
 

Сабақтың барысы: 

 1 

 

Педагогтың әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Оқушылармен сәлемдесу, 
түгендеу.Сыныпқаынтымақтастық 
атмосферасын құрамын.Оқушылар 
сабақтыжақсы көңілкүймен бастауға ықпал 
туғызу. 

«Тыныштық сәті»(Баяу әуенқойып) 

Мәтін оқылады 

Сыныпты2топқатоптастыру(түстаңдау 

арқылы) Қызылтүс 

таңдағандар–сөзшең,қызбамінездібірақ 
шынайылықтыжақсыкөреді. 

Жасылтүс–жігерлі,табанды,мақсатқоя 

білетінжандар 1-топ 

«Статистикалық» 

2-топ«Эксперттік» 

Өткентақырыпты«Серпілгенсауал»әдісі 
арқылыпысықтау. 

Өткентақырыпқабайланыстысұрақты 
ауызшадоплақтырыпқоямын,оқушы 

1.Мұғалім 

мен 

амандасад 

ы. 

2.Сабақты 

ң 

тақырыбы 
ндәптерге 
жазады. 
3.Сабақты 

ң 

мақсаттар 

ымен 

танысады. 

Стикер  

Электрондық 

журналға 

бағалау 

 

 

Түрлі 

түсті 

стикер 

  

 

Бөлім Ақпаратты электронды кестеде өңдеу 

Педагогтыңаты-жөні «Балдәурен» РОСО филиалы Давидов И. У 

Күні  

Сынып:8 Қатысушылар 

саны 

 Қатыспағандар 

саны 

 

Сабақтың тақырыбы:  Статистикалық мәліметтер. 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту мақсаттары 

8.2.2.2 абсолютті және салыстырмалы сілтемелерді қолдану 

8.2.2.1 электронды кестеде есептерді шешу үшін мәліметтердің әр түрлі 

типі мен форматын қолдану 

Сабақтыңмақсаты: Барлық оқушылар: 

Болжам туралы жалпы түсініктері қалыптасады. 

Көптеген оқушылар: 

Excel-де тренд сызықтарының түрлерін біледі. 

Кейбі роқушылар: 

Excel-де болжам жасауға сызықтық тренд функцияларын қолданаалады. 



сұраққажауапберіп,өзініңсұрағын 
басқаоқушығақояды.Бұлтәсілтілдік 
мақсаттыңорындалуынакөмекбереді. 
Доптыоқушыларғакезекпенлақтырып 
отырамын. 

1.Кіріктірілгенфункцияларкөмегімен 

күнделіктікездесетінқандайесептерді 

- 

 шешугеқолдануғаболады? 

2.Кіріктірілгенфункциялардыалгебра 
пәнініңөздеріңетанысқайтарауларына 
тиімдіқолдануғаболадыдеп ойлайсыңдар? 

3.Біреудіңжұмысынкөшірузаңсыз екендігінайту 

«Миғашабуыл»әдісіарқылыжаңа 
тақырыптыңмақсатынашу. 

Ғылым мен техникада болжау жасалама? 

  

 

арқылы 

Сабақтың  

ортасы 

Жаңатақырып:Сабақмақсатымен 

тапсырмаларменжәнекритерилермен танысу 

«Ойлан,жұптас,бөліс»әдісіарқылыжаңа 
ақпаратпентанысады.Топтарғамәтіндер беріледі: 
1-топ:Динамикалыққатарлардыталдау. 2-
топ:Excel-детрендсызықтарының түрлері. 

Топтаржауаптарынпостерарқылы қорғайды. 

Қ.Топтық өзара бағалау жасайды. 

Басбармақарқылы Практикалықжұмыс: 

 

Дескриптор: 

-ОқушыларExcel-демәліметтерді 
көшіреді,орналастырадыжәне өзгертеді. 

-ОқушыларExcelменжұмысжасайды 

түрліфункциялардыорындайалады. 

Қ.Жұптықбағалау. 

Мұғалімді 

тыңдайды 

 Тапсырма 

Информат 

ика 8 

сынып 68-

69бет 

 

Авторлар: 

 Кадыркул 

ов Р.А 

Рыскулбе 

коваА.Д. 

https://rnp 

c.almatykit 

ap.kz/inde 

x.php?id=2 

53&lang=k 

z# 

Информат 

ика 8 



 

 Сергіту:Көзжаттығулары. 

«Ой қозғау» әдісіарқылы төменде 

берілгенмынакестенітолтыраотырып 

сабақтыңмазмұныбойыншақорытынды 

шығарады 

Болжау 

дегеніміз 

не? 

Тренд 

түрлерін ата 

Корелляци я 

функцияс 

ынқалай 

қолданам 

ыз? 

   

Дескриптор 

-Болжауғаанықтамабереді; 

-Трендтүрлерінбіледі; 

-Компьютердекорелляцияфункциясын 

қолданаалады; 

  сынып 

69бет 

Смайлик 

арқылы 

бағалау 

Сабақтың 

соңы 

«Плюс»«Минус»«Қызықты»әдісі 

арқылыоқушыларданкерібайланыс аламын. 

1.Бүгінгісабақтаналғанәсеріңқандай? 

2.Топтажұмысістеусағанұнадыма? 

Мен......................білдім. 

Менүшін.................қызықтыболды 
Менің...............білгімкеледі. 
Мені............таңқалдырды. Үйгетапсырма: 

Бүгінгітақырыпқақатыстынегізгі 

ұғымдардыжазу. 

Өзін-өзі 

бағалау. 

  

 



Қысқа мерзімді жоспары 

Бөлім Ақпаратты ұсыну 

Педагогтың аты-жөні «Балдәурен» РОСО филиалы Давидов И. У 

Күні  

Сынып: 8 Қатысушылар 

саны 

 Қатыспағандар 

саны 

 

Сабақтың тақырыбы: Электронды кестеде мәліметтердің әртүрлі пішімдерін қолдану. 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту мақсаттары 

8.2.2.1 электронды кестеде есептерді шешу үшін мәліметтердің әр түрлі типі 

мен форматын қолдану 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар:  

ұяшықтарды форматтауды (шрифт, туралау, бояу, шекара) біледі; 

Көптеген оқушылар: 

мәліметтердің әр түрлі типтерін есептерді шешуде пайдаланады. 

Сабақтың барысы: 

 

Сабақтың 

кезені/ уақыт 

Педагогтың әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 1.Оқушылармен амандасу. 

2.Сабақтың тақырыбы мен мақсаттарымен 

таныстыру. 

1.Мұғаліммен 

амандасады. 

2.Сабақтың 

тақырыбын 

дәптерге 

жазады. 

3.Сабақтың 

мақсаттарымен 

танысады. 

Стикер  Слайдтар 

Оқулық/ 

 

Сабақтың 

ортасы 

Жаңа тақырып. 

«Ой қозғау» әдісі арқылы оқушыларға түрткі 

сұрақтар қоямын: 

- кестелермен сендер тағы қандай программада 

жұмыс істедіңдер? 

- кестелерді пішімдеу дегеніміз не? 

- кестелерді пішімдедіңдер ме?  

- мәтіндік құжаттағы кесте мен электронды 

кестенің айырмашылығы неде деп 

ойлайсыңдар...? 

 

ДЖИГСО әдісі арқылы екі топқа тақырып 

бөліп беремін. 

1-топ: «Формат ячеек» терезесіндегі Сан 

жапсырмасы. 

2-топ: Түзету, Қаріп, Шекара, Бояу 

жапсырмалары. 

 

 

 

Интерактивті 

тақта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрон

дық 

журналға 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивт

і тақта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оқушылар топта оқып талқылайды. 

Түсінгендерін интерактивті тақтадан көрсетіп, 

компьютерде орындап айтады. 

Топтар бірін-бірі «Басбармақ» әдісі арқылы 

бағалайды. 

Оқушыларға бір сөйлемнен ЕТ кабинетіндегі 

қауіпсіздік ережелерін айтқызамын. 

 

Компьютерде практикалық тапсырмалар 

орындау: 

Тапсырма №1: Төмендегі суреттегідей етіп 

ұяшықтарды пішімдеңдер. 

 

Дескрипторлар: 

1. Ұяшыққа енгізілген ақпаратты 

форматтайды (сан, қаріп); 

2. Ұяшықты форматтайды (шекара, бояу). 

 

Сергіту сәті: көз жаттығуларын жасату. 

Тапсырма №2: 

 

Дескрипторлар:  

1. Долларды теңгемен есептеу 

формуласын біледі; 

2. формуланы енгізеді; 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика  

8 сынып.  

«Арман ПВ» 

баспасы 

61-бет 

 

Компьютер, 

тапсырма 

жазылған 

парақтар 

 

 

 

 

1 

Информатик

а  

8 сынып.  

«Арман ПВ» 

баспасы 

57-60 беттер  

 



3. есепті шешуде мәліметтердің типтерін 

қолданады. 

 

Қосымша тапсырма: доллармен берілген 

бағаны рубльмен көрсету. 

 

 

Сабақтың соңы 1.Оқушыларға өзін-өзі бағалауды 

ұйымдастырады. 

2.Кері байланыс:   

Қызыл түс – «Мен тапсырманы орындай 

алмадым, көңіл–күйім жоқ.» 

Сары түс -  “Көңіл-күйім жақсы, 

сыныптастарымның көмегімен 

тапсырманы орындадым.”  

 Жасыл түс – «Мен бәрін жақсы 

орындадым деп ойлаймын: менің көңіл–

күйім тамаша.» 

Өзін-өзі 

бағалау.  

  

 

 



Сабақтың тақырыбы: Кіріктірілген функциялар 

Бөлім Ақпаратты электронды кестеде өңдеу 

Педагогтың аты-жөні «Балдәурен» РОСО филиалы Давидов И.У 

Күні Қатысушылар саны:                    Қатыспағандар саны: 

Сынып  

Сабақтың тақырыбы Кіріктірілген функциялар 

 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқыту мақсаттары: 

8.2.2.3 электронды кестені қолдана отырып есептерді шешуде 

кіріктірілген функцияларды қолдану 

Сабақтың мақсаты Барлығы: Жаңа білімді түсінеді. 

Көбі: Анық сөйлеу арқылы, тақырыпты талқылайды. 

Кейбірі: Анық және толық сөйлеу арқылы, мәселені 

түсінгенін көрсетеді. 

 Сабақтың барысы:    

Сабақтың 

кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушын

ың 

әректі 

Бағалау Ресурстар 

1.Ұйымда

стыру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мақсаты:  үй жұмысын тексеру 

(K) Бұдан бұрынғы тақырыпты білуін 

тексеру үшін жұмыс 

Music Box 

Музыка қорапбындағы 

карточкалардан алдыңғы сабақтың 

терминдер мен ұғымдары табылады. 

музыка ойнайды, тоқтағанда оқушы 

карточканың мағынасын түсіндіреді. 

Содан кейін музыка қайтадан ойнайды 

және әрбір оқушы жауап бергенше 

жалғасада . 

Бағалау 

критерийі 

Дескриптор 

компьютер 

желілерінің түрін 

аныктайды және 

мысал келтіреді 

Топологияны 

біледі 

клиент-

серверную  

1.Мұғалі

ммен 

амандас

ады. 

2.Сабақт

ың 

тақырыб

ын 

дәптерге 

жазады. 

3.Сабақт

ың 

мақсатта

рымен 

танысад

ы. 

4.шатты

қ 

Смайлик  

3 балл 

 

 

Электронды

қ журналға 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

Жаттығула

р 

көрсетілімі 

немесе 

видео 

материалда

р. 

 

Слайд 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Өткен 

тақырыпт

ы еске 

түсіру\ 

қайталау\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологиясын 

біледі 

 

3. мұғалім жаңа тақырып және сабақ 

оқу мақсаттарын (ОМ) айтады  

4. Оқушылар ОМ-на сәйкес өз табыс 

критерийлерін жасайды  

Жұмыс тобы. Мұғалімі екі топқа 

студенттерді бөледі. Тапсырма 2 топ: 

кестеде байланыс арналарының 

артықшылықтары мен кемшіліктері 

толтырыңыз. 

1 топ - сымды байланыс арнасы 

2-топ - сымсыз арна 

(P) бір-бірін тексеру кестесін толтыру. 

Бағалау: СК4 

Оқушылар кестені толтырады, 

интернетті пайдалана алады. 

Кестелерді толтырғаннан кейін бір-бірін 

тексеру жүзеге асырылады 

Бағалау 

критерийі  

 

Дескрипторлар 

Анализ 

(СК 4.  

Желіні орта 

түрі және 

ақпарат 

беру 

жылдамдығ

ы бойынша 

жіктеу) 

- сымсыз байланыс 

каналын анықтайды; 

- сымды байланыс 

каналын анықтайды 

 -байланыс каналы 

жылдамдығын 

анықтайды; 

 

Оцениван

ие 

(СК7. Бір-

бірін  

бағалау) 

- сымды байланыс 

каналы артықшылығын 

анықтайды; 

-  сымсыз байланыс 

каналы артықшылығын 

анықтайды; 

- сымды байланыс 

каналы кемшілігін 

анықтайды; 

шеңбер 

құрып, 

өздеріні

ң игі 

тілектері

н 

айтады 

Мұғалім

ді 

тыңдайд

ы 

 

 

 

Видеоме

н 

танысад

ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смайлик  

5 балл 

 

 

 

 

Смайлик  

2 балл 

 



-  сымсыз байланыс 

каналы кемшілігін 

анықтайды; 

 
 

3. Жаңа 

сабақты 

меңгерту 

 

 

 

 

4. Бекіту 

Жаңа сабақты түсіндіру 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Оқулық, 

дәптерлер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Бүгінгі сабақта болған көңіл – күйді  бас 

бармақ саалынған суреттер  арқылы 

бағалау. 

 

 

 

 

 

 

 

Смайликт

ер 



Сабақтың тақырыбы: Кіріктірілген функциялар: мәтіндік және логикалық 

функциялар 

Бөлім Ақпаратты эл. кестеде өңдеу 

Педагогтың аты-жөні: «Балдәурен» РОСО филиалы Давидов И.У 

Күні:  Қатысушылар саны:                    Қатыспағандар саны: 

Сынып: 8   

Сабақтың тақырыбы Кіріктірілген функциялар: мәтіндік және логикалық 

функциялар 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту 

мақсаттары: 

8.2.2.3 электронды кестені қолдана отырып есептерді шешуде 

кіріктірілген функцияларды қолдану 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: мәтіндік процессорда кесте элементтерін 

пішімдей алады. 

Оқушылардың басым бөлігі: мәтінмен, кестемен, дайын 

суреттермен жұмыс жасай алады. 

Кейбір оқушылар: мәтіндік процессорда кестенің элементтерін 

саймандар және мәзір қатарының  көмегімен форматтай біледі. 

 Сабақтың барысы:    

Сабақтың 

кезеңі/  

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әректі 

Бағалау Ресурстар 

1.Ұйымдас 

тыру 

 

 

2. Өткен 

тақырыпты 

еске 

түсіру\ 

қайталау\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Ынтымақтастық атмосферасын құру.  

Топқа бөлу кезінде кестемен жазылған және 

мәтінмен жазылған таратпаларды таратамын.  

Топ аттарының мағынасын сұраймын. 

(С) Оқушылар назарын  

шоғырландыру. 

   

 1 2 3 4 5 

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 

 

Көбейту кестесі: 

Нұсқау: 1-ден 5-ке дейінгі сандардың көбейтіндісін 

көбейту кестесінің көмегімен неғұрлым шапшаң 

көрсет және атап шық. 

Сұрақтар:  

Ақпарат қандай түрде берілген? 

Неше бағана, қатардан тұрады? 

Кесте деген не?  

Кестедегі сандардың орнын ауыстыру үшін не 

істеу керек? Осы сандарға амалдар қолдану үшін 

не істеу керек? 

Оқушының 

әрекеті 

1.Мұғаліммен 

амандасады. 

2.Сабақтың 

тақырыбын 

дәптерге 

жазады. 

3.Сабақтың 

мақсаттарымен 

танысады. 

 

Ссылка 

бойынша жаңа 

тақырыппен 

танысады. 

 

Мұғалімді 

тыңдайды 

Смайлик

тер  

Электро

ндық 

журналғ

а бағалау 

 

Сергіту сәті 

Сұрақ 

парақшалар

ы. 

 

Оқулық, 

дәптерлер. 

 

 

 

Ойын 

ойнайық. 



3. Жаңа 

сабақты 

меңгерту 

Жаңа сабақты түсіндіру

 

 

1-тапсырманы  

орындайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-тапсырманы 

орындайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-тапсырманы 

оырндайды 

  



 

. тапсырмалары 

 

Ойлау 

дағдысының 

деңгейі 

Қолдану 

   

Бағалау 

критерийлері 

SMARTArt сайманын 

пайдалана алады.  

Тапсырма  

«Шежіре» 

 

Дескрипторла

р 

-    SMARTArt сайманын 

пайдаланып, ұяшық 

тарды сала алады.  

-ұяшықтарға мәтін жаза 

алады. 

Көз жаттығулары 

(Ж)  Сабақтағы өзінің әрекетін бағалау. Кестені 

безендіру мен құру алгоритмін қайталау.  



 

 

 

 

- Бүгінгі сабақтан менің білгенім ....... 

- Қызықты болғаны ............................. 

- Қиын болғаны ................................... 

Мүмкін болған тұста оқушылар өз  жұмысын және 

өз сыныптастарының жұмыстарын белгілі бір 

критерийлер бойынша бағалай алады. 

Өзін-өзі бағалау кестесі. 

Теориялық 

практикалы

қ материал 

Білемі

н  

түсінбей

мін 

Кездеске

н 

кедергіл

ер 

    
 

4 Бекіту Бүгінгі сабақта болған көңіл – күйді  бас бармақ 

саалынған суреттер  арқылы бағалау. 

 

 

Смайликтер 

  



ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР 

Бөлім Ақпаратты электронды кестеде өңдеу 

Педагогтың аты-жөні «Балдәурен» РОСО филиалы Давидов И.У 

Күні Қатысушылар саны:                    Қатыспағандар саны: 

Сынып  

Сабақтың тақырыбы Қолжетімді ақпараттың негізінде  мәліметтерді талдау 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту 

мақсаттары: 

8.2.2.3 электронды кестені қолдана отырып есептерді шешуде 

кіріктірілген функцияларды қолдану 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар оқиды: 

Excel-де есептер шығару кезеңдерін біледі.  

Оқушылардың көбісі оқиды: 

Үлгіні пайдалана отырып, қарапайым есепті компьютерде құрады..  

Кейбір оқушылар оқиды: 

Электронды кестедегі деректермен жұмыс істегенде автоматтық толтыруды 

қолданса  

 Сабақтың барысы:    

Сабақтың 

кезеңі/ уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әректі 

Бағалау Ресурстар 

1.Ұйымдастыру 

 

 

2. Өткен 

тақырыпты 

еске түсіру\ 

қайталау\ 

 

 

 

3. Жаңа 

сабақты 

меңгерту 

 

 

 Дайындалу уақыты: сабақта 

жоқтарды журналға белгілеу.  

 (W) Интерактивті тақтада жоғарғы 

көлемді біртекті деректері бар 

электронды кесте көрсетілген. Мұғалім 

жетелеуші сұрақар қояды:   

Ұсынылған кесте бойынша не айта 

аласыздар?  

Осы кестеніі толтыруын тездетуді 

мүмкін бе? Қалай ойлайсыздар?  

Қалай ойлайсыздар? Бүгінгі сабақтың 

тақырыбы қандай?  

 Оқушыларды сабақ тақырыбымен, 

оның мақсаттары мен жетістік 

критерийлерімен таныстыру. 

Оқушыларға «Конверттегі сұрақтар» 

беріледі. 

Оқушының 

әрекеті 

1.Мұғаліммен 

амандасады. 

2.Сабақтың 

тақырыбын 

дәптерге 

жазады. 

3.Сабақтың 

мақсаттарымен 

танысады. 

 

Ссылка 

бойынша жаңа 

тақырыппен 

танысады. 

 

Электро

ндық 

журналғ

а 

бағалау 

 

Жаттығулар 

көрсетілімі 

немесе видео 

материалдар. 

 

 



 

 

 

Өткен тақырып бойынша сұрақтар: 

1. Ақпаратты іздеу қалай жүзеге 

асырылады? 

2. Ақпаратты өңдеу деген не? 

3. Ақпараттық жүйеге анықтама бер. 

4. Іздеу жүйелеріне не жатады? 

5. Іздеудің әдістері қандай?  

 

Мұғалімді 

тыңдайды 

 

 

 

3. Жаңа 

сабақты 

меңгерту 

 

 (W)  

Ақпараттық жүйелердегі таңдау 

критерерийі – бұл ақпаратты іздеу кезіндегі 

кілттік сөздерді қалай таңдау керектігі, 

сұраныстың қысқа әрі түсінікті болуы. 

Іздеуді жүргізу, сұранысты қанағаттандыру 

үшін таңдау критерийімен жұмыс жасайтын 

арнайы сараптама жүйесі қарастырылған. 

 

Сараптамалық жүйе – жасанды интеллект 

әдістері мен пайдаланушы ұсынатын 

деректер негізінде жағдайды ұқсастыруға, 

диагноз қоюға, болжам жасауға, шешімді 

өзгертуге, әрекетті таңдауға, ұсыныс беруге 

қабілетті білімдерді 

қамтитын  аппараттық құралдардың жүйесі. 

Ол кейбір пән саласына (мысалы, жүрек-қан 

тамырлары ауруларына диагноз қою мен 

емдеудің сараптау жүйесі) бейімделеді 

және осы саладан білімді алуға, жинақтауға, 

түзету енгізуге, белгілі білімдерден жаңа 

білім тудыруға, осы білімдердің негізінде 

практикалық мәселерді шешу мен шешу 

апсырманы  

орындайды 

  

 

 

Сергіту сәті 

Сұрақ 

парақшалары. 

 

 

 

 

 

 

Оқулық, 

дәптерлер. 

 

 

 

 

 

 

Ойын 

ойнайық. 



барысын түсіндіруге қабілетті болады. 

Мәліметтер базасы, сақталған деректер, 

заңдылық пен ережеден 

басқа сараптамалық жүйеге программа-

шешім шығарғыштар, жоспарлау міндетін 

орындаушылар, мәселені шешуді іздестіру, 

толық және айқын емес білімдерден 

логикалық қорытынды шығару механизмі 

кіреді. Сараптамалық жүйені 

жасау  сараптамалық жүйенің түпнұсқасын – 

алғашқы нұсқасын даярлаудан басталады. 

Содан кейін оны ұзақ уақыт көп кезеңді 

сынақтан өткізіп 

жетілдіреді. Сараптамалық жүйені 

программалауға негізінен Лисп, 

Пролог,  Си тілдері қолданылады. 

Жасанды интеллект – бұл модель мен тиісті 

бағдарламалық құралдар жасайтын, ЭВМ 

көмегімен семантикаға (мағына мәселесіне) 

жүгіну талап етілетін үдерісте есептесу 

сипатындағы емес шығармашылық 

міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін 

ғылыми-зерттеу бағыты. ЖИ саласындағы 

зерттеу 30 жыл бойы жүргізілуде. ЖИ 

саласында жұмыстың басталуын ЭВМ-нің 

жасалуынан деп есептейді, ол адамзаттың 

ойлау қабілетінің үдерісін қайталауы 

(имитациялауы) тиіс болды. Егер ЖИ-ді 

қолдану саласын жасалған үлгілер саны 

бойынша қарайтын болса, онда олар 

былайша орналасқан болар еді: 

Қосымша тапсырма 

А: Адамдар бір күнде қанша шай ішетіні 

туралы сұрау жүргізілді: Қанат -5; Айша 

– 4; Дулат -6; Жүсіп -8; Фарида -6; 

Самат-7; Шынар -6. Айжан бір күнде өзі 

ішетін шайдың кесе саны жоғарыда 

көрсетілген сандардың модасына тең 

екенін айтты. Ол күніне қанша шай 

ішеді?  

В: Дүкенге бірнеше адамның  сатып 

алған тауарларының   саны тіркелген: 

5;4;3;7;4;8;6;3;3;12;1;3. Сандарды өсу 

ретімен орналастырып, неше топқа 

бөлінетінін анықтаңдар. Модасы мен 

арифметикалық ортасын есептеңдер. 



 

Жауабы:  8 топ; мода -3,  мединана – 4, 

арифметикалық орта – 5. 

С: Жеке шаруашылық  9  егістік жерге  

бидай екті. Бір  егістік  жердің әр 

гектарына 21 центнерден өнім алынды. 

Басқа  егістік  жерлеріндегі егін 

өнімділігі: 24, 18, 28, 18, 24, 24, 21, 22, 

19. Осы сандардың арифметикалық 

ортасын, медианасын, модасын 

табыңдар. 

Топпен жұмыс 7 мин 

Топтағы  оқушылар  аяқ  киімінің  

өлшемінің арифметикалық  ортасын, 

модасын, медианасын анықтаңдар. Аяқ 

киім дүкенінің  басшысы осы 

өлшемдердің  қайсысын   жақсы білуі  

тиіс? 

«Ойлан, бірік, бөліс»: 

Ақиқат, мүмкін емес, мүмкін  сөздерін 

қолданып, ықтималдыққа мысал 

келтіріңдер: 

. Өзіндік жұмыс 

№ 1 тапсырма. 

Батырмалардың атын жазыңыз. 

№ 2 тапсырма. Операциялар мен мәзір 

командаларының тізбегін 

сәйкестендіріңіз. 

. Топтастыру. 

Ал, балалар сонымен бүгінгі сабақты не 

білдік? Не үйрендік? Қане есімізге 

түсірейікші? 

4. Бекіту Бүгінгі сабақта болған көңіл – күйді  бас 

бармақ саалынған суреттер  арқылы 

бағалау. 

 

Өзін өзі 

бағалайды 

  

Смайликтер 



Қысқа мерзімді жоспары 

Бөлім Компьютерлік графика 

Педагогтың аты-жөні «Балдәурен» РОСО филиалы Давидов И. У. 

Күні  

Сынып: 8 Қатысушылар саны Қатыспағандар саны 

Сабақтың тақырыбы: Қолданбалы есептерді  шешу 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту мақсаттары 

8.2.2.3 электронды кестені қолдана отырып есептерді шешуде кіріктірілген 

функцияларды қолдану 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар:  

 кестелік процессорда   кесте ішінде есептеулермен жұмыс жасай алады. 

Көптеген оқушылар: 

 кестелік процессорда  есептеулер мен функциялармен жұмыс жасау 

дағдыларын дамытады.. 

Кейбір оқушылар: 

Exsel кестелік процессордың көмегімен практикалық жұмысты орындайды. 

 

Сабақтың барысы: 

 

Сабақтың 

кезені/ уақыт 

Педагогтың әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

 Ұйымдастыру. Сәлемдесу. «Шаттық шеңбері» 

сабаққа жұмылдыру; 

  Топқа бөлу “Сағат дос”  

Мұғаліммен белгіленген уақытта кездесетін 

оқушылардан топ құралады. Топтың құрамына 

кіретін оқушылардың санын сыныптағы 

оқушылар санына қарай мұғалім белгілейді.Бір 

оқушы кездесуге бір уақытты ғана белгілей 

алады, егер қалаған уақытына топ құрамы 

толып қалса басқа уақытқа жазылу керек.  

 сағат 1200кездесетін достар 

 сағат 14 00кездесетін достар 

 сағат 1500кездесетін достар 

Оқушылар стикерге аттарын жазып сағат 

астына жапсырады. 

     І – топ  «Диаграммалар» 

    ІІ – топ «Функциялар» 

   ІІІ – топ  «Кестелер» 

Топтарға үй тапсырмасыг қайталау 

мақсатындағы тапсырмалар таратылады: 

 сағат 1200– Деректер типінің 

қайсысымен есептеуді өткізуге болады, 

қайсысымен болмайды? 

 сағат 14 00– Формуласы бар ұяшықты 

көшіру тәсілдерін атап беріңдер. 

1.Мұғаліммен 

амандасады. 

2.Сабақтың 

тақырыбын 

дәптерге жазады. 

3.Сабақтың 

мақсаттарымен 

танысады. 

 

Смайликте

р  

 

 

Электрон

дық 

журналға 

бағалау 

Үлестірмеле

р, оқулық, 

жұмыс 

дәптері 

 

 

  

 

 

   Слайд 

№1,2 

 

 



 сағат1500– Салыстырмалы және 

абсолюттік сілтемелердің 

айырмашылығы неде? 

 

Сабақтың 

ортасы 

Оқушы білгендерін тыңдай отырып, жаңа 

сабақ тақырыбымен және мақсатымен 

таныстыру. 

Ендеше, бүгінгі жаңа сабағымыз 

          «Қолданбалы тапсырмаларды шешу» 

  Жаңа тақырыпты «Ойлан, жұптас, бөліс» 

әдісі арқылы тақырыпты  оқуға тапсырмалар 

беріледі. 

    І – топ  «Диаграммалар» 

    ІІ – топ «Функциялар» 

    ІІІ – топ  «Кестелер» 

3 топқа берілген тақырыпты постер қорғауды 

ұсынамын. 

Керекті мағлұматтарды дәптерлеріне жазады.  

Оқушылар берілген тақырыпты оқиды.Постер 

қорғайды 

Өзгелерді тыңдай отырып, өз білімін 

толықтырады. 

Топтар жауаптарын постер арқылы қорғайды 

«Басбармақ» әдісі  

  Дескриптор: 

Топтықтағы оқушылар баяндамашы, 

көшбасшы уақыт қадағалаушы болып ролдерге 

бөлінеді. 

Практикалық жұмыс: 

Оқушыларға практикалық тапсырманы 

орындауға беремін. 

 «Электронды кестені қолдана отырып 

есептерді шешуде кіріктірілген функцияларды 

қолдану» 

        ІІІ – деңгейлік  тапсырма 

Мұғалімді 

тыңдайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-тапсырманы 

орындайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық,  

маркерлер, 

плакаттар, 

 стикерлер,  

үлестірме 

қағаздар, 

интерактивт

і тақта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 

№3,4,5 

 

 

 



 
        ІІ – деңгейлік  тапсырма 

 
 

        І – деңгейлік  тапсырма 

 
 

Оқушылар деңгейлік тапсырманы 

компьютерде  орындайды. 

 

Дескриптор: 

 Формуларды қолдану; 

 Сандарды, функцияларды қолдану; 

 Формула бойынша есептейді 

 

 

 

 

 

 

 

2-тапсырманы 

орындайды 

 

 

 

 Оқулықтағы 

158-159 бет 

 

Сабақтың 

соңы 

Сабақ соңында оқушылар рефлексия 

жүргізеді: 

 Егер саған сабақ ұнаса және 

тапсырманың барлығын сәтті 

орындаған болсаң, желкеңді жасыл 

түске боя; 

 Егер сен сабақта белгілі бір 

қиындықты кездестірген болсаң, 

желкеңді сары түске боя; 

 Егер саған сабақ барысында 

тапсырмаларды орындау қиын болып, 

мұғалімнің көмегі қажет болса, 

желкеңді  қызыл түске боя. 

 

 Өзін-өзі 

бағалау.  

 Слайд №6 

    Стикер 

 

 

 



Сабақтың тақырыбы: Excel  программасында жобалық жұмыстар  орындау 

Бөлім Ақпаратты электронды кестеде өңдеу 

 
Педагогтың аты-жөні «Балдәурен» РОСО филиалы Давидов И.У 

Күні Қатысушылар саны:                    Қатыспағандар саны: 

Сынып  

Сабақтың тақырыбы Excel  программасында жобалық жұмыстар  орындау 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқыту мақсаттары: 

8.2.2.3 электронды кестені қолдана отырып есептерді шешуде 

кіріктірілген функцияларды қолдану 
 

Сабақтың мақсаты Оқушылардың барлығы 

ЕХСЕІ кестелік процессоры, негізгі түсінікте мен  амалдар, Excel  

мүмкіндіктері, жұмыс кестесінің  элементтері, Жұмыс  кестесінің 

бетібойы  бойынша орын ауыстыру,  кестенің жұмыс беттерінің  

ауыстырылуы, кесте  бетінің таңбасының атын өзгерту,  бағанның 

енін  және  жолдын биіктігін өзгерту, бағанның енін және  жолдың 

биіктігін өзгерту туралы білімдерін қалыптастырады. 

Оқушылардың көпшілігі 

Microsoft Excel программасында кестелермен жұмыс жасауға,  

Оқушылардың кейбірі 

EXCELкестелік процессорында дерек базасымен жұмысістеу, 

EXCEL-дегі дерек базасы EXCEL-дің мәліметтер базасын өңдеу 

мүмкіндіктері, мәліметтерді реттеу туралы  білімдерін 

қалыптастырады. 

 Сабақтың барысы:    

Сабақтың кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әректі 

Бағалау Ресурстар 

1.Ұйымдастыру 

 

 

2. Өткен 

тақырыпты еске 

түсіру\ қайталау\ 

 

1.Ұйымдастыру бөлімі  

(Қ) Қалыптастырушы бағалау үшін 

жұмыс. 

Әр оқушы жеке жұмыс парағында 

жұмыстанады. 

Microsoft Excel программасы қалай іске 

қосылады? 

- Формула қандай символмен басталады? 

- Автоқосынды деген не? 

- Диаграмма деген не? 

- Диаграмманың қандай түрлері бар? 

 

1.Мұғаліммен 

амандасады. 

2.Сабақтың 

тақырыбын 

дәптерге 

жазады. 

3.Сабақтың 

мақсаттарымен 

танысады. 

1-10  

Балдық 

жүйеме

н 

бағалау  

Стикер 

жіберу 

кері 

байлан

ысқа  

Жұмыс 

парағы 

Қалыптас

тырушы 

бағалауға 

бағытталғ

ан жұмыс 



- Диаграмма қандай элементтерден 

тұрады? 

4.шаттық 

шеңбер құрып, 

өздерінің игі 

тілектерін 

айтады 

Мұғалімді 

тыңдайды 

3. Жаңа сабақты 

меңг 

 

MS Excel -  сандық кестелермен 

жұмыс істеуге арналған Microsoft Office –

тің құрамына кіретін программа.  MS 

Excel-дегі ыңғайлцы аспаптардың 

көмегімен алынған сандық мәндерді 

талдауға, сонымен қатар олардың 

нәтижесін кесте түрінде беруге болады. 

Есептеу кезінде 400-ден аса  

математикалық, статистикалық, 

қаржылық және басқа да арнаулы 

функцияларды, әр түрлі кестелердің өзара 

байланыстарын қарастыруға болады.  

MS Excel-дің қосылуы бірнеше 

әдістермен жүзеге асады. MS Excel 

қосылғаннан соң MS Excel терезесі 

ашылады. Бас меню де, негізінен, басқа да 

Microsoft Office программаларындағы 

бөлімдерден құрылған.  

Оның Word менюінен өзгешелігі, Кесте 

орнына Мәлімет (Данные) 

алмастырылған.  

Жұмыс кітабы.Microsoft  Excel  

файлы жұмыс кітабы деп аталады. Жұмыс 

кітабы терезенің төменгі жағына аттары 

таңбаша арқылы  берілген парақ 

қаттамасының жұмыс парағынан тұрады.  

Жұмыс парағы 256  бағаннан және 

65 536 жолдан тұратын кесте түрінде 

беріледі. Жолдар сандармен нөмірленген, 

ал бағандар әріптерден және әріп 

комбинацияларынан тұрады. Алфавиттің 

26 әрпінен кейін АА, АВ т.с.с. әріп 

комбинациялары басталады. 

Әрбір ұяшықтың жол атынан және 

баған атынан құрылған адресі болады. 

Кестенің әрбір ұяшығының мекені баған 
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мен жол қиылысында орналасқан.  

Мысалы, егер ұяшық  F  бағанында және  

7  жолында орналасса, онда оның мекені   

F7.  

Берілгендерді ұяшыққа енгізу. 

Алдымен тышқан курсорын енгізілетін 

ұяшыққа апарып шерту арқылы оны 

белгілеп алады.  Сол кезде ұяшық 

қоршауға алынады, сонымен бірге 

формуланың сол жақ бөлігінде «А1» 

жазуы көрінеді.  Осыдан кейін 

берілгендер енгізіледі. Берілгендердің 

ұяшыққа енгізілгеніне көз жеткізу үшін 

мына әдістердің біреуімен тиянақтау 

керек: 

* Енгізу пернесін басу; 

* Формула жолындағы символмен 

берілген батырманы басу; 

* Басқа ұяшықтағы курсорды 

шерту; 

* жұмыс ұяшығынан бағыттаушы 

пернелердің көмегімен шығу. 

Егер бағанның  енінен мәтін ұзындау 

болса, онда ол келесі бос тұрған бағанда 

көрсетіледі.  

Кестенің элементтерін белгілеу. 

Кестенің бір ұяшығы әр уақытта жұмыс 

істеп тұрады. Жұмыс істеп тұрған ұяшық 

қоршаумен белгіленеді. Ұяшықта жұмыс 

істету үшін бағыттаушы пернелермен 

курсорды осы ұяшыққа апару немесе 

тышқанды шерту қажет.  

Жұмыс кітабын құру.   Жаңа 

жұмыс кітабын құру үшін Файл 

менюіндегі Құру командасын таңдау 

керек. Ашылған диалогтік терезеде 

солардың негізінде құрылатын жұмыс 

кітабының қосымшасын, одан кейін 

шаблонды таңдау керек; соңынан ОК 

батырмасын шертіңіз.  

Жұмыс кітабын ашу.  Құрылған 

жұмыс кітабын ашу үшін Файл 

менюіндегі Ашу (Открыть) командасын 

таңдауыңыз керек, сол кезде Құжатты ашу 

диалогтік терезесі ашылады. Бума өрісінің 

http://learn

ingapps.or

g/1914944 
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қосымша 

2 

қосымша 

 

 

 

 

 

3 

қосымша 
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тізімінен керекті жұмыс кітабы 

орналасқан дискіні таңдау қажет.   

Төменде орналасқан тізім ішінен 

(екі шерту арқылы) кітап тұрған буманы 

және кітаптың өзін таңдау керек.  

Үнсіз келісім бойынша xls  кеңейтілуі  

және     белгісі бар Microsoft  Excel  

кітабының файлдары ғана тізімге 

шығады.  Басқа типтегі файлдарды немесе 

барлық файлдарды шығару үшін Файл 

типі (түрі) өрісінің тізімінен сәйкес типті 

таңдап алу керек.  

Жұмыс кітабын сақтау.  Жұмыс 

кітабын сақтау үшін файл менюіндегі 

Сақтау командасын немесе Стандартты 

аспаптар тақтасының    батырмасын 

шерту керек.  Бірінші сақтау кезінде 

Құжатты сақтау  диалогтік терезесі 

көрінеді, одан Бума өрісінің тізімінен 

диск, ал төменгі тізімнен кітап сақталатын 

бума таңдалады. Файл типі өрісінің 

тізімінде – кітап форматы сақталады. 

Файл аты қрісіне кітап атын енгізіңіз және 

Сақтау батырмасын шертіңіз.  

Қайта сақтау кезінде Құжатты 

сақтау диалогтік терезесі шықпайды, 

кітап автоматты түрде сол файлда 

сақталады. Кітапты басқа атпен немесе 

басқа бумаға сақтау үшін Файл 

менюіндегі Қалай сақтау керек командасы 

таңдалады, сонда Құжатты сақтау терезесі 

шығады.   

 
Дескриптор: 

 Мәтіндік пішімді ажыратады 

 Дыбыс пішімдерін ажыратады 

 Бейне пішімдерді ажыратады 

 Жиі қолданатын пішімдерді атайды 



Мұғалім оқушыларға тақтада тапсырма 

орындау үшін сілтеме 

көрсетеді.http://learningapps.org/1914944,  

Оқушылар тапсырма орындайды. 

Мақсат: «Пішімдер мен кеңейтулерді 

ажыратады» 

Бағалау: БК1. 

Дескриптор: 

 Мәтіндік пішімді ажыратады 

 Дыбыс пішімдерін ажыратады 

 Бейне пішімдерді ажыратады 

 Берілген жаттығу бойынша пішім 
кеңейтулерін анықтайды 

 

(Т) Топтық жұмыс. Мұғалім зерттеу үшін 

оқушыларға материалдар таратады.  

Оқушылар материалмен танысып, 

сәйкесінше кестені толтырады. 

Мақсат: «Түрлі пішімдерді (мәтіндік, 

дыбыс, видео)». 

Бағалау: БК1, БК4 

БК1дескрипторы: 

 Мәтіндік пішімді ажыратады 

 Дыбыс пішімдерін ажыратады 

 Бейне пішімдерді ажыратады 

БК4 дескрипторы: 

 Пішім артықшылығын анықтайды 

 Пішім кемшілігін анықтайды 

 Пішімнің қолданысын жазады 

 

 (П) Практикалық жұмыс.Мұғалім әр 

оқушыға мәтіні бар құжат үлестіреді. 

Оқушылар мәтінді теріп, түрлі мәтіндік 

пішімде сақтайды. Файлдың өлшемін 

анықтап түсіндіреді. 

Мақсат: «Түрлі пішімдегі файл 

өлшемдерін салыстырады». 

Бағалау: БК3, БК4. 

БК3 дескрипторы: 

 Мәтіндік пішімді ажыратады 

 Файл өлшемін анықтайды 

БК4 дескрипторы: 

 Файл өлшемін түсіндіреді 

Бірдей ақпараттан тұратын файл 

өлшемдерін салыстырады 

http://learningapps.org/1914944


 

 

4. Бекіту Рефлексия  

Чемодан   (маған қажет),  

Еттартқыш   (қайта қарастыру 

қажет), 

 

Қоқыс жәшігі  (маған қажет емес) 

 

Өз көңіл күйлерін  бейнелеген стикерге 

сабақтан алған әсерлері мен 

ұсыныстарын жазу тапсырылады. 

 

 

  Презента

ция 


