сол себептен, ұстаз болу – жүректің батырлығы деп 

бағалауға болады. 

 Елімізде жеке тұлғaның, қоғам және мемлекет үшін бағдарланған тәрбиенің тұтас жүйесі 

өз дамуының жаңа кезеңіне аяқ басты. Сонымен қатар, орын алған  оң өзгерістер білім беру 

ұйымдaры қызметінің тәрбие жүйесінде көрініс тапты. Қазіргі таңда, білім беруді ізгілендіруге, 

оқытудың инновациялығына қол жеткізілді, баланың еркін, жауапты тұлға ретінде дамуына 

жағдай тудыруға күш салынуда. Жаһандану жағдайында рухани құндылықтарымызға қайта 

оралып, жастарға саналы білім мен парасатты тәрбие беру мәселесі өзектілігімен айқындалады. 

 Ұлтымызды дәріптеп, рухымызды биіктетіп, ұлттық сенімімізді жігерлендіретін ұрпақтың 

болашағы – бізге, яғни ұстаздарға үлкен міндет. Ол үшін мұғалім кәсіби біліктілігін жаңа бағытта 

арттырып, білім мазмұнын жаңартып, тиісті әдіс-тәсілдерді қолданып, әдістемелік негіздерді 

қалыптастыруы керек. Өйткені білім әр адамға өмір бойы қажет екенін өмір тәжірибесі дәлелдеп 

отыр.Сонымен қатар,  алдыңғы  қатарлы  технологияларды  пайдалану  білім  беруді  жаңарту  

ісіндегі  маңызды  буын  болып  табылады. 

 “Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, келешекте оның өміріне опат әкеледі, 

адамға ең бірінші керегі тәрбие”-деп Әл-Фараби айтқандай, тәрбие-жеке тұлғаның 

қалыптасуының ең басты факторы. Тәрбие мәселесі тұлғаның қалыптасу барысын сипаттайтын 

педагогика ғылымдарының көкейкесті мәселесінің бірі. Қазіргі тәрбие мазмұны ғасырлар бойы 

қалыптасып, белгілі бір тарихи кезеңде қоғамдық сананың даму ерекшеліктеріне, идеялық және 

құндылық ұстанымдарға байланысты жетіліп отырады.  

 “Бала тәрбиесі-мемлекеттің маңызды міндеті” деген Платоннан келе жатқан қанатты сөз 

тәрбие жүйесінің негізгі қағидасы. Өйткені ұрпақ тағдыры-ұлт тағдыры. Тәрбие-халықтың 

ғасырлай бойы жинақтап, іріктеп алған озық тәжірибесі мен ізгі қасиеттерін жас ұрпақтың 

бойына сіңіру, баланың қоршаған ортадағы қарым-қатынасын, дүниетанымын, өмірге деген 



көзқарасын қалыптастыру. Тәрбиенің түпқазығы ғибратты, ғұмырлы, ғасыр бойы бойымызға 

салт-дәстүрмен берілген ұлттық педагогика болып табылады. 

 Ұлттық сапаның өсіп, мәдени және рухани дәстүрлердің, тілдің қайта жаңғырған кезінде 

оқушыларды  өз халқының рухани құндылықтарымен, ұлттық мәдениетімен, салт-дәстүрімен 

түбегейлі, неғұрлым терең таныстыру қажеттілігі туралы, яғни өткен мен бүгіннің және 

келешектің арасындағы рухани байланыс біріктіруші элемент болуы тиіс, бұларды жеткізуші-

білім беру, мұғалімдер, дәстүрлер. Әрбір ұлт “өсуі” қажет, яғни ұлттық білім алудың, ана тілін, 

әдебиеті мен өнерін оқытуды ұйымдастыруға арналған инфрақұрылымды қалыптастыруға 

қатысудың, тұтас алғанда оқушылардың өз ұлтының мәдениетіне араласуының қажеттілігін 

ұғынуы тиіс. 

 Кейінгі кезеңде біздің қоғамымызда болып жатқан жағдайлардың көбі жас ұрпақты 

қазақтың халықтың педагогикасының идеяларына жаппай араластыру қажеттігі ерекше жолға 

қойылатын уақыт келеді деген үміт ұялатады көңілге. Көне әдет-ғұрып элементтері бүгінгі салт-

дәстүрлерге күннен-күнге белсенді түрде енгізілуде.  

 Қазіргі уақытта жастардың өз ата-бабаларының халықтық салт-дәстүрлеріне, шынайы 

ұлттық музыкалық-поэтикалық, хореографиялық, бейнелеу шығармашылығына, қазақтың 

ұлттық киімдеріне, баспанасына, халықтық дүниетанымына қызығуы және ұмтылуы байқалады. 

 Егеменді ел жастарының санасына ұлттық ұлағатты қасиеттерді сіңіре білудің мәні зор. 

Ақынжанды, ақжарқын, шешен, өнерпаз, өнегелі халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан 

тәлім-тәрбиелік әдеттері мен ережелері, салт-саналық дәстүрлері жас ұрпақтың жан дүниесіне 

әсер етіп, санасына сіңсе, ұлттық мәдениетті игерген иман жүзді, инабатты ұрпақ жалпы 

адамзаттық асыл қасиеттерге ие болады.  

 Халқымыздың әдептілік, имандылық, мейірімділік, қайырымдылық, ізеттілік, 

ілтипаттылық, қонақжайлылық сияқты абыройлы қасиеттерін жас ұрпақтың ақыл парасатына 

азық ете білу үшін, әрбір ұстаз халық педагогикасын: сан ғасырларда қалыптасқан салт-

дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарды жан-жақты терең біліп, тебірене іс-қимыл жасауға тиіс. Ұстаз 

ұлттық мәдениет үрдістерін өркениетті өмірмен байланыстырып, тәлім-тәрбиеге пайдалана 

білуге міндетті. 

 «Ұстазы жақсының- ұстамы жақсы» дегендей, оқушыларының тәрбиелі болуы- 

ұстазынан көрген өнегесі мен тәлімінен екені даусыз. Ы.Алтынсарин: «Мұғалім- адам жанының 

инженері» деп, өз заманында ұстаздар қауымына зор баға берген. Ұстаз- адам жанының емі, 

шипагері десек артық айтқандық емес. Күнделікті күйкі тірлікте өз шәкіртіне үнемі көңіл бөліп, 

жылы сөзімен жылытатын да ұстаз. Адамзат тәрбиелеудің қиындығы мен жауапкершілігі мол 

мамандық екені белгілі, дегенмен жаңашыл педагог тұлғасы қандай болмақ деген сұраққа жауап 

іздеп көрсеңіз, оны былай көрсете аламыз. 

  Білім кеңістігінде болып жатқан жаңалықтарды үнемі назардан тыс қалдырмай, жаңашыл 

мұғалімдердің іс- тәжірибесін мүмкіндігінше дұрыс пайдаланып, оқытудың ой елегінен өткен 

тиімді әдіс- тәсілін дұрыс таңдап, оны мейлінше меңгеру аса қажет болып табылады. Сонымен 

қатар, бүгінгі қоғамдағы мұғалім заман талабына сай психологиялық негізден өте мықты хабары 

бар, ақпараттық технологиялардың бар түрінде жұмыс істеуге қабілетті , жан- жақты білімді, 

үлкен жүректі ,  оқушыларды жанындай жақсы көре білетін байқампаз да білікті жан болуы керек. 

Өйткені іс-тәжірибеге көз жіберсек, кешегі бүгінгіге, бүгінгі ертеңгіге ұқсамайды.     

Ғылымның дамуы, білім мазмұнының өзгеруі, өмір талабы, оқушы талғамы үнемі өсуде. 

Сол себептен де ең алдымен, жеке тұлға ретінде мұғалім бойына өзгерістер енгізуге тура келеді. 

Осы орайда өзгерістер арқылы оқушылар мен әріптестерді де өзгертуге ат салысу қажет деп 

есептеймін.  Қандай бір қиындыққа тап келгенде  жылдам әрі тез шешімін дұрыс табуға 

дағдыланған жөн. Оқушыларды да дұрыс шешім тауып, өз ісіне жауап бере алатын азамат болуға 

шақырып, не нәрсе болса да сын тұрғысынан ойланып, жеті рет өлшеп, бір рет пішуге 

қалаптастыруға үйрету керек деп ойлаймын.  Бұл жетістіктерді  мен  қайта даярлау курстардан 

алған ілімдеріммен байланыстырамын. Күнделікті сабағыңды түрлендіріп өткізсең, 

жаңашылдыққа талпынсаң, оқушыға да сыйлы боласың әрі оқушы сабағыңа да селқос 

қарамайды. Сол себепті мен өз сабағымда әр түрлі әдіс-тәсілдерді  ықпалдастыра қолданамын. 

Оның нәтижесі де жоқ емес. Дәл қазір  жаңалыққа деген құлшыныс пен қызығушылық, түпкі 

нәтижеге деген сенімділік, өз ісімнен қанағат табу менде басым. Екінші жетістігім — өзімді 

шыдамдылыққа, сабырлылыққа  үйреттім. Мен бұрын баладан жауап алғанша асықсам,  қазір 



оқушының ойлануын бірінші орынға қоятын болдым.  Міне, осындай икемдігі бар ұстаз – жаңа 

заманның айнасы. Сондай-ақ, педагог ылғи ізденісте жүреді, үнемі оттан түспеген, қайнап 

жатқан қазан секілді. Адам үнемі жетілу үстінде болғанда ғана кемелдене келе, заманына ілесе 

алады. Демек, ұстаз бейнесі осындай! 

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

– деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, мықты, білігі жоғары жаңашыл ұстаздар өмір талабына сай. 

Жас ұрпақты оқытуда оқушының тұлғалық деңгейін қалыптастыруда түрлі инновациялық әдіс-

тәсілдерді кең қолдануды қажет етеді. Шәкіртке білім нәрін жылылықпен бере білуде аса 

қажеттілікті керек ететіні де белгілі. Сондықтан, мұғалім адал, ақкөңіл, мейірбан, ізденімпаз, 

шығармашыл, еңбекқор жан.  Ұстаздың осыншама қадір-қасиет, құрметке бөленуі өзін қоршаған 

орта мен әрбір шәкіртіне асқан сезімталдықпен, жауапкершілікпен қарым-қатынас жасауында. 

Өйткені оның қарапайым да сыпайы киім киісі, мәдениетті сөзі, әдепті жүріс-тұрысы, жинақы іс-

әрекеті, білімі шәкіртке де, ата-анаға да, жұртшылыққа да өнеге. Ұлы ағылшын ағартушысы 

Уильям Уорд: Жай мұғалім хабарлайды, Жақсы мұғалім түсіндіреді, Керемет мұғалім көрсетеді, 

Ұлы мұғалім шабыттандырады,- дейді.  Білім беру жүйесі мамандардан кәсіби икемділік пен 

ұтқырлықты, сан қырлы шығармашылық қызмет пен өзін-өзі басқару, өзін-өзі ұйымдастыру 

жағдайындағы біліктілікті қажет етеді. Өйткені қазіргі жас буын - еліміздің келер күнгі келбеті. 

Бұл жөнінде тұңғыш Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Ғасырлар мақсаты – саяси-

экономикалық және рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, ізгіленген ХХІ ғасырды құрушы 

іскер, өмірге икемделген, жан-жақты жеке тұлғаны тәрбиелеп қалыптастыру»,- деген тұжырым 

жасады. Ол үшін бүгінгі оқу үрдісіне сай педагогикалық шеберлік қажет. 

 Қорытындылай келе, Халқымыз «Балаңды өз тәрбиеңмен тәрбиелеме, өз ұлтыңның 

тәрбиесімен тәрбиеле» деген екен.  Осы жерде қазақ халқының ұлы ақыны, ғалым 

М.Жұмабаевтың мына сөзі ойға оралады: «Ұлт тәрбиесі – баяғыдан бері сыналып, көп буын 

қолданып келе жатқан тақтақ жол болғандықтан, әрбір тәрбиеші сөз жоқ, ұлт тәрбиесімен таныс 

болуға тиіс. Және әр ұлттың баласы өз ұлтының арасында, өз ұлты үшін қызмет қылатын 

болғандықтан, тәрбиеші баланы сол ұлт тәрбиесі мен тәрбие қылуға міндетті» деген сөзі де соның 

дәлелі.  Сондықтан да сан ғасырлар бойы сұрыпталған ұлттық құндылықтарымызды оқу-тәрбие 

процесіне енгізу арқылы  болашақ ұрпақтардың бойына дарыту керек.  
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