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Халқы сүйген жан еді...
Бүкіл саналы ғұмырын шәкірт тәрбиелеу ісіне арнаған ардақты ұстаз, асыл ана, беделді 

басшы, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері, экономика 

ғылымдарының докторы, профессор Баязитова Шарбан Дәкішқызының біз үшін орны 

ерекше еді. Бар болмысымен, имандылыққа толы жарқын бейнесімен әрқайсысымыздың

жүрегімізге нұр сепкен ардақты ұстаз бейнесі жадымызда мәңгілікке сақталары сөзсіз.

Күлімдеген көктемде дүниеге келген Шарбан апайымыздың мінезі де сол көктемдей

шуақты еді, «Жазмыштан-озмыш жоқ» деп халық даналығы айтқандай, бүгінде біздің

санамызда жанымызды жұбататын естеліктері ғана қалды.

113 қазақ орта мектептерінде, №14 кәсіптік-техникалық училищеде- мұғалім, «Сейхун»

институтында- оқытушы, кафедра меңгерушісі, ректоры қызметтерін абыроймен 

атқарды. 1997 жылы Қазақ Ұлттық аграрлық университетінде экономика ғылымдарының 

кандидаты ғылыми дәрежесін, 2008 жылы экономика ғылымдарының докторы ғылыми 

дәрежесін қорғап, академиялық прфессор атағын алды. 2009-2012 жылдары 

«Қазақ-Қытай» академиясының кафедра меңгерушісі, өмірінің соңына дейін «Абылай хан»

атындағы колледждің директоры қызметін абыроймен атқарды. Басшылық қызметтер

мен ұстаздық жолды ғылым жолымен қатар алып жүріп, қоғамдық жұмыстарға да 

белсене араласты. Адам жанын терең түсінетін, тез тіл табысатын және кез-келген

 

Баязитова Шарбан Дәкішқызы 1962 жылдың 20-наурызында Қызылорда облысы, 

Сырдария ауданы, Абай ауылында дүниеге келген. Қызылорда қаласындағы №253 қазақ 

орта мектебін үздік бітіріп, 1979-1983 жылдары Н.В.Гоголь атындағы Қызылорда

 педагогикалық институтын тәмамдады. Еңбек жолын Қармақшы ауданындағы №27, 

20-наурыз ұлағатты ұстаз Баязитова Шарбан Дәкішқызының туылған күніне орай, «Абылай хан» атындағы колледжінің барлық 

ұжымдастары тағзым етіп, сағынышпен еске ала отырып, пейіште жаныңыз құран нұрымен нұрлансын демекпіз.

 Еске алушылар: «Абылай хан» атындағы колледж ұжымы

мәселені ақылмен, сабырмен шеше білген ғалым-ұстаз бейнесі әріптестерінің және үлкен өмірге жолдама берген мыңдаған шәкірттерінің 

есінде ұзақ сақталатыны белгілі.

  Наурыз–көне мейрам. Наурыз мерекесін тойлау дәстүрі дүние жүзі 

  халықтарының көпшілігінің тұрмыс-салтында бағзы замандардан орын

  алған.Ұлыс күні жыл басы саналған. Халықтың мифологиялық түсінігі

  бойынша 21 наурыз түні даланы Қыдыр аралайды. Ұлыс күні қазақ елі 

   үшін әрқашан қасиетті, киелі саналған. Халық таза, жаңа киімдерін киген.

   Ауылдың ер адамдары бір-бірімен қос қолдасып, төс қағыстырады; әйелдер

  құшақтасып, бір-біріне игі тілектер айтады. Бірін-бірі мерекеге арнап 

  дайындалған наурыз көже ішуге шақырады. Әдетте, осы күні адамдар

   арам пиғыл, пендешілік атаулыдан тазарып, ар-ожданы алдында арылады. 

  Ауыл ақсақалдары араларына жік түскен бауырлас ел, руларды, ағайын,

   дос-жарандарды бір дастарқаннан дәм таттырып, табыстырған, жалғыз

  жарым жетімдерді үйлендіріп, жеке отау еткен. Кембағал, мүгедектерді 

  жақын туыстарының қарауына арнайы міндеттеп тапсырған. Жұтқа 

  ұ ш ы р а п  қ и н а л ғ а н д а р ғ а  ж ы л у  ж и н а п  б е р г е н .  

   

Наурыз-мереке, наурыз-береке!

Дәстүрлі ұлттық ойындар (көкпар, аударыспақ, күрес, қыз қуу, алтыбақан, тең көтеру, т.б.) ойналады. Таң ата көпшілік биік төбенің басына шығып, атқан 

таңды қарсы алады.Ұлыстың Ұлы күніне орай 15-наурыз «Абылай хан» атындағы колледжінің білім алушылары «Жастар ресурстық орталығы»

КММ-нің ұйымдастыруымен өткен «Наурыз мереке – наурыз береке» атты  сайыста бақсынап, он екі колледж арасында 4-ші орынды қанжығасына

енгізді.Колледж студенттеріне жеребе таңдау арқылы түскен, қыз ұзату сайысында жоғары деңгейде көрсетіп, көрермендер көзайымы атанды. 
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Мақсатқа бағытталған тәрбие ғана нәтиже береді.

 мақсаттарды көздеуі мүмкін емес. Мақсат-тәрбиелік

 жүйенің сипатын айқындаушы элемент. Осы мақсат-

 тарға және оларға жету құрал, шараларына байланысты 

 бір жүйе екінші біреулерінен ажырайды.

«Ел болам десең-бесігіңді түзе»,- деп халық даналығы

айтқандай, тәрбие арқылы берілген білім жақсы нәтиже 

көрсетері сөзсіз. Тәрбие мақсаты- тәрбие қызметі

бағытталған соңғы нәтиже. Мақсат- бұл барлық 

күш-қуаттың  қосылуымен орындалатын болашақ.

Қалаған тәрбие- мейлі ол кішкене еленбес іс болсын,

мейлі кең көлемдегі мемлекеттік бағдарлама болсын

-қай жағдайда да нақты мақсатты көздейді, бағытсыз

тәрбие болмайды. Тәрбиенің мазмұнын, ұйымдасуы, 

формалары мен әдістері-бәрі мақсатқа  тәуелді келеді. 

Осыдан, тәрбие мақсаты, мәселесі педагогикадағы аса

маңыздылардың бірі. Өздерінің іс-әрекетінде мектеп 

және тәрбиешілер неге ұмтылуы тиіс, қандай 

нәтижелерді қолға кіргізу керек-бұл сұрақтар 

оқу-тәрбие аймағында қай уақытта да өзектілігін

жойған емес. Тәрбие мақсаттары жалпы 

және жеке-дара болып бөлінеді. Бірінші жағдайдағы

максаттың көздегені барша адамдарға тән қасиет-

сапаларды қалыптастыру, екіншіде-дара адам тәрбие-

сін көздейді. Өрелі педагогика жалпы және жеке-дара

 мақсаттардын бірлігі мен бірігімін қолдап-куаттайды. 

Мақсат тәрбиенің жалпы ұмтылыс бағытын білдіреді.

Тәжірибелік іске асыруда ол нақты міндеттер жүйесі 

түрінде көрінеді. Мақсат пен міндеттер өзара бүтін 

мен бөліктің, жүйе және оның элементтері сипатында-

ғы катынаста болады. Сондықтан, тәрбие мақсатының 

мәні-бұл тәрбие арқылы шешілетін міндеттер жүйесі

 деген анықтамамен де ашылуы мүмкін. Тәрбие 

міндеттері, әдетте, өте көп болады. Олар нақты және

 жалпы түрге жіктеледі. Дегенмен, өз алдына жекелен-

ген тәрбиелік жүйе шеңберінде мақсат біреу. Бір 

орнында, белгілі бір уакыт аралығында тәрбиенің әрқилы

Қазіргі заманда тәрбие мақсаттарының және оларды

іске асырушы тәрбиелік жүйелердің көп түрлілігі 

қабылданған. Бұл жүйелердің әрқайсысы өз  максатымен

танылып, ал сол мақсатты іс жүзінде орындау белгілі 

шартта мен жабдықтарды кажет етеді. Мақсаттар

арасындағы өзгешеліктер де шексіз; адамның кейбір 

сапаларындағы еленбес өзгерістерден онда болып 

қалатын түбегейлі тұлғалық ауысуларға деиін. Мақсат

көп түрлілігі тәрбиенің өте күрделі болатындығының 

және бір айғағы.  Бұрындары қазақ отбасында 

жеткіншектерді аталары мен әжелері тәрбиелесе,

қазіргі жастарымызды түрліше техника бұйымдары, 

телефон, интернет желісі тәрбиелеп жатыр. Бұл тәрбиенің балаға тигізетін пайдасы мен зиянының қатар жүретінін біріміз біліп, ұғынып жатсақ, енді біріміз қатары-

нан қалмасын деп өзіміздікін дұрысқа балаймыз. Сондықтан да, болашағымыздың тірегі- жастарымыздың бойын жат қылықтардан аулақ ұстап, жақсы нәрселерді 

бойларына сіңіріп, мақсатқа бағытталған тәрбие берсек қана, «Қазақ» деген атымызға сын келмейді дегім келеді. 
Педагогика пәнінің оқытушысы  А.О. Жансүгірова 

Тігін машинасының шығу тарихы
   машинасына жаңалықтар енгізе отырып, тігін машина-
    сын шығара бастады. 1870 жылы «Зингер» тігін машина-
  сын шығаратын алып фирма Америкадаға ғана емес, 
  дүние жүзінің басқа мемлекеттерінде де фирмаларын 
    ашты.

  Тігін машинасының ойлап табу тарихы үлкен қызығушы-
  лық білдірді. XV ғасырдың соңында ең алғашқы болып
   Леонордо да Ванчи тігін машинасының жобасын ұсынды,
  бірақ ол жүзеге аспай қалды. 100 жыл өткеннен кейін 
   XVІ  ғасырдың аяғында ағылшындық Уильям Ли әйелі-
  нің бізбен тоқыған қолының қимылын ықыласпен бай-
   қап отырып, тоқыма машинасын ойлап шығарды. 1775
  жылы неміс Карл Вейзенталь қол тігісінің көшірмесін 
 жасайтын тігін машинасына патент алды.1790 жылы
  ағылшын  Томас Сент етік тігетін тігін машинасына 
  патент алды, машина қолмен қимылға келтірілді және 
 етік бөлшектері инеден қолмен ығыстырылатын еді,
 инежылжытқыш тік жазықтықта қайырма-үдемелі
   қозғалыс жасайтын.1808 жылы ағылшын Т.Сент, Д.Пири
   тігіншілерге арналған жеңіл сөгілетін ілмекті түзу тігісті
   тігін машинасын ойлап шығарды. 1829 жылы франсуз 

Б.Тимонье бір жіпті ілмек тігісті тігін машинасын ойлап 
шығарды. 1834 жыылы американдық Уолтер Хант қайықты
құрылысы және ине көзі ұшталған тігін машинасын 
ойлап шығарды, бұл бірінші қайықты тігін машинасы
еді, онда жоғарғы және төменгі жіп қолданылады.
Мұндағы бір кемшілік, шөлмек механизмінде төменгі
жіпті тартып реттегіші болмады. 1843 жылы У.Хант
 ойлап шығарды. 1844-1845 жылдары амерекандық 
Элиос Хоу қайықты тігін машинасына патент алды,
бұл тігін машинасында мата арнайы жылжытушы тұт-
қа түйреуіштеріне тігінен қадалып орнатылады және 
бір түзу бағытпен алға ғана жылжитын доға тәрізді  
ине көлденең жазықтықта  қозғалды, ал қайық тоқу
станогының қайығы сияқты алға –артқа жылжытып

 машиналарының түріне келірілді. Осы кезеңде Еуропа-
 да тігін машиналарын шығаратын өндірістер пайда бола
 бастады. Ағылшын Томас Эйт, неміс Детон Ноуман 
 және Вилли Пфафф, швед Хускварна және басқалары
 тігін машинасына жаңалықтар енгізу және дамытумен 
 айналыса отырып, һздерінің фирмаларын аша бастады.
 Тігін машиналары  АҚШ-тан Азия құрылығына жеткізіле
 бастады. 1877 жылы Жапонияға жеткізілді. 1850 жылы
 Исиак Зингер өзінің фирмасын ашты. Хоудың тігін

Кеіннен тігін машинасын ойлап табушылар
мұны жетілдіре түседі. 1850 жылы Алена Вильсоның
және Гиббстың , 1851 жылы Исак Зингердің тігін
машиналарында ине тігінен орналастырылған, мата 
табанмен көлдененң платформаға қысылып жылжитын
болды,  ал мата тісті дөңгелек көмегімен, соңыра тісті 
пластинка (рейка)  көмегімен жылжыған.Исиак Зингер-  
дің ойлап тапқан тігін машинасы қазіргі заманғы тігін 

отырды.

Патшалық Ресейде тігін машинасы өндірісте болмаған-
дықтан, құрал жабдықтары шетелдерден алып келінген.
 Мысалы, Подольскі қаласына шетелден алып келінген 
«Зингер» тігін  машинасының бөлшектерін құрастыра-
тын шеберхана ашылды, онда жылына 600 мың тігін
машинасы шығарыла бастады.Ұлы Қазан социалистік
ревовюциясынан кейін ғана отандық тігін машинасын 
жасайтын өндіріс орындары пайда бола бастады. Сөйтіп, 
КСРО-да тігін машинасының жасау зауыттарының 
құрылысы басталды. Қазіргі кезде тігін машинасы 
өндірісте жоғары сапалы және жоғары өнімді құралдар-
мен жабдықталған және одан әрі жетілдіріп келеді.
Қазіргі заманғы тігін технологиясының өркендеу талап-
тарына сәйкес ең  басты экономикалық мақсат-қоғам-
дық өнірісте дүние жүзілік ғылым мен техника 
жетістіктерін қолдану, өндірістік тиімділігін көтеру, 
еңбек өнімділігін оджан әрі өсу жолдарын іздестіру,
халық шаруашылығының тұрақты өркендеу қарқынын
көтеру, әлеуметтік жағдайды жақсарту,  өндіріске жаңа
технология жетістіктерін енгізу арқылы және өндірісті
механикаландыру, автоматтандыру арқылы тігін 
бұйымдарының саны мен сапасын көтеру көзделіп отыр.
Қазіргі кезде тұрмыстық тігін машинасын үлкен екі 
топқа бөлуге болады; электрмеханикалық және 
компьютерленген. Сондай-ақ,  компьютерленген кестелі 
тігін машинасы топшасы бар. Бұл тігін машинасының 
ең маңыздылығы сол-тігіс және операцияларының көптігі

Арнайы пән оқытушысы: Қазақбаева Ақбаян

Жеті жұрттың тілін біл.
Еліміздің болашағы- білімді де, сауатты, жан-жақты 
жастарымыздың қолында. Сондықтан, заман талабына 
сай тіл меңгеріп, бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу
біздің басты міндетіміз. «Жеті ілімнің сырын біл, жеті 
түрлі білім біл» деп, даналар ғибраты айтып кеткендей,
өзге елдің мәдениетін білу үшін, әрине, сол ұлттың
тілін білу керек. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 
«Қазақстан-2050: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси
 бағыты» атты кезекті жолдауында тіл меңгеру
 қажеттігі баса айтылған-ды.  Қазақ боп туған соң,
 өзіміздің ана тілімізде шүлдірлеп, сол дана тілімізде
 өз ойымызды жеткізіп, қажетімізді қанағаттандыруда-

мыз. Ал, орыс тілі- көпұлтты еліміздің ортақ тілі. 
Ағылшын тілі-халықаралық тіл ретінде, бүгінде еліміз-
де балабақша, мектеп табалдырығынан бастап терең-
детілген деңгейде жүргізілуде. Бұның өзі болашақ 
ұрпағымыздың жарқын болашағының кепілі екендігі 
даусыз.
Қаламыздағы іргелі оқу орны болып саналатын 
«Абылай хан» атындағы колледжінде тіл үйренуге 
деген мол мүмкіншілік жасалған деп санаймын. 
Сонымен қатар, қосымша тіл ретінде қытай тілін
 меңгеруге де мүмкіндік бар. Алты құрлыққа кең 
тараған ағылшын тілінде қазіргі таңда 400 млн-нан 
астам адам сөйлейді. Сондықтан да, жастар қанша-
лықты көп тілді меңгерсек, соншалықты жетістікке
 жетеміз дегім келеді! 

Мамутова Г.М.

Арман күндер!

Арасында ойланып он-он бестің,
Көппен бірге бір ақынға еліктестім.
Мұқағали атама еліктеймін деп,
О, тоба, сол ақынның күйін кештім.

Апырау! Арман күндер, арман күндер,
Жаралаған жүректі жалған күндер.
Таңға дейін отырып, кірпік ілмей,
Өлеңменен өрілді талай түндер.

Қазір түн! Далада  наурыз айы,
Төбемнен бақылаушы жалғыз айым.
Жылап жатқан жүрекке ерік беріп,
Шіркін-ай, мұңлы бір ән салғызайын.

Шіркін-ай, сағат тілі төртке кепті,
Жаңа ғана кеш еді түн де кепті.
Алыстан жарқыраған Қызылорда,
Өмірін сүріп жатыр күнделікті.
Ай, арман күндер, арман күндер,
Мәңгі менің есімде қалған күндер.

Қалмұрза Тұрған
ЭК-24



ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ОҚЫТУШЫНЫҢ ӨЗ ТӘЖІРИБЕСІНДЕ 
ОЛАРДЫ ТАҢДАЙ БІЛУІ

3-бет

Samgau
«Білім – гауһар, бағасы жоқ, надандық - кемел, дауасы жоқ» 
дегендей бүгінгі таңда басты мәселе болып отырған – жас 
ұрпақтың сапалы білім алуы.  Біздің басты мақсатымыз - 
білім саласының дамуынан қалып қоймай, алға қарай ілгері-
леу болып табылады. Сол көшке ілесе алмасақ - бізге сын 
болмай ма?!  Еліміздің ертеңі – жас ұрпақтың қолында.
Заман  талабына сай болашақ ұрпақтың оқып білім алуын 
мемлекетіміз де, біздің оқу орнымыз да басты орынға қойып
отыр. Білім беру мен білім алудағы атқарылатын  мазмұнды
жұмыс ұстаз еншісінде екені айтпаса да белгілі. Осы орайда 
ұлы педагог К.Д. Ушинскийдің «Бала – балқытылған алтын»
деген қанатты сөз бірден ойға түседі. Балаға қалай бағыт 
берсең, ол солай өседі. Сондықтан баланың бойында жақсы 
қасиеттерді қалыптастырып және олардың жан - жақты 
дамытып рухани бай тұлға қалыптастыра білуіміз керек.
Біздің мақсатымыз оқытудағы жаңа тәсілдерді пайдалана 
отырып, оқушы бойында өзіне деген сенімділік пен
жауапкершіліктерді дамыту болып табылады. Оқу үрдісінде
білім берудің көздеріне қарай қолданылып жүрген әдістерге
қысқаша сипаттама беріп көрейік.   Сөздік әдістер: түсіндіру,
әңгіме, әңгімелесу, лекция, кітаппен жұмыс. Көрнекі әдістер:
иллюстрация және демонстрация. Тәжірибелік әдістер: 
лабораториялық, практикалық, графикалық, әр түрлі жаттығу 
жұмыстары. Оқыту үрдісінде ең көп тараған дәстүрлі әдіс -
 сөздік немесе мұғалімнің ауызша баяндау әдісі. Бұл әдіс 
оқыту процесіңде басқа әдістерге қарағанда жетекші роль
атқарады. В. А. Сухомлинский: "Сөз — ең маңызды 
педагогикалық құрал, оны еш нәрсемен ауыстыра алмайсың..."-
деп оның маңызына ерекше назар аударады. Мұғалімнің сөзі
әсерлі, тартымды, сенімді, сондай-ақ дауыс ырғағы мен
мимикасы мәнерлі және сөздік қоры да білімі де бай болғаны
қажет. Бұл ойымыз дәлелді болу үшін Ы. Алтынсаринның
пікірін келтірейік: "мұғалім балалармен істес болады: егер
олар бір нәрсені түсінбесе, онда мұғалім шәкірттерді кінәла-
май, оларға дұрыс түсіндіре алмағаны үшін өзін-өзі кінәлауы
керек. Мұғалім балалармен сөйлескенде ашуланбай,
күйгелектенбей, сабырлылықпен сөйлеп, шұбалаңқы сөздер 
мен керексіз терминдерді қолданбастан әрбір затты ықылас-
пен, қарапайым тілмен түсіндіру керек". Бұл әдісті қолданған-
да мұғалім оқушыларға білім берумен қатар олардың таным 
белсенділігін арттыруға (зейін, қабылдау, ойлау т.б. үрдісте-
рін) байланысты да әрекет жасайды. Көрнекілік әдістер оқу
материалын оқушылардың көзімен көріп, нақтылы 
түсінулеріне мүмкіңдік береді. Бұған демонстрация, 
иллюстрация және бақылау тәсілдерін қолдануға болады. 
Демонстрация (көрсету) оқушыларды құбылыстар, процес-
тер және заттардың нысанасымен табиғи жағдайда танысты-
ру барысында қолданылады. Әдістің бұл түрі оқылып отыр-
ған құбылыстың қозғалысын анықтау, заттың ішкі құрылы-
сы және сыртқы көрінісімен немесе бірыңғай заттардың
орналасу жағдайымен таныстыруды көздейді. Табиғи 
нысананы көрсету негізінен сыртқы көрінісінен басталады 
(көлемі, түсі, формасы, өзара байланысы т. б). Келесі кезекте 
оның ішкі құрылысы немесе жекелеген құрамы бөлініп 
көрсетіледі. Заттың үлгісі және көркем туындылар оқушылар
тарапынан біртұтастық жағдайында қабылданады.
Демонстрациялау көбінесе оқушылардың практикалық оқу
әрекетімен ұштаса жүргізіледі. Приборлар мен нысандарды
демонстрациялау нәтижесінің табысты болуы бірнеше 
жағдайға байланысты болады: - көрсетіліп отырған нысана 
барлық оқушыларға жақсы көрінуі тиіс;  -   оқу материалын 
түсіндіру кезінде көрсету жұмыстары жүргізіліп, соңынан
нысана алынып тасталуы керек. Оны оқушыларға алдын ала
көрсетуге болмайды;  - көрнекі құралдарды бақылау 
барысында әрбір оқушы мұғалімнің нұсқауы бойынша 
жұмыс істеуі тиіс; - көрсету кезінде мұғалімнің ауызша 
баяндауы оқушылардың бақылауын дамытуға және көркем
с ө й л е у і н  о р н ы қ т ы р у ғ а  ы қ п а л  е т у і  т и і с ;  
- оқушыларды бақылау жұмыстары нәтижесіне қорытынды 
жасай білуге дағдыландыру.

Иллюстрация әдісінің нәтижелі болуы, негізінен оның қол-
дану тәсілдерін мұғалімнің қаншалықты меңгергеніне 
байланысты болып келеді. Соның негізінде оқушылар мен
оқытушыға оқу материалын табысты меңгеруге айтарлық-
тай көмек бере отыра, ғылыми ұғымдарды жеңіл меңгеруге
септігін тигізеді. Тәжірибе көрсеткендей сабақта 
иллюстрациялы материалдарын көптеп қолдану, оқушылар-
дың назарын нақтылы оқу материалынан ауытқуына әкеп 
соғады. Сондықтан, көрнекі құралдарды пайдаланудың
дидактикалық қолданысын және таным процесінде олардың 
рөлін алдын-ала жақсылап ойластырып алу қажет. Бұған
қосымша оқытушылар көрнекі құралдардың тиімді көлемін 
де анықтауы қажет. Бұл әдістердің ішінде ең басты рөл 
атқаратыны — бақылау әдісі. Ол барлық оқу пәңдерін 
оқытуда кеңінен қолданылады.  Бақылау әдісі сабақта нақты
заттар мен көрнекі және техника құралдарын көрсету 
кезінде, экскурсияда, лабораториялық жұмыстарда, еңбек
операцияларын орындау барысында ерекше орын алады. 
Бақылау мұғалімнің басшылығымен сабақ үстінде және 
сабақтан тыс уақытта мұғалімнің тапсырмасына байланысты 
немесе оқушылардың өздерінің қалауы бойынша кеңінен 
іске асырылады. Дұрыс қолданған бақылау әдісі оқушылар-
дың байқағыштық, логикалық ойлау қабілеттерін дамытады.
Бақылау әдістерін қолданудың тиімділігі мынандай тәсілдер-
ді қолдана білуге байланысты: -байқаудың мақсатын анықтау; 
-қабылдайтын нәрселердің мөлшерін белгілеу, салыстыру 
арқылы олардың кептеген белгілерінің ішінен ең негізгі, 
бастыларын ажырату; -оларды топтастырып, қортындылар 
мен тұжырымдар жасау; Байқайтын нәрселердің, бейнелер-
дің ерекшеліктеріне байланысты бақылау әдісінің негізгі 
түрлері: - демонстрациялық бақылау; - экскурсиялық 
бақылау; - лабораториялық бақылау;  -техникалық бақылау; 
- о қ у ш ы л а р д ы ң  ө з д і г і н е н  д е р б е с  б а қ ы л а у ы .  
Оқушылардың ойлау қабілетін дамытудың күшті құралы
 — бақылау.

Оқытуды бұлай ұйымдастыру оқушылардың оқу материалын
жеңіл әрі терең ұғынуына мүмкіндік туғызады, олардың ой-
лау әрекетін жандандырып, қосымша ақпараттар береді. 
Оқушылардың құбылыстарды, процестерді және нысандарды 
өздері белсенділік танытып оқып үйренсе, шын мәнісінде 
бұл әдіс нәтижелі болмақ. Олар тарапынан мұндай қарым-
қатынас оқытуда проблемалық және ізденушілік жағдайға
итермелейді. Сабақ барысында оқытудың демонстрациялау
әдістерінен қолдануда оқу киносы, диапозитив, диафилъм,
магнитофон, радио, үнтаспа, киноскоп, эпидиоскоп, 
теледидар, видеофильм секілді техника құралдары көптеп
пайданылады. Заттар мен құбылыстарды, кейбір жағдайда 
қажеттігіне сай табиғи ортада көрсетуге болады (табиғат, 
оның құбылыстары,  жан-жануарлар,  өс імдіктер,  
ауылшаруашылығы техникалары, өндіріс құралдары т.б.). 
Иллюстрация - демонстрация әдісімен тығыз байланыста
болады. Бұл әдісті иллюстративті құралдарды (плакаттар, 
картиналар, суреттер, чертеждер, портреттер, картограмма-
лар, модельдер) көрсетуде қолданады. 

К. Д. Ушинский: "бақылау - логикалық  ойлаудың негізі",- 
деп жай айтпаған. Ұлы педагог логикалық ойлауға үйрену 
үшін, ең алдымен, балаларды жан-жақты бақылауға үйрету 
керектігін де ескертеді.  Бақылау өткізудің негізгі әдістемелік
т а л а п т а р ы  [ 2 ] :
1. Оқытушы оқушыларды белгілі нәрсені жан-жақты 
бақылауға, оның неғұрлым көп және әртүрлі қасиеттерін,
ерекшеліктерін, мүмкіндігінше, көру, есту, дәм, иіс т.б. сезім
мүшелерін қатыстыру арқылы зерттеуге бағыт беруінің
маңызы зор. Бақылау тек көру т. б. сезім мүшелерінің 
жүмысымен ғана емес, ол адамның ойлау әрекетімен тығыз 
байланысты болуы керек. 2. Мұғалім бақылауда оқушыға 
анализ бен синтез арқылы заттардың негізгі қасиеттерін 
ажырату, топтастыру, қорытындылау сияқты ойлау процес-
терін қолдануға басшылық етуі қажет. 3.Мұғалім оқушылар-
дың бақылауын ұйымдастыру үшін, ең алдымен, бақылау-
дың мақсатын, байқайтын нәрселердің мөлшерін немесе
көлемін анықтап, жоспарын жасап беруі керек.  Тәжірибе-
лік әдістер. Оқушылардың сабақта алған теориялық білім-
дерін, біліктілік пен дағдыларын тереңдету және жетілдіре
түсу мақсатында олардың практикалық жұмыстарының 
маңызы ерекше. Оқытудың негізгі дәстүрлі әдістерімен қатар 
мұғалім оқушылармен бірігіп сабақта, оқу-тәжірибе 
участігінде оқу приборлары және техника құралдары 
көмегіне сүйеніп оқу тәжірибелерін жүргізеді. Оқытудың
 зертханалық тәсілі негізінен биология, химия, физика 
пәндерінде жиі қолданылады. Аталған пәндердің мазмұны
 зертханалық жұмыстарды қажет етеді. Зертханалық жұмыс-
тар жаппай түрде немесе оқушының жеке орындауы арқылы
 жүреді. Жаппай түрде жүргізгенде сыныптағы оқушылардың
 бәрі бірыңғай тәжірибе жасайды, ал жеке оқушылар
 орындағанда әрқайсысының жасайтын тәжірибесі әр түрлі 
б о л а д ы  д а ,  к е й і н  о л  ж и н а қ т а л а д ы .  

баяндайды. Графикалық жұмыстар барлық пәннен 

орындалады. Бұған кестелер жасау, диаграммалар құру, 

сызбалар сызу секілді оқушылар әрекеттері жатады. 

Графикалық жұмыстар география мен тарих, сурет 

сабақтарында кеңінен пайдаланылады. Тәжірибелік әдістер-

дің ішінде ең көп қолданылатыны — жаттығу әдісі [1]. 

Бұл әдіс оқушыларда біліктер мен дарындыларды 

қалыптастырады. Оқу барысында теориялық ережелер 

мен қағидаларды қайта пысықтап, тиянақты меңгеру 

жаттығу арқылы орындалады. Соңдықтан, бұл әдіс барлық 

пәндерді оқытуда кеңінен қолданылады. Жаттығу жұмыста-

ры негізінен тіл мен математика, сонымен бірге, шет тілде-

рін оқу пәндерінде көбірек жүргізіледі. Оқушылар осы 

пәндердің мазмұнына қатысты теориялық білімдерін 

пысықтау барысында практикалық жұмыстарын атқарады. 

Мысалы, есеп сабақтарында жазбаша есеп шығару, тіл 

сабақтарында диктант жазу, грамматика және фонетика 

жұмыстарын орындау. Жаттығу оқушылардың оқу жұмысын 

өздігінен орындау белсенділігін арттырады. Өзіндік

жұмыстарына оқушылардың шығармашылықпен атқаратын 

реферат, шығарма жұмыстары да жатады. Оқушылардың 

осыңдай жұмыстары жазбаша жаттығу деп аталады. Ауызша

жаттығу оқушының оқу материалын ауызекі баяңдауға 

дағдылану мақсатын көздейді. Бұны негізінен үш түрге 

болуге болады [4]. Біріншісі - ғылыми пәндердің ережелері 

мен қағидаларын жатқа айта білу. Екіншісі —оқу материалы-

ның мазмұнын ауызекі баяндау. Үшіншісі — көркем әдебиет-

терден жатқа үзінділер оқу, баяндамалар жасау немесе 

өздерінің жазған шығармаларын ауызша айтып беру. Оқыту 

әдістері - оқыту процесінің барлық кезеңдерінде оқытудың

түрлі мақсат-міндеттерін орындау барысында оқушылардың 

таным әрекетін арттыруға бағытталуы тиіс. Сондықтан, 

оқыту процесінде оқушылардың таным әрекетінің 

белсенділігін арттыруға септігін тигізетін әдістерге айрықша

назар аудару қажет. Оқыту әдістерін жетілдіру және 

мұғалімнің сабақтар жүйесінде оларды таңдай білуі бүгінгі 

күннің басты мәселесі болып отыр. Оқыту әдістерінің тиім-

ділігін арттырып, оқытудың жана формалары мен тәсілдерін

меңгеру қажеттігіне педагогикалық зерттеулерде айрықша

маңыз беріледі. Алайда, оқыту әдісін қайта құру — күрделі 

процестің бірі. Кейбір әдістерді қолдануда біржақты асыра

сілтеушілікке жол бермеу керек. Тіпті әр тақырыптың өзі 

де оқытудың ерекше тәсілдері мен жолдарын талап етеді. 

Сондықтан, оқытуда әртүрлі әдістерді қолдану қажет. Сабақ-

тың тақырыбы мен мақсатына, оқу материалының мазмұны

мен көлеміне, оқушылардың дайындық дәрежесіне сәйкес, 

сабақтың құрылысы мен оқу әдісін ұдайы толықтырып

отыруды мұғалім өзі белгілеп, өзі таңдап алады. 

Олай болса, оқыту әдісін мұғалімнің таңдап алуы белгілі 

шарттарға байланысты болып келеді  Оқушылардың зертханалық жұмыстары мектеп жанындағы

 оқу-тәжірибе учаскесінде жүргізілетін тәжірибелермен де

 тығыз байланысты. Олар дайындау, өткізу, қорыту кезеңі

 болып бөлінеді. Дайындау кезеңінде оның мақсаты

 белгіленеді, жоспары жасалады және оқушыларды қажетті

 аспаптармен, реактивтермен, басқа да оқу құралдарымен, 

 жұмыс істеу принциптерімен таныстырады. Өткізу

 барысында мұғалім әр оқушының қойған тәжірибесін мұқият

 бақылайды және қажет болған жағдайда оларға көмектеседі. 

  Қорыту кезеңін бірнеше тәсілмен өткізуге болады. Біріншіден,

 әр оқушы өзінің орындаған жұмысын хабарлайды, екінші-

 ден, ұжымдық түрде орындалған жұмыстың нәтижесі туралы

 әңгіме өткізіледі, үшіншіден, зертханалық жұмыстардың 

 нақтылы қорытындыларын мұғалімнің өзі жинақтап, 

  оқушылар орындаған жұмыстардың нәтижесін қорытып

1. Оқыту әдістерін оның мақсат-міндеттеріне, окушылардың
жас және таным әрекетінің ерекшеліктеріне сай қолдану.
2. Қолда бар нақтылы көрнекі және техника құралдарын, 
к а б и н е т  ж а б д ы қ т а р ы н  е с к е р у .
3. Білім беру ұйымының географиялық орналасуын ескеру. 
Мысалы, оқытуды оқушылардың өндіріс орындарына 
э кс к у р с и я  ж а с ау  ж а ғ д а й ы м е н  б а й л а н ы с т ы р у.
4. Оқытушының іс-тәжірибесінің шығармашылық сипатына, 
оның шеберлігіне тікелей байланысты шараларды іске асыру. 
Оқу іс-әрекетін ұйымдастыруда әр түрлі әдістер қолданылады.
Оқу әдістерін таңдауда және қолдануда әдістердің мақсаты
мен оқытудың міндеттеріне және әрбір нақты пәнге сәйкес, 
оқу материалының мазмұнына, оқытушының мүмкіншілік-
теріне және оқу барысында кездесетін жағдайларға тәуелді. 

Жансугирова Айжан Орынбасаровна.

   Педагогика пәнінің оқытушысы
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ЧЕРНОБЫЛЬ ОҚИҒАСЫНА-30 ЖЫЛ

Осыдан 30 жыл  бұрын, 1986 жылдың 26 сәуірінде Чернобыль қаласында 
атомды энергияны пайдалану тарихында  мыңдаған адамның өмірін қиған
ең ірі апат орын алды.Өздерін құрбан ете отырып  Чернобыль апатынның
зардабын жоюға 800 мың  адам, соның ішінде 32 мың қазақстандықтар 
қатысты.Жылдан-жылға  Чернобыль апатынның зардабын жоюға қатысқандар-
дың саны азайып келеді.Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында апатты 
жоюға қатысқандардың саны 4519 адам. Олардың көбісі емделуі күрделі сәуле 
ауруларына шалдыққан.Кезінде Чернобыль апатынның зардабын жоюға 2 мың
ақтөбелік қатысса, олардан  қазіргі уақытта тек қана 278 адам бар.
Еліміз олардың ерлігін ешқашан ұмытпайды және оларға қамқорлық көрсетеді.
2006 жылдың 1-шілдесінен бастап Чернобыль апатының зардабын жоюға 
қатысқандарға арналған арнайы мемлекетік жәрдемақыны төрт есеге көбейтті.
Чернобыль атом электр станциясындағы 1986 жылғы 26 сәуірдегі апатты 
жоюға 600 мыңға жуық адам қатысты. Оның ішінде химиялық қорғау полкі
құрамындағы 32 мың қазақстандық болды.Бұл — келтірген залалы мен сал-
дары жөнінен ХХ ғасырдағы ең ірі техногендік радиациялық апат. Осынау 
азалы күнге байланысты Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы
 елдердің мемлекет басшылары Достастық елдерінің халқына, Біріккен 
Ұлттар Ұйымы елдеріне, бүкіл әлем жұртшылығына үндеу тастап, Чернобыль 
апатының салдары туралы олардың естеріне салды.
Негізінде апат салдарынан миллиондаған адам зардап шекті, олар алапат 
оқиға салдарын қинала сезінді және мүмкіндігінше қорғана алмады. «Көпте-
ген отбасылар баспаналарын жоғалтып күнкөріс көздерінен айрылды, тұрақты
мекен-жайларын, тіршіліктерін ауыстыруға мәжбүр болды», делінген ТМД 
елдері мемлекет басшыларының Үндеуінде Чернобыль апатының салдарын 
жоюға қатысқан жүз мыңдаған азаматтардың ерлігі мен жігері болмаса, 
апаттың ауқымы одан да үлкен болуы ықтимал еді

Облыстық денсаулық сақтау басқармасының пәрменімен 25-сәуір «Ардагер»
емханасында «Есік ашық күні» болып жарияланды. Оған Чернобыль апатын 
сөндіруге қатысқандар мен өмірден өткен жерлестеріміздің туыстары 
шақырылды.Әрине, біз мұндай бір күнгі шарамен шектеліп қалмайтынымыз 
белгілі. Ең бастысы, осындай апатты оқиға орын алғанын, оны басуға бүгінде 
аға ұрпақ өкілдеріне айнала бастаған азаматтардың бас тігіп барғанын кейінгі
буын да естерінде сақтаса дейміз. «Абылай хан» атындағы колледжінің ИН-25
оқу тобында «Алғашқы әскери дайындық» пәнінен Чернобыль оқиғасының
қоршаған ортаға және адамзатқа тигізген әсері» тақырыбында семинар сабақ 
өткізілді.

Абдибеков Берікбол
Алғашқы әскери дайындық

пәнінің оқытушысы

«Электротехника және электроника»пәнінен  қалалық деңгейде 
олимпиада өткізілді.

«Қазақ гуманитарлық заң және техникалық» колледжінде 
2016-жылдың 29-наурызында «Техникалық мамандарды 
даярлаудың маңызы – терең кәсіби –шеберлік» апталығының 
аясында «Электротехника және электроника негіздері» пәнінен
қала колледждері арасында олимпиада өткізілді. Олимпиада үш
кезең бойынша жүргізілді.

1.кезең – есеп; 
2.кезең – графика; 
3.кезең – электрондық аспаптарды тексеру.

Олимпиадаға «Абылай хан» атындағы колледж,  «Жас өркен» 
колледжі, «Ақмешіт гуманитарлық-техникалық» колледжі, 
«Болашақ» университетінің колледжі, «Қаржы және құқық» 
колледжі, «И.Әбдікәрімов атындағы Қызылорда аграрлық-техника-
лық» колледж, «Қызмет» колледжі, «М.Мәметова» атындағы 
педагогикалық колледж, «Көпсалалы гуманитарлық-техникалық
 колледж» студенттері қатысып, бақ сынасты.Барлығы 10 колледж-
дің  студенттері қатысқан олимпиада нәтижесінде «Абылай хан» 
колледжінің ИН-25 оқу тобының студенті Қазыбек Дина жүлделі 
3-орынмен марапатталды. Ал, БН-25 оқу тобының студенті – 
Нарыбай Ғазиза мен ТЖН-25а оқу тобының студенті – Кеңес 
Абай алғыс хатпен марапатталды. Колледж студенттері мен оларға 
ж е т е к ш і л і к  е т к е н  « Ф и з и к а »  п ә н і н і ң  о қ ы т у ш ы с ы  
Әбиева Жансая Ердесқызын жеңістерімен құттықтаймыз!  
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Жырдан шашу шашайын!
Қоңырау 

А п а т  д ү л е й  з і л з а л а
С у  т а с қ ы н ы  б о л с а  д а  
Д а й ы н  б о л ы п  т ұ р а д ы
Қ ұ т қ а р у ш ы  қ а ш а н д а .

Қоң ырау  тү ст і  шырылдап  
А л л о  д е д і  о л  ж ы л а п  
А в а р и я н ы ң  б о л ғ а н ы н
А й тты  әрең  қа лтырап .

Д а б ы л  к е т т і  қ а ғ ы л ы п  
Қ ұ т қ а р у ш ы л а р  а с ы ғ ы п
Г ү р і л д е д і  м а ш и н а
Ке т т і  е с і к  а ш ы л ы п .

К ө ш е  б о й ы н  а р а л а п
Д а б ы л  бе л г і  ж а р қ ы р ап
К ө м е г і м е н  к а р т а н ы ң
Ке л і п  қ а л д ы  жо б а л ап .

Жо л  ш е т і н е  т а с а ғ а  
К ө з д і  с а л ы п  қ а р а с а
Ауд а р ы л ы п  ж а т қ а н ы
Е к і  к ө л і к  ж а н а с а .

Асығып шықты көліктен 
Құтқарушы құрамдар
Ә р б і р і н і ң  қ о л ы н д а  
Гидравикалық құралдар.

Қан ғ а  боялғ ан  көл іктен
Шығ ып  ж ат ыр  те с іктен
Жан  ай қай ы адамн ың
Қысып  қа лғ ан  е с ікп ен .

К е с т і  о л а р  е с і к т і
Ж а н  а й қ а й ы н  е с і т т і
Б а ламды құ тқар  дед і  де
Со ң ғ ы  сөз ін  е с і т т і .

Ж а с а п  е д і  е м і н  д е
3 0  с е к у н д  к е м і н д е
Ү л ге р е  а л м а й  қ а л ғ а н ы
Жа н ы н  бе рд і  ө л і м ге .
Б а л а н ы  о л а р  і з д е д і  
Е ш б і р  д ау ы с  с е з бед і
Б а л а  от ы р ғ а н  а рт ы н д а
Е ш б і р  д ау ы с  бе рм ед і .

Қ ұ т қ а р ғ а н д а  б а л а н ы  
М ылқау  болып  қа лады  
Ө й т к е н і  о н ы ң  ә к е с і
Б а лам  деп - көз  жұ мады.

«Абылай хан» колледжінің 
ТЖ-24 «А» тобының студенті

Сейтхали Нұржан

   Жан анашым
Жан ана ,аяулы ана ,жанашырым,
Айтпай-ақ біле тұғын бала сырын.
Анашым баға жетпес байлығымсың,
Сізсіз ғой көзімдегі қарашығым.

Анашым мені өсіріп мәпелеген,
Менде сізді бала етіп мәпелер ем.
Қолымнан келсе егер жан анашым,
Аспандағы айды да әперер ем.

А н а  с е н і  м ә ң г і л і к  с ү й і п  ө т е м ,
Қыз жат жұрттық демеңіз үйі бөтен.
А н а  с і з  ә р д а й ы м  ж ү р е к т е с і з ,
Сүйіп өтем мен сізді сүйіп өтем.

А н а ш ы м  м е н і  а я л ап  ө с і рд і ң і з ,
Балалық қылығымды кешірдіңіз.
Ағат баспа,абайла,адам бол деп,
Мәні зор тәрбие беріп ұшырдыңыз!

Б-25 оқу тобының студенті 
Темірәлі Айкүміс Абдрахманқызы

Оралхан Бөкеевке арнау

Сен тудың қазағымның маңдайына,
Шумақ келді сіз туралы таңдайыма.
Өжеттілік танытып, қайсарлықпен,
Кезіккенсіз қиындықтың талайына.

Біз үшін сарқылмайтын қазынасың,
Тарихымнан іздесем, табыласың.
Қазағымның жүрегін ің  төрінде ,
Өшпейтін әріптермен жазыларсың.

Қаламыңнан туды талай  әңг іме ,
Бойыңыздан табам үлгі, сәнді де.
Қазақ болып, ел деп соққан жүректе,
Сақталарсың, ағатайым, мәңгіге! 

Ө з і ң і з д е й  н а р  т ұ л ғ а л ы  а ғ а д а н ,
Ілтипат пен сенімді мен таба алам.
Қазағымның маңдайына туғансыз,
Алтынменен жырларыңды жаза алам.

Г.М.Мамутова
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Samgau
Қай ағашты таңдайсыз? (психологиялық тест) 

Оқу экспериментінің физиканы оқытудағы маңызы және орны.

Жалпы білім беретін орта мектепте физиканы оқыту
экспериментіне сүйенетіні жалпыға белгілі. Сондықтан
эксперимент пен теориялық оқу процесіндегі  мазмұнын 
анықтау, орнын тағайындау және ролін көрсету үшін 
мектепте физика құбылыстарын оқудың негізгі 
баспалдақтарын анықтаудың маңызы зор. Оларды
талдау әрбір деңгейдегі нақты эксперименттердің 
қажеттілігін анықтауға мүмкіндік жасайды. 
Физика пәні мұғалімінің негізгі міндеті – оқушылармен 
бірге жұмыс істеу нәтижесінде, олардың физикалық 
құбылыстар дүниесін танып, алған білімдерін өздерінің
келешектегі практикалық қызметтеріне пайдалануды 
үйрету болып табылады.Демек, оқушылар үшін оқу 
процесі алдымен танымдық процесс.Сонымен, физика-
лық құбылыстарды  оқыту процесіндегі негізгі таным-
дық деңгейлер бірқатар басқыштарға бөлшектенеді 
және олардың қажеттілігі педагогикалық заңдылықтар-
ға  байланысты.
Құбылысты бақылау – нақты құбылыс туралы алғашқы
түсінікті қалыптастырудағы бірінші қадамы. Құбылыс-
ты бақылау  талапқа сай, айқын қойылған демонстрация-
лық тәжірибе барысында жүргізіледі. Егер техникалық
себептерге байланысты тәжірибені көрсету мүмкін 
болмаса, онда құбылысты бақылау үшін арнаулы кино 
немесе кинофрагментті пайдалануға болады.Бақылау 
барысында мұғалім оқушылардың назарын құбылыстың 
ең қажетті жақтарына аударып отыруы тиіс.
Зерттелетін құбылыстың сапалық талдануы және
оның басқа құбылыстармен байланысын анықтау.
Қаралып отырған құбылыстың бақылану фактісінің 
қаншалықты маңызды болғанымен, оны жан-жақты
 және терең талдануынсыз өзіндік құндылығы болмайды. 
Мұндай талдаудың алғашқы қадамы сапалық талдау
 болып саналады және оның барысында: а) берілген 
құбылыстың бұрыннан зерттелген құбылыстармен 
байланысы тағайындалады; ә) нақты белгілер мен 
байланыстардың біртектілігі айқындалады.Сапалық 
талдау уақиғаның қалай дамуын алдын-ала  дәл айта 
алмағанымен мәселенің анықталуы негіз бола алады.

Зерттелетін құбылысты сипаттайтын шамалардың
енгізілуі.Физикалық ұғымды қалыптастырудың бұл
кезеңінде математика пайдаланылады, яғни жаңадан
енгізілетін шама математикалық операциялар көмегі-
мен бұрыннан оқытылған шамалар арқылы көрсетіледі.
Мұның өзі шаманы өлшеуге қажетті мүмкіндіктерді 
жасайды. Осы жерде шаманы өлшеуге қажетті өлшем 
бірліктері тағайындалады.Енгізілген шамаларды өлшеу
құралдарымен танысу және оны пайдалану. Оқушылар
үшін жаңа шаманы енгізе отырып, мұғалім оны өлшеу-
дің принциптік мүмкіндігін көрсетіп, оларды сәйкес өл-
шеу  құралымен таныстыруға міндетті, олай болмаса 
физикалық шама туралы ұғымды қалыптастыруда.
Ұғымның (мүмкіндігінше) нақты анықтамасы. Физика
курсында оқылатын барлық физикалық ұғымдарды дәл
және анықтамасы берілуі керек. Біздің ойымызша, 
физикалық шамалардың анықтамасында оның скалярлық
немесе  векторлық екенін, нені сипаттайтынын, қалай 
өлшенетінін  айтатын қысқаша бөлігі болғаны дұрыс.
Оқушылар физикалық шамаға анықтама беру – бұл 
шаманың бұрыннан оқылған шамалармен өзара байланы-
сын тағайындау екенін түсінуі қажет және оның 
мүмкіндігінше, сандық анықтамасы көрсетіледі.

Енгізілген ұғымдардың көмегімен құбылысты сандық
жағынан зерттеу. Қазіргі заманғы ғылымның, оның
ішінде әсіресе физикалық айтарлықтай ерекшелігі – 
құбылысты зерттеу барысында оның сапалық жағымен 
бірге, берілген құбылысты сипаттайтын сандық қатын
астардың міндетті түрде қатар жүруі.Сондықтан 
физикалық ұғымдар мен теорияларды қалыптастыру 
үшін, физикалық шамалардың арасындағы сандық 
тәуелділікті математикалық теңдеу, функция түрінде
 тағайындауға мүмкіндік беретін эксперименттің құн-
дылығы  арта түседі. Бұл жағдайда табылған тәуелділік
 эксперимент пен теорияның, физика мен мате

Физика пәнінің оқытушысы 
Әбиева Жансая Ерсейітқызы

Төменге түспей жатып мына ағаш-тардың бірін
таңдап алыңыз. Әрине,қайсысы көзіңізге ерекше 
түсті, соның реттік нөміріне қараңыз. Ағашты 
таңдап болсаңыз, өзіңіз жайлымына психологиялық
 тестпен танысыңыз. Сіз қандай екенсіз?
1 Жомарт және адамгершілігі жоғары 

 

жансыз.
Сіз үнемі үздік болуға талпынасыз. Кеудемсоқ-
тық қасиетіңіз де жоқ емес. Жұрт сырттай 
сізбен тіл табысу қиын деп түсінеді. Олай емес, 
тек сіз өзіңізбен-өзіңдің табысуыңыз оңай шаруа
 емес. Сіз үнемі белсенді жұмыс атқарасыз. Бірақ
 өзімшіл емессіз. Сіз өз әлеміңізді әдемілендіру 

үшін тынбай жұмыс жасайсыз. Сіз біреуді 
жаныңызға жара салғанша жақсы көресіз. Ал
содан кейін... содан кейін де жақсы көруден 
танбайсыз. Сіздің ісіңіздің қадіріне жетіп жүрген
 жандар аздау.
2. Еліктіргіш және шыншыл адамсыз. Сіз біреуге
көмектесуге қашан да даяр тұратын жауапкерші-
лігі жоғары жансыз. Сіз адал жұмыс жасауды 
жақсы көресіз. Қандай да бір жұмысты өз 
міндетіңізге алудан қашпайсыз. Сіздің мінезіңіз 
көпке ұнамды. Сізде үнемі көптің көңілінен шыға-
тын қызықты әңгіме таусылмайды. 

адамысыз. Сіздің идеяңыз бен ойларыңыз өте 

 

 

 

3. Ақылды және ойшыл жансыз. Сіз сөзсіз ой 

маңызды. Сіз жалғыз қалғанда көп ойға берілесіз.
Өзіңіздей үнемі ой үстінде жүретін жандармен
сұхбат құрудан қашпайсыз. Сіз өзіңіз дұрыс деп
жасаған нәрсені жасайсыз. Оған көпшілік бір 

 
ауыздан келісе қоймауы да мүмкін.
4. Зерек жансыз. Сіз өз ортаңызда сирек кездесетін 
жалғыз адамсыз. Сізбен қатар тұрар жан жоқ.
Тіпті  сізбен салыстыруға тұрарлық жан да...
Сізді көбі дұрыс түсіне бермейді. Сондықтан 
ондай жандардың ісі сізді үнемі ренжітеді. Сізге
жеке кеңістік құру қажет. Шығармашылығыңыз-
ды байыта түсіңіз. Өйткені жұрт сізді шығарма-
шылығыңыз үшін де қадірлейді. 
5. Сенімді жансыз. Сіз тәуелсіз жансыз.
 "Бәрін өзім жасаймын" деген қағиданы ұстана-

сыз. Тек өзіңізге ғана сенесіз. Сіз жақындарыңыз
үшін қалай сенімді болудың құпиясын білесіз. 
Жұрттардан бар тілеріңіз - олардың сізге адал 
болуы. Өйткені сіз адал адамдарды бағалайсыз, 
шындықты сүйесіз. 

6. Мейірімді және сезімтал жансыз. Сіз адамдар-
мен оңай қарым-қатынас орнатасыз. Досыңыз-
дың саны көп. Олардың өмірін жақсарту үшін 
қолыңыздан келгенін аянып қалмайсыз. Сіз бар 
жерде кейбіреулер өздерін артық сезінеді. Сіз 
махаббатқа сенесіз, онсыз өмірдің мәні жоқ деп 
ұғасыз. 

7. Бақытты және өзін-өзі еркін билейтін жан-
сыз. Сіз адамдарды айтқызбай-ақ ұғатын кіші-
пейіл адамсыз. Әр адам өмірде өз жолын салуы 
керек деп түсінесіз. Сіз кез келген шараны, оқиға-
ны да қорқынышсыз қарсы аласыз. Көп 
мазаланатыныңыз тағы бар. Үнемі бос уақытты
 тиімді өткізесіз. 

8. Әдемі және қайратты жансыз. Сіз көңілді де
күлдіргі адамдардың қатарынансыз. Егер әңгіме 
қандай да бір оқиға жайында өрбіп жатса, үнемі
"Қолдаймын" деп қол көтеруге дайын жүресіз.
Сіз таңқалудан да, таңдандырудан да жалықпай-
сыз. Бәрін біліп алғыңыз келіп тұрады. Егер сізге
бір нәрсе қызық болса, соның жай-жапсарын 
анықтағанша байыз таппайсыз. 

9. Жолы болғыш адамсыз. Сіз үшін өмір - сый-
лық. Сол сыйлықты сәтті пайдалану керектігі-
мен бас қатырасыз. Өмірде қолыңыз жеткен 
жетістікпен марқаясыз. Жаныңызға жақын 
жанмен бар қуанышты бөлісуге әзір тұрасыз.
Кешіре де, кешірім сұрай да аласыз. 
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Күле жүрейік

«Жетім»
Бір студент сабаққа бармай қалу үшін, «Әжем өлді», «Көкем өлді»,  «Ағам өлді» деп, туған-туыс, ағайындарын о 
дүниеге еріксіз аттандырып, бір күн демалып алады екен. Бір күні тағы да жалқаулығы ұстап, ұйқысын қимай
 кураторына телефон соғыпты жыламсырап:

-Апай, інімді кеше абайсызда машина басып кетті,-деп әңгімесін бастай берген екен. Сонда кураторы:
-Ай, сорлы-ай ешкімін қалмады ғой. Ағайынның бәрі қырылып, тұлдыр жетім қалдың-ау,-деген екен.

Әйелдер жануарларға қарыз

-Сендер, әйелдер қауымы, жануарлар алдында қарызсыңдар,-дейді күйеуі әйеліне.
-Не айтпақсың сонда?
-Түсінбесең түсіндірейін. Құндыз дейтін аң сендерге тон тігу үшін терісін береді, қолтырауын қол сөмкелеріңді 
жасату үшін, жылан туфлилеріңді тіктіру үшін құрбандық болады. Ақыр соңында, соның бәріне төлеуге мәжбүр 
ер адамдар табылады.

Қайыршыға беремін...

Баласы әкесінен ақша сұрайды:
-Папа, маған шамалы ақша бересіз бе?
-Оны не істейсің, балам?
-Қайыршыға беремін. Ол байғұс үнемі көшенің бұрышында айқайлап тұрады?
-Не деуші еді? Балмұздақ алыңыздар, балмұздақ алыңыздар деп өткен-кеткен адамға өңешін жырта айқайлап тұрғаны.

Махаббат қызық мол жылдар

Кез келгеннің бақшасында піспейтін,
кез-келгеннің уысына түспейтін ең ұлы
сезімдердің бірі- махаббат! Иә, оның өзі
бірнеше сатыға бөлінеді. Отанға, анаға, досқа, 
қызға тағы-тағы солай тармақталып бөлініп 
кете береді. Талай ақын-жазушылардың 
туындыларына арқау болған сезім де махаббат. 
Сонау тарих беттерінен сыр шертсек кешегі
Қыз Жібек пен Төлеген, Еңлік пен Кебек,
Қалқаман- Мамыр сынды ғашықтардың 
шынайы сезіміне тарих куә. Қазақ халқының
сүт бетіне шыққан қаймақтарының бірі, 
майталман жазушы Әзілхан Нұршайықовтың 
«Махаббат қызық мол жылдар» атты романы 
қалың оқырман жүрегіне жол тапқан туынды.
Міне, шынайы махаббат деп осыны айтуға 
болады. Шығармадағы студенттік өмірді бастан 
кешіп, сүйіспеншілік деген ұғымды терең 
түсіне білген Ербол мен сұлу қыз Меңтай-
дың тағдыры керемет суреттелген.
Жастардың жанына жақын тақырып болғандықтан, шығарманы оқи отырып ішінен өзіңді көргендей боласын. Қазіргі
қоғамдағы жастардың махаббаты мүлдем бөлек. Ұғына білгенге, оның өзі бір ұзақ әңгіме... Сондықтан да, замандастар,
шынайылығымыз бен адами қасиеттерді қатар алып жүрейік дегім келеді. 

Әуезхан Бекболат ДШН-25 оқу тобы



Газет
ҚР Инвестициялар және даму министрлігінде 
12.12.2014 ж.тіркеліп №14997-Г куәлігі берілген.
Газет айына 1 рет шығады.
Редакция мекен-жайы:
Қызылорда қаласы, Е.Демесінов көшесі, №38
Таралымы: 500 дана
Бағасы: тегін таратылады
Меншік иесі: “Абылай хан” атындағы колледжі

    Құттықтаймыз!

Тел: -77242 230397: www.ablaykhan.kz
Бас редактор - колледж директоры, с.ғ.к., Р.К.Дүлдүл
Шеф редакторлар - Н.А.Ізбасқанов, Г.О.Жансугирова
Корректор - З.М.Құрышжан, Г.М.Мамутова
Меншікті тілшілер - Г.О.Акынбекова, А.Қ.Нурманбаева 
Дизайнер - Ж.О.Орынбасаров, А.М.Кішкенеев
Газеттің қазақ тіліндегі сайтына жауапты - Ж.О.Орынбасаров

3-бет

Samgau

Нұралиев Кажденбек Әленұлы
тарих ғылымдарының кандидаты, 

Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері,
«Абылай хан» атындағы колледжінің құрылтайшысы

Нұралиев Кажденбек Әленұы 1962 жылы 13 сәуірде Қызылорда облысы, Қармақшы
ауданы, Ақжар ауылында дүниеге келген. 1979 жылы Ш.Ш. Уалиханов атындағы 
№26 қазақ орта мектебін үздік бітіріп, сол жылы  Қызылорда қаласындағы Н.В. Гоголь 
атындағы педагогикалық институттың «Музыка педагогика » факультетіне оқуға түсіп,
1983 жылы  «Музыка және ән» мұғалімі біліктілігін алып  шығады.
Еңбек жолын 1983 жылы  Қармақшы ауданындағы аудандық балалар музыка мектебінде
мұғалімдік жұмыстан бастайды. 1984-1985 жылдары Совет әскері қарулы күштері 
қатарында болады.1985-1988 жылдары Қармақшы аудандық балалар музыка мектебінде 
мұғалім, концертмейстер, 1988-1993 жылдары Қармақшы ауданы, Қармақшы
 кеңшарындағы балалар музыка мектебінің меңгерушісі қызметтерін атқарған.
Тарих ғылымдарының докторы, профессор Әбжанов Хангелді Махмұдұлының ғылыми
жетекшілік етуімен 1999 жылы Ұлттық ғылым академиясы Ш.Ш. Уәлиханов атындағы 
«Тарих және этнология» институтының диссертациялық кеңесінде «Қазақстанның 

зиялылар қауымы: саны, құрамы, қызметі» (Оңтүстік өңір материалдары негізінде. XX ғасырдың 70-80-ші жылдары) тақырыбында
кандидаттық диссертациясын қорғап, тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алады. 
 Республикалық педагогикалық жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттері арасындағы ХХII - орындаушылық шеберлік
  
Қазақст ан  Республикасы Презид ентін ің  ек і  рет алғыс  хатт арымен  марапатт алған  (2001 ,2011ж.ж.) ;
Білім  беру  саласындағы  ерекше  еңбегі  үшін «Қазақстан  Республикасының Білім  беру  ісінің  құрметті  қызметкері»  төсбелгісімен
 ( 2 0 0 7 ) ;
Жас  ұрпақты  оқыту және  тәрбиелеу ісіндегі елеулі табыстары үшін «Ы.Алтынсарин» төсбелгісімен;
Қызылорда  облысының  дамуына  елеулі  үлес  қосқаны  үшін «Қызылорда  облысына  -70 жыл»    медалімен;  

Еліміздің жоғары білім беру жүйесінің дамуына қосқан зор үлесі және жаңа буын мамандарды дайындаудағы нәтижелі еңбегі үшін 
2013 жылы Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының қауымдастығының  А.Байтұрсынов  атындағы қола медальмен;
2013 жылы Аймақтық менеджмент академиясының Төралқа шешімімен «Басқару ойының дамуына қосқан үлесі үшін» Ф.Тейлор
 

смотр конкурсының лауреаты (Талдықорған,1981 ).

2012 жылы «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» мерекелік медалімен;

атындағы Алтын медалімен марапатталған.

2001 жылдан бастап күні бүгінге дейін Қызылорда қаласындағы «Абылай хан» атындағы колледжінің құрылтайшысы, құрметті 

азаматы мерейлі туылған күні. Сізді айтулы күніңізбен шын жүректен құттықтай 
отырып, деніңізге саулық, басыңызға амандық, еңбегіңізге жеміс, отбасыңызға бірлік пен береке, бақ пен ынтымақ тілейміз!

Нұралиев Кажденбек Әленұлының 

Ұл-қыздарыңыздың, немерелеріңіздің шаттығына бөленіп, таң нұрындай арайланған қалпыңызбен қызыққа тоймай жүре беріңіз. 

Ас қ а р  а л а  а с ул а рд а н  а с ы ң ы з ,
Әлі талай жүзге келсін жасыңыз.
Немере мен шөберенің қызығына.
Шуақтанып, мерейленіп тасыңыз.

Ұжымдастар жыр арнайды жүректен,
Ақ  көңілден  ақ  жүректі  ниетпен.
Елу төртті алқымдаған,  жан әке,
Ә л і  т а л а й  б и і к т е р д е н  а с ы ң ы з !

Құттықтаушылар “Абылай хан” атындағы колледж ұжымы.

Жақсылық пен қуаныштан шалқыңыз,
Арта берсін абырой мен даңқыңыз.
Ортамызда күліп-ойнап жүріңіз,
Қуанышты болсын әрбір күніңіз.
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