------------------------------------------------- «Республикалық
45minut.kz»64470
газеті 27 маусым 2018 ж | № 10 (205)
ИНДЕКС:

27 маусым 2018 ж | № 10 (205)
ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ МАТЕМАТИКА
ПӘНІН ОҚЫТУДАҒЫ МАҢЫЗЫ
Алматы сервистік қызмет көрсету колледжінің
математика пәнінің оқытушысы
Ботамолдаева Гүлбақыт Күлшашаровна
Білімнің сапасын көтеру, оқушылардың кәсіби
біліктілігін, ойлау мәдениетін қалыптастыру, жеке
тұлғаның ішкі әлемін, өзіндік түсінігін, өзіндік дамуын
қамтамасыз ету, оқытуда белгілі бір нәтежиеге жету
мақсатында ғалымдар оқу үрдісін «технологияландыру»,
яғни оқытудың межелі нәтежие беретін өндірістік
технологиялық үрдіске айналдыру мәселесін бүгінгі таңда
алдыңғы орынға қойып отыр.[1]
Қазіргі білім жүйесінің ерекшелігі – тек біліммен
қаруландырып қоймай өздігінен білім алуды дамыта
отырып, үздіксіз өз бетінше өрлеуіне қажеттілік тудыру.
Қазіргі ақпараттандыру заманында математиканың негізін
меңгеру, жас ұрпаққа білім беру мен тәрбиелеудің бірденбір негізі болып табылады. Бүгінгі таңда білім беру
жүйесінің барлық саласында ақпараттық технологияларды
жоспарлы түрде енгізіп, жүйелілік интеграциялаудыөткізу
немесе қамтамасыз ету қажеттілігі туып отыр.Интеграция
латын тілінен аударылғанда, қалпына келтіру, толықтыру.
Интеграция
дегеніміз
педагогикалықтұтастықты
қалыптастырып, білімді жүйелеу мен жинақтауда әртүрлі
ғылымдарды біріктіру .[2]
Математикадан сабақ беру әдістемесі педагогикалық
ғылымдар жүйесінің бір бөлігі болып табылады. Пән
ерекшелігіне қарай математика курсын толығымен
компьютерлік негізде ауыстыруға болмайды. Мысалы,
аксиома,
теорема,
оларды
дәлелдеулер
жолымен
студенттердің абстрактылық ойлау қаблетін дамыту істері
бұрынғы тәсілдермен жүргізілуі тиіс. Тек кейбір
тақырыптар мен тарауларды оқып үйренуді ғана
компьютерлік технологияға жүктеу керек.
Білім жүйесін ақпараттандыру және мәселені шешу
құзіреттілігін әріқарай дамыту барлық пәндер бойынша
компьютерлік оқулықтарды кеңінен оқу процесіне енгізу
арқылы оқу жүйесін жаңа сатыға көтеру болып табылады.
Міне осыған байланысты тұлғалық өзекті тақырыптың
мақсаты: Оқу танымдылық коммуникативтік құзіреттіліктің
және ақпараттық оқу технологияларын жетілдіре отырып,
математикаға
деген
қызығушылығын
арттырып
студенттердің ой-өрісін кеңейту.[3] Математика пәнін
оқытуда жаңа педагогикалық ақпараттық-коммуникативтік
технологияларды
пайдаланудағы
басты
мақсатыстуденттерге білім алу процесінде көмектесу. Математика
негізі студенттің ой өрісін дамытып, оның ойлау қабілетін
кеңейтіп, кеңістік ұғымы, яғни белгілі бір білім
дағдыларын көз алдына елестету.
Қазіргі уақытта математика сабағында тек қана көрнекі
құралдарды қолдану жеткілікті емес, сондықтан жаңа
педагогикалық ақпараттық технологияларды пайдалану өте
тиімді:
Біріншіден оқытушының жұмыс өнімділігін арттырады,
оқу нәтежиелерін тексеруге көбірек уақыт бөлуге

көмектеседі; екіншіден обьективті түрде қадағалай отырып,
студенттердің алған білімін бағалауды жүзеге асырады;
үшіншіден бақылау технологиясына ғылыми элементтер
енгізіп, білім мен дағдалану деңгейлерін нақты түрде
стандарттау технологиялары жайлы айтуға негіз бола
алады. Бұл процестің негізі мынада - оқытушы тексеру
нәтежиесі жайлы толық ақпарат ала отырып, балалардың
әрқайсысына олардың қатесіне байланысты қағазға
жазылған қосымша тапсырма береді.[4]
Мұндағы негізгі мақсат-оқушыға баға қою мақсатында
емес, оқушының қай тақырыпты қалай меңгергені жайлы
мәлімет беретін тест алу. Бүгінгі күнгі басты мақсат білім
берудің және тәрбиелеудің сапасын жоғарлату, математика
пәнін жоғары дәрежеде оқыту.
Білім мазмұны жаңа біліктер мен ақпаратты қабылдау
қабілеттермен, дамуымен, ғылымдағы шығармашылық
және нарықтық жағдайдағы білім беру бағдарламаларының
нақтылануымен баии түседі.
-баланың жеке басын тәрбиелеуде, оның жан дүниесінің
рухани баюына, тұлға ретінде қалыптасуына көп көңіл
бөлу, мектеп, отбасы және қоршаған әлеуметтік ортаның
бала тәрбиесіндегі іс-әрекетіне ұмтылыс жасау.
«Қазақстан 2030» бағдарламасында Білім беру жүйесінің
басты міндеті – жеке тұлғаның ұлттық және жалпы
адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері
негізінде қалыптасуы, дамуы және кәсіби тұрғыда жетілуі
үшін қажетті жағдайлар жасау деп көрсетілген. Демек
оқыту процесінде жаңа технологияны қолдану білім мен
біліктілікке қоятын талаптарды қайта қарап, жетілдіріп
жүктелеуді талап етеді. Міне жаңа технологияның маңызы
өте зор.
Қазіргі замандағы ақпараттық технологиялар әрбір
оқушының білім беру үрдісінде шығармашылық қабілетін
дамытуға айқын мүмкіндіктер береді. Сондай-ақ
оқушының танымдық іс әрекеттері күшейіп, өзіндік
жұмыстарды тез орындау мүмкіндіктері артады.
Дыбыстық, графикалық, видео, мультимедия, гипертестік элементтер мен қашықтан компьютерлік оқытудың
мүмкіндігі пайда болады. Осылайша оқыту құралдарының
бірі электрондық оқулық. Электрондық оқулық оқытушыға
да, оқушыға да өте тиімді.
Электрондық
оқулық
оқытушылардың
да
қызығушылығын, шығармашылық ізденісін арттырады.
Мысалы: 10-11 сыныптарда алгебра мен геометрия пәніне
арналған электрондық оқулықты сабақта пайдалануға өте
қолайлы. Оқушылар жаңа сабақты толық меңгереді.
Геометриялық сызбаларды нақты сыза алады.Оқытушыға
да, оқушыға да қолдану әдістерін игеруге ұмтылысын
тудырады.
Электрондық оқулықтың ерекшілігі жоғары мобильділігі
мен оқуға, үйренуге икемді. Бұл оқулық ғылыми –
педагогикалық құрал. Бұл оқулықтың нәтежиелігі мынада:
- қажетті ақпараттық материалдарды жылдам тауып
алуға мүмкіндік береді.
- гипермәтіндік түсіндіруден жан-жақты ақпараттық
материал алады.
- теориялық материалды жылдам тауып алуға мүмкіндік
береді.
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сабақты
иллюстрациялық
материал
ретінде
жабдықтауға көмектеседі.
Жаңа технологиялар – педагогтың мүмкіндігін
күшейтетін құрал, бірақ ол оқытушыны алмастыра
алмайды.
- оқушылардың әртүрлі компьютерлік техникалық
құралдарды игеріп, соларды тұтыну тәсілдерінің
қалыптасуы, яғни оларды игеру оқушыларды жаңа білім
ортасына жылдам енгізіеді.
- Ақпараттық технологиямен оқытудың өз мақсаты,
мазмұны, формасы және өткізу тәсілі бар екенні белгілі.
Осындай сабақтар жасаудың негізгі кезеңдері бар.
-оқытудың мақсатын анықтау
-өтілетін тақырыптың, бөлімінің материалдарын талдау.
-оқыту тәсілін талдау
-сабақты жобалау, яғни оның жоспарын құрастыру.
-сабақты жүргізудің программасын жасау.
-оқу процесінде компьютерлік сүйемелдеуі бар
сабақтарды кіргізу.
II курстағы 13-топта оқушылармен алгебра пәнін
информатика пәнімен кірістіріп, информатика пәнінің
оқытушысымен бірге өткіздік.
Сабақтың тақырыбы: «Көрсеткіштік теңдеулер және
олардың жүйелері »
1. Қайталау. Көрсеткіштік функция және оның қасиетері
2. Дыбыстық компьютерлік оқыту
3. у=2 х функциясының графигін салу бағдарламасы
Информатика пәнінің оқытушысы бұл функцияның
графигін компьютерде салуды түсіндірді.
Оқушылар
функцияның
аналитикалық
көрінісін
программаға енгізіп, оның графигін экранда көрді,
қасиеттерін график бойынша айтып берді.Математика
пәнін информатика пәнімен біріктіре отырып, графиктік
операторды
пайдаланып,
геометриялық
әртүрлі
фигураларды, әртүрлі құрал-жабдықтардың бейнелерін
салудың программаларын құра білуге үйренді. Оқушылар
компьютермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру
мақсатында сабақты теориялық білімдерімен практикалық
машықтарын байланыстыра отырып өз білімдерін көрсете
білді. Өздері оқитын №207 математика кабинетіне түрлітүсті етіп, әртүрлі көрнекі құралдар сонымен қатар
геометриялық фигуралардың бейнелерін салып,үлестірмелі
карточкалардың түрлерін жасады. Математика пәнінің
тақырыптарын иформатика пәнімен байланыстыра отырып
өткізген сабақтарда оқушылардың логикалық ойлау
қабілеттері дамып, қызығушылықтары арта түсті. Осындай
кірістірілген
сабақтардың
нәтежиесінде
үлкен
жетістіктерге жетуге болады.
Қорыта келгенде педагогикалық технология
-сатыланған және тәртіптелген іс-әрекет жүйесі. Мұны
мүртіксіз орындау белгілі бір тарау немесе курс көлемінде
мемлекеттік білім беру стандарты жоспарлаған нәтежиеге
жетуге мүмкіндік береді.
- оқытушының кәсіби қызметін жаңартушы жаңа
технологиядағы басты мәселе, оқушының оқу –танымдық
әрекеттерінің құрылымы мен мазмұны, алға қойған
мақсатқа толығымен жетуі.
********

Кабаева Жаныл Базарбаевна
преподаватель русского языка и
литературы Алматинского колледжа
сервисного обслуживания
Тема урока: « Повторение
самостоятельных частей речи».
Лексическая тема: «Все начинается с
любви»
Цели урока: Обучающая: обобщение темы
«Морфология»; закрепление знаний об изученных частях
речи; повторение словарных слов, выделение в
предложении частей речи.
Развивающая – овладение нормами литературного языка;
умение анализировать, сопоставлять и рассуждать,
логически выражать свои мысли; умение редактировать
текст, отработка орфографической зоркости.
Воспитательная: - воспитание светлого и высокого
чувства любви
1.2 Тип урока: Урок- конкурс
Методы и методические приемы: проблемно-поисковый,
работа в группах.
Предпосылки
Обучающие должны владеть знаниями по теме
«Морфология»
Межпредметная связь:
1. русская литература
2. музыка
3. английский язык
4. казахский язык
1.3.Оценка
Доказательство того, что обучающиеся знают
содержание темы и могут применить на практике
мыслительные и познавательные приемы и навыки .
1.4.Оборудование и материалы:
1.интерактивная доска
2.слайды
3.кластер
4.Плакаты с высказываниями о любви на 3 языках
ІІ. Во время занятия –ход урока
1. Организационная форма урока:
1.
Организационный момент.
1)
Взаимное приветствие
2)
Отметка присутствующих
3)
Психологический настрой
4)
Объявление темы и целей урока
5)
Деление группы на подгруппы
6)
Подведение итогов.
III. Слово учителя. Добрый день, сегодня мы будем
повторять пройденные темы по разделу Морфология , а
лексической будет тема « Все начинается с любви» . Ребята
скажите сегодня какой день? Мы не случайно взяли эту
тему ведь сегодня первый день. Весна это пара
пробуждения природы, чувств . Сегодня к в гости пришел
ангел и будет нам помогать.
Назерке :
Все начинается с любви...
Твердят:
"Вначале
было
слово..."
А я провозглашаю снова:
Все начинается с любви!..
Все начинается с любви:
и озаренье,
и работа,
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глаза цветов, глаза ребенка все начинается с любви.
Все начинается с любви,
С любви!
Я это точно знаю.
Все,
даже ненависть родная и вечная сестра любви.
Ой, какое прекрасное стихотворение. Давайте встанем в
круг и скажем друг другу пожелания . Сегодня необычный
урок , я хочу угостить вас конфетами. Теперь кто выбрал
желтый свет вы будете называться Желтый тюльпан , а кто
выбрал красный Красный тюльпан.
Сегодняшний урок проведем в виде конкурса, для этого
мы разделили группу на две команды. У каждой команды
будет такое большое сердце , за каждый правильный ответ
вы будете получать сердечки. К концу урока мы определим,
кто собрал больше. Любовь – это прекрасное чувство ,
давайте тогда прочитаем цитаты о любви на трех языках .
1-тур
1. Повторение об имени существительном.
загадка:
1.1.Давно живу я в мире этом,
Даю название предметам.
Я - самая представительная часть речи. Почти каждое
второе слово в нашей речи – это я.
Я наиболее
самостоятельная часть речи. Уже от меня образуются
другие части речи.
Какая часть речи(существительное).
1.2. Задания по группам
1- группа
1.Определите склонение существительных (прекрасное
чувство, прекрасный день,
доброе сердце, мамина
любовь, счастливая жизнь, любимый колледж , )
2.Просклоняйте существительное любовь
И. любовь ,надежда
Р. Любви, надежды
Д. любви ,надежде
В. Любовь, надежду
Т.любовью,надеждой
П.о любви ,о надежде
2- группа 1. Определите род существительных (день,
знание, сирота, помощь, юноша, солнце, колесо, дерево,
степь, соня, неряха).
2. Просклоняйте существительное надежда
2-тур
1.2. Повторение имени прилагательного.
Определяю я предметы
Они со мной всегда приметны.
Я украшаю вашу речь,
Меня вам надо знать, беречь.
Что я за часть речи?
- Как определить род, число, падеж у прилагательного?
(по существительному)
- Для чего служат прилагательные? (украшают нашу
речь, точнее описывают предмет)
Задание1.
Из данных существительных образуйте прилагательное
1- команда :солнце, красота, добро, любовь,
справедливость,
2-команда: пух, богатство, обаяние, ум, воспитание
Задание 2.
Определите разряд прилагательного
1- команда :чистый, большой, медвежий , нежный,
городской

2- команда: дедушкин, вечерний, золотой, прекрасный,
обаятельный
Домашнее задание
Капитанам команд было дано задание , вам слово .
Поэтическая минутка
В чём волшебство поэзии?
Возможно, в обнаженье чувств?
В способности затронуть сердца струны?
Ведь могут же слова, слетающие с уст,
Счастливым сделать день угрюмый.
А может, это просто наважденье?
И всё ж, покуда существует свет,
За строчкой строчку, словно ожерелье,
Нанизывает медленно слова… поэт.
Вы наверное догадались , что сейчас будут звучать стихи
о любви .
1.Турлибекова С
Мамесадык А
2.Сериккызы Т
3.Шактаева Л
4.Максутканов Д
Мырзаш А
3-тур
1.3. Повторение о глаголе.
Что без меня предметы?
Лишь названья.
А я приду – все в действие приведу:
Блестит река, солнце светит
И процветает наша Земля!
Я – настоящий богатырь среди частей речи. Я – хороший
работник, всегда при деле, всегда с кем-то связан. Дружу с
другими частями речи. По частоте употребления я
занимаю второе место. Что я за часть речи?
1.Работа с текстом. 1-текст
1- задание : Выберите 3 глагола и образуйте глаголы
повелительного наклонения.
На другой день я глаза проглядел на дороге. Где она?
Покажется ли ее тоненькая, как тополек, фигурка? Тополек
мой в красной косынке! Тополек степной! Пусть в
резиновых сапогах, в пиджаке отцовском. Ерунда. Я же
видел, какая она!
Тронула Асель мое сердце, взбудоражила всю душу!
Весна в ту пору была в полном цвету. Земля в предгорье
полыхала тюльпанами. С детства я люблю эти цветы.
Нарвать бы охапку и принести ей! Поди найди ее…
И вдруг смотрю, глазам не верю — Асель! Сидит в
сторонке на валуне, на том самом месте, где прошлый раз
застряла моя машина. Будто поджидает кого-то! Я к ней!
Она испуганно встала с камня, растерялась, косынку
сдернула с головы, зажала в руке. Асель была на этот раз в
хорошем платье, в туфельках. Даль такая, а она на
каблучках. Затормозил я поскорее, а у самого сердце под
горло подпирает.
2-задание
Составьте синквейн существительному «Глаза»
2-текст
1. Выберите 3 глагола и образуйте
глаголы
повелительного наклонения.
Если бы я только мог хоть в какой-то мере воспроизвести
песню Данияра! В ней почти не было слов, без слов
раскрывала она большую человеческую душу. Ни до этого,
ни после – никогда я не слышал такой песни: она не
походила ни на киргизские, ни на казахские напевы, но в
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ней было и то и другое. Музыка Данияра вобрала в себя все
самые лучшие мелодии двух родных народов и по-своему
сплела их в единую неповторимую песню. Это была песня
гор и степей, то звонко взлетающая, как горы киргизские,
то раздольно стелющаяся, как степь казахская.
Я слушал и диву давался: «Так вот он, оказывается,
какой, Данияр! Кто бы мог подумать!»
2-задание Составьте синквейн существительному
«Музыка»
А теперь пришло время для физминутки:
Существительное – колледж,
Не и ни у
нас частицы,
Просыпается – глагол,
Нам их надо
повторять.
С прилагательным веселый
И при этом не
лениться,
Новый прекрасный день пришел.
И ни часу не
терять!
Встали мы – местоименье,
После колледжа ,
как известно,
Бьет числительное семь.
Мы возвращаемся
домой .
За ученье, без сомненья,
Здесь особенно
уместны
Приниматься надо всем.
Междометья ох и
ах.
Мы наречием отлично
А потом у теплой
печи
На уроках дорожим,
Повторяем части
речи!
Соблюдаем мы привычно
Дисциплину и режим
4-тур
1.4.Повторение о местоимении.
Я о себе такого мненья:
Огромна роль моя:
Я делу отдаюсь сполна.
Я заменяю имена.
Без меня нет языков.
Я заменяю известную часть речи. Кто я?
- У местоимения мы можем определить лицо. Назовите
1, 2 и 3 лицо местоимения.
Задание 1. Игра «Отыщи местоимение в слове»
(яма, тыква, мыло, тысяча, высота, бульон,
куранты, мышка, пони, корона, магнитофон )
1.1.Первый слог слова – местоимение первого лица
единственного числа. Второй слог – детская болезнь.
Вместе обозначают предмет, который удерживает судно.
(Якорь)
1.2. Первый слог – местоимение. Второй – звук,
который издает лягушка. Вместе – овощ. (Тыква)
1.3.Первый слог – личное местоимение. Остальная
часть слова – синоним слову несчастье. Вместе обозначают
клевету или клеветника. (Ябеда)
5-тур 1.5.Повторение числительных.
Моё величество
Обозначает количество.
Сколько? Два или пятнадцать,
Девять, десять или двадцать.
Ну а вдруг сто двадцать пять?
Смотря чего, нам же не знать.
Люблю я также и порядок,
Для меня он очень сладок.

Который? Первый, второй,
Сто тридцать седьмой.
Часть речи я изумительная,
А называюсь...(числительное).
1.1. Найди ошибку:
1. В каком числительном Ь пишется в середине слова?
1) 18;
2) 60;
3) 15;
4) 19.
2. В каких словах не пишется Ь в середине слова?
1)сем...десят; 2)трид...цать; 3) пят...сот; 4)четыр...мя.
3. Какое сложное числительное от 11 до 19 пишется с
нн?
1) 15; 2) 13; 3) 11; 4) 16; 5) 18.
4. В каком числительном на конце пишется буква а?
1) девяност... ; 2)трист... ; 3) ст…
5. Укажите числительное, в склонении которого
допущена ошибка:
1) пятидесятью;
2) шестьюдесятью;
3) восемьюдесятью.
6. Укажите числительное, в склонении которого
допущена ошибка:
1) девятистам;
2) шестиста;м
3) семистам.
7. Укажите числительное, в склонении которого
допущена ошибка:
1) двумстам;
2) двухста;
3) двумястами.
8. В написании какого числительного допущена
ошибка?
1) двухтысячный год;
2) до две тысячного года;двух
3) к двухтысячному году;
4) две тысячи седьмой год.
6-тур 1.6. Повторение наречия.
Я никогда не изменяюсь
И ничуть в этом не каюсь.
Шел он как? Пешком.
Крал он как? Тайком.
Писал он как? Красиво.
А жил он как? Игриво.
А делал он назло,
Ему всегда не везло.
Какая же часть речи я?
Упрямое ...(наречие).
Задание 1. Подобрать наречия, которые обозначают
место.(где?)
Подобрать наречия , которые обозначают образ
действия .(Как ?)
Задание 2. Составить кластер на тему «Наречие»
7-тур Конкурс капитанов
Я говорю вам существительное в единственном числе, а
вы мне в ответ - во множественном.
1 капитан
Нога - ... (ноги).
Рука - ... (руки).
Дуга - ... (дуги).
Мука - ... (?).
Ухо – Уши Торт – торты Сон –сны
Дом – дома Отец твоего отца (дедушка).
Подземная железная дорога. (Метро)
Домашний Дед Мороз. (Холодильник)
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Какая речь, устная или письменная, появилась раньше?
(Устная)
2 капитан
Ведро - ... (ведра).
Бедро - ... (бедра).
Метро - ... (?).
День - ... (дни).
Пень - ... (пни).
Лень - ... (?).
Сахар – (?)
Цыпленок - ... (цыплята).
Козленок - ... (козлята).
Бочонок -... (бочонки).
Дедушка, бабушка, мама, папа и я - они вместе кто?
(Семья)
Что можно приготовить, но нельзя съесть? (Уроки)
8-тур
Этот тур для вас будет интересен , потому что мы будем
говорить о вашей профессии (Слайд )
1. Над землёй трава,
Под землёй алая голова
Что это? (свекла )
2. Вырос на грядке,
Характер мой гадкий:
Куда не приду,
Всех до слёз доведу
Что это ? (лук)
3. Как словосочетание «Поварское искусство» звучит на
казахском и на английском языках
Казахский яык : Аспаз шеберлігі
Английский язык: Cookerу art
4. Раскройте лексическое значение слова «Кондитер »
(работник, изготовляющий кондитерские изделия, а
также Obs торговец такими изделиями .)
5. Когда отмечается Международный день супов ?
(5апреля )
6. Когда отмечается Международный день повара? (20
октября )
7.Способы нарезки овощей.
Соломка Брусочки Кубики Дольки Ломтики
Кружочки Чесночки Шарики Стружка Спираль
8.Образуйте названия супов при помощи
существительных : картофель, свекла, горох, фасоль,гречка.
(картофельный суп, свекольный суп, гороховый суп,
фасолевый суп, гречневый суп)
9. Когда появился первый торт и где , в какой день
отмечают Международный День тортов? (Международный
день торта празднуется 20 июня 2011 года)
Оценка урока
А теперь давайте посчитаем ваши сердечки и узнаем
какая команда победила. Команда которая победила
заслуживает пятерки. Самым активным ребятам тоже
ставлю пятерки, а остальным четверки
Ребята, вы все были активны , позитивны я очень вами
довольна. Я хочу узнать, что вам понравилось и не
понравилось на уроке или что вы хотели бы увидеть на
следующих уроках напишите пожелания.
Так как сегодняшний урок мне понравился я хочу вам
подарить эти сладости А теперь посчитаем сердечки и
оценим ваши знания.
********

Алматы сервистік қызмет көрсету колледжінің
Физика пәнінің оқытушысы
Бухаева Жадра Канатқызы
Сабақтың тақырыбы: Менделеев-Клапейрон теңдеуі.
Изопроцестер
Сабақтың мақсаты:
а) білімділігі: Менделеев-Клапейрон теңдеуін қорыта
отырып,изопроцестер, Авогадро мен Дальтон заңдары
жөнінде түсіндеру.
ә) дамытушылығы: Бүгінгі өмір талабына сәйкес,
студенттердің идеал газ заңдары тақырыбына есеп шығару
дағдыларын қалыптастыру.
б) тәрбиелікмәні: Алғанбілімінежауапкершілікпен қарауға,
өзін және жолдасын бағалай білуге, ұқыптылыққа, еңбек
сүйгіштікке және мамандық иесін тәрбиелеу
Сабақтың түрі: Жарыс сабақ
Сабақтың типі: Жаңа сабақ
Сабақтың әдісі: Баяндау, сұрақ - жауап, топтастыру әдісі,
«Венн» диаграммасы, топпен жұмыс.
Сабақтың көрнекілігі: Таблицалар, тест, бағалау парағы .
Сабақтың пәнаралық байланысы: химия, тарих,
математика
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі:
1. Оқу тобы мен амандасу.
2. Оқу тобының сабаққа дайындығын тексеру.
3. Оқу кабинетінің тазалығын қадағалау.
4. Топ топтарға бөлінген, бағалау парағын тарату.
5. Жүректен жүрекке
ІІ. Үйтапсырмасынсұрау:
•
Тест тапсырмаларын орындау
1.
Молекула-кинетикалық теорияның негізін
салушылардың бірі
А) АристотельВ) Архимед С) Ломоносов Д) Ньютон
2.
Дененің жылулық күйін анықтайтын құрал
А) таразы В) термометр С) мензурка Д)
секундомер
3.
Химиялық элементтің қасиеттерін бойына
сақтаған оның ең кіші бөлшегі
А) молекула В) атом С) зат Д) материя
4.
Заттың үш күйінің айырмашылығы неде
А)молекулаларының өлшемдерінде В)молекулалардың
ұқсастығында
С)молекулалардың құрамында Д)молекулалардың
қозғалуында
5.
Термодинамикалық параметрлер
А)қысым, көлем, тығыздық В) қысым, температура С)
қысым, көлем
Д) қысым, көлем, температура
6.
Температураны өлшеу құралдарының артығын
көрсетіңіз
А) пирометр В) термометр С) ареометр Д)
сынапты термометр
7.
Заттың мольдік массасы дегеніміз –
А) берілген денедегі молекулалар саны В) молекулалар
концентрациясы
С) бір мольдің мөлшерінде алынған заттың массасы Д)
бір молекула массасы
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Семантикалық карта толтыру
Формулалар
ν=m/ W=3k ν=N/ n=N/ M=m*
M
T/2
Na
V
Na
Зат мөлшерін
молекула
саны
арқылы жаз.
Молекулалар
концентрациясы
Мольдік
массаның
формуласы
Зат мөлшерін
молекула
массасы арқылы
жаз
Газ
молекулаларыны
ң
орташа
кинетикалық
энергиясы
Физикалық диктант
ІІІ. Жаңа сабақты түсіндіру:
Сабақтың тақырыбы: Менделеев – Клапейрон теңдеуі.
Изопроцестер.
Сабақтың мақсаты: Идеал газ күйінің теңдеуі
Менделеев-Клапейрон теңдеуін қорытып шығару.
Изопроцестер, Авогадро мен Дальтон заңдарымен
танысу.
Газдыңқандайкүйдетұрғанынбілуүшіноныңтермодинами
калықпараметрлерін, яғниқысымды, температураны,
көлемдібілуқажет. Термопараметрлердіңбіреуініңөзгерісі,
оныңбасқапараметрлерініңөзгеруінеәкепсоғады.
Термодинамикалықпараметрлердібайланыстыратынтеңдеу
газ күйініңтеңдеуідепаталады. Осы теңдеудімолекулалыкинетикалықтеорияныңнегізгітеңдеуінпайдаланаотырып,
шығарыпкөрейік:
P= nkT (1 )
n= N/V (2)
P= N/V kT (3)
pV= NkT (4)
N=vNA=m NА/M(5)
pV=m NАkT/M (6)
R=kNА
R=1,38·10-²³Дж/К·6,02·10²³1/моль=8,31 Дж/К·моль
Универсал газ тұрақтысыдегеніміз - заттың 1
молініңтемпературасын1К-ге
арттыруүшіноғанқаншажылумөлшерін беру
қажетекенінкөрсететінфизикалықшама.
Осы айтылғандардыескерсек, онда идеал газ
үшінмынатеңдеуорындалады:
pV=mRT/M (7)
Бұлтеңдеу идеал газ күйініңтеңдеуінемесе МенделеевКлапейронтеңдеуідепаталады. Бізтарихтанбілеміз 10
жылдайРоссиядақызмететкенатақты француз физигі,
Б.П.Клапейрон идеал газ
күйініңтеңдеуінМенделеевтенбұрын 1834 жылыашты.
pV/T=const (8)
БұлтеңдеудіКлапейронтеңдеуідепатаумызғаболады.
Күйтеңдеуінқалыптыжағдайда идеал газдың 1
моліүшінжазатынболсақ, онда p=101325 Па, T= 273К
кезінде V=22,4л/моль көлемқабылдайды.

pV/T= 101325·22,4·10-³ Па·м³ /243К·моль =8,31 Дж/ К·моль
Универсал газ тұрақтысыныңмәні.
Изопроцестердегенімізтермодинамикалықпараметрлердіңбі
реуітұрақтыболғандажүретінпроцестіайтамыз.
1. Температура
тұрақтыболғандажүретінпроцестіизотермалықдепатаймыз.
2. Қысым тұрақты болғанда жүретін процесті изобаралық
деп атаймыз.
3. Көлем тұрақты болғанда жүретін процесті изохоралық
деп атаймыз.
Изотермалық процессті ағылшын физигі Р.Бойль 1662
жылы ашты және француз физигі Э.Мариотт ашты:
pV=const
p1V1= p2V2
осы теңдеуді Бойль- Мариотт заңы деп атаймыз.
Изотерма процесінің графигін қысым мен көлемге
тәуелділік графигін салайық.
Солкездешыққанқисықсызықты изотерма
сызығыдепатаймыз.
Изобаралық процесс. Оны француз физигі Гей-Люссак
1802
жылытәжірибежүзіндетұрақтықысымдагаздыңберілгенмасс
асыкөлемініңтемпературағасызықтытәуелдіболатынынтаға
йындады:
V1/V2=T1/T2
Бұлзаң Гей-Люссак заңыдепаталады.
Изобаралық процесінің графигін көлем мен температураға
тәуелділік графигін салайық. Сол кезде шыққан түзу
сызықты изобара деп атаймыз.
Изохоралық процесс. Бұлпроцесті француз
физигіЖ.Шарльзерттеген. 1787
жылыолтәжірибежүзіндетұрақтыкөлемдеберілген газ
массасыныңқысымыоныңтемпературасына тура
пропорционалболатынынтағайындады: P1/P2=T1/T2
Бұл-Шарль заңы. Шарль өзініңзаңын ГейЛюссактанертеашты, бірақкешжариялады.
Изохоралықпроцесініңграфигінқысым мен
температурағатәуелділікграфигінсалайық.
Солкездешыққантүзусызықты изохора
депатаймыз.Соныменқатаритальяндық физик Авогадро
жәнеағылшынфизигі Дальтон өззаңдарынашты.
Сергіту сәті
Бұл ойында қатысушылар өздеріне берілген жасырын
сөздерді мимикамен жеткізуі керек және сөздер
тақырыппен байланысты болады.
IV. Сабақты бекіту.
Изохоралық процесстің теңдеуін қорытып шығару.
Электронды оқулықтан есептер шығару. Молекулалық
физика №5, 6
V. Сабақты қорытындылау
Бүгінгі сабақтан не түйдіңіз? Дорбаға не түсінгендерін
жазады
VІ. Оқушылардың білімін бағалау.
Бағалау парағындағы бағаларын есептеп орташасын
шығару
VІІ. Үйгетапсырма: § 4.6. Менделеев-Клапейронтеңдеуі.
Изопроцестер
«Венн диаграммасы» әдісібойынша изопроцестердің
ұқсастығын жазу.
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ХИМИК МАМАНДАРДЫ ДАЙЫНДАУДАҒЫ
«БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯ» КУРСЫН ЗЕРТТЕУ
Алматы сервистік қызмет көрсету
колледжінің химия пәнінің оқытушысы
Базарқызы Бұлсайран
«Бейорганикалық химия» курсының мазмұны мен
құрылымы ұлттық және әлемдік білім беруді
дамытудағы үдерістерді және қоғамның жеке маманға
қоятын талаптарын ескере отырып салыстырмалы
түрде зерттелді.
Түйін
сөздер:
химия,
химиялық
білім
беру,
бейорганикалық химия, жалпы химия.
I . Кіріспе
Қазіргі жоғары білім салаларының, оның ішінде химия
білімінің де маңызды мақсаттарының бірі − студентті
жалпы және кәсіптік білім беруге дайындауда, оның
интеллектуалды және шығармашылық деңгейін көтеру
болып табылады [1]. 2012 жылдың желтоқсан айында Ел
Басының мемлекет халқына Жолдауында
Қазақстан
Республикасының 2050 жылға дейін даму стратегиясы
таныстырылды [2]. Оның негізгі мақсаты - мықты мемлекет
негізінде экономикасы дамыған және жалпыға ортақ еңбек
мүмкіндіктері бар гүлденген қоғам құру , Қазақстан
Республикасының әлемдегі ең дамыған отыз елдің
қатарына кіруі, білім берудің бәсекеге қабілеттілігін
арттыру, экономиканың тұрақты дамуы үшін сапалы
білімнің қолжетімділігін қамтамасыз ету арқылы адами
капиталды дамыту. Президент өз Жолдауында білім беруді
одан әрі дамытуда біз үшін ерекше маңызды мәселелерге
назар аударып өтті. Біріншіден , бұл мектептегі
оқушыларды жан-жақты даярлау, оқытудың жаңа
технологияларын енгізу және біз үшін ең бастысы жоғары
оқу орындарындарда үйлесімді және жан-жақты дамыған
халықаралық деңгейдегі болашақ мамандарды даярлау
болып
табылады.
Бізге
бұл
мәселелер
үлкен
жауапкершілікті және жаңа сынақтар мен бағыттарды
айқындайды.
Бұл студентті әлем және адамзат жайлы ғылыми білім
жүйесі бар, өзін-өзі үздіксіз дамытуға және құбылмалы
әлеуметтік- экономикалық жағдайларда жұмыс жасауға
дайын, кәсіби құзыретті, мәдени озық, шығармашылық
тұлға ретінде қалыптастыру мен дамытуды талап етеді.
Осы мақсаттарға білім беру процесін студент пен
мұғалімнің оқу-ізденісте және ғылыми-зерттеуде бірлескен
қызметтерімен сондай-ақ, олардың тұлғааралық қарымқатынасын пәнді саналы меңгеруге бағытталған сипатта
өзгерту арқылы қол жеткізуге мүмкіндік туады.
II. Тәжірибелік бөлім
Кәсіби химия білім жүйесінде химик-мамандарды
дайындауда бейорганикалық химияны оқыту маңызды
элементтердің бірі болып табылады. Ал химия білім
берудің маңызды компенненттерінің бірі – мазмұны. Ол
заманауи білім беру теорияларына сәйкес қаланады [3].
Білім берудің құрамы пән оқулықтарында бейнеленеді.
Оның орталық компонентті біліктіліктің,
дағдының,
мақсаттың қалыптасуын қамтамасыз ететін химия
ғылымының
тәжірибелік-теориялық
негізі
болып
табылады. Сондықтан ол реформалауды пән мақсатын,
мазмұның қайта қарауды, сондай-ақ білім беру процесінің

тиімділігін бағалау үшін оқыту барысын жаңғыртуды талап
етеді.
Осы
уақытқа
дейін,
жоғары
мектепте
бейорганикалық химияны оқытудың сұрақтары бойынша
оқыту, ғылыми және ғылыми-әдістемелік әдебиеттерде
орта
мектепте
химияны
оқыту
әдістемесімен
салыстырғанда, өте аз назар аударылады. Химиялық білім
беру саласындағы бейорганикалық химия курсының үлкен
үлесінің болуы, оны жаңғырту мәселесін шешу
қажеттілігін анықтайды .
Бейорганикалық химия курсының
оқу-әдістемелік
жүйесі мен қолданыстағы курстарыдың жаңа талаптарға
сай келмеуі, келесідей бірқатар елеулі қайшылықтарды
туындатады:
•
дәстүрлі химиялық білім беру жүйесі мен олардың
алдында тұрған жаңа талаптар;
•
бейорганикалық химия бойынша оқулықтардың
ескірген мазмұны мен суб- оңтайлы емес құрылымының
химия ғылымдары мен дидактикасының
заманауи
деңгейде дамуына сәйкес келмеуі;
Бұл қарама-қайшылықтар бейорганикалық химия
курсынның мазмұның зерттеу қажеттігін және жоғары
білім беруді дамытуда қазіргі заманауи үрдістерге сай
келетін білім мазмұның құрастыруды талап етеді.
III. Нәтижелер және оларды өңдеу
Химиялық білім беру негіздерінің бірі мазмұнын зерттеу
мақсатында «бейорганикалық химия» курсының жоғары
оқу орындарында білім берудің негізгі мазмұны
қарастырылды. Еліміздегі Жоғарғы оқу орындарынан ӘлФараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Еуразиялық
Ұлттық Университет және Абай атындағы Қазақ Ұлттық
Педагогикалық Университетті таңдап алынды. Аталған
Жоғары оқу орындарындағы «бейорганикалық химия»
курсының мазмұнының салыстырмалы зерттелуі төмендегі
1 диаграммада көрсетілген.
Зерттеу нәтижесі бойынша курс мазмұнында ҚазҰУ мен
ҚазҚПУ-де барлық тақырыптардың бірдей уақыт
арылығында қарастырылатынын көруге болады, ал ЕҰУ-де
атом-молекулалық ілім, атом құрылысы, химиялық
процесстердің энергетикасы және бағыты және химиялық
тепе-теңдік тақырыптарының көп мөлшерде қаралып, кей
тақырыптарға (ерітінділер, кешенді қосылыстар химиясы,)
өте аз уақыт бөлінетінін байқауға болады.
Зеттеу жұмысынның салыстыру мақтасына сай шет ел
Жоғары оқу орындарына
М.В. Ломоносов атындағы
Мәскеу мемлекеттік университеті, Оңтүстік федералдық
университеті
және
Новосибирск
мемлекеттік
университетерінің «бейорганикалық химия» курсының
мазмұнына да сараптамалар жүргізілді. Зерттеу нәтижесі 2
диагрммада көрсетілген.
Жоғары оқу орындарында «бейорганикалық химия»
курсы оқу әдістемесі әр жоғарғы оқу орнында ерекше екені
байқалды. НМУ-де көптеген дәріс тақырыптарына көңіл
бөлінбей қалып жатыр, ал ОФУ-де кей дәріс тақырыптары
(химиялық процестердің энергетикасы және бағыты,
ерітінділер,
химиялық
тепе-теңдік)
өте
аз
қарастырылағанымен, басқа тақырыптарға (элементтер
химиясына, 13 топ элементтеріне (18 топты кесте
бойынша))өте көп назар аударылуда. ММУ-де заманауи
тақырыптардың (ауыспалы металлдар химиясында,
олардың магниттік және әр түрлі спектр аймағындағы
қасиеттері, қатты заттар құрылысы мен қасиеттері, алыну
технологиялары) көп қамтылғанын көруге болады.
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Келесі
зерттеу
жұмысында
шет
елде
(РФ)
«бейорганикалық химия» курсын оқу әдістемесімен
еліміздегі оқыту әдістемесіне салыстырмалы талдау
жасалды. Алынған нәтижелер диаграмма 3-те көрсетілген.
Зерттеудің келесі сатысында
химия ғылымындағы
бейорганикалық химия саласы бойынша
негізгі
оқулықтардың [4-30] мазмұнына зерттеу жүргізілді.
Оқулықтар мазмұнының зерттей келе бейорганикалық
химия пәнін оқытуда келесі (кесте 1 де көрсетілген) білім
жүйелері бойынша модульдік бағдарламада оқыту
ұсынылған.
Кесте 1. Бейорганикалық химия оқулықтары
мазмұнындағы негізгі білім жүйелері модульдік
бағдарламада.
Модуль 1. Бейорганикалық химияның теориялық
негізі.
1
Атом құрылысы.
2
Жай денелердің құрлымы.
3
Молекула құрлысы және химиялық байланыс.
4
5
6
7

Молекулалар симметриясы.
Қышқылар және негіздер.
Тотығу және тотықсыздану.
d-элементтердің кешенді қосылыстары.

Алматы сервистік қызмет көрсету
колледжінің химия пәнінің оқытушысы
Алиева Жайна Батаевна
Сабақтың тақырыбы: Көмірсулар
Сабақтың мақсаттары:
Білімділік: Студенттерге бағыт – бағдар бере отырып
көмірсулардың физикалық, химиялық, биологиялық
қасиеттері, құрлысы, алынуы мен күнделікті өмірде
қолдана білулеріне ықпал ету.
Дамыту: Көмірсулардың қасиеттерін білу,
көмірсулардың табиғаты мен химиялық қасиеттері туралы
білімдерін дамыту; органикалық заттар туралы түсініктерін
толықтырып, одан әрі кеңейте дамыту;
ойөрісін, ойлау қабілетін дамыту.
Тәрбиелік: Сабақ барысында тапқырылыққа, өз
мамандықтарына және химия пәніне қызығушылығын
арттыру.
Сабақтың типі: Жаңа білімді меңгерту.
Сабақтың түрі: Жартылай - ізденіс
Әдістері және әдістемелік тәсілдері: жеке- дара жұмыс,
проблемалық – ізденіс, топпен жұмыс, химиялық
тәжірибие;
Алғышарт. Білім алушылар тақырып бойынша
көмірсулардың физикалық, химиялық, биологиялық
қасиеттері, құрлысы, алынуы мен күнделікті өмірде
қолдана білуін меңгеруі қажет.

Модуль 2. Элементтердің химиялық жүйесі
1
Сутек.
2
Металдар.
3
Бор және көміртек топшасы.
4
Азот және оттек топшасы.
5
Галогендер және асыл газдар
Модуль 3. Бейорганикалық химияның негізгі
мәселелері.
1
Кешенді қосылыстардың электронды
спектрлері.
2
d-элементтердің кешенді қосылыстарының
рекция механизмдері.
3
Негізгі топ элементтерінің металлорганикалық
қосылыстары.
4
d- и f-блоктары элементтерінің
металлорганикалық қосылыстары.
5
Катализ.
6
Қатты денелердің құрылымы мен қасиеттері.
7
Биобейорганикалық химия.

Пәнаралық байланыс:
1.Тарих 2. Орыс тілі 3.Биология
4. Медициналық биология
5. Ағылшын тілі
Бағалау
Өз өздерін бағалау. Жалпы бағалау.
Қажетті материалдар мен құрал жабдықтар:
1. Мультимедиялық тақта
2. Презентация
3. Үлестірмелі материалдар
4. Тәжірибеге керекті реактивтер: крахмал, иодтың
спирттік ерітіндісі, глюкоза ерітіндісі,Ag 2O аммиактағы
ертіндісі, CuSO4 ерітіндісі, спиртовка ,пробиркалар.

IV. Қорытынды
Бейорганикалық
химиядан
оқу
құраладрының
мазмұнында бір жүйеге негізделген методикалық әдіс
қолданылатынын және кешенді қосылыстар химиясының
заманауи
жетістіктері,
элементорганикалық
және
биобейорганкиалық химия сынды заманауи курс
мазұнының қарастрылтының көрсетті. Шет ел (РФ) жоғары
оқу орындарында айтылған заманауи мәселелер курс
мазмұнына енгізіліп қарастырлып жатса, елімізде
«бейорганикалық химия» курсын оқытуда дәстүрлі әдіс әлі
күнге дейін жалғасып келеді.Бейорганикалық химиянның
өзекті мәселелері емес, жалпы химия тақырыптарына көп
көңіл бөлінуде. Бұл заманауи талаптарға сай маман
дайындау үшін курс мазмұнын жаңғартуды талап етеді.
********

ІІ. Сабақ кезінде – сабақ барысы
1.Сабақтың ұйымдық нысаны.
Психологиялық ахуал.(музыка естилип турады
машиналардың шуы, судың, құстардың )
-Балалар таң ертең сіздер осы дыбыстардың
қайсысымен оянғанды қалайсындар?
-Осындай жақсы әуенмен сабағымызды бастаймыз.
2. Білімді жан –жақты тексеру ( студенттер бір - бірін
тексереді). Сабаққа дайындау.
Тест тапсырма: «Есіңе түсір!»
I-Нұсқа
1. Халықаралық (орынбасушы ) номенклатура бойынша
қосылыс қалай аталады?
а) 2,3-диметил-5-этилгексан
б) 2-этил-4,5-диметилгексан
в) 3-метил-5-пропилгексан
2. Химиялық құрлыс теориясын қай ғалым ұсынған
а) Ф.А. Кекуле б) А.М. Бутлеров в) Д.И. Менделеев
3.Молекула құрамындағы көміртек атомдары өзара тек
дара байланыстар арқылы байланысқан
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а) бензол б) алкадиендер в) алкандар
4.Қосылыс органикалық заттардың қай класына жатады?
а) кетон б) қышқыл в) альдегид
5. Табиғи газдың құрамы
а) метан, этан, пропан, бутан
б) пентан, гексан, октан
в) гептан, октан, нонан

Тәжірибе: «Күміс айна» реакциясы.
1.
Таза пробиркаға 1 мл тамшы AgN03 құйып,
тамшылап аммиак ерітіндісін қосыңдар. Пайда болған
Ag2 0 (1) аммиак ерітіндісінде толық еру керек. 1-1,5 мл
глюкоза ерітіндісін құйыңдар. Қоспаны қайнатпай тез
қыздырыңдар. Пробиркада өзгеріс басталғанда қыздыруды
тоқтатыңдар.
Бақылаған құбылыстарды түсіндіріңдер. 1 .Қандай
3. Мақсат қою.
реакция пайда болды?
Балалар калория деген не? Калория – қуат (энергия)
6. Жаңа сабақ ұғымын тексеру:
мөлшерін есептейтін бірлік. Калория десе бірден есімізге
Химиялық диктант. Әр топтан бір студент шығып
тамақ түседі. (экранда макарон өнімінің құрамының суреті тапсырманы алады. Топпен орындайды.
шығып тұрады) Біз кез келген тағамдық өнімді алып оның
I топ __________табиғатта өте көп таралған және адам
құрамын оқитын болсақ ақуыз, көмірсу және майдың
тіршілігінде маңызы өте зор рөл атқарады. Молекулалық
грамм бойынша белгіленіп тұрғанын көреміз. Осы уш
формуласы C 6H 12O 6 -ға сай ___________ бірнеше изомері
килокалория мөлшерін қазақша, орысша және ағылшынша бар. Соның бірі ___________ . Рибоза және дезоксирибозакім атап өтеді? ( Студенттер айтып өтеді)
суда жақсы еритін ,дәмі тәтті ____________- заттар. Рибоза
Осы аталған үш атаудың қайсысы таныс?
мен __________- биологиялық маңызды қосылыстар. Олар
Балалар біздің бүгінгі мақсатымыз көмірсулармен
_______ қышқылдарының құрамына кіреді. Сахарозаның
танысып, біздің өмірімізде қандай маңызды орын
құрылысы__________қарағанда күрделірек.
алатынына көз жеткізу.
___________изомерлері лактоза мен мальтоза.
Каллория жинау арқылы топпен әр тапсырманы
«Менің тұжырымым дұрыс па?»
бағалайсыздар.
Аталған заттардың қасиеттері ішінен дұрыс
тұжырымдаманы
4.Жаңа білімге өту.
«+» және «-» деген жауаптармен көрсетіңіз:
Белоктар мен майлар сияқты көмірсулар да
1.Көмірсулардың жалпы формуласы Сn(H 2O)m
макронутриенттерге жатады. Олар тағамдық
2.Көмірсулар: моно-,ди-, полисахаридтер деп жіктеледі
калориялардың 45 тен 65-ке дейінгі пайызын қамтамасыз
3.Глюкозаның молекулалық формуласы – С5Н12О6
ететін салауатты тамақтанудың маңызды компоненті.
4.Глюкоза - бұл ақ түсті, дәмі тәтті, суда жақсы еритін зат
Көмірсулар – рационның басым бөлігін құрайтын тағамның
5. Глюкоза молекуласында 4 гидроксил тобы бар
міндетті компоненті. Ал адамның өзіне қалыпты өмір сүру
6. Глюкоза – бұл альдегидоспирт
үшін күніне қанша калория қажет? Бұл көрсеткіш
7. Фруктоза – глюкозаның класаралық изомері
әйелдерге қарағанда ерлерде әлдеқайда жоғары болады.
Сергіту сәті. Баспен, көзбен, бір қолмен, екі қолмен,
Көмірсулардың қызметі.
аяқпен 1,2,3,4,5 сандарын жазу.
Көмірсулардың негізгі функциясы – бұл организмді
7. Бекіту «Кім жылдам » есептер шығару.
энергиямен қамтамасыз ету. Көмірсулардың жетіспеушілігі
1.500 мл спирт (r= 0,8г/мл) алу үшін жұмсалатын
аштықты еске түсіретін симптомдармен білінеді.
глюкозаның массасы
Көмірсуларсыз немесе көмірсулары аз диетада отыратын
2. Глюкозаның тотығу реакциясының термохимиялық
адамдар тез шаршағыштықтан, әлсіздіктен зардап шегеді.
теңдеуі
Көмірсуларды артығымен қабылдаған жағдайларда глюкоза
C6H12O6 +6O2— 6CO2+6H2O+2926кДж егер 731,5 кДж
майға айналады. Қантты таза күйінде немесе құрамына
жылу бөлінген болса, жұмсалған оттектің (қ.ж) көлемі.
қант кіретін тамақтарды жиі жеу тіс жегісінің дамуына
8. Үйге тапсырма. Бағалау.
соқтырады, ал одан тіс бүлінеді және түсіп қалады.
Сабақтан кейін – үй тапсырмасы(2 – мин)
Сонымен көмірсулардың артықтығы және оның
1. §11.1-11.2-11.3. 228-238 беттер. [5.1.2]
жетіспеушілігі денсаулыққа жағымсыз болып табылады.
2.Ә.Темірболатованың «Химия тапсырмалар жинағы»
№11-4. Қосымша әдебиеттерді пайдаланып, көмірсутектрді
5. Жаңа сабақты меңгерту:
сипаттап, берілген кестені толтырыңдар:
Көмірсулардың жіктелуі.
Теориялық білімдерін тексеру (топтық жұмыс):
Көмірсулар
Молекулалық
Маңызы
тапсырманы топ жетекшілері алады. Топ мүшелерімен
формуласы
орындап, жауаптарын қорғайды. Топтың аты осы жерде
Моносахариттер
белгілі болады.
Глюкоза
Стол «А» Моносахаридтер. Глюкоза
Фруктоза
1.
Глюкозаның молекуласының құрылысы
Рибоза Дезоксирибоза
(эмпирикалық, құрылымдық және тұйық формулалары).
Дисахаридтер
2.
Глюкоза мен фруктозаның табиғатта кездесуі.
Сахароза
Моносахаридтердің физикалық қасиеттері және
Лактоза
қолданылуы.
Мальтоза
3.Глюкозаның алынуы
Полисахаридтер
4. Бифункционалды қосылыс ретінде глюкозаның
Крахмал
химиялық қасиеттері.
Целлюлоза
5. Глюкозаға тән қасиет.
Стол «А». Моносахаридтер.
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Алматы сервистік қызмет көрсету колледжінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы
Ермаханова Жаркынай Танирбергеновна
Оқу пәні: Қазақ әдебиеті
Мамандығы: 0508000 «Тамақтандыруды ұйымдастыру»
Біліктілігі: 0508012«Аспаз» Курс: 1курс
Сабақтың тақырыбы: Жаяу Мұса Байжанұлы.
Әсет – айтыскер ақын
Сабақтың мақсаттары:
Білімділік: ХІХ ғасырдың әнші-сазгер ақындары Жаяу
Мұса Байжанұлы мен Әсет Найманбаевтың өмірі мен
шығармашылығы туралы түсінік беру; сал-серілер
поэзиясын терең ұғындыру; әндерінің шығу тарихымен
таныстыру
Дамытушылық: студенттердің танымдық қабілеттерін,
сөйлеу тілі мен жазба тіл мәдениетін дамытуға мүмкіндік
туғызу; шығармашылық қабілеттірін шыңдау
Тәрбиелік: эстетикалық талғамдарын қалыптастыру;
әншілік өнерді құрметтеуге, дәстүрлі әндерді тыңдауға
үйрету; ұлттық өнерді құрметтеуге тәрбиелеу
Сабақтың типі: жаңа сабақты меңгеру
Сабақтың түрі: ізденіс сабақ
Әдістері және әдістемелік тәсілдері: топтық жұмыс,
«Фрайер» моделі, «Екі жақты күнделік», «Буриме» әдісі
Пәнаралық байланыс:
1. Тарих
2. География
3. Музыка
4.Тағам даярлау технологиясы
5. Мәдениеттану
Қажетті материалдар, сабақты қаматамасыз ету:
1.Интербелсенді тақта
2.Үлестірмелі қағаздар
3. Презентация
4. Оқулық
5. Постер, маркерлер, стикерлер
Сабақтың барысы:
І.Ұйымдастыру кезеңі
Сәлемдесу, сабаққа дайындықтарын тексеру
Психологиялық ахуал
«Жүректен-жүрекке» – бір-біріне ыстық ықыластарын
білдіре отырып, ынтымақтастық атмосфера құру
Сабақтың эпиграфы. ХІХ ғасырда қазақ әдебиеті мен
өнерінің алтын ғасыры деп текке атамаса керек. Бұл кезең –
қазақтың төл әдебиетінің
көшбасшысы – жыраулар
поэзиясының шырқау биікке көтерілген кезеңі. Бұл кезең –
ақын, сал, сері, тал бойына өнер қонақтаған жандардың
шығармашылығының өркендеген тұсы. ХІХ ғасырдың
соңғы ширегі мен ХХ ғасырдың басында ақындық пен
әншілік өнерді бойына тоғыстырған айрықша талант иелері
пайда болды. Олар – әншілік пен ақындықтан басқа
сазгершілік, актерлік, күйшілік, спорт өнерлерін де қоса
меңгерген сегіз қырлы, бір сырлы жандар болған. Қазақ
музыка өнерінде аттары алтын әріппен жазылған біртуар
тұлғалардың (слайдта көрсетіледі) Біржан сал, Ақан сері,
Сегіз сері, Мұхит, Жаяу Мұса, Мәди, Үкілі Ыбырай, Балуан
Шолақ, Иманжүсіп, Әсет, Естайлардың сазгерлік, әншілік
өнерлерінің алдында тұрғаны – өнер атаулының патшасы –
сөз өнері, ақындық өнер.
ІІ. Үй тапсырмасын қайталау кезеңі
– Әнші-сазгер ақындарға халық «сал», «сері» деген атақ

беріп, құрмет көрсеткен.
Жалпы, сал-сері дегеніміз кімдер? Сал мен серінің бірбірінен қандай айырмашылығы бар?
– Сал-сері – сегіз қырлы, бір сырлы, яғни, ақын, әнші,
күйші, композитор, ойыншы, күлдіргіш, би, спортқа бейімі
ерекше өнерпаз. Олар – халық мәдениетінің көрнекті
қайраткерлері. «Сал» және «сері» – тектес, төркіндес,
кіндіктес ұғымдар. Е.Ысмайылов «сері» сөзі араб
халқының «сейір» немесе «серуен», «сайран салу»
дегенінен туындады десе, «сал» ұғымын «салдырту»,
«салтанат» сөздерінен іздейді. Е.Тұрсыновтың пікірінше,
«сері» – көне түрік тіліндегі «черік» сөзінен алынып,
«әскер», «қол» деген мағынаны береді. Демек, «сері»
сөзінің негізгі мағынасы «жасақ құрамындағы жауынгер»,
«жасақшы», «жорықтағы серік» дегенді танытады.
Сөз құдіреті арқылы олар ел мен жерге, сүйген жарға
деген махаббаттарын, сырлы сезімдерін, үстемдік жасап,
жер аударып, түрмеге қамаған әкім-төрелерге өкпе-назын,
ашуын да өлеңмен жеткізеді. Ән мен әуеннің, әншінің
бірлігінің артықшылығы – оның аумақтық та, әлеуметтік
те шегарасының болмауы, самғаған құстай ұшып барып,
қонған жерінде шырқала берді. Әнді іліп алып, ел боп
жырлады. Атадан бала үйреніп, өнер керуені бүгінгі күнге
жетті. Бүгінгідей «Халық әншісі», «Еңбек сіңірген өнер
қайраткері» деген атақтары болмаса да, халқымыз оларды
еркелетіп, «Сал-сері» деп атаған. Артистерше жарқ-жарқ
әшекейлену, ерекше көз тартатын кескінмен жүріп-тұру,
халқына еркелеу – әнші-ақындардың негізгі салты болған.
– «Балқадиша» әнінің шығу тарихы
– «Ғалия» әнінің шығу тарихы
– Қазіргі өмірде сал-серілер деп кімдерді айтуға болады?
«Ақсүйек» ойыны-сұрақтарға жауап бергенде ақсүйек
шығады
ІІІ. Жаңа сабаққа дайындау кезеңі
Жаяу Мұсаның «Ақ сиса» әнін, Әсеттің «Інжу-маржан»
әнін тыңдату
– Балалар, қалай ойлайсыңдар, бұл ән кімнің әні және
қалай аталады?
– Дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі сабағымыз Жаяу Мұса мен
Әсет Найманбаевтың шығармашылығына арналады.
IV. Жаңа сабақты түсіндіру кезеңі
Жаяу Мұса 1835 жылы қазіргі Павлодар облысы,
Баянауыл ауданындағы «Ақшоқы деген жерде туған. Әкесі
Байжан шағын дәулетті шаруа иесі ғана адам болған.
Жасынан сергек, сезімтал Жаяу Мұса оқып білім алуға, ән
салып, серлік құруға талаптанады. Ауылда қазақша оқып,
хат танығаннан кейін енді орысша оқып, білім алуды үлкен
арман етеді. Жаяу Мұса жастар бас қосқан кештерде ән
айтып, гармон тартуға әуестенеді. Оның осындай өнеріне
сүйсінген үй иесі де онша ауыр іске қоспай, жеңіл-желпі
жұмыстарға ғана пайдаланады. Мұсаны көрші-қолаңдары
да, өзімен бірге оқып жүрген таныс замандастары да өз
араларындағы ойын-сауықтрға жиі шақыратын болады.
Аздан соң-ақ ел аузына ілініп, әнші Мұса атанады.
Ел құрметіне бөленген Жаяу Мұса ән салып, өлең айтып,
жүрген жерін ойын – сауыққа кенелдіреді.
Жаяу Мұсаның өнерпаздық даңқы өз ортасынан асып,
көршілес отырған Қарқаралы, Көкшетау, Ақмола елдеріне
түгел жайылады. Өйткені осы елдерде бір кездерде ол өзі
де аралап, шарықтата ән салып, күмбірлете күй шерткен
болатын. Жаяу Мұсаның шығармалары кейбір кездейсоқ
жағдайларда ғана емес, үнемі кезеңді бір уақиғаларға
жазылғандағы байқалады. Оның ішінде осы жинаққа кіріп
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отырған қырыққа жуық әндерінің
көпшілігі ілгеріде
айтылған өзінің ата жауы аға сұлтан Мұсаме арадағы таластартыстан туған. Мәселен: «Шорманға», «Бұзау жыры»,
«Арап батыр», «Боз торғай», «Сұрша қыз», «Гауһар қыз»,
«Кедейлер», «Ұлы тау», «Баян ауыл» сияқты бірсыпыра
әндері осы айтылғандардың айғағы бола алады.
Жаяу Мұса ән мәтіндерінен басқа да көптеген өлеңдер
жазған көрінеді. Оның 1880 жылдар қарсаңында жазған 60
беттей қолжазбасын Қазақ ССР Ғылым академиясының
экспедициясы 1955 жылы Қазақ университетінің архивінен
тапқан. Бұл еңбектерін ол өзі Қазанға барып тұрған кезінде
тапсырған болу керек.
1928 жылы ел ішіндегі ірі байларды конфесқациялап,
мал – мүліктерін қазнаға алу жұмысына басшылық етеді.
Күрескер композитор, дарынды әнші, жыршы Жаяу Мұса
1929 жылы 94 жасында өзінің туып – өскен жерінде қайтыс
болады.
Оның өзінен соңғы ұрпақтарына қалдырып кеткен
музыкалық асыл мұралары осы күнге дейін ескірмей ел
аузыда айтылып келеді және айтыла бермек.
Әсет Найманбаев – асқақ үнді, әсем ырғақты әндер
шығарған сазгерлігіне қоса әдеби қорымызға көркемдігі
жоғары мол мұра қосқан ақындығымен де оқшауланатын
тұлға. Бұл тұрғыда ол – әлеуметтік ойларын,
демократиялық-ағартушылық идеяларын өлеңмен, әнмен
таратқан Абайдың бағытындағы ақын және оның алдын
көрген талантты шәкірттерінің бірі. Әсет Найманбаев 1867
жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Мақанша
ауданындағы Бақты ауылында дүниеге келген. Әсеттің ән
мен өлеңге әуестігі медреседе оқып жүргенде-ақ
байқалады. Жаттау, есту қабілеті аса жоғары болған ол
ауылға келген әншінің әнін, жыршының мақамын бір
естігеннен қағып алатын болған. Әлімғазы деген болыс
оның әншілігін, ақындығын білген соң өзінің жанына
тартады. Ол Әсетті ер жетіп, айналаға әншілік даңқы
щығып, әбден атақты өнерпаз болғанша көз жазбай
қадағалайды. Қоянды жәрмеңкесіне барып, Арқаның ән
мектебінен сусындап, оның әсем әндерін Жетісу мен
Тарбағатай өңіріне жеткізуші, Біржанның, Ақанның,
Құлтуманың әндерін шығыс аймаққа таратушы болады.
Әсеттің ақындық мұрасын, яғни поэзиялық шығармаларын
үш топқа бөліп қарауға болады. Олар: 1) өлеңдері 2)
айтыстары 3) қисса-дастандары. Әсет өлеңдерінің ішінде
халыққа айрықша танымал бөлігі – оның ән-өлеңдері.
Барша халық оның басқа өлеңдерін, айтыстары мен қиссадастандарын көп білмесе де, «Інжу-маржан», «Қысмет»,
«Мақпал», «Үлкен Ардақ», «Кіші Ардақ», «Қоңыр қаз»
тәрізді әндері жақсы біледі. Ақынның ән-өлеңдерінің дені
жастық шақ, сүйіспеншілік, махаббат тақырыбына
арналған.
І. «Жаяу Мұса ауылы» Жаяу Мұса туралы
ІІ. «Ә.Найманбаев ауылы» Ә.Найманбаев туралы
Өлеңдерін сатылай кешенді талдау
1.Авторы –
2.Тақырыбы –
3.Жанр түрі –
4.Идеясы –
5.Шумақ –
6.Тармақ –
7.Бунақ –
8.Буын саны –
9.Ұйқас түрі –

«Екі жақты күнделік»
Өлеңдері

Шығармаларының ерекше әсер еткен
тұсы туралы өз пікірін жазу

– «Ауылдың алты ауызы» болмайтын бе еді? Ал
қайсысың ән айтасыңдар?
«Орамал тастау» ойыны бойынша қарсы топқа
сұрақтар қою
Пікірталас
V. Жаңа сабақты бекіту
Сал-серілердің ізін жалғаушы – Сәкен Майғазиевтың
АСҚКК қонаққа келетінен хабардар шығарсыңдар?
Сіздерге қонаққа арнап дастархан мәзірін дайындауды
тапсырды делік. Сендер не ұсынар едіңдер және қалай
әзірлейсіңдер?
«Буриме» әдісі
Ұйқас түріне қарай өлең шығару
Қорыта айтар болсақ, қазақ елі мәдениетінің даму
тарихы өзгеше. Қазақ халқының тарихы небір оқиғаларға
толы. Ондай оқиғалар сол ортада өмір сүрген адамдардың
жүрегінде өшпес із қалдырып, мәңгі есте сақталып қалады.
Әсіресе, қоғамдық өмірдің сан алуан сыры күмбірлеген күй
мен шырқалған әндерден өз көріністерін тауып отырған.
Әнші-ақындар көбінесе тарихи оқиғалар жайында толғаса,
ол жырлар өз заманының шежіресі болып қалғандығы
белгілі. Ал аңыз, өлең, музыка ұрпақтан-ұрпаққа мұра
болып қалатыны сөзсіз...Сондықтан халықтың жоғын
жоқтайтын, халыққа қызмет ететін өнер өлмесін, өз
жалғасын тапсын! «Өнерліге өріс кең» дейді халық. Өнерлі
өрге жүзсін!
VІ. Бағалау
VІІ. Үйге тапсырма: Реферат
«Ән – көңілдің ажары» деген тақырыпта эссе жазу
VIII. Рефлексия
«+; -» Білім алушылардың
меңгергенін сараптау
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Жарма өнімдерінен және макарон өнімдерінен
жасалынған «АСХАНА ДЕКОРЫ» тақырыбына
өткізілген КӨРМЕ

Дәстүрлі түрде колледжімізде өткізілетін «Аспаз»
апталығында, Жарма өнімдерінен және макарон
өнімдерінен жасалынған көрмені өткізу мақсатымыз:
Студенттердің ойлау қабілетін ояту, жан-жақты дамыту,
шығармашыл, ізденімпаз жас ұрпақты тәрбиелеу.
Бос уақытын тиімді пайдалану.
1 курстар арасында өткізілген көрмеде студенттер
белсенділік пен, қызығушылық пен жасалған қол өнерлері
қойылды. Макарон өнімдерінен жасалынған вазалар мен
букетті гүл шоғырлары, сонымен қатар жармалардың
түрлерінен «Аспаз» мамандығының бейнесі, топпен түскен
суреттерінің
рамкалары
жарма,
күріш,
макарон
өнімдерімен безендірілген. 27 БОП тобы, ЭКСПО
логотипін де өте ұқыптылық пен тапқырлық пен әсем
макетін жасаған.
Жасалған жұмыстың ұқыптылығы мен көркем
безендірілуіне қарап студенттер Алғыс хат пен
марапатталды.
Алматы қаласы, Алматы сервистік қызмет көрсету
колледжінің өндірістік оқыту шебері
Аханова Мөлдір Муратбаевна. № 27 БОП тобы
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