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Редактор бағаны 

 

 

 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан жолы - 2050»: бір мақсат, бір мүдде, 

бір болашақ» Жолдауында: «Біз үшін болашағымызға бағдар ететін, ұлтты 

ұйыстырып, ұлы мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол – Мәңгілік Ел идеясы» деп, 

халқымызды алда күтіп тұрған асқар асуларды, төтенше маңызды мақсат-

міндеттерді атап көрсетіп берген еді. Осы Жолдауда Қазақстан 

Республикасындағы білім беру мәселесін айрықша атап көрсетіп (Қазақстан жолы 

– 2050. 4 бағыт. БІЛІМ ЖӘНЕ КӘСІБИ МАШЫҚ - ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ 

ЖҮЙЕСІНІҢ, КАДР ДАЯРЛАУ МЕН ҚАЙТА ДАЯРЛАУДЫҢ НЕГІЗГІ 

БАҒДАРЫ/Біздің жұмыстарымыздың білім беру саласындағы басымдықтары), 

бұл салаға жаңашылдық енгізіп, түрліше реформалауды баса айтып көрсеткен.  

Кез-келген мемлекеттің болашағы оның білім және ғылым деңгейінің 

қаншалықты дамуына тікелей байланысты. «Ел болам десең - бесігіңді түзе» деп 

ұлы Мұхаң айтқандай, осы күні өсіп-жетіліп келе жатқан жас жеткіншектерге, 

оқушылар мен студенттерге білім берудің соңы тәсілдерін қолданып, олардың 

қоғамда толық азамат болып қалыптасуына ықпал ете білу керектігі күн 

тәртібінен түспеген мәселе.  

Осы орайда «ZIAT» ғылыми-әдістемелік орталығы» ЖШС 2016 жылдың 

мамыр айынан бастап шығаратын «ZIAT» ғылыми-әдістемелік журналы білім 

беру және ғылым кеңістігіндегі инновациялық жаңалықтарды және педагогтар, 

студенттер, оқушылар мен мектепке дейінгі жастағы бүлдіршіндердің ғылыми-

танымдық еңбектерін жариялап отырмақ. Журналдың негізгі міндеті: оқушылар, 

студенттер және ұстаздардың түрлі тақырып бойынша жазған еңбектерін 

көпшілік назарына ұсыну, мұғалімдерге білікті педагог ретінде қалыптасуға 

жәрдемдесу, ғылымдағы әр деңгейдің арасында қарым-қатынасты нығайтуға 

әрекет ету. Журнал мектепке дейінгі мекемелерден бастап жоғары оқу 

орындарына дейінгі аралықтағы мәселелерді қамтиды. 
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Paraphrasing: Practice 
 

Абдулхакимова Камия Раисовна 

Старший преподаватель, MA TESOL 

Университет КИМЭП 

 

 

Данная методическая разработка создана с целью развития письменных 

навыков перефразирования на английском языке с использованием различных 

стратегий чтения аутентичных статей. 

 

Duration: 50 minutes      Topic: Paraphrasing: Practice  

 

Background Information:  

At this lesson the students will be practicing paraphrasing information from an 

authentic article, applying skimming strategy, and assessing each other’s and own work 

using rubric. Prior to this lesson the students were introduced to different tools of 

paraphrasing and used them to do some practice tasks. The following lesson will be 

focused on revision of paraphrasing and summative assessment of this skill.  

 

Learning Outcomes:  

By the end of the class students will be able to:  

• Apply criteria for a good paraphrase and assess peer’s paraphrases;  

• Apply different paraphrasing tools simultaneously to paraphrase information 

from an authentic source and cite it following APA style conventions;  

• Employ and refine skimming and scanning reading strategies.  

 

Assessment:  

H/a: formal formative assessment by the instructor and informal formative 

assessment by the students themselves (see the paraphrasing assessment rubric in 

Appendix A).  

In-class guided practice: informal formative assessment by the instructor (see the 

paraphrasing assessment rubric in Appendix A).  

Independent practice: formal formative assessment of the home assignment by the 

instructor next class (see the paraphrasing assessment rubric in Appendix A).  

 

Methodological Recommendations:  

The main concept behind teaching paraphrasing is to demonstrate how to use 

sources ethically and avoid plagiarism to students and get them practice. They should 

understand the value of academic integrity in an academic environment. By working in 

pairs and mini-groups students learn from each other and build confidence for 

successful application of paraphrasing.  
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Lesson Procedure:  

 

1. Greetings [whole class – 2 minutes].  

2. H/a revision (working with the document 

called “Paraphrase with synonyms” and 

using the paraphrasing tools to complete the 

assignment) [in pairs whole class – 10 

minutes]: Students are asked to work in 

pairs to compare, check, and evaluate each 

other’s paraphrases using the rubric 

(Appendix A). After that the instructor 

invites students to discuss unclear moments.  

3. Warm-up [mini groupswhole class – 

5 minutes]:  

In mini groups students retell each other 

the sentence given by the instructor using 

different paraphrasing tools. The last 

student writes his/her paraphrase on the 

board and students compare it to the 

original one.  

4. Learning situation and class objectives 

[whole class – 15 minutes]: The instructor 

presents a learning situation where 

misinterpretation and plagiarism occur 

(Appendix E). Students discuss learning 

strategies to address these issues. 

Volunteers suggest ways to avoid 

plagiarism and misinterpretation (the 

instructor adds more ways if not 

mentioned by the students). Finally, the 

instructor presents goals for this class.  

5. In-class practice [individually  whole 

class – 15 minutes]: For pre-reading 

activity, students try to predict what the 

article (Appendix F) will be about looking 

at the pictures and headline. Next students 

are asked to skim the article to check their 

guesses and answer comprehension 

questions while reading. Volunteers read 

their answers for the whole class. After 

that the instructor asks students to 

paraphrase highlighted sentences from the 

article, compare them in mini-groups, and 

volunteers write them on the board. 

 

 

 Sharing the Purpose  

 Input  

 Modeling  

 Check for Understanding  

 Guided Practice  

 Independent Practice  

 Closure  

 

 

 

 

Materials/Resources:  

- Worksheet (see  

Appendix E)  

- Article (see  

Appendix F)  

- Rubric (see Appendix A)  

- Board  

- Markers  
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Finally, the instructor asks students to 

paraphrase the paraphrased sentences on 

the board and assess them using rubric 

(Appendix A).  

6. End of class: As for homework, 

students are asked to read the article 

again, choose any five sentences 

(including at least 15 words) and 

paraphrase them using more than two 

tools per sentence.  
 

Bloom's Taxonomy:  

 Knowledge 

 Understanding  

 Application 

 Analysis 

 Synthesis 

 Evaluation  

 

 

Multiple Intelligences:  

 Linguistic  

Logical/Mathematical  

Spatial  

Musical  

Bodily/Kinesthetic  

 Interpersonal 

 Intrapersonal 

 Naturalistic  

Learning Styles:  

 

 Visual 

 Auditory  

 Kinesthetic  

 

 

Modifications:  

If the students are passive, disinterested, or distracted, use cold calling.  
 

References  

1. Bowman J. D. Ideas for scaffolding paraphrasing so that students correctly learn this 

valuable but difficult-to-master skill // Eudotopia. 2019. - PP. 1-3. Retrieved from 

https://www.edutopia.org/article/teaching-students-paraphrase  

2. Choy C., Lee M. Effects of Teaching Paraphrasing Skills to Students Learning 

Summary Writing in ESL // Journal of Teaching and Learning.2012, No. 2. - PP. 77-

89. Retrieved from 

https://www.researchgate.net/publication/257303123_Effects_of_Teaching_Paraphrasi

ng_Skills_to_Students_Learning_Summary_Writing_in_ESL  

3. Biays, J. S. & Wershoven, C. Along These Lines: Writing Paragraphs and Essays. 

8th edition. Pearson. 2018.  

4. Chin, P., Koizumi, Y., Reid, S., Wray, S., & Yamazaki, Y. Academic Writing Skills 

1 Student’s book. Cambridge University Press. 2016.  

5. American Psychological Association. APA style manual at 

https://apastyle.apa.org/?_ga=2.25128122.164283971.1565769058-  

1934329844.1565769058  

6. Academic Search Premier - EBSCO Host, PROQUEST, JSTOR, etc.  

http://www.kimep.kz/academics/library/OtherRes  

7. Was your chocolate produced using child slave labor? // Konbini. 2017. 

Post-lesson Reflection Questions:  

 

 To what extend were the learning outcomes achieved?  

https://www.researchgate.net/publication/257303123_Effects_of_Teaching_Paraphrasing_Skills_to_Students_Learning_Summary_Writing_in_ESL
https://www.researchgate.net/publication/257303123_Effects_of_Teaching_Paraphrasing_Skills_to_Students_Learning_Summary_Writing_in_ESL
http://www.kimep.kz/academics/library/OtherRes
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 What were the strengths and weaknesses of the lesson?  

 How could the weaknesses be addressed to improve the lesson?  

 

Other Reflections:  

 

APPENDIX A  

Paraphrase Assessment Rubric 

PARAPHRASE ASSESSMENT  POINTS (5)  

Does the paraphrase have the same meaning as the original, 

without any new ideas added or main ideas deleted?  

 

Does the writer use his/her own words to explain the idea?   

Is the sentence grammatical? Are vocabulary choices appropriate?   

 Comments:   
 

 

 

«Встреча с Безопасиком» 
Конспект организованной деятельности для группы предшкольной 

подготовки 

 

Айтжанова Асемгуль Маралбековна 

Товарищество с ограниченной ответственностью  

«Детский сад-ясли «Murager» 

Методист 

 

 

Навыки: «Физическое развитие», «Развитие коммуникативных навыков», 

«Развитие познавательных и интеллектуальных навыков», «Формирование 

социально-эмоциональных навыков». 

Раздел: «ОБП» 

Интеграция: «Физвоспитание», «Развитие речи», «Основы математики». 

Тема: «Встреча с Безопасиком» 

Цель: способствовать формированию элементарных знаний об опасности 

при пожаре, молнии, землетрясении как наиболее опасного стихийного бедствия.  

Задачи: научить детей правильно действовать в случае стихийных 

бедствий в доме, на улице. Развивать навыки правильных действий после 

стихийных бедствий. Воспитывать у детей доброжелательную атмосферу 

командной игры; поддерживать интерес к играм. 

Биллингвальный компонент: cәлеметсіз бе-здравствуйте; счет до 5. 

Оборудование: фишки, флажки, лазер, планшеты, QR-коды, номера 

телефонов, транспорт, песня «Двигайся-Замри», картинки с правильными и 

неправильными действиями во время ЧС, сенсорная указка, видеоролики с 

неправильным действием во время ЧС, атрибуты для демонстрации элементов во 

время ЧС, презентация к сказкам, картинки землетрясение ИКТ, свисток, 
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рюкзачки, нужные, ненужные предметы, магниты, картинки рюкзачки, 

сертификаты. 

Айтжанова А.М. 

Ход 

 

Мотивационно-побудительный:  
Сообщает детям, что к ним в гости пришел Безопасик, предлагает встать в 

круг, говорит слова: 

Всех сегодня приглашаю 

В добрый круг своих друзей. 

Нам поможет Безопасик 

Стать смелее и дружней!» 

- Ребята, Безопасик пришел к нам, чтобы помочь справится с опасностью.  

Сегодня мы проведем небольшое испытание. Вы примите участие в 

викторине, где сможете продемонстрировать все свои знания, умения и навыки. 

Организационно-поисковый:  

Организует деление ребят на команды с помощью фишек.(музыка) 

Назначает капитанов команд, предлагает дать название командам. (музыка) 

Сообщает о значении дружбы в командной работе, насколько важна 

дружба: 

- Ребята работая в команде, главное в дружбе - взаимная помощь и 

поддержка, тогда дела идут быстрее, и все задуманное сбывается. 

Предлагает выполнить задания: 

1.«РАЗМИНКА» 

Каждой команде предлагается по 5 вопросов 

Вопросы 1 команде  

1. Помните ли вы телефон единой службы спасения? 

2. Кто помогает спасателям? (врачи, пожарные, добровольцы, собаки) 

3. Как отличить спасателя от обычного человека? 

4. Чем спасатель защищает голову? 

Вопросы 2 команде: 

1. Полезные продукты 

2. Чем запрещено играть детям во избежание пожара? 

3. Первые действия при пожаре? 

4. Чем можно тушить начинающийся пожар? (огнетушителем, водой, 

песком, одеялом). 

2. Построй верную схему» (задание с QR- кодом) 

В жизни случаются разные опасные ситуации, нам приходят на помощь 

разные службы спасения. Чтобы не было беды нужно всем уметь вызывать 

службу спасения.  

Перед вами номера телефонов служб спасения и QR-коды под которыми 

спрятаны картинки. Отсканировав штрих-коды нужно правильно подобрать 

номер телефона службы спасения и транспорт, объяснить. Кто справиться с 

заданием, та команда и получает фишку. 
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(Самопроверка на ИКТ) 

3. «Правила безопасного поведения». 

- На экране картинка, посмотрите внимательно и определите, что нельзя 

делать во время пожара (1 команде) и во время молнии (2 команде), обведите эту 

картинку красным карандашом, а то, что можно делать обведите зеленым. 

Вывод: зная правила безопасного поведения, мы сможем выполнить все 

правильно в любой Ч.С. 

Организует физминутку «Двигайся-Замри». (веселая музыка) 

4. «Выполни правильно» 

Предлагает посмотреть видеоролики с Ч.С. на планшете, обсудить 

командно, выбрать соответственные атрибуты и выполнить правильно действия. 

Самое главное правило при любой опасности: «Не поддавайтесь панике и не 

теряйте самообладания!» 

Демонстрация картинки на экране про землетрясение. 

- Какое стихийное бедствие вы увидели на экране? (землетрясение) 

- Как вы думаете, землетрясение опасно для людей?  

- Почему? (люди могут погибнуть под завалами) 

- Если началось землетрясение, как вы думаете, что мы должны сделать? 

(занять безопасные места в комнате) 

Обсуждают безопасные места в группе. 

- Ребята, Безопасик хочет поиграть с вами в игру «Найди безопасное место» 

Предлагает детям по сигналу свистка занять безопасное место в группе. 

- Безопасик предупреждает нас, что при землетрясении толчки могут 

повторяться несколько раз. Поэтому после первых толчков необходимо 

немедленно выйти из здания и занять на улице безопасное место, при этом 

необходимо взять с собой «тревожный рюкзачок» 

5. Предлагает детям поиграть в игру «Собери тревожный рюкзачок». 

На столе разложены и накрыты различные предметы для обеих команд. 

Дети поочередно берут со стола предмет и говорят, почему он необходим в 

«тревожном рюкзачке» или почему он не нужен, будет лишним. 

- А теперь можно покидать помещение. Безопасик предупреждает, что 

следует соблюдать правила поведения на улице во время землетрясения тоже. 

Предлагает назвать безопасные места (подальше от строений, фонарных 

столбов, линий электропередач). 

Рефлексивно - корригирующий: 

Предлагает подсчитать и озвучить баллы: 

-Чья команда набрала больше баллов, та и победитель. Если обе команды 

набрали равное количество, то побеждает дружба. Полилингвальный компонент. 

Предлагает детям рассказать Безопасику, что нового они узнали.- Что 

нового, интересного вы узнали? Что понравилось больше всего? Какие задания 

вызвали трудности? 

- Сегодня вы все были молодцы. Большое вам спасибо! А это вам от 

Безопасика сертификаты, что вы прошли курс по основам безопасного поведения. 
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Ожидаемый результат:  

Знать:  

- чувство ответственности, сопереживания и взаимовыручки внутри 

команды; 

- правила поведения при землетрясении, пожаре. 

Иметь:  

- смекалку, воображение; 

- навыки правильных действий вовремя и после землетрясения. 

- интерес к играм; 

Уметь:  

- правильно действовать в случае стихийных бедствий в доме, на улице  

- собирать «тревожный «рюкзачок» 

 

 

Health: Why noise is bad for your health? 
 

Бабешко Елена Юрьевна 

Старший преподаватель, MA TESOL 

Университет КИМЭП 

 

 

Данная методическая разработка создана с целью развития навыков 

аудирования и конспектирования на английском языке с использованием 

различных подходом и заданий в работе с аудиотекстом.  

 

Topic Health: Why noise is bad for your health? 

Objectives This lesson aims to develop listening skills by: 

making use of contextual clues to infer meanings of 

unfamiliar words from context 

making inferences and predictions about spoken discourse 

providing practice for note-taking 

discussing and responding to content of a lecture orally and in 

writing 

Duration of lesson 75 min 

Materials Computers with Internet access 

Handouts with discussion questions and sentences for 

matching 

References Basner, M. (2018, November). Why noise is bad for your 

health- and what you can do about it. [Video file]. Retrieved 

from 

https://www.ted.com/talks/mathias_basner_why_noise_is_ba

d_for_your_health_and_what_you_can_do_about_it?languag

e=en 

 Procedure 

https://www.ted.com/talks/mathias_basner_why_noise_is_bad_for_your_health_and_what_you_can_do_about_it?language=en
https://www.ted.com/talks/mathias_basner_why_noise_is_bad_for_your_health_and_what_you_can_do_about_it?language=en
https://www.ted.com/talks/mathias_basner_why_noise_is_bad_for_your_health_and_what_you_can_do_about_it?language=en
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1. Pre-Listening 

Task 1: Pre-Listening 

Discussion: 

Content(10 min) 

 

 

 

 

 

Students are given the question for discussion in pairs. 

Discussion questions: 

1. What is noise? How can it be measured? 

2. What is the loudest sound possible? 

3. What are the possible effects of noise on human health? 

4. What is noise pollution? Do Kazakhstani people experience 

it? 

5. What problems does noise pollution cause for people? 

6. Can these problems be solved? 

7. What can you do personally to reduce your own noise 

pollution? 

Task 2: Pre-Listening 

Discussion: Language 

(10 min) 

Students read the sentences from the lecture and match the 

words in italic to the definitions (a-j): 

But silence is a pretty rare commodity these days 

I assume that most of you know that too much noise is bad for 

your hearing 

They're less well-known, but they're just as dangerous as the 

auditory effects. 

Our body excretes stress hormones like adrenaline and 

cortisol that lead to changes in the composition of our blood 

and in the structure of our blood vessels 

Although the overall risk increases are relatively small, this 

still constitutes a major public health problem because noise 

is so ubiquitous. 

Sleep is a very active mechanism that recuperates us and 

prepares us for the next wake period 

These awakenings were too brief for the subjects to regain 

consciousness and to remember them during the next morning 

If you're looking to rent or buy a new place, make low noise a 

priority. 

This tells you that we don't realize anymore the constant 

degree of noise pollution we're exposed to  

Well, very much like a carbon footprint, we all have a noise 

footprint, and there are things we can do to make that noise 

footprint smaller 

 

the amount of carbon dioxide released into the atmosphere as 

a result of the activities of a particular individual, 

organization, or community. 

to take or get possession of something again 

to take as granted or true 

a thing that is regarded as more important than others. 

a useful or valuable thing 

to get rid of waste from the cells or from the body 
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found or existing everywhere 

harmful or annoying levels of noise 

relating to the sense of hearing. 

recover from illness or exertion. 

 

Discuss the meaning with your partner. Check with the whole 

class. 

 

Task 3: Predicting (3 

min) 

Students answer the questions trying to predict what the 

lecture will be about basing on their pre-listening discussion 

and matching task: 

What do you think the lecture will be about? 

What are the possible parts of the lecture? 

 

2. First Listening 

Task 1: Listening to 

the introduction (3 

min) 

Students listen to the beginning of the lecture and answer the 

questions checking to what extent their predictions in 

previous task were correct: 

How many parts will the lecture have? 

What will the different parts be? 

 

Task 2: Listening and 

note-taking (11 min) 

Students listen to the lecture and take notes. As they listen, 

they focus on the Predicting macrostrategy: 

Try to predict what the lecturer is likely to say next 

Use what they know and what he has said 

 

Task 3: Oral summary 

(5 min) 

When students have completed their first listening, they work 

in pairs, and use their notes to summarise the points of the 

lecture orally. 

 

3. Second Listening 

Task 1: Detailed note-

taking (11 min) 

Students listen to the lecture a second time, look at their note-

taking, and focus on the points they did not catch or 

misunderstood during the first listening. 

 

Task 2: Comparing 

notes 

(5 min) 

Students work in pairs, put their notes next to those of their 

partners, and compare the content and the form of their notes. 

4. Post-Listening 

Task 1: Checking 

comprehension (7 

min) 

Students use their notes to answer the following questions: 

How is noise defined by the lecturer? What example did he 

provide to illustrate the definition? 

Why is it difficult to find quiet places nowadays? 

What are the effects of noise? 

What ways to improve our sound environment does the 

lecturer talk about? 

How can you explain the term “noise footprint” used in this 
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lecture? 

 

Task 2: Writing a 

summary (10 min) 

Students use their note-taking to write a summary, and read 

their summaries to their partners, and then to the whole class 

and the teacher. 

 

Methodological re-

commendations 

 In order to expose their students to authentic audio and video 

materials the teacher should use lectures and podcasts from 

the Internet. For this purpose the lecture “Why noise is bad 

for your health- and what you can do about it” from TED 

Talks, given by Mathias Basner, is used. While listening to 

this lecture, students will learn how noise affects people’s 

health, why it is bad, and how this problem can be tackled; 

they will also learn essential, topic-related vocabulary and 

will get involved in discussion of the noise pollution-related 

issues faced in the world, and in Kazakhstan in particular. In 

order to develop their listening skills students are supposed to 

go through definite stages. This lesson provides a certain set 

of tasks to be accomplished at different stages of work with 

an audio text.  

 The first stage is pre-listening stage that implies providing 

students with preliminary instructions, identifying the content 

of the text, overcoming difficulties that students may 

encounter while receiving the incoming information. Students 

answer the questions trying to predict what the lecture will be 

about basing on their pre-listening discussion and matching 

task. While discussing they use their prior knowledge about 

the topic that can help them predict what the lecturer is likely 

to say. Inferring the meanings of the words and phrases from 

the context will help students better understand the audio 

material.  

 The next stage is the actual process of listening to the audio 

material. In order to maintain students’ interest in the audio 

text, various activities will be implemented. The assignments 

include listening to parts of the audio text twice to have better 

understanding of the organisational plan of the lecture, which 

in its turn will help students organize their notes in a more 

effective way.  

 The post-listening stage is aimed at examining the 

understanding of the audio material. The tasks to check the 

comprehension of the received information include answering 

the comprehension questions and writing a summary of the 

lecture using notes students have taken. 
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Фастфудтың зияны 
 

Быксыбаева Баян Баймановна 

қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі 

Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Еңбекшілдер ауылы 

«Еңбекшілдер ауылының ЖОББМ»  КММ 

 

 

Бөлім:  

Бөлімше:  

7. Денсаулық – зор байлық  

 

Педагогтің 

Т.А.Ә: 

Быксыбаева Баян Баймановна 

Күні:  

Сынып: 5Б Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы: 

Фастфудтың зияны 

Оқу 

бағдарламасы

на сәйкес 

оқыту 

мақсаттары: 

5.3.1.1. мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау. 

 5.2.4.1. шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына 

жоспарқұру,соған сүйеніп баяндау. 

Сабақтың 

мақсаты: 

 

 

 

 

 

ЕБҚ бар 

оқушыға 

Барлық оқушылар орындай алады: 

мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтайды және жоспар 

құрып,жоспарға сүйеніп баяндайды. 

Оқушылардың көпшілігі орындай алады: 

мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтап, көлемді мәтіндерді 

мазмұндайды. 

Кейбір оқушылар орындай алады: 

зиянды тағамдардың зиянын мәтінге сәйкес айта алады. 

- мәтінді оқиды; 

- тірек сөздерді анықтайды. 

Бағалау 

критерийлері 

 

 

- мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтайды; 

-мәтінге жоспар құрады; 

- шағын көлемді мәтіндердің мазмұнын жоспарға сүйеніп 

баяндайды. 

Ойлау 

дағдыларыны

ң деңгейі 

түсіну және жоғары деңгей 

 

Сабақтың барысы 
Сабақтың 

кезеңі/уақ

ыты 

Педагогтің әрекеті 

 

Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Басы 

(3 мин) 

1.Сәлемдесу. «Жақсы 

тілектер» әдісі арқылы 

1.Сәлемдеседі. Бір-

біріне жағымды 

Мұғалімнің 

ынталандыруы

парақшалар, 

оқулық,суретт
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жағымды ахуал туғызу. 

Шаттық шеңбері. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Түрлі түсті кәмпиттер 

арқылы топқа бөлу. 

тілектер айтады. 

«Бүгінгі күнің сәтті 

болсын!», «Жақсы 

баға алуыңа 

тілектеспін!», 

«Жүзіңнен күлкі 

кетпесін!» т.б. 

 

 

 

топқа бөлінеді 

 

. 

«Жарайсың!», 

«Керемет!», 

«Тамаша!» 

ер, ғаламтор 

ресурстары 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ортасы 

(3 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.Оқылымалды жұмыс. 

 

1-тапсырма. 

«Қызығушылықты ояту» 

әдісі.Суреттер арқылы бүгінгі 

тақырыпты болжату. 

 

  

  

 
 

 

ЕБҚ 

 

 

 

2-тапсырма. 

Жеке жұмыс. 

 «Фастфудтың зияны» 

мәтінін оқып, әр оқушы өз 

жоспарын құру. 

 

 Фастфуд – денсаулыққа зиян 

тигізетін тағам екенін әрбір 

адам біледі. «Fast food» деген 

сөз, ағылшын тілінен 

аударғанда «жылдам тамақ» 

дегенді білдіреді. Бұндай 

мекемелер Ежелгі Римде де 

болған. Бірақ ол заманда 

тағамдарды табиғи 

 

 

суреттер арқылы 

бүгінгі тақырыпты 

ашады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жаңа сөздерді 

сөздікпен аударады. 

 

 

 

 

 

 

мәтінді оқиды, 

жоспар құрады. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ, 

мұғалімнің 

бағалауы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суреттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ғаламтор 

ресурстары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://faktiler.

kz/fastfood-

tagamdarynyn-

ziyany/ 

https://faktiler.kz/fastfood-tagamdarynyn-ziyany/
https://faktiler.kz/fastfood-tagamdarynyn-ziyany/
https://faktiler.kz/fastfood-tagamdarynyn-ziyany/
https://faktiler.kz/fastfood-tagamdarynyn-ziyany/


"ZIAT" Ғылыми-әдістемелік журнал №6 қараша 2022 ж.  

Научно-методический журнал "ZIAT" №6 ноябрь 2022 г.************************************************************************** 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

өнімдерден жасаған. Ал қазір 

оған дәмді күшейтетін және 

иіс шығаратын қоспалар 

қосылады. 

 Фастфудтың иелері жылына 

бірнеше миллиард доллар 

табыс табады. Бұл өнімдердің 

тұтынушылары миллионнан 

асады. Фастфуд – ыңғайлы, 

жылдам және арзан 

болғанына қарамастан, оның 

бір кемшілігі бар – ол 

денсаулыққа зиянды. 

 Қазақстанда үй тағамының 

орнына, гамбургер мен фри 

картобын таңдайтын 

адамдардың саны көбейіп 

келеді. 

 Фастфудтың құрамында 

калория көп. Ол семіздікке 

әкелетін басты себеп. 

 Фаст-фуд өнімдерінде 

пайдалы компоненттер өте 

аз, оны жиі жейтін адамда 

витамин жетіспеушілігі 

болады. 

 

 

Дескриптор:  

- мәтінді оқиды; 

- әр оқушы жоспар 

құрады 

 

 

 

ЕБҚ  
 

 

 

 

 

3-тапсырма.Оқылған 

мәтіннің жоспар бойынша 

мазмұнын айту. 

 

Дескриптор: 

мәтін мазмұнын баяндайды. 

 

 

ЕБҚ  
 

4-тапсырма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оқыған мәтіннен 

түсініксіз сөздерді 

табады. 

 

 

 

 

жоспар бойынша 

мәтінді 

мазмұндайды 

 

 

 

ғаламтордан 

фастфуд жайлы 

ақпаратты табады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

өзін –өзі 

бағалайды 

 
«3» -орташа, 

«4» - жақсы, 

«5» - өте 

жақсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мұғалімнің 

бағалауы 

 
 

 

дескриптор 

бойынша 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смайликтер 
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Негізгі ақпаратты толықтыру 

мақсатымен бейнеролик 

көрсету. 

 

 
 

бейнеролик көреді, 

қосымша ақпарат 

алады. 

 

 https://youtu.b

e/coPC8od0X6

o 

 

 

Соңы 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

Рефлексия.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Үй тапсырмасы: қосымша 

деректерден тағы да зиянды 

тағам атауларын тауып жазу. 

 

1.Көк телефон: «Өте 

жақсы түсіндім,мен 

үшін қызықты 

болды». 

 

2.Сары телефон: 

«Мен сабақты 

жақсы түсіндім». 

 

3.Қызыл телефон: 

«Тақырып бойынша 

әлі де ізденуім 

керек». 

 

  

 

А4 түрлі түсті 

қағаздары 

 

Қосымша – 1 

Мәтін «Фастфудтың зияны» 

Фастфуд – денсаулыққа зиян тигізетін тағам екенін әрбір адам біледі. «Fast 

food» деген сөз, ағылшын тілінен аударғанда «жылдам тамақ» дегенді білдіреді. 

Бұндай мекемелер Ежелгі Римде де болған. Бірақ ол заманда тағамдарды табиғи 

өнімдерден жасаған. Ал қазір оған дәмді күшейтетін және иіс шығаратын 

қоспалар қосылады. 

 Фастфудтың иелері жылына бірнеше миллиард доллар табыс табады. Бұл 

өнімдердің тұтынушылары миллионнан асады. Фастфуд – ыңғайлы, жылдам және 

арзан болғанына қарамастан, оның бір кемшілігі бар – ол денсаулыққа зиянды. 

 Қазақстанда үй тағамының орнына, гамбургер мен фри картобын 

таңдайтын адамдардың саны көбейіп келеді. 

 Фастфудтың құрамында калория көп. Ол семіздікке әкелетін басты себеп. 

 Фаст-фуд өнімдерінде пайдалы компоненттер өте аз, оны жиі жейтін 

адамда витамин жетіспеушілігі болады. 

 

https://faktiler.kz/fastfood-tagamdarynyn-ziyany/ 

 

https://faktiler.kz/fastfood-tagamdarynyn-ziyany/
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Қосымша – 2 

 

 
 

https://youtu.be/coPC8od0X6o 

 

 

Евгений Пермяк «Пичугин мост».  
Доброе дело два века живет 

 

Неплях Татьяна Валерьевна 

г. Кокшетау КГУ ОШ № 14 

 

 

Раздел В контексте сквозной темы «Общечеловеческие ценности». 

ФИО 

педагога 

Неплях Татьяна Валерьевна 

Дата:  1 четверть 

Класс: 4 Кол-во присутствующих  Кол-во отсутствующих 

Тема урока: Евгений Пермяк «Пичугин мост». Доброе дело два века живет 

Цели 

обучения в 

соответствии 

с учебной 

программой 

4.1.1.1 формулировать вопросы для установления  

причинно-следственных связей, явлений, поступков и отвечать на 

открытые вопросы  

2.8.1 - извлекать, перерабатывать полученную информацию, 

делать выводы и представлять полученные сведения в виде схемы 

причинно-следственных связей  

4.3.2.1- писать творческие работы разных жанров на основе 

прочитанного (с добавлением новых героев, нового сюжета) 

Цели урока - Дети смогут в ходе интервью по теме Евгения Пермяка 

«Пичугин мост» сформулировать вопросы и ответить на них;  

- прочитать в тексте информацию, которая известна, интересна, 

возникли вопросы с помощью стратегии «+, - интересно»; 

- при написании отзыва, дети смогут отразить: автора, название 

произведения; жанр; тему произведения; выписать героев; 

перечисляют ценности к тексту 

Уровень 

мыслитель 

навыков 

Применение, анализ, синтез 
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Критерии 

оценивания 

Формулирует вопросы для установления причинно-следственных 

связей и отвечает на них; 

извлекает, перерабатывает полученную информацию, делает 

выводы; 

записывает отзыв. 

Ход урока 

Этап урока/ 

время 

Действия педагога Действия 

ученика 

оценивание ресурсы 

Начало 

урока 

5-10 мин 

 

 

Прозвенел звонок и 

смолк 

Начинается урок. 

Ровно встали, 

Тихо сели. 

На меня все 

посмотрели. 

На уроке не зевать, 

А работать и читать. 

Проверим готовность к 

уроку 

Приветств

уют 

учителя. 

Организу

ют 

рабочее 

место 

Ф.О – 

словесная 

похвала. 

 

 

Середина 

урока 

 

25-30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание  

4.1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, вы дома 

прочитали 

произведение Евгения 

Пермяка «Пичугин 

мост» 

- Как вы думаете, что 

мы сегодня будем 

делать? 

Дополняю ЦУ 

 

Ребята, свои успехи 

сегодня на уроке вы 

будете отражать в листе 

успеха 

 

Стратегия 

«Интервью» 

Работа в паре 

Корреспондент- 

составляет и задает 

вопрос. 

Отвечающий – 

обдумывает свои ответ, 

отвечает правильно и 

логично. 

Озвучива

ют ЦУ 

 

 

 

 

Заполняю

т лист 

успеха 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

работают 

в паре 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.О – 

словесная 

похвала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО – 2б 

Дескриптор: 

За составление 

вопроса-1 б 

За ответ на 

вопрос-1 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложен

ие 1 

 

 

 

 

 

 

Приложен

ие  
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Задание  

4.2.8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегия «+» « - » 

«интересно».  

Вы прочитали дома 

текст с пометками, 

теперь выполним такое 

задание. 

Детям раздается 

постер 

Работа в группе 

Пл

юс 

Ми

-

нус 

Инте

ресно 

 

 

  

«+» -записывают ту 

информацию, которая 

вызвала 

положительные 

эмоции; 

« - » -записывают ту 

информацию, которая 

оказалась бесполезной с 

точки зрения решения 

жизненных ситуаций  

«интересно»- 

обучающиеся 

вписывают все 

любопытные факты, о 

которых узнали из 

прочитанного 

После заполнения 

таблицы, остаётся 

спикер, остальные 

используя приём 

«Карусель» переходят 

в другую группу, где 

спикер объясняет 

заполненную таблицу 

 

Стратегия 

«Волшебное перо» 

 Написать отзыв о 

прочитанном 

 

 

Каждая 

группа 

заполняет 

на 

постерах 

таблицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО – 3б  

Дескриптор: 

«+» -

записывают ту 

информацию, 

которая 

вызвала 

положительны

е эмоции – 1 б 

« - » -

записывают ту 

информацию, 

которая 

оказалась 

бесполезной с 

точки зрения 

решения 

жизненных 

ситуаций – 1 б 

«интересно»- 

обучающиеся 

вписывают все 

любопытные 

факты, о 

которых 

узнали из 

прочитанного 

– 1 б  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО – 5 б 

Дескриптор: 

 

 

Приложен

ие  

Постер + 

маркеры 
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Задание 

4.3.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведении 
1. Называют автора, 

название произведения 

2. Жанр (стихи, рассказ, 

повесть, фантастика, 

сказки) 

3. Основная тема 

произведения 

4. Назвать героев 

5. Какие ценности 

можно применить к 

данному произведению 

 

 

 

Учащиеся 

по данной 

схеме 

записываю

т отзыв 

Дети с 

высокой 

мотиваци

ей: 

Записыва

ют 

ответы на 

все 

вопросы 

Дети с 

низкой 

мотиваци

ей 

отмечаю

т 1,2,3 

вопросы 

1. Называет 

автора, 

название 

произведения-

1б  

2. Жанр 

(стихи, 

рассказ, 

повесть, 

фантастика, 

сказки)-1б 

3. Основная 

тема 

произведения 

(о чём?)-1б  

4. Называет 

героев-1б 

5. Подбирает 

три ценности к 

тексту-1б 

Приложен

ие  

Тетрадь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец урока 

5-10 мин 

*Какие цели мы 

сегодня ставили на 

уроке? 

*Что помогло их 

достичь?  

*Какие задания 

помогли достичь цели 

урока? 

Дополняю. 

Домашняя работа: стр 

5-9 выразительное 

чтение  

Отвечают 

на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

ФО «Салют» 

 

 

 

Рефлексия 

по уроку 

 

Предлагает оценить 

свою работу при 

помощи двух яблок 

(красное и зеленое) и 

стрелы 

Помещают 

свою 

стрелу в 

нужное 

для них 

яблоко 

ФО 

«Аплодисмент

ы» 

  

Два 

яблока и 

стрелы 
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Приложение 1 

Лист успеха 

Ф.И. учащегося________________________________________________ 

 

П\н Дескрипторы Балл По факту 

1.«Интервью» За составление вопроса  

За ответ на вопрос  

1б 

1б 

 

2. «+» « - »  

«интересно»  

 
 

Плюс Минус Интересно 

 

 

  

1б 

1б 

1б 

 

3. «Волшебное 

перо» 

1. Называет автора, название 

произведения 

2. Жанр (стихи, рассказ, повесть, 

фантастика, сказки) 

3. Основная тема произведения (о 

чём?) 

4. Называет героев 

5. Подбирает три ценности к тексту 

1б 

 

1б 

1б 

1б 

1б 

 

 Итого: 10б  

 

 

 

 

  



"ZIAT" Ғылыми-әдістемелік журнал №6 қараша 2022 ж.  

Научно-методический журнал "ZIAT" №6 ноябрь 2022 г.************************************************************************** 

23 
 

 
Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру 

сабақтастығы 
 

Ахметова Аяжан Ғазизқызы 

6В01302- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» білім беру 

бағдарламасының 3 курс студенті, Астана Халықаралық университеті, Астана 

қаласы, Қазақстан. 

Ғылыми жетекші:  

п.ғ.к., профессор Жумабаева Зайда Ефимовна 

Астана Халықаралық университеті, Астана қаласы, Қазақстан. 

 

 

Аңдатпа 

Мақалада мектепке дейінгі және бастауыш білім беру арасындағы 

сабақтастық қарастырылады. Екі білім беру саласының сабақтастық мәселесі 

нормативтік – құқықтық құжаттарындағы көрінісі зерттеледі. Мазмұн екі 

білім беру кезеңдеріндегі арасындағы сабақтастық мәселелерін көрсетеді. 

Кілтті сөздер: сабақтастық, оқу-тәрбие жұмысы, тәрбиеленушілер, 

нормативтік – құқықтық құжаттар, бастауыш білім беру, мектепке дейінгі 

ұйым. 

Аннотация 

В статье рассматривается преемственность между дошкольным и 

начальным образованием. Исследуется отражение в нормативно – правовых 

документах проблемы преемственности двух образовательных областей. 

Содержание отражает проблемы преемственности между двумя 

образовательными периодами. 

Ключевые слова: преемственность, учебно-воспитательная работа, 

воспитанники, нормативно-правовые документы, начальное образование, 

дошкольная организация. 

Аnnotation 

The article discusses the continuity between preschool and primary education. 

The problem of continuity of the two educational sectors is studied, the reflection of 

which in regulatory documents. The content reflects the problems of continuity between 

the two educational periods. 

Key words: continuity, educational work, pupils, regulatory documents, primary 

education, preschool organization. 

 

Мектепке дейінгі ұйым мен бастауыш білім беру арасындағы сабақтастық 

мәселесі қазіргі таңда өзекті мәселе. Мектеп және балабақша - білім беру 

жүйесіндегі өзара әрекеттесетін екі білім беру ұйымы. Мектептегі жетістіктер 

көбінесе мектепке дейінгі ұйымда қалыптасқан білім мен дағдылардың сапасына, 
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баланың танымдық қызығушылықтары мен танымдық белсенділігінің даму 

деңгейіне, яғни баланың ақыл - ой қабілеттерінің дамуына байланысты.  

Мектепке дейінгі және бастауыш білім берудің сабақтастығы - жалпы білім 

берудің ең күрделі мәселелерінің бірі. Көптеген жылдар бойы ол ғалымдар, білім 

беруді зерттеу мамандары, мұғалімдер, ата-аналар арасында талқыланып келеді. 

Педагогикалық процесс - біртұтас жүйе, сондықтан сабақтастық мақсаттарды, 

мазмұнды, формаларды, әдістерді қоса алғанда, барлық бағыттар бойынша жүзеге 

асырылуы керек.  

Мектепке дейінгі ұйым – мектепке дейiнгi тәрбие мен оқытудың жалпы 

білім беретін, арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымы. Ал, 

бастауыш білім берудің базалық мазмұны – типіне, түріне және меншік 

нысанына, сондай-ақ оқыту тіліне қарамастан білім беру ұйымдарында оқып 

білуге міндетті бастауыш білім беру мазмұнының құрамы, құрылымы мен 

көлемін айтамыз [1].  

Бұл зерттеуде үш нормативтік - құқықтық құжаттарындағы мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқытудың және бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарттарындағы сабақтастық қарастырылып, «Білім туралы» Қазақстан 

Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңындағы ортақ сабақтастық 

көріністері зерттелген. 

«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта, жалпы 

орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы» нормалық жиынтығында білім 

берудің негізгі қағидаттары қарастырылған, оның ішінде нақты сабақтастықтың 

мәселелері айқындалған. Ресми құжаттар Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту 

министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығы және Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 5 тамызда № 29031 болып 

тіркелген [1, 2]. Сабақтастықтың көрінісі мектепке дейінгі және бастауыш білім 

берудегі жалпы ережелерінде көрсетілген. Мектепке дейінгі ұйымда: тәрбие мен 

оқыту нәтижелеріне бағдарланған мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 

мазмұнына, тәрбиеленушілердің оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне, тәрбие 

мен оқыту мерзіміне қойылатын талаптарды анықтайды [2]. Ал бастауыш білім 

беруде: қолданбалы сипаттағы міндеттерді шешу үшін білім алушылардың 

теориялық білім негіздерін меңгеруі мен алған білімдерін қолдана білуін 

дамытуды көздейтін бастауыш білім берудің академиялық және практикалық 

бағыттылығының үйлесімділігіне, білім алушылардың жас ерекшеліктерін ескере 

отырып, оқу пәндері мазмұнының тереңдігі мен күрделілігін қамтамасыз ететін 

пәндік білім мен дағдыларды кезең-кезеңмен толықтырып отыруға, балалардың 

денсаулығын сақтауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ білім алушылардың ерекше 

білім беру қажеттіліктері мен қосымша білім беру қызметтерін алу 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға қолайлы жағдайлар жасауға, білім беру 

ұйымдарындағы инновациялық практиканы қолдау мен дамытуға, білім сапасын 

қамтамасыз ету бойынша білім беру ұйымдарының қызметін объективті 

бағалауды ұйымдастыруға бағытталған [2]. 
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Ұсынылған дағдылар нормативтік - құқықтық құжатта бекітілген, атап 

айтсақ мектепке дейінгі ұйымдарда, балалардың физикалық дамуы, 

коммуникативтік, танымдық, зияткерлік, шығармашылық дағдыларын, 

зерттеушілік қабілеттерін дамыту, әлеуметтік-эмоционалдық дағдыларын 

қалыптастыру аса маңызды орын ие. Бастауыш білім берудегі дағдылар: 

функционалдықпен және шығармашылықпен білімді қолдана пайдаға жарату, сын 

тұрғысынан ойлау, зерттеушілік жұмыстарды жүргізу дағдыларын қалыптастыру, 

АКТ қолдана білу, коммуникацияның түрлі тәсілдерін, оның ішінде тілдік 

дағдыларды меңгеру, топпен және жеке жұмыс істеу дағдылары. 

 Кіріктіру – пәндердің мазмұндық жүйесін топтастыру, жинақтау, біріктіру 

үдерісі оқушы тұлғасын жан-жақты дамытуға қажетті құрал ретінде білім беру 

жүйесінің сұранысын қанағаттандырады. Сонымен бірге пәндер жүйесі 

жойылмайды, керісінше, көкейкесті мәселелерді кешенді тұрғыдан шешіп, 

дүниенің біртұтас ғылыми бейнесін жасауға ұмтылады [3]. 

 Бастауыш жаңартылған білім беру үдерісінде білім беру саласының 

мазмұны оқу пәндерін кіріктіру аясында жүзеге асырылған. "Сауат ашу", "қазақ 

тілі" қазақ тілінде оқытатын сыныптарда, "русский язык" орыс тілінде оқытатын 

сыныптарда, оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін сыныптарда "қазақ тілі", оқыту 

орыс тілінде жүргізілмейтін сыныптарда "русский язык", "әдебиеттік оқу", "шетел 

тілі" пәндерінің байланыстығымен оқытылады. "Математика", "Цифрлық 

сауаттылық", "Жаратылыстану", "Дүниетану", "Музыка", "Көркем еңбек", 

"Еңбекке бауылу", "Бейнелеу өнері" және "Дене шынықтыру" пәндерінің 

мазмұнында да кіріктіру мәселелері қарастырылған.  

Халқын, өз өлкесін және Отанын сүйетін мектепалды даярлық тобының 

түлегі жас ерекшелігене сай дене бітімі дамыған, тапқыр, ынталы, 

коммуникативті дағдысы қалыптасқан, жеке эмоциясына жауапты және 

алғашықы дүниетанымы қалыптасып, келесі білім беру деңгейінде осы қасиеттер 

кеңейіп түседі.  

Бастауыш мектеп түлегінің портреті: өз халқын, өз өлкесін және Отанын 

сүйетін, отбасы мен қоғамның құндылықтарын құрметтейтін және қабылдайтын, 

ізденімпаз, белсенді және қызығушылық танытатын әлем, оқу қабілетінің 

негіздерін меңгерген, өз қызметін ұйымдастыруға қабілетті, отбасы мен қоғам 

алдындағы өз іс әрекеттері үшін өз бетінше әрекет етуге және жауап беруге дайын 

және өзі және айналасындағылар үшін салауатты және қауіпсіз өмір салты 

ережелерін орындай алатын тұлға қалыптасады. Мектепке дейінгі және бастауыш 

білім берудің сабақтастығы туралы: тәрбие мен оқытудың бірыңғай 

бағдарламаларының болмауы, білім беру бағдарламаларының мазмұны мен 

балабақша мен мектеп талаптарының сәйкес келмеуі, балалардың балабақшадан 

мектепке ауысу кезіндегі диагностиканың жетілмегендігі және т. б. талқыланады.  

Сабақтастық екі жақты процесс екені сөзсіз. Бір жағынан, мектепке дейінгі 

балалық шақтың құндылығын сақтайтын, баланың жеке қасиеттерін 

қалыптастыратын, ең бастысы, балалық шақтың қуанышын сақтайтын мектепке 

дейінгі кезең. Екінші жағынан, мектеп мұрагер ретінде мектеп жасына дейінгі 

баланың жетістіктерін қабылдайды және оның жинақталған әлеуетін дамытады. 
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Сабақтастық, бір жағынан, балаларды мектептегі оқыту талаптарына жауап 

беретін жалпы даму және тәрбие деңгейі бар мектепке беруді, екінші жағынан, 

мектеп жасына дейінгі балалар алған білімге, қабілеттерге, дағдыларға мектептің 

қолдауын, оларды оқушыларды одан әрі жан - жақты дамыту үшін белсенді 

пайдалануды көздейді. Мектепке дейінгі ұйымдардың оқу-тәрбие жұмысының 

міндеттерінің бірі балаларды мектепке сапалы дайындау болып табылады. Білім 

берудің әртүрлі кезеңдері арасындағы сабақтастық мәселелері үнемі назар 

аударады. Бұл бірнеше себептерге байланысты: біріншіден, ұйымдастырушылық-

педагогикалық жағдайлар, мысалы, мектепке дейінгі ұйымдар мен бастауыш 

мектептерде өзіндік ерекшеліктері бар; екіншіден, мазмұнды аспектілер 

оқушылардың оқу процесінде нақты есепке алуды талап етеді; үшіншіден, 

мектепке дейінгі ұйымдар мен бастауыш мектеп балаларының жас және жеке 

ерекшеліктері де педагогтарды оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудағы 

сабақтастықты есепке алуға бағыттайды. 

«Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру сабақтастығының 

концепциясы» тақырыбы аясында біз сабақ барысында келесідей топтарға 

бөліндік: «Қадам», «Шебер маман» және «Таным» тобы. Тақырыпты дұрыс және 

жүйелі ашу үшін ортақ талаптар құрылды. Олар: концепцияның болуы, дәлдігі, 

креативтілік, жариялау, қорғау регламенті (3-5 мин), эстетикалық талғамы, 

ұжымдық көрініс және сауаттылық сияқты ортақ талаптар белгіленді. Мектепке 

дейінгі және бастауыш білім беру сабақтастығының концепциясы ҚР «Білім 

туралы» Заңында, мектепке дейінгі және бастауыш білім беру ұйымдарында 

жүзеге асатыны жайлы ақпараттар берілді. Әр топ өз тақырыптарын қорғау үшін: 

тақырыпты аша білетін ақпарат, ұран, ортақ мақсат, топ ережелері құрастырылды. 

Тақырып бойынша барлығын қамтып шығып, тақырыпты аша білді. Әр топ 

мүшелері 1 орын – «Таным» тобы 100 баллмен, 2 орын – «Қадам» тобы 95 

баллмен, 3 орын – «Шебер маман» тобы 90 баллмен бағаланды. 

Сабақтастық дегеніміз - білім берудің бір сатысынан екіншісіне дәйекті 

ауысу, ол оқыту мен тәрбиелеу мазмұнын, формаларын, әдістерін, 

технологияларын сақтау және біртіндеп өзгерту арқылы көрінеді. Сабақтастық 

мәселесі балабақша мен мектептің тығыз өзара әрекеттесуімен сәтті шешілуі 

ықтимал. Балаларды мектепке дайындау - күрделі, көп қырлы міндет және бала 

өмірінің барлық салаларын қамтиды. Мектепке дейінгі білім беру баланың 

дамуының негізгі іргетасын – оның жеке басының негізгі мәдениетін 

қалыптастыруды қамтамасыз етуге арналған және жалпы бастауыш білім 

сатысында оқу қызметін сәтті игеруге мүмкіндік береді.  

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі  

1) «Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты» 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2200029031#z140 

2) «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандарты» https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2200029031#z20 

3) Жумабаева З.Е. «Бастауыш мектеп білім мазмұнын кіріктіру» / 

«Білім» ғылыми - педагогикалық журнал. Астана, 2022, с. 7 
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4) «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319_ 

 

 

«Экологическое воспитание» 
 

Климашева Юлия Витальевна 

Михайлова Ирина Александровна 

КГКП «Ясли-сад №8 отдела образования города Костаная» Управления 

образования акимата Костанайской области 

Воспитатели 

 

 

Актуальность проекта:  

Проект «Экологическое воспитание» посвящён одной из наиболее 

актуальных  

проблем современной педагогики – воспитанию у детей любви к природе, к 

окружающему миру через понимание того, что всё в природе взаимосвязано. 

Этот проект – тот самый случай, когда игра и развлечение, наука и полезное 

смогут помочь в правильном формировании у ребёнка отношения к живой 

природе, к себе, как её составной части. 

Детский исследовательский проект «Экологическое воспитание» 

ориентирован на приобретение детьми опыта собственной элементарной опытно-

исследовательской деятельности, воспитание у детей познавательного интереса, 

формирование умения приобретать новые знания и применять их в жизни. 

В процессе систематического ухода за растениями формируются 

определенные трудовые навыки у детей, дошкольники учатся внимательно 

относиться к живой природе и заботиться о растениях. 

Дошкольные образовательные учреждения в данных мероприятиях 

принимают самое непосредственное участие. Начинать работу по формированию 

экологической культуры следует с дошкольного возраста, когда закладываются 

основные способы познания окружающей действительности, развивается 

ценностное отношение к ней. 

Долг и задача воспитателя - научить детей беречь и сохранять природу для 

комфортной жизни современных людей и для последующих поколений. 

Цель проекта:  
Формирование у детей способности к позитивному поведению и 

отношению к окружающему миру и природе. 

Задачи: 

Воспитание у детей бережного отношения к окружающей природе. 

Воспитание интереса к окружающему миру, явлениям природы. 

Развитие практических навыков детей дошкольного возраста в 

экологическом направлении. 
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Формирование знаний о явлениях живой и неживой природы. Обучение 

умению определять состояние погоды, наблюдать за явлениями природы. 

Формирование элементарных представлений о некоторых растениях родного 

края, об овощах и фруктах; знаний о видах комнатных растений, их различии 

(фиалка, герань, бегония). 

Паспорт проекта:  

Тип проекта: краткосрочный 

Вид проекта: информационно - практико – ориентированный 

Участники проекта: дети средней группы, родители, воспитатели. 

Форма представления проекта: - презентация   

Краткое содержание проекта: проект направлен на формирование 

экологической культуры детей. 

Ожидаемые результаты: 

• Приобщение детей и родителей воспитанников к общечеловеческим, 

духовно-нравственным ценностям по охране окружающей природы; 

• Привлечение родителей воспитанников к природоохранной деятельности 

на территории ДО; 

Этапы проекта. 

Теоретический. Ознакомление и изучение теоретических материалов 

инновационных методик и педагогических технологий по экологическому 

развитию дошкольников.  

- ознакомление с научно-методической литературой; 

- изучение инноваций в системе экологического образования младших 

дошкольников; 

- изучение передового педагогического опыта 

Практический. Организация коллективного творческого поиска 

реализации экологического образования дошкольников. 

 - апробация воспитателем группы разнообразных форм и методов работы с 

детьми и их родителями; 

- создание экологически развивающей среды: (уголок природы в группе, 

цветник, стена творчества, уголок наглядной агитации для родителей) 

Оценочно–результативный. Обобщение и распространение полученного 

опыта 

 - соотнесение результатов проектной деятельности с поставленными 

задачами и целью; 

В работе с детьми: 

1. Беседа «Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети», «Мой край родной», 

«О чём мечтала поляна». «Что мы знаем о природе и как природу нужно 

охранять». 

2. Использование в образовательной деятельности и режимных моментах 

экологических ситуаций и задач: «Не ломай ветки деревьев, не рви цветы», «Что 

нужно для того, чтобы воздух был чистым?», «Почему умирает лес?», «Что мы 

можем сделать для природы?» и т. д. 
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3.Творческое задание: «Кто живет у нас в лесу» (поделки из природного и 

бросового материала). 

4. Чтение и обсуждение книг о природе и её охране. 

5. Целевая прогулка «Экологическая тропа». 

6. Трудовые экологические операции 

7. Выставка рисунков «Как прекрасна наша природа!» 

8. Викторина «Что нужно делать, чтобы природа не плакала?» 

9. «Лужайка-поиграйка» - час экологических подвижных игр 

10. Дыхательная гимнастика «Вдыхаем, чистый воздух». 

11. Дидактическая игра «Что растет у нас на огороде?» 

12. Конкурс загадок о дарах природы. 

13. Экологический праздник «Птицы наши друзья» 

В работе с родителями: 

1. Наглядная информация «С природой на Вы» 

2. Выставка поделок из природного материала . 

3. Анкетирование «Экологическое образование в семье»  

4. Родительское собрание «Воспитываем экологическую культуру у 

ребенка» 

5. Консультации «Воспитание любви к природе», «Научите ребенка любить 

живую природу», «Использование художественной литературы в экологическом 

воспитании дошкольников в семье» 

6. Буклеты «Правила поведения во время отдыха на природе», «Правильное 

отношение к природе начинается в семье» (памятка для родителей) 

7. Субботник с привлечением родителей «Экологический десант» 

Результативность 

Анализ работы позволяет сделать выводы о том, что воспитанники имеют 

первоначальные представления по экологии, знания о том, что природу нужно 

беречь. У них развито мышление, воображение, умение делать простейшие 

выводы о взаимосвязях живых объектов с неживой природой. 

Положительная динамика: 

• сформированы начала экологической культуры у детей; 

• дети учатся практическим действиям по охране природы; 

• развиваются умственные способности детей, которые проявляются в 

умении участвовать в элементарном экспериментировании, анализировать, делать 

выводы. 

Результатом экологического воспитания дошкольников является 

экологическая культура личности. Замечательный педагог В. А.Сухомлинский 

писал: «Человек был и всегда останется сыном природы, и то, что роднит его с 

природой, должно использоваться для его приобщения к богатствам духовной 

культуры. Мир, окружающий ребенка, это прежде всего, мир природы с 

безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, 

вечный источник детского разума. 
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Процесс познания окружающей действительности является ничем не 

заменимым эмоциональным стимулом мысли. Для ребенка дошкольного возраста 

этот стимул играет исключительно важную роль.» 

 

Используемая литература: 

- О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». 

- Н. А. Рыжова «Экологическое образование в детском саду». 

- А. Табиев «Экологическая азбука для детей». 

- Т. А. Шорыгина «Экологические сказки для детей», «Стихи и сказки о 

родной природе». - Энциклопедии серии «Обо всём на свете». 

- В. А. «Тропинка в природу». 

- Л. Г. Горькова «Сценарии занятий по экологическому воспитанию». 

- Е. А. Алябьева «Сказки о явлениях в неживой и живой природе». 

- Л. Н. Вахрушева «Познавательные сказки для детей 4-7 лет». 

- Т. Б. Ладыгина «Стихи к летним детским праздникам», «Стихи к осенним 

детским праздникам». 

- В. Н. Черняева «Экологическая работа в ДОУ». 

- С. Н. Николаева «Воспитание основ экологической культуры в детском 

саду». 

- Т. В. Потапова «Экологическая культура в семье и детском саду». 

 

 

Алтын күз 
 

Можейко Г.Н. 

Көкшетау қаласы №2 мектеп-лицейінің 

бастауыш сынып мұғалімі 

 

 

Мақсаты: Балаларға күз мезгілі туралы кеңінен түсіндіру. Күз мезгілінің 

ерекшеліктеріне тоқталу. Қимылдық ойын арқылы күзгі орманға саяхат жасау. 

Балалардың қызығушылықтарын арттыру. 

Сынып мерекеге сай безендірілген. Жүргізуші кіреді. 

Залдың іші мерекеге арналып әсем безендірілген. Ортаға әдемі киінген 

Алтын күз шығады.(музыка әуені) 

(Әуен ойналып, залға жүргізуші кіреді) 

Жүргізуші:Құрметті қонақтар!  

Қуандырып біздерді 

Мерекелді күз келді. 

Кел жемісті алтын күз 

Кемелденсін ел енді. 

Жүргізуші :Құрметті қонақтар! Балалар! Алтын күз мерекесіне қош 

келдіңіздер! Ел байлығын арттырған берекелі де, мерекелі күз мерекесі құтты 

болсын! Мінеки өлкемізге алуан түсті жапырақтарымен айналаны сары алтынға 
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бөлеп күз де келді. Күздің келуін бәріміз асыға күттік. Ал күз бізге мол өнімін 

сыйға тартуда. Ендеше, алтын күзімізге арналған мерекемізді бастаймыз.Ендеше 

«Алтын күз» атты ертеңгілігімізді бастаймыз. 

Балалар қазір бізде күз мерекесі, күз мезгілінің неше айы бар екен? 

Күз айларын кім атап шығады? 

Күз айларын ортаға шақырайық . (Қыркүйек, қазан, қараша) 

Үш ай ортаға шығып, би билейді. 

Оқушылар тақпақ айтады. 

1-оқушы 

Келді міне күз, 

Айнала сары түс. 

Керемет, тамаша, 

Қандай әсем күз. 

2-оқушы 

Жеміс - жидек пісті, 

Қамбаға астық түсті. 

Қызу жұмыс басталып, 

Жинап алды жан салып. 

3-оқушы 

Көктен көзін бір алмай, 

Қызғылт тартты кәрі құз... 

Жер қызығын қия алмай, 

Маужырап тұр сары күз... 

4-оқушы 

Думан толы асқарлы 

Күз мезгілі басталды. 

Күз әуені кеп жетті, 

Әнге бөлеп жастарды. 

5-оқушы 

Нұрға бөлеп өмірді, 

Жырға бөлеп көңілді, 

Жарқыраған сәулелі 

Күз әуені төгілді. 

Ән: «Жаңбырбыр, жаңбыр жау жаңбыр» 

6-оқушы 

Жұлдыз туып таң алды, 

Әнге орап ғаламды, 

Сазды әуен шаттыққа 

Бөледі бар адамды. 

7-оқушы 

Әуенге еріп сиқырлы, 

Айтылды ән боп сыр қилы. 

Күзгі әуен жастардың 

Жүрегіне нұр құйды. 
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8-оқушы 

Нұрға бөлеп өмірді, 

Жырға бөлеп көңілді, 

Жарқыраған сәулелі 

Күз әуені төгілді 

Ойын: «Диқаншы» 

 
9-оқушы 

Дым бүркіп, тұман басталып, 

Қарғалар шулап топтанса. 

Үлкендер шаруа басқарып, 

Ауылдан сыртқа аттанса. 

10-оқушы 

Жайқалса шетте шоқ қамыс, 

Желбіретіп үкісін. 

Қызғыш жоқ, кұс жоқ, жоқ таныс, 

Көл беті тыйса күлкісін. 

Би: «Қол шатыр» 

11-оқушы 

Ауылдың малы өрістеп, 

Жайырақ шықса манаурап. 

Оқыранып, жер иіскеп, 

Байлауда тұрса жарау ат. 

12-оқушы 

Егістік жақтан Даладан, 

Естісең мотор гүрілін. 

Астықты керуен қалаға, 

Ағылып жатса күн ұзын. 

13-оқушы 

Жалын жалап өтті бір, 

Жүдеп қалды көп түбір. 

Одан әрі бармайды, 

Жапырақтар сарғайды. 
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14-оқушы 

Өрт деген де, өрт деген, 

Ол деңгейлес дертпенен 

Құтқарам деп сол дерттен 

Ағыл - тегіл мол дерттен асықты бұлт, асықты. 

Бірақ өртті басыпты. 

Басу оған оңай - ды, 

Күз бермейді тоғайды! 

Ойын: «Күн мен жаңбыр!» 

15-оқушы 

Жердің көркі қашады, 

Таулардан бұлт асады. 

Қайтып күннің қызуы, 

Шөпті қырау басады. 

16-оқушы 

Мүлгиді сай - саламыз, 

Біздің жомарт даламыз. 

Дәнін жинап алған соң, 

Жатыр үнсіз сары аңыз 

Ызғарлы жел қатайды 

- Мұны күз деп атайды 

 

 
 

17-оқушы 

Жатпайды күзде көл тұнып, 

Шаң баспайды ауаны. 

Екілене жел тұрып, 

Төпеп жаңбыр жауады. 

18-оқушы 

Күз еңкейе береді 

Солғын шолып жан - жақты. 

Алтын нұрға көмеді 
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Көшелерді, бау - бақты. 

Аппақ мақта үлпілдеп, 

Канарларда жатады. 

19-оқушы 

Қуанысып, жұрт гулеп, 

Сан қызыққа батады. 

Аяқталсын кезінде 

Тиісті іс баршаға 

Мейлі жаңбыр содан соң 

Жаусын қанша жауса да. 

20-оқушы 

Сап - сары маңай, 

Сап - сары тоғай. 

Соңғы әнін айтып, 

Құс кетті қайтып. 

21-оқушы 

Қарашы күз келді, күз келді 

Жапырақ жауыпты іздерді. 

Құс біткен керуен тізеді, 

Қара бұлт қабағын түйеді. 

22-оқушы 

Алтын, сары, қызыл, көк, 

Алуан – алуан жапырақ. 

Күзгі бақта күлімдеп, 

Көз тартады атырап. 

23-оқушы 

Қоңыр салқын тарады 

Қойнаулар мен сайлардан, 

Қаздар қайтып барады, 

Қайтқан елдей жайлаудан. 

24-оқушы 

Соңғы шуақ төгіліп, 

Жалқынданып тұр аймақ. 

Ақ сәулеге шомылып, 

Жапырақтар жүр ойнап. 

Ән: «Алтын күз» 

Жүргізуші: Күздің кереметі,байлығы өте көп. Күзде біздің дастарханымыз 

дәнді дақылдарға, көкеністерге, жеміс-жидектерге толы болады, бірақ осы 

байлыққа жету үшін көп еңбек ету керек. Міне, балалар осымен «Алтын күз» атты 

ертеңгілігіміз аяқталды. Сіздерді күз мерекесімен құттықтаймын, әр отбасыға 

бақыт-береке тілеймін. 

Алтын күздің берері мол болсын! 

Келесі Алтын күзге дейін амандықта жүздесейік! 
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Требования к содержанию и оформлению 

  

Авторские права. 

Высылая материалы, автор гарантирует, что 

- по данной работе у автора нет обязательств перед третьими лицами, препятствующими размещению 

материалов;  

- отправляя материал для публикацию в журнале, Вы подтверждаете, что права на нее принадлежат Вам, и 

если возникнут проблемы с соблюдением авторских прав, то обязуетесь разрешать их самостоятельно; 

 

Требования к содержанию и оформлению статей:  
1.В структуру статьи должны входить: заглавие статьи; ФИО автора/ов; занимаемая должность; название 

учреждения; город/район; текст статьи; список литературы, который должен содержать лишь цитируемые в тексте 

работы.  

2. Заглавие статьи должно быть информативным, лаконичным.  

3. Статья предоставляется в редакцию журнала в электронном виде.  

4. Объем статьи не должен превышать 4 страниц формата А4, страницы должны быть целиком заполнены 

текстом. Шрифт 14 Times New Roman, интервал – 1,0. Поля: слева, справа, сверху, снизу – 2 см, включая таблицы, 

схемы, рисунки и список литературы.  

5. Все формулы должны набираться в «Редакторе формул» в текстовом редакторе Word.  

6. Все графики и диаграммы и прочие выстраиваемые объекты должны быть снабжены числовыми 

данными, обеспечивающими при необходимости их (графиков, диаграмм) достоверное воспроизведение, размер 

шрифта-12 пт.  

7. Табличные сноски располагаются под таблицей.  

8. Список литературы оформляется в конце статьи. 

9. Статья сопровождается краткими аннотациями (5-7 предложений), содержащими информацию о тематике 

и проблематике статьи, цели ее написания.  

10. Ответственность за содержание статьи несут авторы.  

11. Редакционная коллегия оставляет за собой право публикации или отклонения статьи.  

12. Материалы авторам не возвращаются.  

13. Статьи, оформленные с нарушением требований, к регистрации не принимаются.  

14. Фото не помещать в текст (сохранять отдельно в формате JPG с нумерацией от №1, №2). В тексте статьи 

указывать номер фото, выделяя жирным шрифтом.  

15. В отдельном от статьи файле (Заявка) указываются сведения об авторе: ФИО, учѐная степень, учѐное 

звание, занимаемая должность, название учреждения, домашний адрес, контактные телефоны, е-mail.  

16. Можно приложить качественную фотографию автора (в электронном виде).  

17. Редакционная коллегия имеет право вернуть на доработку автору материалы при невыполнении 

предъявляемых требований, наличии орфографических, грамматических и стилистических ошибок, отрицательной 

рецензии.  

18. Статья обязана сопровождаться Рецензией, с подписью автора и печатью учреждения, в которой 

работает рецензент (авторами рецензии могут быть, руководители МО, методисты, ППС института или вуза) 

19. Материалы представляются на казахском или русском языках на электронный адрес 

ziat.journal@mail.ru 

 

Требования к содержанию и оформлению методической разработки: 
1. Представляемый материал (методическая разработка, конспекты) должен являться оригиналом, 

неопубликованным ранее в других печатных изданиях. 

2. Первая страница должна содержать следующую информацию: заглавие, фамилию, имя автора, место 

работы (наименование организации) автора, далее следует текст. 

3. В конце метод.разработки должен быть приведен список использованной литературы. 

4. Материалы представляются на казахском или русском языках на электронный адрес ziat.journal@mail.ru в 

формате «Microsoft Word». 

5. Объем текста не должен превышать 4 страниц формата А4. Набор текста должен быть осуществлен с 

учетом соблюдения общепринятых стандартов (абзацные отступы, «одинарный» межстрочный интервал и тп.), тип 

шрифта «Times New Roman», шрифт 14, интервал – 1,0. Поля: слева, справа, сверху, снизу – 2 см. 

6. Ответственность за содержание материала несут авторы. 

7. Методические разработки, оформленные без соблюдения данных требований не принимаются к 

публикации. 

8. При наличии редакционных замечаний материал так же возвращается автору на доработку. 
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Мазмұны мен ресімделуіне қойылатын талаптар 

 

Авторлық құқық. 

материалды ұсынғанда, автор кепілдік береді 

- осы жұмыс бойынша авторда материалдарды орналастыруға кедергі келтіретін үшінші тұлғалардың 

алдында міндеттемелер жоқ;  

- журналға материалды жариялауға жібере отырып, сіз оған деген құқық Сізге тиесілі екенін растайсыз, егер 

авторлық құқықты сақтауда проблемалар туындаса, оларды өз бетінше шешуге міндеттенесіз; 

 

Мақалалардың мазмұны мен рәсімделуіне қойылатын талаптар:  

1.Мақала құрылымына: мақаланың атауы; автордың аты-жөні; атқаратын қызметі; мекеменің атауы; 

қала/аудан; мақала мәтіні; тек жұмыс мәтінінде дәйексөз келтірілетін әдебиеттер тізімі кіреді.  

2. Мақаланың тақырыбы ақпаратқа толы, жинақы болуы керек.  

3. Мақала журнал редакциясына электронды түрде ұсынылады.  

4. Мақала көлемі А4 форматындағы 4 беттен аспауы тиіс, беттер толық мәтінмен толтырылуы тиіс. Қаріп 14 

Times New Roman, интервал – 1,0. Өрістер: сол, оң, жоғарғы, төменгі – 2 см, кестелерді, сызбаларды, суреттерді 

және әдебиеттер тізімін қоса алғанда. 

5. Барлық формулалар Word мәтіндік редакторында "Формулалар редакторында" терілуі тиіс.  

6. Барлық кестелер мен диаграммалар және өзге де құрылатын объектілер сандық деректермен жабдықталуы 

тиіс, қаріп мөлшері-12 пт. 

7. Кестелік сілтемелер кестенің астына орналастырылады. 

8. Әдебиеттер тізімі мақала соңында рәсімделеді 

9. Мақала тақырыбы мен мәселесі, оны жазу мақсаты туралы ақпаратты қамтитын қысқаша 

аннотациялармен (5-7 сөйлем) сүйемелденеді.  

10. Мақала мазмұнына авторлар жауап береді.  

12. Редакциялық алқа мақалаларды жариялау немесе қабылдамау құқығын өзіне қалдырады.  

12. Материалдар авторларға қайтарылмайды. 

13. Талаптар сай келмейтін мақалалар тіркеуге қабылданбайды.  

14. Суретті мәтінге орналастырмау (№1, №2 нөмірленген JPG форматында жеке сақтау). Мақала мәтінінде 

Фото нөмірін жазып көрсеті қажет. 

15. Мақаладан бөлек файлда (өтінім) автор туралы мәліметтер көрсетіледі: аты-жөні, оқу дәрежесі, оқу 

атағы, атқаратын қызметі, мекеменің атауы, мекен-жайы, байланыс телефондары, е-mail. 

16. Автордың сапалы суретін (электронды түрде) қоса беруге болады. 

17. Редакциялық алқа қойылатын талаптар орындалмаған, орфографиялық, грамматикалық және 

стилистикалық қателер, теріс рецензиялар болған кезде материалдарды авторға толықтыруға, өзгертуге қайтаруға 

құқылы. 

18. Мақалаға рецензия жазылуы керек, онда рецензия жазған автордың қолы және рецензент жұмыс істейтін 

мекеменің мөрі қойылуы қажет (рецензияның авторлары ӘБ жетекшілері, әдіскерлер, институттың немесе ЖОО-

ның профессор-оқытушылар құрамы болуы мүмкін). 

19. Материалдар қазақ немесе орыс тілдерінде электронды мекен-жайға ұсынылады ziat.journal@mail.ru 

 

Әдістемелік әзірлемелердің мазмұны мен ресімделуіне қойылатын талаптар: 

1. Ұсынылатын материал (әдістемелік әзірлеме, конспектілер) бұрын басқа баспа басылымдарында 

жарияланбаған болуы тиіс. 

2. Бірінші бетте мынадай ақпарат болуы тиіс: материал тақырыбы, тегі, аты, жұмыс орны (ұйымның 

атауы), әрі қарай мәтін жазылады. 

3. Соңында пайдаланылған әдебиеттер тізімі келтірілуі тиіс. 

4. Материалдар қазақ немесе орыс тілдерінде "Microsoft Word" форматында электронды мекен-жайға 

ұсынылады ziat.journal@mail.ru. 

5. Мәтін көлемі А4 форматындағы 4 беттен аспауы тиіс. Мәтін терімі жалпы қабылданған стандарттарды 

(абзацтық шегіністер, жоларалық "бір" интервал және т.б) сақтауды есепке ала отырып жүзеге асырылуы тиіс.), 

"Times New Roman" шрифтінің түрі, 14 шрифт, интервал – 1,0.  

6. Материалдың мазмұнына авторлар жауапты 

7. Осы талаптарды сақтамай ресімделген әдістемелік әзірлемелер жарияланымға қабылданбайды. 

8. Орталық қойылатын талаптар орындалмаған жағдайда, орфографиялық, грамматикалық және 

стилистикалық қателер, болған кезде материалдарды авторға толықтыруға, өзгертуге қайтаруға құқылы. 

. 

 

 

 

 


