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Қазақстандағы қашықтықтан білім беру: мәселелері мен болашағы: 

библиографиялық көрсеткіші = Дистанционное образование в Казахстане: 
проблемы и перспективы: библиографический указатель / құраст.: Г. А. 
Марасулова, М. К. Оразбекова; жауапты ред. А. Ш. Сайдембаева. – Алматы. 
– 2022. – 163 б. 

  
Бұл көрсеткіште қашықтықтан оқытуға арналған қазақстандық 

кітаптардан, журналдардан және газеттерден, конференциялар мен 
семинарлар материалдарының жинақтарынан мақалалар ұсынылған. Олар 
мектепке дейінгі, мектептегі, техникалық және кәсіптік, ЖОО-дағы, жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім беруді қоса алғанда, әртүрлі деңгейдегі отандық 
және шетелдік мекемелерде және қосымша білім беру ұйымдарында 
қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру мәселелерін қамтиды. Көрсеткіштің 
бірқатар мақалалары қашықтықтан оқыту әдістемесі бойынша ұсынымдардан 
тұрады. 

Көрсеткіш педагогикалық және кітапхана қызметкерлеріне, сондай-ақ 
білім беру жүйесінің әкімшілеріне көмектесуге арналған. 

 
В данном указателе представлены статьи из казахстанских книг, 

журналов и газет, сборников материалов конференций и семинаров, 
посвящённых дистанционному обучению. Они охватывают вопросы 
организации дистанционного обучения в отечественных и зарубежных 
учреждениях различного уровня, включая дошкольное, школьное, 
техническое и профессиональное, вузовское, послевузовское обучение и в 
организациях дополнительного образования. Ряд статей указателя содержит 
рекомендации по методике дистанционного преподавания. 

Указатель предназначен в помощь педагогическим и библиотечным 
работникам, а также администраторам системы образования. 
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 «Білім беруді мейлінше ыңғайлы ету, оқушылар мен студенттерді 

қашықтан оқыту әдістемесін дайындау, еліміздің оқу орындарын нақты 
цифрландыруды аяқтау, сонымен қатар, жаңа талаптарды есепке ала отырып, 
педагогтардың дайындығын жүзеге асыру керек...»  

Қ.К. Тоқаев.  
Алматы ақшамы. – 2020. – 23 шілде. – 6 б. 

 
 
Қазақстан Республикасының білім саласындағы ресми құжаттары 

(Заң. Жарлық. Қаулы. Бұйрық) 
 
Қазақстан Республикасы. Заң 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру 

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан 
Республикасының Президентінің 2021 жылғы 8 қаңтардағы № 410-VI ҚРЗ // 
Қазақстан Республикасы Парламентінің жаршысы. – 2021. – № 2-II. – 252 – 
80 б. – Мемлекеттік білім беру ұйымдары, білім алушыларды тамақтандыру, 
қашықтан оқыту, мемлекеттік білім беру ұйымдары, халық денсаулығы, 
еңбек кодесі, әскери қызмет, әскери қызметшілердің мәртебесі, жол жүрісі 
туралы. 

Қазақстан Республикасы. Үкімет 
Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидалары: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 
19 қаңтардағы № 112 қаулысымен бекітілген // Егемен Қазақстан. – 2012. – 19 
маусым (№ 330/335). – 14 б.; Қазақстан Республикасы Президенті мен 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы. – 2012. – № 26. – 129 – 
135 б.  

Қазақстан Республикасы. Үкімет 
«Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы»: ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 19 
қаңтардағы № 112 қаулысының күші жойылды деп тану туралы: 
Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін 
ұйымдастыру қағидалары: ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 112 
қаулысымен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 23 шілдедегі № 
578 қаулысы // Қазақстан Республикасы Президенті мен Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің актілер жинағы. – 2015. – № 40. – 296-қ.; Егемен 
Қазақстан. – 2015. – 6 тамыз. – 11 б.  

Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі 
Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу шаралары 

кезеңінде орта білім беру ұйымдарына оқу процесін іске асыру жөніндегі 
әдістемелік ұсынымдар. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2020 жылғы 3 қыркүйектегі № 381 бұйрығына 1-қосымша; 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 13 
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тамыздағы № 345 бұйрығына 2-қосымша // Қазақстан тарихы. – 2020. – № 10. 
– 25 –71 б. 

Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі 
Коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеуге байланысты 

шектеу шаралары кезеңінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру ұйымдарында оқу процесін ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік 
ұсынымдар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 
жылғы 13 тамыздағы № 345 бұйрығына қосымша // Қазақстан тарихы. – 
2020. – № 10. – 72–81 б. 

Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі 
Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің «Қашықтықтан білім беру технологиялар бойынша оқу процесін 
ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 
бұйрығына өзгеріс енгізу туралы бұйрығына қосымша // Қазақстан тарихы. – 
2020. – № 10. – 16 –24 б. 

Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі  
Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін 

ұйымдастырудың ережесі: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2007 ж. 29 қараша N 590 бұйрығы // Заң газеті. – 2008. – 25 
қаңтар (№12). – 4 б.; Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = 
Справочник руководителя образовательного учреждения. – 2009. – № 8. – 36 
– 44 б. 

Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі  
Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы: Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрілігінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 бұйрығы // 
Егемен Қазақстан. – 2015. – 25 маусым.  

Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі  
«Оқу процесін қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша 

ұйымдастыру ережелерін бекіту туралы» ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің 2010 жылдың 13 сәуіріндегі № 169 бұйрығы // Егемен 
Қазақстан. – 2010. – 30 қараша (№ 506/512). – 25 б. 

 
Президент күні 

 
Касымова С.Т. 1 - желтоқсан - Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті күніне арналған «Еңселі елдің Елбасы» онлайн тәрбиелік - іс-
шара / С.Т. Қасымова // Қазақстан мектебіндегі директор = Директор 
казахстанской школы. – 2021. – № 1. – 3–5 б. 
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Конференциялар. Баяндамалар. Оқулар. Форумдар 
 
Абайұлы Н. Бағытың қалай, балалар әдебиеті? / Н. Абайұлы // Ana tili. – 

2020. – 3–9 желтоқсан. – 1 б.– Балалар әдебиетіне қатысты мекемелердің 
қатысуымен «Балалар әдебиеті - ұлт болашағы» тақырыбында онлайн 
форматта конференция өткендігі жайлы. 

Абдукәрімова Л. Жоғары оқу орындарында онлайн және қашықтықтан 
оқыту жүйесі / Л. Абдукәрімова // Ұлы дала тұлғалары: Жұбановтар 
тағылымы және жазу реформасы: халықаралық ғылыми-теориялық 
конференция материалдары (19 желтоқсан, 2019 ж.). – Алматы, 2019. – 283–
285 б. 

Ақынбекова А. Т. Инновациялық даму жағдайында ара қашықтықтан 
оқыту моделдерін жетілдіру / А. Т. Ақынбекова, М. Е. Үсіпбаева // «VІІ 
Дулати оқулары»: халықаралық ғылыми – практикалық конференция 
материалдары (20-21 сәуір, 2012 ж.). – Тараз: ТарМУ. – 2012. – 2–т. – 274–
276 б. 

Алтынбекова Ж. Т. Қашықтан білім беруді дамытудың алғы шарттары 
/Ж. Т. Алтынбекова, Р. Е. Жанқожаева // «VІІ Дулати оқулары»: халықаралық 
ғылыми - практикалық конференция материалдары (20 –21 сәуір, 2012 ж.). – 
Тараз: ТарМУ, 2012. – 1– бөлім. – 116–118 б. 

Ахметова М. А. Қашықтықтан оқытудағы зертханалық жұмыстың 
әдістемелік ерекшеліктері / М. А. Ахметова, С. Б. Балкубаева, Б. М. 
Мустафина және т.б. // Ақпараттық - инновациялық технологиялар: ғылым, 
білім және бизнестің интеграциялануы = Информационно - инновационные 
технологии: интеграция науки, образования и бизнеса: ІІ Халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері (1-2 желтоқсан 2011 ж.) / 
бас ред. Б.С.Ахметов. – Алматы, 2011. – 1– т. – 62–64 б. 

Базлуова П. Н. Қашықтан оқыту технолгиясын оқушылардың 
шығармашылығын жетілдіруге пайдалану туралы / П. Н. Базлуова, А.У. 
Амренова, А. Т. Габдуллина және т. б. // Білімді бағалаудың құзыретті - 
бағдарлы жүйесі = Компетентностно-ориентированная система оценки 
знаний: 44-ші ғылыми - методикалық конференция материалдары (17-18 
қаңтар, 2014 ж.). – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 1-кітап. – 191–194 б.  

Бақтыбаева Ғ. Т. Аралық бақылауды қашықтықтан оқыту 
технологиясында қолдануды ұйымдастыру / Ғ. Т. Бақтыбаева, А. А. 
Абильдаева // Ғылым және жаңашылдық - 2014: респубдикалық ғылыми - 
практикалық. конференция материалдары (4-5 наурыз, 2014 ж.). – Тараз: 
ТарМУ, 2014. – 2–т. – 90–94 б. 

Балапанова Ж. Қашықтан оқытуды жүзеге асыру жолдары / Ж. 
Балапанова // «VІІ Дулати оқулары»: халықаралық ғылыми - практикалық 
конференция материалдары (20-21 сәуір, 2012 ж.). – Тараз: ТарМУ, 2012. – 2–
т. – 274–276 б.- Информатика пәнін қашықтан оқыту. 

Бекзатова Э. К. Қашықтықтан оқыту мақсатында ақпараттық-
технологиялық құралдарды пайдаланудың тиімділігі / Э. К. Бекзатова, Г. У. 



6 
 

Жақсыбаева // Орта-Азиялық аймақтың саяси және әлеуметтік-экономикалық 
мәселелері = Политические и социально-экономические проблемы 
Центрально-Азиатского региона: халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференциясының материалдар жинағы (26 мамыр, 2011 ж.) /редколл.: А.С. 
Сарымсакова, Г.М. Касымова. – Алматы, 2011, – ІІ бөлім. – 82–87 б.  

Бекова Д. А. Қашықтықтан оқытудың артықшылықтары / Д. А. Бекова, 
А. А. Умирбекова // Жаһандану дәуіріндегі құзыреттілік тәсілді жүзеге асыру 
кезіндегі пәнаралық байланыстың бірыңғай тұтастығы = 
Междисциплинарная интеграция при компетентностного подхода в эпоху 
глобализации: халықаралық ғылыми – тәжірибелік семинар 
материалдарының жинағы = сб. материалов междунар. научн. – практ. 
семинара. – Алматы, 2019. – 126–129 б. 

Берикханова Г. Е. Қашықтықтан оқытуды білім беру жүйесінде 
қолданудың тиімділігі мен перспективасы / Г. Е. Берикханова // Заманауи 
үздіксіз кәсіби білім беру жүйесіндегі түлектің құзыреттік үлгісі = 
Компетентностная модель выпускника в системе современного 
непрерывного профессионального образования: 43-ші ғылыми - әдістемелік 
конференция материалдары (17-18 қаңтар, 2013 ж.). – Алматы, 2013. – 4 –
кітап. – 248–250 б.  

Бықай Ф. «Серпінге» серпін қосатын жастар / Ф. Бықай // Egemen 
Qazaqstan. – 2020. – 28 желтоқсан. – 1,8 б. – Павлодар өңірінің ЖОО-ы мен 
колледж студенттерінің «Серпін» бағдарламасымен қашықтықтан білім алуы. 

Дәулетбақов Б. Білім берудің электронды моделі / Б. Дәулетбақов // 
Қазақстанның интеллектуалдық әлеуетін арттырудағы баспа ісінің және 
электронды басылымдардың рөлі = Роль издательского дела и электронных 
изданий в развитии интеллектуального потенциала Казахстана: 
республикалық конференция материалдары (14 қараша, 2013 ж.). – Алматы: 
Қазақ университеті, 2013. – 177– 179 б.  

Ермаханов Ж. Ж. Қашықтықтан оқыту жүйесінде бейімделу 
әдістемелерін қолдану / Ж. Ж. Ермаханов, М. Ж. Кайранов // Ғылым және 
жаңашылдық = Наука и современность: республикалқ ғылыми - практикалық 
конференция материалдары (1-2 наурыз, 2012 ж.). – Тараз: ТарМУ, 2012. – 2 
– т. – 36– 39 б.  

Жақсылықова К. Б. Мемлекеттік тілді техникалық сала мамандарына 
қашықтан оқытудың кейбір мәселелері / К. Б. Жақсылықова // «Қазақстан 
жоғары мектебінің халықаралық білім кеңістігімен ықпалдасуы» атты 
халықаралық ғылыми - практикалық конференциясының еңбектері = Труды 
международной научно-практической конференции «Интеграция высшей 
школы Казахстана в международное образовательное пространство». – 
Алматы: ҚазНТУ, 2009. – 244–249 б.; Оқыту – тәрбиелеу технологиясы. – 
2009. – № 2. – 40– 49 б.  

Жақыпбекова Г. Т. Қашықтан оқытудың әдістемелік принциптері / Г. 
Т. Жақыпбекова // Управление региональной экономикой и подготовка 
специалистов: взгляд в XXІ век: посвящается 10-летию образования 
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академии «Улагат»: материалы международная научно - практическая 
конференция (16-17 мая, 2003 г.). – Шымкент, 2013. – 408– 412 б.  

Жунус Н. Г. Халықаралық инновациялық білім беру жобасына 
қатысушы мұғалімдердің қашықтықтан оқыту технологиясы арқылы 
құзыреттілікті педагогиканы игеру / Н. Г. Жунус // Педагогтың кәсіби өсуі - 
білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудің басты шарты = 
Профессиональный рост педагога как условие обеспечения нового качества 
образования: баяндамалар жинағы (26-28 маусым, 2013 ж.). – Алматы, 2013. 
– 2 - бөлім. – 40– 43 б.  

Жеңісов М. М. Қашықтықтан оқыту / М. М. Жеңісов // Студент және 
ғылым: ғылыми потенциал және оның жүзеге асыруының мәселелері = 
Студент и наука: научный потенциал и вопросы ее реализации: материалы 
студенческой научно-практической конференции (18 марта, 2011 г.) / 
редколл.: А. С. Сарымсакова, Г. М. Касымова, Д. С. Икапова, Ж. Н. 
Токтарбаева. – Алматы, 2011. – 33– 37 б.  

Жорабаева Ж. К. Қашықтықтан оқытуда сырттай бөлім студенттерінің 
танымдық іс-әрекетін қалыптастыру / Ж. К. Жорабаева // Пәнаралық 
құзіреттілікті қалыптастыру инновациялық тұрғылары = Формирование 
междисциплинарных компетенций: инновационные подходы: Экономика 
және Бизнес жоғары мектебінің әдістемелік секциясы отырысының 
материалдары (30 сәуір, 2015 ж.). – Алматы, 2015. – 68– 73 б.  

Жорабекова М. Ж. Қашықтықтан оқыту технологиясының денсаулыққа 
зияны / М. Ж. Жорабекова, С. О. Оразбекова // Международное партнерство: 
потенциал науки в условиях глобальных вызовов: сборник докладов 
межунар. Научного конгресса (10-12 нояб., 2020 г.). – Усть-Каменогорск, 
2020. – ч. 1. – 127– 133 б. 

Жоранова Н. Ж. Интерактивті әдістің білім беру жүйесіндегі негізгі 
аспектілері / Н. Ж. Жоранова, Г. И. Төреханова // Экологиялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету - Қазақстанның тұрақты дамуының кепілі: халықаралық 
ғылыми-тәжірбелік конференция материалдары = Обеспечение 
экологической безопастности - путь к устойчивому развитию Казахстана: 
материалы международной научно - практической конференции (23-24 фев., 
2010) / ред. Ә. С. Ахметов. – Тараз: Сенім, 2010. – 502 – 504 б. – 
Қашықтықтан оқыту әдісі. 

Жумадилова Б. Қашықтықтан білім беруді ұйымдастырудың 
дидактикалық мүмкіндіктері / Б. Жұмадилова // Новые технологии и 
информатизация общества: материалы 5-й междунар. науч.- практ. конф. 
молодых ученых (30 марта 2010 г.) / Б. Жумадилова. - Қарағанды: Болашақ-
Баспа, 2010. – № 63.– 66 б.  

Жұматаев Е. М. Қашықтықтан оқыту арқылы тілдік жоғарғы оқу 
орындарының студенттерінде мәдениетаралық қатысымдық біліктілігін 
қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық негіздері жайында / Е. М. 
Жұматаев // Абылай хан атындағы ҚазХҚ және ӘТУ халықаралық ғылым 
және білім беру кеңістігінде: 70 жылдық өркендеу = КазУМОиМЯ имени 
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Абылай хана в международном научно-образовательном пространстве: 70 
лет развития: материалы республиканской научно - практической 
конференции.- Алматы, 2013. – 67– 72 б. 

Исабекова Г. Б. Қашықтан білім берудің негізгі тетігі ретінде SMART 
EDUCATION жүйесін жоғары оқу орындарында дамыту / Г. Б. Исабекова, Ж. 
Тугелова // Қоғамдық сананы жаңғыртудағы жоғары оқу орнының рөлі: 
«Университет 4.0 моделіне көшу» = Роль высших учебных заведений в 
модернизации общественного сознания: переход к модели «Университет 
4.0»: 48-ші халықаралық ғылыми - әдістемелік конференция материалдары 
(18-19 қаңтар, 2018 ж.). – Алматы, 2018. – 3– т. – 116– 120 б.  

Каргабаева Д. Т. Қашықтан оқыту технологиясындағы электрондық 
оқулықтың маңыздылығы / Д. Т. Каргабаева // Қазіргі Қазақстандағы 
инновациялық даму және ғылымның қажеттілігі = Инновационное развитие и 
востребованность науки в современном Казахстане: IV Халықаралық ғылыми 
конференция мақалалар жинағы = IV Международная научная конференция. 
Сборник статей (26-27 нояб. 2010 г.) / жауапты ред.: Б. Г. Мухамеджанов, Д. 
Ю. Корулькин. – Алматы, 2010. – 3 бөлім. – 34– 39 б.  

Касенова А. С. Қашықтықтан оқытудың тиімділігі / А. С. Касенова, М. 
А. Максутова // Жоғары оқу орындарында жаңа технологияларды енгізудің 
сапасын арттыру = Повышение качества высшего образования в рамках 
внедрения новых технологий: сборник материалов республиканской научно-
практической конференции (22 фев., 2013 г.). – Алматы, 2013. – 174– 178 б. 

Кебеева А.О. Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру ерекшеліктері / А. 
О. Кебеева, А. А. Амангелді, Ә. М. Егізбай // Отандық және әлемдік 
психологияның жағдайы мен даму перспективалары = Состояние и 
перспективы развития отечественной и мировой психологии: профессор С. 
М. Жақыпбековтың 70 жылдығына арналған халықаралық – әдістемелік 
конференция материалдары. – Алматы, 2020. – 44– 46 б. 

Кишибаева Б. С. SMART - университет: қашықтықтан білім беруді 
дамыту және өмір бойы үздіксіз білім алуды ұйымдастыру / Б. С. Кишибаева 
// Қоғамдық сананы жаңғыртудағы жоғары оқу орнының рөлі: «Университет 
4.0 моделіне көшу» = Роль высших учебных заведений в модернизации 
общественного сознания: переход к модели «Университет 4.0»: 48-ші 
халықаралық ғылыми - әдістемелік конференция материалдары (18-19 
қаңтар, 2018 ж.). – Алматы, 2018. – 3– т. – 120– 123 б. 

Кожамбердиева М. И. Қашықтықтан білім беру технологиясы арқылы 
студенттердің өздігінен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруды жүзеге 
асырудың дидактикалық жүйесі / М. И. Кожамбердиева // Актуальные 
проблемы естественно-научных дисциплин: сборник метериалов 
Международной научно-методической конференции (21 янв., 2010 г.). – 
Алматы: КазГАСА, 2010. – 76 – 80 б.  

Кожахметова А. Т. Webinar - дың қашықтықтан оқыту технологиясында 
қолданылуы (ҚОТ) / А. Т. Кожахметова, Г. Д. Сарсембаева // Ақпараттық - 
инновациялық технологиялар: ғылым, білім және бизнестің интеграциялануы 
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= Информационно - инновационные технологии: интеграция науки, 
образования и бизнеса: ІІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференциясының еңбектері (1-2 желтоқсан, 2011 ж.) / бас ред. Б. С. 
Ахметов. – Алматы, 2011. – 1– т. – 157– 160 б.  

Қожамбердиева М. И. Қашықтан оқыту технологиясын дамыту /М. И. 
Қожамбердиева // Қазақстандағы білімді ақпараттандыру: XXI ғасырға қадам 
= Информатизация образования Казахстана: шаг в XXI век: I - Халықаралық 
форумның ғылыми мақалалар жинағы = Сборник научных статей I 
Международного форума (12-13 окт., 2001 г.). – Алматы, 2001. – 162– 166 б. 

Қожамбердиева М. И. Қашықтықтан білім беру технологиясы арқылы 
студенттердің өздігінен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруды жүзеге 
асырудың дидактикалық жүйесі / М. И. Қожамбердиева // Актуальные 
проблемы естественно-научных дисциплин: сборник материалов 
международной научно - методической конференции (21 янв., 2010 г.). – 
Алматы, 2010. – 76– 80 б.  

Курбаналиев Л. Т. Қашықтықтан оқытудың әдістемелік негіздері / Л. Т. 
Курбаналиев, Ж. Е. Тасыбаев // Өзбекәлі Жәнібек оқулары - 2010: 
республикалық ғылыми - тәжірибелік конференция материалдары = 
Узбекали Жанибековские чтения - 2010: материалы республиканской научно 
- практической конференции (3 марта 2010 г.) / ред. Х. Тұрсын. – Түркістан, 
2010. – 198 – 201 б.  

Магистранттардың халықаралық конференциясы // Білімді ел = 
Образованная страна. – 2021. – 6 сәуір. – 24 б. – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
нің шетел тілдері кафедрасы ZOOM платформасында магистранттарға 
арналған «Кәсіби дамуға бағытталған дағдыларды жетілдіру» атты 
халықаралық ғылыми-практикалық конференция онлайн режимде 
ұйымдастыруы жайында. 

Маняпова Т. Қ. Қашықтықтан оқыту үрдісінде ізденіс-зерттеу моделін 
қолдану / Т. Қ. Маняпова // XXI ғасырдағы ғылым және білім: Еуразия 
кеңістігінде даму динамикасы = Наука и образование в XXI веке: динамика 
развития в Евразийском пространстве: II Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференция материалдары (19-20 май, 2011 г.) / под ред. А. Д. Фрезоргера. – 
Павлодар: Инновац. Евраз. ун-т, 2011. – 1– т. – 216 – 220 б. 

Маукенова А. А. Қашықтықтан білім беру жүйесінің технологиясы / А. 
А. Маукенова, А. Қ. Төлебаева // Национальные системы высшего 
образования в условиях глобализации: Материалы международной 
конференции (15-18 мая, 2001 г.) / бас ред. Г. М. Мутанов. – Петропавловск, 
2001. – Т.4. – 75– 77 б.  

Мергенбаева К. Қазіргі ақпараттық технологиялардың маңызы / К. 
Мергенбаева // Қазақстанның ғылымы мен білімін дамытудағы PR-дың рөлі = 
Роль PR в развитии Казахстанской науки и образования: халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (25 сәуір, 2013 ж.). – 
Алматы, 2013. – 144– 145 б.  
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Назарбек Н. Пандемиядан кейінгі өңір / Н.Назарбек // Aiqyn. – 2020. – 
18 қараша. – 8 б. – Шымкент қаласындағы М. Әуезов атындағы Оңтүстік 
Қазақстан университетінде онлайн форматта «Өндірістік технологиялар және 
инжиниринг-ICITE-2020» VII халықаралық конференция өткізуі. 

Низтаева А. Н. Қашықтықтан оқыту бойынша оқытушылардың кәсіби 
құзырлылығын қалыптастырудың теориялық және әдіснамалық негіздері / А. 
Н. Низтаева // Жоғары оқу орындарында жаңа технологияларды енгізудің 
сапасын арттыру = Повышение качества высшего образования в рамках 
внедрения новых технологий: сборник материалов республиканской научно-
практической конференции (22 фев., 2013 г.). – Алматы, 2013. – 184–193 б. 

Нургулжанова А. Н. IT технологиялар мен қашықтықтан оқыту әдістері 
/ А. Н. Нургулжанова, М. Б. Кәдірбек // Ғылым. Білім. Жастар = Наука. 
Образование. Молодежь: руспубликалық-ғылыми-тәжірибелік конференция 
материалдары (21-22 сәуір, 2016 г.). – Алматы, 2016. – 361–363 б. 

Нұржанова Ш. С. Жоғары оқу орындарындағы қашықтықтан оқытудың 
оқу-әдістемелік мәселелері / Ш. С. Нұржанова, А. А. Садуақасова, А. 
Тюменбаев // Халықаралық журналистика: тарихы, бүгінгі келбеті және 
болашағы = Международная журналистика: история, современное состояние 
и перспективы: белгілі журналист Ы. Төребаевтың 100 жылдық мерейтойына 
арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (25 
қараша, 2016 ж.). – Алматы, 2016. – 57–59 б.  

Нұржанова Ш. С. Нарықтық экономика кезіндегі қашықтықтан 
оқытудың мәселелері / Ш. С. Нұржанова, А. А. Садуақасов // Экономиканың 
инновациялық даму негіздері ретінде ғылым, білім беру және бизнес 
интеграциясы = Интеграция образования, науки и бизнеса как основа 
инновационного развития экономики: әдістемелік конференция 
материалдары (23-24 қаңтар, 2015 ж.). – Алматы, 2015. – 3–кітап. – 225-227 б.  

Оралбекова А. О. Жоғары оқу орны «қазақ әдебиеті» курсы бойынша 
Абайдың табиғат лирикасын қашықтықтан оқыту технологиясы / А. О. 
Оралбекова, Д. О. Оралбекова // Ақпараттық - инновациялық технологиялар: 
ғылым, білім және бизнестің интеграциялануы = Информационно - 
инновационные технологии: интеграция науки, образования и бизнеса: ІІ 
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері (1-2 
желтоқсан, 2011 ж.) / бас ред. Б. С. Ахметов. – Алматы, 2011. – 1 - т. – 219-
221 б.  

Оспанов Ж. М. Қашықтықтан оқыту / Ж. М. Оспанов, Р. А. Тасбулатова 
// Ақпараттық - инновациялық технологиялар: ғылым, білім және бизнестің 
интеграциялануы = Информационно-инновационные технологии: интеграция 
науки, образования и бизнеса: ІІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференциясының еңбектері (1-2 желтоқсан, 2011 ж.) / бас ред. Б. С. 
Ахметов. – Алматы, 2011. – 1-т. – 223-226 б.  

Өмірбекова А. Ө. Қашықтықтан оқытудың дамуы адами капиталдың 
өсу факторы ретінде / А. Ө. Өмірбекова // Кәсіби білім беруде мектеп пен 
жоғары оқу орны арасындағы сабақтастық: педагог, ғалым Жамал 
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Рақымқызы Бәшированың 75 жылдық мерейтойына орай республикалық 
ғылыми - әдістемелік конференция материалдар жинағы. – Алматы, 2017. – 
123–127 б. 

«Пәндік - әдістемелік кеңістік: қайта жүктелу уақыты» пән 
мұғалімдерінің форумы // 12 жылдық білім беру = 12 - летнее образование. – 
2020. – № 2. – 48–56 б. – Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім 
академиясының онлайн форум өткізуі. 

Сағындықов Х. М. Қашықтықта білім беру жүйесінің деректер қоры / 
Х. М. Сағындықов, Н. Амангелді // Наука и ее роль в современном мире: 
материалы международной научно - практической конференции (30 янв., 
2009 г.). – Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2009. – 4– т. – 79–84 б .  

Сейтжанов М. С. Қазіргі таңдағы қашықтықтан оқыту мәселелері / М. 
С. Сейтжанов // Ұлт жоспары аясында полиция қызметкерлерін іріктеу және 
даярлау жүйесін жетілдіру = Улучшение системы отбора и подготовки 
сотрудников полиции в свете плана нации: профессор Құлжақаева Роза 
Балбатырқызын еске алуға арналған халықаралық ғылыми - практикалық 
конференция материалдары (11 маусым, 2016 ж.). – Қарағанды, 2016. – 302–
305 б. 

Тастандиева Н. Б. Алыс қашықтықтан оқытудың тиімді және тиімсіз 
тұстары / Н. Б. Тастандиева // Үздіксіз экономикалық білім беру: оқытуды 
жаңарту және әдістемелік қамтамасыз ету = Непрерывное экономическое 
образование: модернизация обучения и методического обеспечения: III-ші 
Республикалық оқу-әдістемелік конференция мақалалары (24-25 қаңтар, 2008 
ж.). – Алматы, 2008. – 2– бөлім. – 327–333 б.  

Тілегенұлы Н. Болон үдерісіндеміз: 10 жылдағы жетістіктер: / 
Н.Тілегенұлы // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – 27 қазан. – 2 б. – 
«Өңірлік деңгейдегі жаһандық Қазақстан Болон процесінде және Еуроодақ 
жобаларында» тақырыбында халықаралық онлайн форумының өтуі. 

Шомаева Г. Қ. Қашықтан оқыту жүйесін ұйымдастырудың теориялық 
негіздері / Г. Қ. Шомаева // Жақандық экономикалық дағдарыс 
жағдайындағы жас ғалымдар шығармашылығы тақырыбында М. Х. Дулати 
атындағы ТарМУ магистранттар, аспиранттар, докторанттар мен жас 
оқытушыларға арналған ІV ғылыми-практикалық конференция материалдары 
(29-30 сәуір, 2009 ж.) / бас ред. Ә. С. Ахметов. – Тараз: Тараз ун-ті, 2009. – 
161– 163 б.  

Шотбайқызы А. Рухани құндылықтар негізінде тәрбиелеу жүйесі 
талқыланды / А. Шотбайқызы // Egemen Qazaqstan. – 2021. – 12 ақпан. – 4 б. – 
Әлемдік экономика және саясат институтында Сара Назарбаеваның 
қайырымдылық және педагогика саласындағы қоғамдық бастамаларын 
талқылауға арналған онлайн-конференция өткізуі. 

Шуланбекова Г. К. Қашықтықтан оқыту жүйесі / Г. К. Шуланбекова, Г. 
Т. Айгаринова // Білімді бағалаудың құзыретті-бағдарлы жүйесі = 
Компетентностно-ориентированная система оценки знаний: 44-ой научно - 
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методической конференции. (17-18 қаңтар, 2014 ж.). – Алматы: Қазақ 
университеті, 2014. – 2 – кітап. – 165– 167 б. 

 
Дүниежүзіндегі білім беру ісі және педагогика 

 
Асанкелдіұлы А. АҚШ-та қашықтықтан қалай оқиды? / А. 

Асанкелдіұлы // Egemen Qazaqstan. – 2020. – 9 сәуір. – 7 б. 
Исабаева Д. Н. Әлемдегі қашықтықтан оқыту үлгілерін талдау / Д. Н. 

Исабаева, М. С. Уразымбетов // Абай атындағы ҚазҰПУ-дың хабаршысы. 
Педагогика ғылымдары сериясы = Вестник КазНПУ им. Абая. Сер. 
Педагогические науки. – 2015. – № 4. – 53– 55 б. 

Касай Т. Мектептерді ашатын кез келді / Т. Касай, К. Хульшоф // 
Egemen Qazaqstan. – 2021. – 16 маусым. – 5 б.– Манила/Бангкок қаласындағы 
мектептердің ұзақ уақыт жабылуы балалардың дағдыларын игеру, олардың 
физикалық және психикалық денсаулығына әсер етеуі, онлайн оқу баршаға 
қолжетімді болмауы, балалардың арасында мазасыздық, депрессия, 
интернеттің зияндылығы, тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың әсере еткендігі 
жайында. 

Мұхаметжанова А.З. Литва елінің тәжірибесі тыңдалды / А.З. 
Мұхаметжанова // Білімді ел = Образованная страна. – 2021. – 25 мамыр. – 12 
б.– «Каунас қаласы мектептерінде қашықтан оқытуды ұйымдастыру» атты 
онлайн кездесу ұйымдастыруы. 

Найманбаев Б. Батыс Еуропадағы ашық және қашықтан оқыту 
жүйесінің дамуы / Б. Найманбаев // Қазақ тарихы. – 2018. – № 2. – 32– 35 б. 

Шотбайқызы А. Білім сапасын қалай сақтап қаламыз? / А. Шотбайқызы 
// Egemen Qazaqstan. – 2020. – 25 қараша. – 9 б. – Індеттен сақтану 
мақсатында дамыған елдердегі Аустралия, АҚШ, Англия) мектептерді 
қашықтан оқытуы, ондағы білім сапасының көрсеткішінің нашарлауы. 

 
Мемлекеттік тіл 

 
Айтбаева Б. М. Мемлекеттік тілді қашықтықтан оқытудың мәселелері / 

Б. М. Айтбаева // ҚазҰУ-дың хабаршысы. Филология сериясы. – 2012. – № 4. 
– 128– 134 б. 

Бақтиярова Н. Мемлекеттік тілді қашықтықтан оқыту / Н. Бақтиярова // 
Педагог. – 2017. – № 2. – 5– 6 б.  

Исағалиева Г. Мемлекеттік тіл - қашықтықтан оқыту бағытында / Г. 
Исағалиева // XXI ғасыр мектебі. – 2020. – № 3-4. – 26 б. 

Қайратұлы Б. Қашықтан оқып, тіл үйрен! / Б. Қайратұлы // Egemen 
Qazaqstan. – 2020. – 13 шілде. – 8 б. – Ш. Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» 
ұлттық ғылыми-практикалық орталығының қолдауымен төтенше жағдайға 
байланысты мемлекеттік және басқа тілдерді қашықтан оқыту шарасын 
бастауы. 
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Жақсылықова К. Б. Мемлекеттік тілді техникалық сала мамандарына 
қашықтан оқыту мультимедиалық кешені жайында / К. Б. Жақсылықова, Г. Т. 
Тұрсынова // Оқыту - тәрбиелеу технологиясы. – 2009. – № 2. – 40– 49 б. 

Қайратұлы Б. Қашықтан оқып, тід үйрен! / Б. Қайратұлы // Egemen 
Qazaqstan. – 2020. – 13 шілде. – 8 б. – Ш. Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» 
ұлттық ғылыми-практикалық орталығының қолдауымен төтенше жағдайға 
байланысты мемлекеттік және басқа тілдерді қашықтан оқыту шарасын 
бастауы. 

Мұнара М. Мемлекеттік тілді қашықтан оқыту мәселесі жайында / М. 
Мұнара // Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и 
литература в русской школе. – 2013. – № 1. – 10– 11 б.  

Смағұлова Г. Мемлекеттік тілді оқыту үдерісіндегі ақпараттық - 
коммуникациялық технологиялардың маңызы / Г. Смағұлова // Қазақ тілі мен 
әдебиеті. – 2014. – № 4. – 42– 52 б.; 2017. – № 1. – 3– 7 б.  

Тұңғатар Қ. Қашықтықтан оқыту / Қ. Тұңғатар // Жетісу. – 2013. – 27 
сәуір (№ 51). – 4 б. – Мемлекеттік тілді онлайн режимінде оқыту. 

  
Балалар құқығын қорғау 

 
Анаш Д. Халықаралық ұйымдар оқушыларға алаңдаулы / Д. Анаш // 

Egemen Qazaqstan. – 2020. – 29 қазан. – 19 б. – ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ДДҰ 
және жергілікті серіктестермен бірігіп мектеп оқушыларының денсаулығы 
мен қауіпсіздік құқықтарын қорғау бойынша вебинарларды іске қосуы, 
офлайн оқытуы. 

Шотбайқызы А. Баланы қорғау - болашақты қорғау / А. Шотбайқызы // 
Egemen Qazaqstan. – 2021. – 1 маусым. – 1,3 б. – Балалар мен жасөспірімдер 
құқығына орай 45 - тен аса нормативтік-құқықтық акттің қабылданғаны, 
қашықтан оқыту кезіндегі компьютерден келетін қауіптердің орныққаны 
жайында. 

 
Қазақстанда білім беру ісін ұйымдастыру. Білім сапасы 

 
Абсаттар А. Министр ағай мен жас тілшілердің онлайн жүздесуі / А. 

Абсаттар, А. Құдайберген // Ұлан. – 2021. – 25 мамыр. – 1,3 б. – Білім және 
ғылым министрі А. Аймағамбетовтің «Ұлан» газетінің жас тілшілерімен 
онлайн сұхбатында министр өзі туралы, қашықтан оқу, мемлекеттік грант 
пен кітап оқу жайында әңгімелесуі. 

Айдарқызы А. Министр: мектепте ақылы олимпиада өтпейді / А. 
Айдарқызы // Aiqyn. – 2020. – 22 мамыр. – 3 б. – Білім және ғылым министрі 
А. Аймағамбетовтің онлайн брифинг өткізуі, ҰБТ, қашықтан оқыту жүйесіне 
тоқталуы жайлы. 

Айдарқызы А. Қашықтан оқимыз ба, әлде?... / А. Айдарқызы // Aiqyn. – 
2020. – 14 шілде. – 5 б. – Білім және ғылым министрінің білім беру ісін 
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ұйымдастыруы, үш нұсқасы және 1 – сынып оқушыларының қашықтықтан 
оқыту мәселесі. 

Аймағамбетов А. «Мақсатымыз ұстаз бен оқушының қауіпсіздігін 
сақтау» / А. Аймағамбетов; әңг. А. Құрманғали // Заң газеті. – 2020. – 28 
шілде. – 1,5 б. – Білім және ғылым министрімен сұхбат. 

Әліпбай С. Білім саласының революциясы / С. Әліпбай // Egemen 
Qazaqstan. – 2019. – 20 маусым. – 1,8 б. – Білім саласындағы реформалау, 
қашықтықтан оқыту, сыни ойлау, тіл меңгеру, білімдегі бәсекелестік жайлы.  

Әмірғалиев Е. Қашықтан оқытудың сапасын басқарудың әдістемелік 
жақтары / Е. Әмірғалиев // Математика және физика. – 2003. – № 1. – 3 – 6 б.  

Білім саласының инвестициялы // Egemen Qazaqstan. – 2020. – 20 
қарақша. – 7 б. – 2020 жылдың қаңтар-қыркүйек айларының қорытындысы 
бойынша білім саласына 143,5 млрд. теңге инвестиция тартылуы, 
қашықтықтан оқыту кезінде мемлекеттік қаржылық қолдау шаралары жайлы. 

Досқараев Б. М. Сапалы білім берудің заманауи бағдары / Б. М. 
Досқараев // Almaty aqshamy. – 2021. – 13 мамыр. – 6 б. – ҚР БҒМ-лігіне 
қарасты Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Ұлттық білім 
доктринасының жобасын онлайн форматта ұйымдастыруы, ондағы 
қарастырған тармақтар: бақытты бала, білімдар ұрпақ, майталмандар, 
кемелденген тұлға, ұлттық педагогтар корпусы, білім және сапа, дене 
тәрбиесі мәселесі. 

Ермағанбетов М. Білім беру саласы ізденіс үстінде / М. Ермағанбетов; 
әңг. А. Ерболқызы // Заң газеті. – 2020. – 11 желтоқсан. – 1,5 б. – Білім 
саласының ахуалы, қашықтан  білім беру жайында академикпен сұхбат. 

Жидекешов Е. А. Жаңа ақпараттық - коммуникациялық 
технологияларды сабақтарда пайдалану - білім сапасының артуына кепіл / Е. 
А. Жидекешов // Педагогикалық шолу. – 2016. – № 2. – 34–36 б.  

Кокушева Ә. Адами капиталды дамыту аясындағы қашықтықтан білім 
беру мәселесі / Ә. Кокушева // Адам әлемі = Мир человека. – 2013. – № 2. – 
127–132 б.  

Қайдар Р. Карантин білім алуға кедергі емес / Р. Қайдар // Egemen 
Qazaqstan. – 2020. – 20 қараша. – 11 б. – Нұр-Сұлтан қаласының білім 
ұйымдары қашықтан оқыту және кезекші сынып режимінде жұмыстарын 
жалғастыруда, кәсіптік білім беру, ерекше білімді қажет ететін балалар, «Жас 
маман» жобасы жайында. 

Пиржанова А. З. Шалғайдағы ауылдарда қашықтықтан оқытудың 
ұйымдастыру / А. З. Пиржанова // Педагогикалық альманах. – 2015. – № 6. – 
24–26 б.  

Смирнова И. Адами капитал - сапалы білімнің негізі / И. Смирнова // 
Астана ақшамы. – 2018. – 15 қараша (№ 136). – 6 б. – Қашықтықтан оқыту 
жүйесі, сапалы білім. 

Тәжиева Ж. Қашықтықтан оқытуда білім сапасы төмендейді / Ж. 
Тәжиева; әңг. Д. Байжігіт // Жас ғалым. – 2020. – № 9. – 8-9 б. – Шымкент 
қалалық білім басқармасының басшысымен білім сапасы жайында сұхбат. 
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Тоқаев тапсырмасы Аймағамбетов басқаратын министрлік білім 
саласына қандай өзгеріс енгізбек? // Қала& мен дала. – 2022. – 28 қаңтар. – 11 
б. 

Шотбайқызы А. Бұл қабылдау бұрынғыдан өзгерек / А. Шотбайқызы // 
Egemen Qazaqstan. – 2020. – 15 шілде. – 6 б. – 1-сыныпқа баласын беру, 
колледждерге, ЖОО-на, магистратураға қашықтықтан құжаттар тапсыру 
жайында. 

Шотбайқызы А. Білім сапасын көтеру жайы пысықалды / А. 
Шотбайқызы //  Egemen Qazaqstan. – 2022. – 28 қаңтар.– 3 б. – Білім және 
ғылым министрлігінің отырысында қаралған мәселелер:  білім беру 
бағдарламалары, білім сапасын арттыру,  балабақшалар "Болашақ" 
бағдарламасы қайа қарастыру, «Балалар жылы – 2022»,  кәмелетке толмаған 
балалар құқығы, тегін кәсіптік білім, шетелдік ЖОО, онлайн унверситеттер. 

 
Үздіксіз білім беру 

 
Анаш Д. Үздіксіз білім беру үрдісін тиімді ұйымдастырды / Д. Анаш // 

Egemen Qazaqstan. – 2020. – 10 желтоқсан. – 8 б. – Қашықтан оқыту 
форматында «Білім берудегі олқылықтарды қалпына келтіру және тұрақты 
мектеп жүйесін құру» атты онлайн-вебинар барысында Дүниежүзілік банк, 
БҰҰ Балалар қоры (ЮНИСЕФ), ЮНЕСКО, Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымы мен Білім және ғылым министрлігі бірлесіп тиімді ұйымдастыруы. 

Карманова Ж. Үздіксіз білім беру жағдайында қашықтықтан оқыту 
мәселесі / Ж. Карманова, С.М. Абылайхан // ҚарМУ хабаршысы. Педагогика 
сериясы = Вестник КарГУ. Сер. Педагогика. – 2009. – № 1.– 85 – 90 б. 

Кожамберлиев Б. Қашықтықтан оқыту - үздіксіз білім беру жүйесіндегі 
инновациялық форма / Б. Кожамберлиев, Т. Ж. Есенбаев // Педагог. – 2014. – 
№ 6. – 3 – 4 б.  

Курманова Г. К. Қашықтан оқыту жағдайында мұғалімдердің кәсіптік 
дамуы: оқу моделі мен сауалнамалар жинағы / Г. К. Курманова, Г. О. 
Майбасова // Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации 
образования. – 2020. – № 8. – 27 – 34 б. –Үздіксіз білім беруде педагогтің 
инновациялық қызметке дайындығы жайында. 

 
Білім мазмұнын жетілдірудегі ТМД және шет елдермен байланыс 

 
Ерболқызы А. Шетелде оқитындар қалай білім алып жатыр? / А. 

Ерболқызы // Заң газеті. – 2020. – 15 қыркүйек. – 8 б. – Студенттердің 
қашықтан білім алуы. 

Исабаева Д. Н. Әлемдегі қашықтықтан оқыту үлгілерін талдау / Д. Н. 
Исабаева, М. С. Уразымбетов // Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы. 
Педагогика ғылымдары сериясы = Вестник КазНПУ им. Абая. Сер. 
Педагогические науки. – 2015. – № 4. – 53–55 б.  
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Кенжебаева З. Сингапур қаласындағы қашықтан біліктілік арттыру / З. 
Кенжебаева // Техникалық және кәсіптік білім = Техническое и 
профессиональное образование. – 2021. – № 1. – 56–57 б. – Павлодар 
техникалық сервис колледжінің Сингапурдегі Нанянг политехник 
университетімен әріптестік байланыста тәжірибе алмасуы. 

Қауғабай О. Білім жүйесіндегі бірізділік қайда апарады? / О. Қауғабай // 
Ақиқат. – 2012. – № 1. – 64–67 б. – Әлемдік білім, Болон процесі, 
қашықтықтан білім беру жүйесі жайында. 

Мұхаметжанова А.З. Литва елінің тәжірибесі тыңдалды / А. З. 
Мұхаметжанова // Білімді ел = Образованная страна. – 2021. – 25 мамыр. – 12 
б.– «Каунас қаласы мектептерінде қашықтан оқытуды ұйымдастыру» атты 
онлайн кездесу ұйымдастыруы. 

Шотбайқызы А. Білімдегі дағдарыс - келешекке қауіп / А. Шотбайқызы 
// Egemen Qazaqstan. – 2020. – 15 желтоқсан. – 8 б. – Қашықтан оқыту 
кезіндегі PISA нәтижелері, әлемде білім беру сапасының төмендеуі, 
Аустралия, АҚШ, Ұлыбритания, Қазақстан елдеріндегі халықаралық бағалау 
бағдарламасының көрсеткіштері, білім сапасының нашарлауы, 
сарапшылардың мәлімдемесі. 

Шотбайқызы А. Қашықтан оқытудың проблемалары талқыланды / А. 
Шотбайқызы // Egemen Qazaqstan. – 2020. – 17 қыркүйек. – 5 б. – Л. Н. 
Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті ұйымдастырған 
халықаралық конференцияға Ресей, АҚШ, Үндістан, Бельгия, 
Ұлыбританияның ЖОО-ы ректорлары мен сарапшылары қатысты. 

Шотбайқызы А. Білім және ғылым: карантин «сабақтары» қандай? / А. 
Шотбайқызы // Egemen Qazaqstan. – 2020. – 31 желтоқсан. – 10 б. –
Қашықтықтан оқыту кезінде мектепке дейінгі тәрбие мен білім, орта білім 
беру, кәсіптік - техникалық білім беру, жоғары білім атқарған қызметі, 
ғылымда ғалымдардың мәртебесі артқан, отандық ғылымның жетістіктері 
жайлы. 

  
Қосымша білім беру 

 
Нурханова Г. Н. Қашықтық конкурстары - балаларға қосымша білім 

беру мүмкіндіктерінің бірі ретінде / Г. Н. Нурханова // Білім беру ұйымының 
әдіскері = Методист организации образования. –2018. – № 3. – 18–21 б. 

 
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқу. Мектепалды дайындық 

 
Аширбекова Ж. М. «Мектепке дейінгі ұйымдарда қашықтықтан 

оқытуды ұйымдастыру» / Ж. М. Аширбекова // Отбасы және балабақша. – 
2021. – № 1. – 11–12 б. 

Ата-аналармен қашықтан байланысу бойынша шығармашылық топ 
құру. Ереже мен жоспар // Білім беру ұйымының әдіскері = Методист 
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организации образования. – 2020. – № 10. – 22–31 б. – Балабақша педагогтері 
қашықтан сабақ және кеңес беруі. 

Әлім Г. Қашықтықтан оқыту арқылы мектепке дейінгі ұйым тәрбиеші 
педагогтарының біліктілікті арттыруы / Г. Әлім // Педагогикалық даму. – 
2020. – № 4. – 65–66 б. 

Виртуалды мұрағат: педагогтердің қашықтан оқу кезіндегі жұмыс 
тәжірибесін көрсету үшін материалды жүйелеңіз // Білім беру ұйымының 
әдіскері = Методист организации образования. – 2020. – № 11. – 8-13 б. – 
Балабақшадағы қашықтан оқыту жұмыстары. 

Елгезекова А.К. «Қашықтан оқыту - білім алуды үзіліссіз жалғастыру 
жолы» / А.К. Елгезекова // Отбасы және балабақша. – 2021. – № 4. – 13–14 б. 

Мектепке дейінгі ұйымдарда балаларды қашықтан оқытуды қалай 
ұйымдастыру керек // Білім беру ұйымының әдіскері =  Методист 
организации образования. – 2021. – № 12. – 48–50 б. 

Тәшім Ә. Мектепке дейінгі білім берудің сапасы маңызды / Ә. Тәшім // 
Egemen Qazaqstan. – 2020. – 19 қараша. – 7 б. – Індетке байланысты 
балабақшаларда кезекші топтардың жұмыс істеуі. 

Шпанова Е. Қашықтан оқыту кезінде мектепалды даярлық тобындағы 
білім берудің жаңашылдығы / Е. Шпанова, М. Ибраимова // Қазақстан 
мектебі. – 2021. – № 4. – 26– 27 б. 

 
Тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі 

  
Джакаева Г. Б. Қашықтықтан оқыту технологиясы негізінде тәрбие 

жұмысының жоспарын құрудың ерекшеліктері / Г. Б. Джакаева // Педагогика 
мәселелері = Вопросы педагогики. – 2020. – № 4– 5. – 21– 22 б. 

Төлеген Г. Мектептегі тәрбие жұмысын қашықтықтан өткізу - уақыт 
талабы / Г. Төлеген // Білім кілті = Ключ знаний. – 2021. – № 3. – 5– 6 б. 

 
Тәуелсіздік күні 

 
Смагулова Ш. С. «Тәуелсіздік - болашақтың тірегі» тақырыбында 

қашықтан өткен ашық үйірме отырысы / Ш. С. Смагулова // Колледж: кәсіби 
білім беру = Колледж: профессиональное обучение. – 2021. – № 2. – 26–27 б. 
– Отансүйгіштікке, ел тарихын білуге, оқушыларды үздіксіз білім алуға 
шақырып, болашаққа сеніммен қарауға тәрбиелеу. 

 
Еңбекке баулу мен кәсіби бағдарлау 

 
Дозорцева Т. И. Қашықтан оқу жағдайында оқушыларды кәсіптік 

бағдарлау жұмысын ұйымдастыру тәсілі / Т. И. Дозорцева // Білім беру 
мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 
образовательного учреждения. – 2021. – № 2. – 36– 39 б. 

 



18 
 

Адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелеу 
 
Сапарова Ә. А. Қашықтан оқытудың тиімділігі және рухани-

адамгершілік тәрбиемен байланысы / Ә. А. Сапарова // Өзін – өзі тану KZ = 
Самопознание KZ. – 2020. – № 4. – 90– 92 б. 

 
Олимпиадалар. Жарыстар. Байқаулар 

 
Зияткерлік байқаудың жеңімпаздары // Білімді ел = Образованная 

страна. – 2021. – 6 шілде. – 2 б. – Сингапур ұлттық университеті онлайн 
форматта информатика пәні бойынша халықаралық олимпиада (IOI) өткізуі, 
қазақстандық оқушылар төрт қола медальға ие болуы. 

Күмісбек М. Онлайн олимпиадалар ойды жетілдіреді / М. Күмісбек // 
Egemen Qazaqstan. – 2020. – 21 шілде. – 1,8 б. 
       Оқушылардың олжасы - 6 медаль // Egemen Qazaqstan. – 2021. – 28 
шілде. – 8 б. – Халықаралық физика олимпиадасы (IPhO - 2021) 17-24 шілде 
аралығында Литвада онлайн форматта өтуі, қазақстандық оқушылар физика 
және лингвистика пәндері бойынша 6 медаль жеңіп алуы. 

Табыс Қ. 19 ақпанда оқушылар арасында халықаралық олимпиада өтеді 
/ Қ. Табыс // Ұлан. –2022. – 1 ақпан. – 2 б. – 5-11 сыныптар арасында онлай 
түрде BalaTech-2022 халықаралық білім бәйгесінің өтетіні жайында. 

Төлеген Б. Онлайн олимпиада өрісіңді кеңейтеді / Б. Төлеген; әңг. Ж. 
Бекболатова // Ұлан. – 2021. – 16 қараша. – 8 б. – Qaztest. kz сайтындағы жоба 
жетекшісімен сұхбат. 

 
Дене тәрбиесі. Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы. Санитарлық-

гигиеналық тәрбие 
 
Ескендір Р. Ұрпақ саулығы ұлт болашағы үшін маңызды / Р. Ескендір // 

Almaty aqshamy. – 2021. – 17 сәуір. – 12 б.– Елімізде қашықтан оқыту кезінде 
балалардың миопия, сколиоз ауруларына шалдығуы. 

Қайдар Р. Оқушылар офлайн оқи ма? / Р. Қайдар // Egemen Qazaqstan. – 
2020. – 29 қазан. – 19 б. – Қашықтан оқытуда санитарлық талаптарды сақтай 
отырып, кезекші сыныптардың жұмыс жасайтыны жайында. 

 
Салауатты өмір салты. Валеология 

 
Қожалымова С. Пандемия кезіндегі АИТВ жұқпасы / С. Қожалымова // 

Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. Здоровый образ жизни. -– 
2020. – № 3– 4. – 3 б. 

Шекенова А. Б. Білім беру ұйымында дезинфекциялық заттармен қалай 
жұмыс істейміз / А.Б. Шекенова // Білім беру мекемесі басшыларының 
анықтамалығы = Справочник руководителя образовательного учреждения. – 
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2021. – № 2. – 15–19 б. – Бүкіләлемдік індетке байланысты білім беру 
ұйымдарында дизинфекциялық тазалау жұмыстарын жүргізу. 

 
Жаман қылықтар және онымен күрес. Кәмелетке жасы 

толмағандармен күрес 
 
Тасболат К. Балаңызды кибербуллингтен қалай сақтайсыз?/ К. Тасболат 

// Aiqyn. – 2020. – 4 тамыз. –1,5 б. – Балалардың онлайн білім алуға ауысуы 
кибербуллинг пен интернет моббингті өршіте түскені жайында. 

 
Дарынды балалар 

 
Кинцель А. Е. Дарынды балалармен қашықтықтан жұмыс істеу әдістері 

/ А. Е. Кинцель // Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник 
классного руководителя. – 2014. – № 8. – 31– 33 б. 

Омарбаева Г.Ж. Жаңартылған білім мазмұны негізінде қашықтан 
оқыту арқылы дарынды балалармен жұмыс жасаудың жолдары / Г. Ж. 
Омарбаева // Ашық сабақ. Факультатитвті сабақтар = Открытый урок. 
Факультативные работы. – 2022. – № 2. – 3-5 б. 
 

 
Жазғы және қысқы демалысты ұйымдастыру 

 
Бықай Ф. «Біз онлайн каникулда...» / Ф. Бықай // Egemen Qazaqstan. – 

2020. – 15 шілде. – 11 б. – Павлодар облыстық білім басқармасы 1-10 сынып 
оқушыларының демалысын дәстүрлі немесе қашықтық форматта өткізу 
бағдарламасын әзірлеуі. 

Маратова Д. Жазғы демалыстағы онлайн лагерь / Д. Маратқызы // Ұлан. 
– 2020. – 21 шілде. – 5 б. – Пандемия кезінде «Балдәурен» Республикалық 
оқу-сауықтыру орталығы мен Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданына 
қарасты «Үржарайым» лагерінің жұмысы жайында. 

Мектепте онлайн - лагерьді қалай ашамыз // Білім беру мекемесі 
басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 
образовательного учреждения. – 2021. – № 6. – 36–40 б. 

Нұсқабаев Ж. Көтеріңкі көңіл сыйлады / Ж. Нұсқабаев // Қазақстан 
мұғалімі. – 2021. – 23 ақпан. – 8 б. – Түркістан облысы, Жетісай ауданының 
№ 11 «Жеңіс» мектеп-гимназиясының ұйымдастырумен қысқы демалысты 
«Қазақстан балалары - қысқы ғажайып» іс-шарасын онлайн түрінде 
қашықтықтан өткізуі. 

 
Дидактика. Білім беру мен оқыту теориясы 

 
Абдурашидов А. А. Білім беруді дидактикалық құралдармен 

қамсыздандырудың тиімді әдісі / А. А. Абдурашидов // Қазіргі білім 
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мектепте, колледжде, ЖОО-да = Современное образование в школе, 
колледже и ВУЗ-е. – 2016. – № 2. – 7-8 б. – Қашықтықтан оқыту жүйесі 
жайлы. 

Ержәнібекұлы А. Қашықтықтан оқытудың дидактикалық шарттары / А. 
Ержәнібекұлы // Қазақстан мектебі. – 2010. – № 3. – 34 – 36 б. 

Ержигитова М. Т. Қашықтықтан білім беруді ұйымдастырудың 
дидактикалық мүмкіндіктері / М. Т. Ержигитова, Г. С. Токенова // І. 
Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің хабаршысы = 
Вестник Жетысуского ГУ им. И. Жансугурова. – 2013. – № 1. – 25 – 29 б.  

Мұса Қ. Қашықтықтан оқытудың дидактикалық жүйесі / Қ. Мұса // Ұлт 
тағылымы = Достояние нации. – 2009. – № 1. – 59 – 64 б. 

Нұрбеков Б. Ж. Қашықтықтан оқытудың дидактикалық принциптері / 
Б. Ж. Нұрбеков // Білім = Образование. – 2009. – №  6. – 9 – 11 б.  

 
Өзіндік таным курсы 

 
Камидоллина П. Е. Қашықтықтан оқыту кезінде оқушылардың 

танымдық процестерін белсендіру ерекшеліктері / П. Е. Камидоллина, Р. Ж. 
Садықова // Открытая школа. – 2021. – № 4. – 3 –34 б. 

Пірәлиев С. Ж. Болашақ мұғалімдерді оқушылардың танымдық іс-
әрекетін басқарушға даярлау / С. Ж. Пірәлиев, Г. С. Джузбаева // Абай 
атындағы ҚазҰПУ-дың хабаршысы. Физика-математика ғылымдары сериясы 
= Вестник КазНПУ им. Абая. Сер. Физико-математические науки. – 2010. – 
№ 3. – 14 – 16 б. 

Суюнтаева С. Қашықтан оқытуда кері байланысты ұйымдастыруда 
ұолданылатын веб-ресурстар / С. Суюнтаева // Қазақстан мектебі. – 2020. – № 
6. – 54 – 56 б. – Оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру. 

 
Оқытудың әдістері (қашықтықтан оқыту, кредиттік оқыту. 

модульдік оқыту) 
 
Абайқызы Г. Жаңа сабаққа дайындық басталды / Г. Абайқызы // Astana 

aqshamy. – 2020. – 2 сәуір. – 9 б. – Төтенше жағдайдағы қашықтықтан білім 
беру жұмыстары жайлы. 

Абайқызы Г. Қашықтан оқытуға әзірміз бе? / Г. Абайқызы //Astana 
aqshamy. – 2020. – 28 наурыз. – 7 б. – Төтенше жағдайға байланысты 
қашықтан оқыту қиындықтары туралы. 

Абайқызы Г. Қашықтықтан оқыту ерекшеліктері / Г. Абайқызы // 
Astana aqshamy. – 2020. – 21 шілде. – 7 б. – Қашықтықтан оқыту жүйесіне 
дайындық туралы. 

Абайқызы Г. Қашықтан оқытуға әзірміз бе? / Г. Абайқызы // Astana 
aqshamy. – 2020. – 28 наурыз. – 7 б. 
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Абдуллаева Ж. У. Қашықтықтан оқыту – уақыт талабы / Ж. У. 
Абдуллаева // Колледж: кәсіби білім беру = Колледж: Профессиональное 
обучение. – 2021. – № 2. – 6–7 б. 

Абуталипова Н.Б. Қашықтықтан оқытудың артықшылықтары мен 
кемшіліктері / Н.Б. Абуталипова, Ж.А. Ерімбетова // Информатика негіздері. 
–2021. – № 5. – 2-3 б. 

Абылқасова С. Қашықтан оқыту: қиындықтар мен мүмкіндіктер / С. 
Абылқасова // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – 5 мамыр. – 8 б. 

Айдарқызы А. Не болып кеттің, IV тоқсан? / А. Айдарқызы // Aiqyn. – 
2020. – 7 сәуір. – 1,5 б. – Балаларды қашықтан оқытудың мұғалімдерге 
салмағы, «Еларна», «Балапан» телеарнасы арқылы дәріс алуы жайлы. 

Айдарқызы А. IV тоқсан қалай басталады? / А. Айдарқызы // Aiqyn. – 
2021. – 31 наурыз. – 1, 5 б. – Оқушылар аралас форматта (қашықтан, онлайн, 
дәстүрлі) оқитындығы жайында. 

Айдосова Т. Мұғалімге бейнесабақты дайындауға арналған тоғыз кеңес 
// Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – 12 мамыр. – 4 б. – Қашықтан 
оқыту кезіндегі бейнесабақтың қолжетімділігі. 

Аймырзаев А. Қашықтықтан оқытудың тиімділігі / А. Аймырзаев // 
Республика ұстаздары. – 2021. – № 23-24. – 3 б. 

Айтжанова М. Қашықтан оқытудың маңызы және рөлі / М. Айтжанова 
// Информатика негіздері. – 2014. – № 1. – 6– 7 б. 

Айханқызы Г. Қашықтықтан оқыту жағдайында білім алушылармен 
кері байланыс жасау / Г. Айханқызы, Д. Молдагужина // Кәсіптік мектеп = 
Профессиональная школа. – 2021. – № 6. – 9–10 б. 

Акпарова А. Қашықтан оқытудың маңызы және рөлі / А. Акпарова // 
Информатика негіздері. – 2009. – № 5. – 10– 12 б.  

Ақшалова Б.Н. Қашықтықтан оқыту – заман талабы / Б. Н. Ақшалова, 
Г. Б. Алмабаева // ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. – 2015. – № 1. – 
215-218 б. 

Алдабергенова Ж. М. Қашықтықтан оқытудың ерекшеліктері / Ж. М. 
Алдабергенова // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2021. – № 7–8. – 37–40 б. 

Асилова Ш. С. Қашықтан оқытудың маңызы және рөлі / Ш. С. Асилова 
//Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. – 2020. – № 2-3. – 8– 9 б. 

Аханова М. Қашықтықтан білім алудың өзекті мәселелері / М. Аханова, 
А. Шаугенбай // Қазақстан мектебі. – 2021. – № 2. – 37– 39 б. 

Әйтікенова К. Қашықтан оқыту әдісі / К. Әйтікенова // География және 
табиғат. – 2007. – № 5. – 51 – 53 б. 

Әліпбай С. Білім саласының революциясы / С. Әліпбай // Egemen 
Qazaqstan. – 2019. – 20 маусым (№ 116). – 1,8 б. – Қашықтан оқыту. 

Әулетбек Х. Ф. Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру / Х. Ф. Әулетбек, 
Б. Т. Рахимбаева // Қазіргі заманғы маңызды мәселелер = Актуальные 
проблемы современности. – 2015. – № 5 (қосымша). – 56–58 б.  

Байғара Н. Білімдегі теңсіздік құны – 1,9 млрд. доллар / Н. Байғара // 
Aiqyn. – 2020. – 28 шілде. – 1–2 б. – Карантин барысында миллиондаған 
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оқушының қашықтан білім алуы, әлсіз интернет байланысы, ноутбук 
тапшылығы, байланыс ақысы, онлайн білім саласында тәжірибенің жетіспеуі 
жайындағы мәселелер. 

Байғаринова Ж. Мұғалімге қашықтан оқытуға арналған сегіз кеңес / Ж. 
Байғаринова // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – 28 сәуір. – 4 б. – 
Мектептерде онлайн оқыту кезінде сегіз кеңестің сабақ сапасына өзекті 
болуы. 

Бақтиярұлы М. Қашықтықтан оқыту түрін дамыту қажет / М. 
Бақтиярұлы // Айқын. – 2018. – 7 тамыз. – 5 б. 

Балабекова М. Ж. Қашықтықтан оқытуды тиімді пайдалану /М. Ж. 
Балабекова, Ж. Ж. Қожамқұлова // Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 
университетінің хабаршысы. – 2017. – № 2. – 35–37 б.  

Балапанова Ж. Қашықтан оқытуды жүзеге асыру жолдары / Ж. 
Балапанова // Оқытуда мультимедианы пайдалану. – 2010. – № 6. – 12–15 б. 

Балдина И. В. Қашықтан оқыту кезінде оқу практикасын ұйымдастыру 
тәсілі. Дайын жоспар / И. В. Балдина, В. Н. Трофимова // Білім беру 
ұйымының әдіскері = Методист организации образования. – 2020. – № 6. – 
42–45 б.  

Бартощук О. Ю. Мектепте қашықтан оқыту: тәжірибе мен ұсынымдар / 
О. Ю. Бартощук // Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = 
Справочник руководителя образовательного учреждения. – 2020. – № 8. – 45–
50 б. 

Беккалиева Г. Қашықтық оқытудағы бақылау жұмыстарының жүргізу 
әдістері / Г. Беккалиева, А. Имангалиева // Мектеп директоры = Директор 
школы. – 2020. – № 5–6. – 16–19 б. 

Бекпатшаев М. Ж. Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың 
ерекшеліктері / М. Ж. Бекпатшаев, Ш. Т. Шекербекова // Абай атындағы 
ҚазҰПУ–дың хабаршысы. Физика-математика ғылымдары сериясы = 
Вестник КазНПУ им. Абая. Сер. Физико-математические науки. – 2014. – № 
1. – 30–33 б. 

Бектурганова Ш. У. Қашықтықтан оқыту оқу процесін 
ұйымдастырудың бір түрі ретінде / Ш. У. Бектурганова // Колледж: кәсіби 
білім беру = Колледж: профессиональное обучение. – 2021. – № 4. – 4–5 б. 

Берлібекова Д.А. Қашықтан оқыту – білім берудегі жаңа міндет / Д.А. 
Берлібекова // Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. – 2021. – № 2. 
– 15 - 20 б. 

Блеутаева Н.Ж. Қашықтықтан оқытуда оқушының сабаққа 
қызығушылығын арттырудың бір жолы – «сабақты зерттеу» тәсілі / Н.Ж. 
Блеутаева // 12 жылдық білім = 12-летнее образование. – 2020. – № 4. – 41-45 
б. 

Бөрібаев Б. Қашықтан оқыту жүйесі / Б. Бөрібаев, М. Қожамбердиева // 
Информатика негіздері. – 2002. – № 2. – 10–13 б; 2002. – № 3. – 14–16 б. 
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Грудупс К. Я. Қашықтық курстарын өткізу механизмі мен аспаптары / 
К. Я. Грудупс // Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации 
образования. – 2018. – № 12. – 9–15 б.  

Далабаева А.Н. Қашықтықтан немесе онлайн оқытуға арналған 
бағдарламалардың өзара ерекшеліктері /А.Н. Далабаева // Информатика 
негіздері. – 2022. – № 1. – 6-7 б. 

Дүйсембаев Қ. «Аттыға еріп жаяудың таңы айырылмасын» / Қ. 
Дүйсембаев // Заң газеті. – 2020. – 31 наурыз. – 3 б. – Карантин кезіндегі 
қашықтықтан оқытудағы мақсаттары мен міндеттері туралы.  

Елеубаева П. Ж. Қашықтан білім берудің алғышарттары / П. Ж. 
Елеубаева // Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = открытый урок. 
Факультативные работы. – 2021. – № 4. – 10–11 б. 

Елімізде індет жағдайында қашықтан оқыту қалай жүріп жатыр? // 
Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – 14 сәуір. – 1,3 б. – 
Телесабақтардың түсірілімінен. 

Ескендір Р. Қашықтан оқыту қиын емес / Р. Ескендір // Almaty aqshamy. 
– 2020. – 7 сәуір. – 6 б. 

Ескендір Р. Қашықтан оқыту қалай жүріп жатыр? / Р. Ескендір // Almaty 
aqshamy. – 2020. – 10 қазан. – 5 б. 

Ескермесқызы Р. Қашықтан оқу қиындық туғызбайды / Р. 
Ескермесқызы // Almaty aqshamy. – 2020. – 5 қараша. – 7 б. 

Есмагулова Г. «Оқу, оқып-үйрену немесе қайта оқу» қашықтықтан 
оқыту жағдайында маңыздысы не?/ Г. Есмагулова // Білімді ел = 
Образованная страна. – 2020. – 19 мамыр. – 4 б.  

Ешкенов Д. Е. Қашықтықтан оқыту оқу үдерісін ұйымдастырудың жаңа 
формасы / Д. Е. Ешкенов // Математика және физика. – 2020. – № 5. – 6–7 б. 

Жангарашева М. Қ. Қазіргі білім беру талабы – қашықтықтан оқыту / 
М. Қ. Жангарашева // Білім кілті = Ключ знаний. – 2020. – № 7. – 7–8 б. 

Жанғатаева С. Е. Қашықтықтан оқытудың мәселелері / С. Е. 
Жанғатаева // Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы. Педагогика 
ғылымдары сериясы = Вестник КазНПУ им. Абая. Сер. Педагогические 
науки. – 2011. – № 4. – 51–52 б.  

Жаулин К. Өрелі ғұмыр өрнегі / К. Жаулин // Атырау. – 2016. – 5 
наурыз. – 15 б. – Қашықтықтан оқыту орталығының директоры М. 
Қуановтың 60 жасқа толуына орай сұхбаты. 

Жәкиева Б. Қашықтан оқыту - бүгінгі күннің талабы / Б. Жәкиева // 
Қазақ тарихы. – 2020. – № 8. – 77–78 б.  

Жумабаева Б.Н. Қашықтықтан оқытудың тиімділігі / Б.Н. Жумабаева // 
Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и литература в 
русской школе. – 2021. – № 6–7. – 106–109 б. 
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педагог тәжірибесінде / А. Е. Шынтемірова // Открытая школа. – 2021. – № 2. 
– 36–37 б. 

Ысқақова Л. Қашықтықтан оқыту технологиясының артықшылықтары 
/ Л. Ысқақова // Арқа ажары. – 2017. – 18 қараша (№ 133). – 5 б.  

 
Онлайн оқыту 

 
Ағдари Ж. Онлайн оқу оңтайлы ма? / Ж. Ағдари // Egeman Qazaqstan. – 

2020. – 22 маусым. – 6 б. – Қашықтан оқыту Италия, Оңтүстік Корея елдері 
мысал ретінде. 

Айдарқызы А. Олқылығы көп онлайн оқу / А. Айдарқызы // Aiqyn. – 
2021. – 2 маусым. – 6 б. – Қашықтан оқыту кезіндегі білім сапасы, оқулық 
мәселесі жайлы. 

Аймағамбет А. Онлайн университеттің ерекшелігі неде? / А. 
Аймағамбет // Aiqyn. – 2019. – 20 ақпан. – 8 б. – Жастар жылының 
салтанатты ашылуында Елбасы қашықтықтан оқыту үрдісін қалыптастыру, 
іске асырылуы жайында. 

Айтбай М. Онлайн оқуға дайынбыз ба? / М. Айтбай // Жас қазақ. – 2020. 
– 21 тамыз. – 1,3 б. – Арқа мен оңтүстіктегі шәкірттердің жаңа оқу жылына 
дайындықтары жайында. 

Альмагамбетова Л. С. Online Mektep платформасында жұмыс істеу 
бойынша мұғалімге арналған қадамдық нұсқаулық / Л. С. Альмагамбетова // 
Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации образования. – 2021. 
– № 1. – 15– 19 б. 

Атажан Д. Онлайн оқу сапасы қандай? / Д.Атажан // Almaty aqshamy. –
2022. – 5 ақпан.– 9 б. 

Әлішева Н. Онлайн – оқу жүйесіне тез бейімделдік / Н. Әлішева // 
Almaty aqshamy. – 2020. – 12 желтоқсан. – 8–9 б. 
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Бажибаева А. Б. Қашықтықтан оқыту жүйесінде эффективті онлайн 
курстар әзірлеу / А. Б. Бажибаева // Білім берудегі менеджмент = 
Менеджмент в образовании. – 2017. – № 1. – 80–82 б. 

Балапанова Ж. Онлайн режимінде интерактивтік сабақтарды 
ұйымдастыру әдістері / Ж. Балапанова // Информатика негіздері. – 2011. – № 
4. – 12–13 б. – Қашықтықтан оқыту әдісі. 

Болатқызы А. Мұғалім мен ата-ана бірлігі / А. Болатқызы // Egemen 
Qazaqstan. – 2020. –1 мамыр. – 11 б. – Онлайн сабақтар, білім сапасы жайлы. 

Есалы А. Онлайнда отырған оқушы індетті қайдан жұқтырады? / А. 
Есалы // Egemen Qazaqstan. – 10 желтоқсан. – 3 б. 

Иманғалиев Н. Онлайн оқу білім беру саласына деген көзқарасты 
түбегейлі өзгертеді / Н. Иманғалиев//Заң газеті. – 2020. – 3 сәуір. – 4 б. 

Керімбаев Н.Н. Жаппай ашық онлайн курстарды қолдану жолдары / Н. 
Н. Керімбаев, Р. А. Самбетова, А. К. Утелбаева // Абай атындағы ҚазҰПУ – 
дың хабаршысы. Физика-математика ғылымдары сериясы = Вестник КазНПУ 
им. Абая. Сер. Физико-математические науки. – 2019. – 214– 218 б. 

Карауылбаев С. К. және т.б. Орта мектептегі онлайн оқытуға арналған 
интернет платформасында ауызша диалогты жасанды интеллект нейрожелісі 
негізінде құру / С.К. Карауылбаев, А.М. Жұмабаева, Г.И. Муратова, А.С. 
Қалымбет // Педагогика және психология. – 2020. – № 4. – 99-105 б. 

Құлабай Н. Онлайн сабақ оңай болмай тұр / Н. Құлабай // Egemen 
Qazaqstan. – 2020. – 8 сәуір. – 9 б. 

Левина Ф. Онлайн оқытудың қиындығы мен тиімділігі де бар / Ф. 
Левина // Дидар. – 2020. – 14 қараша. – 5 б. 

Махамбет Ә. Онлайн оқыту турасында / Ә. Махамбет // Ақ босаға. – 
2020. – № 11(қараша). – 6 б. – Мектепте онлайн оқыту Zoom платформасында 
өтіп жатқандығы жайында. 

Мұхамедиев Т. Онлайн – оқу оңай болмай тұр / Т. Мұхамедиев // Заң 
газеті. – 2020. – 29 қыркүйек. – 1,4 б. – Шығыс Қазақстан облысында 
қашықтан оқыту бойынша ғаламтор желісінің мәселесі жайлы. 

Насимов М. Онлайн оқу – жаңа ізденіс бастауы / М. Насимов // Заң 
газеті. – 2020. – 10 сәуір. – 7 б. – Қашықтықтан оқыту, білім беру процесі 
туралы. 

Онлайн оқыту – мәжбүрлі шара / дайынд А. Жолдасбекқызы // 
Түркістан. – 2020. – 26 наурыз. – 5 б. – ЖОО-ы мен колледждерінің 
қашықтықтан оқыту түріне көшкендігі жайында.  

Оспанұлы Т. Онлайн оқытуды жетілдіруге жауапкершілікпен қарау 
керек / Т. Оспанұлы // Қала&мен дала. – 2020. – 14 тамыз. – 10–11 б. 

Пернеқұл А. Онлайн оқу: жаңа мүмкіндіктер алаңы / А. Пернеқұл // 
Ұлан. – 2021.– 13 шілде. – 8 б. 

Сқақова А. Ж. Онлайн режиміндегі қашықтықтан оқыту нарығы: 
серіктестік пен бәсекелестік / А. Ж. Сқақова // Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Ғылым Академиясының хабарлары. Аграрлық ғылымдар сериясы. – 
2016. – № 6. – 172-176 б. 



38 
 

Туткишева Г. «Толыққанды білім берудегі онлайн – платформа» / Г. 
Туткишева // Ел-назар. – 2020. – № 9– 10. – 3 б. 

Утешова А.Т. Online оқыту: тиімділік пен өзектілік: төтенше жағдай 
кезінде оқушыларға Online арқылы қашықтан білім беру / А. Т. Утешова // 
Открытая школа. – 2020. – № 5. – 10–12 б. 

Шотбайқызы А. Бірыңғай білім беру платформасы. Қаржы талан-
таражға түспесін десек / А. Шотбайқызы // Egemen Qazaqstan. – 2020. – 14 
қыркүйек. – 13 б. – Онлайн білім беру мәселесі жайында.  

Шотбайқызы А. Офлайн оқу. Оқушылар мен студенттер дәстүрлі 
форматта білім алуға біртіндер көше бастады / А. Шотбайқызы // Egemen 
Qazaqstan. – 2021. – 13 қаңтар. – 1,7 б.– 3 тоқсанда сабақтардың 70 % 
штаттық режимде, қалғандары қашықтан оқытылатындығы жайлы. 

Шотбайқызы А. Онлайн сабақтардың оң нәтижелер і/ А. Шотбайқызы 
// Egemen Qazaqstan. – 2020. – 17 сәуір. – 1,5 б.  

Шотбайқызы А. Заманына қарай талабы   / А. Шотбайқызы // Egemen 
Qazaqstan. – 2019. –1 наурыз (№ 41). – 6 б. – Онлайн – қашықтықтан оқыту 
технологиясы. 

 
Оқу жоспары және бағдарламасы 

 
 2020-2021 оқу жылыннда қашықтықтан оқыту жағдайында 

мамандандырылған білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие процесін ұтымды 
ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсыныстар: қашықтықтан оқытуды қалай 
ұйымдастыру керек мұғалім үшін іс-әрекет жоспары. ҚР Министрлігі 
нұсқаулықтары // Қазақстан тарихы. – 2020. – № 9. – 7–32 б.  

 
Жаңартылған білім беру бағдарламасы 

 
Елеусізов Е. М. Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқыту 

үдерісінің тиімділігі / Е. М. Елеусізов // Қазақстан тарихы. – 2021. – № 3. – 
31–34 б. 

Кауашев С. К. Білім берудегі жаңа мазмұн: жаңа технологиялық 
әдістерді пайдаланудың тиімділігі / С. К. Кауашев // Педагогика мәселелері = 
Вопросы педагогики. – 2012. – № 2. – 3–9 б.  

 
Оқытудың жаңа технологиясы. Педагогикалық инновация 

 
Айдарқызы А. «Білім» тарифі де үмітті ақтамады / А. Айдарқызы // 

Aiqyn. – 2020. – 23 қыркүйек. – 6 б.– Қашықтықтан оқитын оқушының сабақ 
оқуына «Білім» тарифінің тиімсіздігі жайлы. 

Алимбекова Г. Б. Ақпараттық - коммуникациялық технологияларды 
енгізе отырып, мектеп оқушыларына кәсіби бағытта білім беру / Г. Б. 
Алимбекова // Қазақстан мектебіндегі директор = Директор казахстанской 
школы. – 2014. – № 6. – 19–22 б. 
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Альмагамбетова Л. С. Қашықтан оқыту жағдайында кәсіби дамуға 
арналған тексеруден өткен 13 білім беру платформасы / Л. С. 
Альмагамбетова // Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации 
образования. – 2020. - № 9. – 29–34 б. – Педагогтер, оқушылар мен ата-
аналарға арналған 13 білім беру порталдары: BilimLand.kz, Twig-bilim.kz, 
Twig-bilim.kz, Opig.kz жайлы. 

Альмагамбетова Л. С. Мұғалімге интерактивті жаттығулар 
құрастыруға көмектесетін бес тегін онлайн-сервис / Л. С. Альмагамбетова // 
Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации образования. – 2021. 
– № 3. – 38– 42 б. – Қашықтан оқыту кезінде IT- компаниялары мұғалімдерге 
интерактивті тапсырмалар, жаттығулар, тестер және т.б. құрастыруға 
көмектесетін бағдарламалар мен қосымшаларды белсенді шығарғаны, 
интерактивті материалдарды қолдануға көмектесетін танымал онлайн-
сервистерге шолу жасауы жайында. 

Арзиева Ә. «Білім берудің жаңа жүйесі оқушылардың сауатты, бәсекеге 
қабілетті болуын қамтамасыз етеді» / Ә. Арзиева; әңг. Н. Жұмахан // Қала& 
дала. – 2020. – 20 қараша. – 11 б. – Алматы қаласындағы «Өрлеу» 
педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін жетілдіру институты 
бөлімшесінің Инновациялық білім беру және ақпараттық технологиялар 
кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының докторымен оқу 
бағдарламалары, АКТ, жаңартылған білім бағдарламасы, қашықтан оқытуда 
Zoom, WhatsApp жүйесін, білім беруге қатысты вебинарлар ұйымдастыру 
жайында сұхбаты. 

Асанбай Б. Білім беруді ақпараттандыру жағдайында қашықтан 
оқытудың тиімділігі / Б. Асанбай, Г. Махамбетова // Информатика негіздері. 
– 2010. – № 1. – 11–12 б. 

Ахметова А. Интернет пайдаланушылар үлесі артты /А. Ахметова // Заң 
газеті. – 2020. – 28 шілде. – 8 б. – ҚР цифрлық даму. Инновациялар және 
аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің мәліметінше барлық мектептер 
компьютермен жабдықталған, мектептердің 93% -ы интернет желісіне 
қосылған, төтенше жағдай кезінде қашықтан оқытуға байланысты интернет 
желісін қолдануы жайлы. 

Ахметова Б.С. Қашықтан оқыту: білім беруді цифрландыру / Б.С. 
Ахметова // Колледж: кәсіби білім беру = Колледж: профессиональное 
обучение. – 2021. – № 5. – 6–7 б. 

Аязбаева Г. Б. Индустриалды – инновациялық даму аясында 
қашықтықтан оқыту әдісінің қолданылуы / Г. Б. Аязбаева, Л. Т. Шайхина // 
Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы = Поиск. Серия Гуманитарных 
наук. – 2014. – № 2(1). – 258–263 б. 

Байғара Н. Білімдегі теңсіздіктің құны – 1,9 млрд. доллар / Н. Байғара // 
Aiqyn. – 2020. – 28 шілде. – 1–2 б. – Карантин барысында миллиондаған 
оқушының қашықтан білім алуы, әлсіз интернет байланысы, ноутбук 
тапшылығы, байланыс ақысы, онлайн білім саласында тәжірибенің жетіспеуі 
жайындағы мәселелер. 
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Бақалбаева Г. А. Қашықтықтан оқыту жүйесі бойынша оқу процесін 
ұйымдастыруда ақпараттық технологияларды қолдану / Г. А. Бақалбаева, А. 
Б. Кенесары // Ғылым, білім және инновация: жастардың ғылыми 
шығармашылығы: жас ғалымдардың ғылыми еңбектерінің жинағы.– 
Қызылорда, 2009. – 47–54 б.  

Балапанова Ж. Білім беруді ақпараттандыру жағдайында қашықтан 
оқытуды жүзеге асыру / Ж. Балапанова // Математика және физика. – 2010. – 
№ 5. – 6–8 б.  

Балтабаев М. Қашықтан оқытудың спутник арнасын (ҚОСА) жүзеге 
асырудың контенті мәселелері / М. Балтабаев // Информатика негіздері. – 
2003. – № 1. – 6–7 б. 

Бекеева Г. Жаңа ақпараттық технология құралдарын пайдалану / Г. 
Бекеева // Информатика негіздері. – 2009. – № 4. – 9–11 б.; Электрондық 
мектеп = Электронная школа. – 2012. – № 2/3. – 6–8 б.  

Бекмолдаева Р. Қашықтан оқыту үшін WEB – сайт құру әдістемесі / Р. 
Бекмолдаева // Информатика негіздері. – 2003. – № 4. – 5–6 б. 

Битенова Р. С. Қашықтан оқыту, қазіргі замандағы ақпараттық 
технологияның ең тиімді тәсілдерінің бірі / Р. С. Битенова // Қазақстан 
ғылымы мен техникасы = Наука и техника Казахстана. – Павлодар, 2010. – № 
2. – 30–33 б. 

Ботамқұлова С. Б. Жаңа типті мектептердің инновациялық деңгейін 
ақпараттық - коммуникацияларды пайдалану арқылы дамыту / С. Б. 
Ботамқұлова // Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. – 
2013. – № 3. – 132–135 б.  

«Бір-екі-үш» дегенде авторлық интерактивті жаттығуларды қалай 
құрастырамыз // Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации 
образования. – 2021. – № 3. – 43–46 б. – Learningapps. org - педагогтерге 
арналған қашықтан өткізілетін сабақты интерактивті модульдердің көмегімен 
түсіндіруге көмектесетін сервис жайында. 

Винницкая М. А. Ақпараттық білім беру өрісінде қашықтан оқыту 
мәселесін ұйымдастыру / М. А. Винницкая, Ф. Р. Гусманова, М. А. Скиба // 
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2014. – № 2. – 220–226 б. 
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Проблемалық оқыту. Оқыту үлгерім 

 
Келисбекова Б.М.  Қашықтықтан оқыту кезінде оқушылардың үлгерімі 
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қалыптастырушы бағалау / Н.Н. Нурмухамбетова, Д.Н. Дурмекбаева // 
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б. 
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шілде. – 1,5 б. – Білім және ғылым министрімен сұхбат. 

Аққайыр Ж. Пандемия, компьютер және тұтылған басшылар / Ж. 
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Байназарова М. Оқушылар қашықтан оқиды / М. Байназарова // Aiqyn. 
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қалай өтіп жатқандығы жайында онлайн-брифинг өткізуі. 
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Ескендір // Almaty aqshamy. – 2020. – 17 қараша. – 2 б. – Індетке байланысты 
оқушылар мен мұғалімдердің денсаулығы мен қауіпсіздігін сақтау 
мақсатында 2020 жылдың оқу жылы қаланың 205 мемлекеттік мектебінде 
қашықтан оқытуы, кезекші сыныптардың дәстүрлі форматта оқуы жайында. 

Ескендірова Ш. Қашықтықтан оқыту форматында сыни ойлау мен 
дизайн ойлауды салыстыра отырып мектептегі қандай мәселені шешуге 
болады? / Ш. Ескендірова//Мектеп директоры = Директор школы. – 2021. – 
№ 3-4. – 9-11 б. – Теміртау қаласының Ғ. Мұстафин атындағы жалпы білім 
беретін мектептегі қашықтан оқыту жұмысы жайында. 

Жукова Н. В. Қашықтан оқыту жүйесінде оқу процесін басқару тәсілі / 
Н. В. Жукова, И. Г. Кроленко // Білім беру мекемесі басшыларының 
анықтамалығы = Справочник руководителя образовательного учреждения. – 
2020. – № 8. – 40– 44 б. 

Жылқыбаева Л. «Қайырымды жандардың арқасында қашықтан 
оқытудың қиындығы білінбеді» / Л. Жылқыбаева; әңг. А. Сембаева // Заң 
газеті. – 2020. – 2 маусым. – 5 б. – Алматы қаласының Білім басқармасының 
басшысымен сұхбат. 

Жылқыбаева Л. Жаңа оқу жылына дайындық бірнеше бағытта 
жүргізілуде / Л.Жылқыбаева; әңг. Р. Ескендір // Білімді ел = Образованная 
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страна. – 2020. – 25 тамыз. – 5 б. – Алматы қалалық Білім басқармасының 
басшысымен сұхбат. 

Зарипова Ш. Ауыл жағдайындағы тәжірибе / Ш. Зарипова // Білімді ел 
= Образованная страна. – 2020. – 23 маусым. – 10 б. – Алматы облыстық 
білім беруді дамыту орталығының инновация және эксперимент бойынша 
әдіскері Д. Е. Ешкенов қашықтықтан білім беруде кемшіліктер мен 
артықшылығы жайында түсіндіруі. 

Қасымова А. Ерекше оқу тоқсанын еңсердік / А. Қасымова; әңг. Ғ. 
Әбділда // Сыр бойы. – 2020. – 23 мамыр. – 3 б. – Қашықтықтан оқыту 
қорытындысы жайында сұхбат. 

Құлабай Н. 88 мың бала қашықтан оқиды / Н. Құлабай // Egemen 
Qazaqstan. – 2020. – 2 қазан. – 5 б. – Қостанай облысы бойынша. 

Құмар Н. Жаңаша оқыту – өркениет бастауы / Н. Құмар // Tenge 
Monitor. – 2020. – 25 маусым. – 8 б.– Алматы мектептеріндегі қашықтан білім 
алу, кезеңдік дамыту мәселелері жайлы. 

Мектептер қашықтан оқытуға дайын ба? // Egemen Qazaqstan. – 2020. – 
30 шілде. – 2 б. – Сенатор М. Бахтиярұлы Білім және ғылым министрі А. 
Аймағамбетовке хат жолдауы. 

Манапұлы Е. Қашықтан оқыту - сындарлы сынақ алаңы / Е. Манапұлы 
// Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – 28 сәуір. – 5 б. – Орта білім 
беретін мектептерде қашықтан оқыту кезінде интернет желісін пайдалануы, 
пәндерді бейнесабақтар, тест тапсырмаларын орындауы. 

Нұрадин Г. Еліміздегі орта білім беретін мектептердегі қашықтан оқыту 
моделін жобалау перспективалары / Г. Нұрадин, С. Алимбаева // Қоғам& 
Дәуір. – 2020. – № 2. – 6–23 б. 

Тәжиева Ж. «Карантин шектеулері білімге кері әсер етпеуі тиіс» / әңг. 
М. Мамырбайқызы, Ж. Тәжиева // Qazaq. – 2021. – 27 сәуір. – 8 б. – Шымкент 
қаласы Білім басқармасының басшысымен қосымша оқыту, қосымша үйірме 
сабақтар, электронды қызметтер, аусымды мектептер жайлы сұхбаты. 

Темірханова А. «Мақсаттары бір, бағыттары айқын мектептенр 33 
жобамен жұмыстануда» / А. Темірханова; әңг. Л. Қажымова // Qazaqstan 
dauiri. – 2021. – 8 шілде. – 8-9 б. – Орал қалалық білім беру бөлімінің 
басшысымен қашықтан оқыту кезінде үздіксіз білім беру, педагогтардың 
біліктілігін арттыру, қосымша білім беру ұйымдары, қала мектептері 
оқушыларының барлығын қамту, жазғы демалысты ұйымдастыру жайында 
берген сұхбаты. 

Түркістан облысында оқушылардың 92% қашықтықтан білім алады // 
Республика ұстаздары. – 2020. – № 13–14. – 1 б. – Облыстың мектеп 
оқушылары. 

Уәлибек Д. Берекесі қашқан білімге Аймағамбетов қана айыпты ма?/ Д. 
Уәлибек // Түркістан. – 2020. – 24 қыркүйек. – 1– 2 б. – Қашықтан оқыту мен 
онлайн оқытудың айырмашылығы, мұғалімдер пікірі. 

Уәлибек Д. Қашықтан оқу қажытты... мектепке қашан ораламыз? / Д. 
Уәлибек // Түркістан. – 2021. – 22 шілде. – 1,4 б. 
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Шотбайқызы А. Жаңа оқу жылына дайынбыз ба? / А. Шотбайқызы // 
Egemen Qazaqstan. – 2020. – 15 шілде. – 1,6 б. – Үкімет отырысында 
Мемлекет басшысы Қ.-Ж. Тоқаев қашықтықтан оқытуда инфрақұрылым мен 
интернет сапасына қатысты мәселені айтуы, жаңа оқу жылы қашықтықтан 
оқылатындығына тоқталғандығы жайында. 

Шотбайқызы А. Қауіпсіз білім беру қағидасы / А. Шотбайқызы // 
Egemen Qazaqstan. – 2020. – 28 тамыз. – 4 б. – Қашықтан оқыту форматында 
білім беру. 

 
Бастауыш мектеп 

 
Балақбаева А. Қашықтықтан оқыту бастауыш мектепте оқытудың 

инновациялық формасы ретінде қолдану /А. Балақбаева // Бастауыш сыныпта 
оқыту әдістемесі. – 2020. – № 4. – 5– 8 б. 

Бекмаганбетова Г. К. Бастауыш мектепте қашықтықтан оқыту 
мүмкіндіктері. Тәжірибе және перспективалары / Г. К. Бекмаганбетова // 
Вестник «Өрлеу» - kst. – 2014. – № 3. – 30– 33 б.  

Киякпаева Ш.К. Бастауыш сыныпта қашықтықтан оқыту жүйесінің 
тиімділігі / Ш. К. Киякпаева // Бастауыш сыныпта оқыту әдістемесі. – 2016. – 
№ 6. – 2– 5 б. – Бастауыш сыныпта E-learning жүйесін пайдалануы. 

Оразгалиева А. Бастауыш сыныпта қашықтықтан оқытудың 
ерекшеліктері / А. Оразгалиева // Тәрбие құралы. – 2020. – № 4. – 24–26 б. 

 
Гимназия. Лицей. Арнаулы мектептер 

 
Абдугалиева Г. К. Заман талабы - қашықтан оқыту / Г. К. Абдугалиева, 

Г. І. Рахметова // Білім кілті = Ключ знаний. – 2020. – № 5. – 4–5 б. – Алматы 
қаласының № 158 жалпы білім беретін мектеп ұжымыда қашықтан оқыту 
жүйесінде жұмыс істеуі. 

Айдарқызы А. Індет үдегенде мектептер қайта ашылды/А. Айдарқызы 
//Aiqyn. – 2021. – 14 сәуір. – 5 б. – IV тоқсанда оқушыларлар аралас (онлайн, 
оффлайн, кезекші сынып) форматта оқытуы. 

Аймурзина Ж. Қашықтан оқыту - заман талабы / Ж. Аймурзина // 
Мектеп директоры = Директор школы. – 2020. – № 3–4. – 8–10 б. – Орал 
қаласының № 22 жалпы білім беретін мектебінің қашықтан оқытуы. 

Альмуханов Қ. Қашықтан оқыту - заман талабы / Қ. Альмуханов // 
Қазақ тілі мен әдебиеті орта мектепте. – 2021. – № 5. – 4-5 б. – Батыс 
Қазақстан облысы, Жаңақала ауданындағы № 3 жалпы орта білім беретін 
мектептің қашықтан оқыту жұмыстары жайлы. 

Анаш Д. Жасанды интеллект мұғалімді алмастыра ала ма? / Д. Анаш // 
Egemen Qazaqstan. – 2021. – 14 шілде. – 1,7 б. 

Асанова А. Қашықтан оқытуға байланысты қиындық жоқ... / А. Асанова 
// Qazaqstan dauiri. – 2020. – 14 мамыр. – 12 б. – Алматы қаласының № 99 
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жалпы білім беретін орта мектебінде мұғалімдер мен оқушылардың интернет 
желісімен білім алуы. 

Асқарбаева А. Онлайн оқу білім саласына қалай әсер етті? / А. 
Асқарбаева // Ұлан. – 2021. – 27 сәуір. – 2 б. – Нұр-Сұлтан қаласындағы № 86 
мектеп-гимназиясының онлайн оқуы. 

Атабаев Р. С. Қашықтан оқыту заман талабы / Р. С. Атабаев // Сандар 
арқылы әлемді тану (информатика, математика, физика) = Познание мира в 
цифрах (информатика, математика, физика). – 2020. – № 6. – 3–4 б. – Алматы 
облысы, Кербұлақ ауданы, Ш. Уәлиханов атындағы орта мектебінде 
қашықтан оқытуда АКТ-ларын пайдалануы. 

Әбілда Қ. Қашықтан машықтан. Қарағанды облысында 312 мектеп 
онлайн оқытады / Қ. Әбілда // Egemen Qazaqstan. – 2020. – 6 тамыз. – 5 б.  

Әйтлеуова М. Қашықтан оқыту технологиясы / М. Әйтлеуова // Тәрбие 
құралы. – 2020. – № 3. – 29–31 б. – Алматы қаласының № 163 мектеп-лицей 
мұғалімінің тәжірибесінен. 

Байәділ Д. Тілді тұқыртудың тетігі ме? / Д. Байәділ // Egemen Qazaqstan. 
– 2020. – 8 желтоқсан. – 1,6 б. – Қашықтан оқыту кезіндегі Көкшетау, 
Қарағанды қалаларындағы аралас мектептер және қазақ тілі мәселесі 
жайында. 

Байбосынова А. Қашықтықтан оқытудың іздерімен / А. Байбосынова // 
Қазақстан мектебі. – 2020. – № 6. – 27–29 б. – Шымкент қаласының Ақпан 
батыр атындағы № 10 жалпы білім беретін мектептің қашықтықтан оқыту 
тәжірибесінен.  

Батырбекова Р. Оқушылардың өз бетімен білім алуына барлық 
мүмкіндіктер жасалған / Р. Батырбекова // Almaty aqshamy. – 2020. – 7 
мамыр. – 6–7 б. – Алматының № 89 жалпы білім беру мектебінде оқушылар 
мен ата-аналар қашықтан оқыту үдерісіне тез үйреніп, оқушының іздену 
жұмысына мүмкіндік жасағандығы. 

Берикканова С. Қашықтан оқыту - заман талабы / С. Берикканова // 
Тәрбие құралы. – 2020. – № 3. – 28–29 б. – Алматы қаласының № 163 мектеп-
лицей мұғалімінің тәжірибесінен. 

Бижанова С. Қашықтан оқыту - заман талабы / С. Бижанова // Egemen 
Qazaqstan. – 2020. – 5 мамыр. – 14 б. – Алматы қаласындағы «Жаңа ғасыр» № 
175 гимназиясы қашықтан оқытуды талапқа сай ұйымдастыруы. 

Болатхан А. Қашықтан оқытудың тиімді тұстары көп / А. Болатхан // 
Egemen Qazaqstan. – 2020. – 1 мамыр. – 11 б. – Алматы қаласындағы М. 
Мәметова атындағы № 28 мектеп-лицей ұстаздарының қашықтан дәріс беруі. 

Ботаханқызы С. Педагог маман: онлайн оқу білім саласының 
олқылықтарын көрсетті / С. Ботаханқызы // Қала& мен дала. – 2021. – 12 
қараша. – 10 б. 

Дуйсебаева У. Қашықтықтан оқыту - бүгінгі күн талабы / У. Дуйсебаева 
// Білім кілті = Ключ знаний. – 2020. – № 5. – 3–4 б. – Алматы қаласындағы № 
200 мектеп-гимназиясы төтенше жағдай кезінде қашықтан білім алуы. 
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Дүйсенбаева М. Ү. Қашықтан оқытудың мүмкіндігі мол/М. Ү. 
Дүйсенбаева//Qazaq. – 2020. – 12–26 мамыр. – 7 б. – Алматы қаласының Ш. 
Уәлиханов атындағы № 12 мамандандырылған гимназиядағы «Қашықтықтан 
оқытудағы мұғалім көшбасшылығы» деген айдармен арнайы білім мазмұнын 
құрылымдау жүйесін құрғандығы. 

Ескендір Р. Жүйені қолдану қиындық туғызып жатқан жоқ / Р. Ескендір 
// Almaty aqshamy. – 2020. – 15 қыркүйек. – 9 б. – Алматы қаласының № 19 
жалпы білім беретін мектеп ұжымы 2020-2021 оқу жылын қашықтан оқыту 
форматында жұмысын бастауы.  

Искакова Ж. Қашықтан оқыту бізге не берді? / Ж. Искакова // Білімді ел 
= Образованная страна. – 2020. – 5 мамыр. – 19 б. – Алматы қаласының № 
198 жалпы білім беретін мектебінің қашықтан оқытуы. 

Кенжеханұлы Р. Ұлттық мектептің үлгісі қажет / Р. Кенжеханұлы // 
Egemen Qazaqstan. – 2020. – 28 мамыр. – 3 б. – Қашықтан онлайн оқыту, 
балалар денсаулығы. 

Кульбаева Н. Т. Қашықтан оқыту жағдайындағы оқу үрдісі / Н. Т. 
Кульбаева // Бастауыш мектеп. – 2020. – № 1–2. – 52 б. – Ақтау қаласындағы 
№ 12 жалпы білім беру орта мектебі мұғалімдері «Қашықтан оқу» үрдісін 
жауапкершілік танытып, іскерлікпен атқарып келеді. 

Қашықтан VS дәстүрлі оқу: оқушының ойы / дайынд. Д. Маратова // 
Ұлан. – 2021. – 26 қаңтар. – 3 б. – III тоқсанды 5 сынып оқушылары кезекші 
сыныпта, мектеп бітіретін оқушылар сыныптағы оқу пәндерінің 70% -ын 
міндетті түрде дәстүрлі форматта мектепте оқитындығы жайлы. 

Қуандыққызы Б. Қымбатқа алынған компьютерлер... / Б. Қуандыққызы 
// Egemen Qazaqstan. – 2020. – 29 қазан. – 1,7 б. – Ақтөбе облысының 
мектептерін компьютермен жабдықтау, қашықтан оқытуға байланысты 
оқушыларды қамтамасыз ету шараларын жүргізуі. 

Құттымұратұлы Қ. Білім - басты құндылық / Қ. Құттымұратұлы // 
Egemen Qazaqstan. – 2020. – 25 қырқүйек. – 18 б. – Қашықтан оқыту кезінде 
Батыс Қазақстан облысының мектеп мұғалімдері мен оқушыларының 
қауіпсіздігін, денсаулығын қамтамасыз ету шараларына назар аударуы. 

Қыдырханова А. А. Қашықтан оқыту – заман талабы/А. А. 
Қыдырханова, Ш. Ж. Мапиева // Қазіргі білім мектепте, колледжде, ЖОО-да 
= Современное образование в школе, колледжде и ВУЗ-е. – 2021. – № 1. – 46-
47 б. – Семей қаласындағы № 22 жалпы орта білім беретін мектеп-лицей 
ұжымы қашықтықтан «Zoom», «Онлайн мектеп» платформасында жұмыс 
жасауы. 

Макашева Э. Қашықтан оқытудың маңызы / Э. Макашева // Білімді ел = 
Образованная страна. – 2020. – 26 мамыр. – 24 б. – Алматы облысы, Жамбыл 
ауданы, Ұзынағаш ауылындағы Наурызбай батыр Құтпанбетұлы атындағы 
орта мектебінің мұғалімдері қашықтықтан ұйымдастырылған олимпиада, 
семинар, конференция, коучинг-тренингтерге қатысуы. 
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Нурекешов А. С. Қашықтан оқыту - заман талабы / А. С. Нурекешев // 
Мектеп - 45 минут. – 2021. – № 1. – 2–3 б. – Орал қаласындағы Д. Қонаев 
атындағы № 44 мектеп-гимназиясы қашықтан оқыту технологиясы. 

Оразақынова М. Б. Қашықтан оқу еш кедергі келтірмеді / М. Б. 
Оразақынова // Ұлан. – 2020. – 12 мамыр. – 11 б. – Алматы қаласының № 104 
мектеп мұғалімдері оқушыларына қашықтан білім беруі. 

Орынбеков А. Ш. Үздіксіз ізденіс жаңашылдыққа жетелейді / А. Ш. 
Орынбеков; әңг. Н. Мералы // Білімді ел = Образованная страна. – 2021. – 2 
наурыз. – 10 б. – Шымкент қаласындағы № 90 дарынды балаларға арналған 
мамандандырылған мектеп-гимназия директорымен қашықтан оқыту 
жайында сұхбаты. 

Панченко Г.Н. Білім саласындағы мониторинг: оқушының, мұғалімнің, 
ата-ананың «жан айқайын» қалай естиміз? / Г.Н. Панченко, И.А. Туркова // 
Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник 
руководителя образовательного учреждения. – 2021. – № 6. – 45–50 б. 

Садвақасова А. Қашықтан оқытудағы психологиялық қолдау / А. 
Садвақасова және т.б. // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – 16 
маусым. – 10 б. – Нұр – Сұлтан қаласындағы «Nur-Orda» мектеп-лицейінің 
жаңа технологиялық тәсілдері қолдана отырып, қашықтықтан білім беруі. 

Садыкова Г. Қашықтан оқытудың мүмкіндіктері / Г. Садыкова // 
Білімді ел = Образованная страна. – 2021. – 6 шілде. – 16 б. 

Сәрсенбиева Г. Қашықтықтан оқыту сәтті өтуде / Г. Сәрсенбиева // XXI 
ғасыр мектебі. – 2020. – № 3-4. – 25–26 б. – Алматы қаласының № 198 ЖББ 
мектептегі қашықтан оқыту жұмысы жайлы. 

Тоқтаржанқызы Ә. Қашықтан оқыту: жаңа меже, нәтижелі талпыныс / 
Ә. Тоқтаржанқызы // Тәрбие құралы. – 2020. – № 3. – 32–33 б. – Алматы 
қаласының № 84 жалпы білім беретін мектеп мұғалімінің тәжірибесінен. 

Тулбакан Е. Карантинді де кәдеге жаратуға болады / Е. Тулбакан // 
Egemen Qazaqstan. – 2020. – 10 желтоқсан. – 8 б. – Нұр-Сұлтан қаласының № 
4 мектеп - гимназиясыеың оқушыларды қашықтан оқытуы. 

Хасенова М. Ж. Жұмыла көтерген жүк жеңіл / М. Ж. Хасенова // 
Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. – 2020. – № 2-3. – 9 б. – 
Алматы қаласындағы № 44 мектеп-гимназия төтенше жағдайға байланысты 
қашықтықтан білім беруі. 

Шығыс қашықтықтан оқыту қалай жүруде? // Қала&дала. – 2020. – 11 
қыркүйек. – 15 б. – Шығыс Қазақстан облысындағы мектептердің қашықтан 
оқытуы жайлы. 

Шотбайқызы А. Бірқатар сыныптар штаттық режимде оқытылады / А. 
Шотбайқызы // Egemen Qazaqstan. – 2020. – 18 қараша. – 3 б. – Елдегі 
коронавирустық инфекцияға орай 1-тоқсанды қашықтан және дәстүрлі 
форматта оқығаны, оның тоқсандық жиынтық бағалауы, 2 - тоқсанды 300 
оқушыны құрайтын мектептер дәстүрлі форматта оқитыны жайлы. 
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Ауыл мектебі. Шағын кешенді мектеп 
 
Балалар қауіпсіздігі – бақылауда // Заң газеті. – 2020. – 25 желтоқсан. – 

4 б. – Коронавирус инфекциясының таралуына байланысты Алматы облысы, 
Қарасай ауданы, Іргелі ауылы мектебінің қашықтан оқытуы. 

Доғалова Қ. Ауыл жағдайында жүзеге асуы / Қ. Доғалова // Білімді ел = 
Образованная страна. – 2020. – 7 шілде. – 14 б. – Алматы облысы, Ұйғыр 
ауданының Сүмбе орта мектебінің қашықтан оқытуы. 

Жакаева А. Шағын жинақты мектеп жағдайында қашықтықтан оқыту 
ерекшеліктері / А. Жакаева // Қазақ тілі мен әдебиеті орта мектепте. – 2020. – 
№ 6. – 16–17 б. 

Зарипова Ш. Ауыл жағдайындағы тәжірибе / Ш. Зарипова // Білімді ел 
= Образованная страна. – 2020. – 23 маусым. – 10 б. – Алматы облыстық 
білім беруді дамыту орталығының инновация және эксперимент бойыша 
әдіскері Д. Е. Ешкенов қашықтықтан білім беруде кемшіліктер мен 
артықшылығы жайында түсіндіруі. 

Куанаева Р. Шағын жинақталған мектепте / Р. Куанаева, Г. 
Тастайбекова // Біілімді ел = Образованная страна. – 2020. – 16 маусым. – 14 
б. – Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Григорьев мектебінің 
қашықтықтан оқытуы. 

Қасым А. Қашықтан оқыту қашықтағы ауылдарға қиын тиіп тұр / А. 
Қасым // Egemen Qazaqstan. – 2020. – 31 наурыз. – 5 б. – Шығыс Қазақстан 
облысының ауылдарында интернет желісінің нашар жұмыс істеуіне 
байланысты қашықтан оқыту деңгейінің жағдайы жайлы. 

Орманбекова Л. Мектепте жаңаша білім беру ерекшеліктері / Л. 
Орманбекова // Үш қоңыр. – 2020. – 12 маусым. – 3 б. – Шағын кешенді 
мектептердің үш түрі болады, шағын кешенді мектептердің басты мәселесі - 
біріктірілген сыныптарда жұмыс істейтін әмбебап педагог мамандардың 
аздығы, төтенше жағдай кезінде қашықтан оқытуда АКТ құзіреттілігінің 
төмендігі, интернет желісінің әлсіздігі жайлы. 

Пиржанова А. З. Шалғайдағы ауылдарда қашықтықтан оқытудың 
ұйымдастыру / А. З. Пиржанова // Педагогикалық альманах. – 2015. – № 6. – 
24–26 б. 

Рыспаева Р.Г. Шағын жинақтық мектептерде онлайн-сервистер арқылы 
оқушылармен және олардың ата-аналарымен қашықтықтан өзара іс-әрекет 
жұмыс жасау / Р. Г. Рыспаева // Открытая школа. – 2021. – № 3. – 54-55 б. 

 
Балалар қоғамдық ұйымдары 

 
Дауылбаева А. Үйірменің үйретері көп / А. Дауылбаева // Almaty 

aqshamy. – 2021. – 20 ақпан. – 4 б. – Алматы қаласындағы № 7 оқушылар 
үйінің қашықтан жұмыс жүргізуі. 
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Ескендір Р. Үйірмелер үнсіз қалмайды / Р. Ескендір //Almaty aqshamy. – 
2021. – 12 қаңтар. – 10 б. – Қашықтан оқыту кезінде «Оқушылар сарайының» 
жұмысы жайлы. 

Удаева Ш. К. «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы 
қатарына қабылдай / Ш. К. Удаева // Бастауыш мектеп. – 2020. – № 11–12. – 
44–45 б. – Салтанатты онлайн қабылдау рәсімі. 

 
Мектеп-интернат 

 
Аманов Н. Қашықтықтан оқыту – жаңа мүмкіндіктер / Н. Аманов // 

Қазақстан мектебі. – 2020. – № 6. – 24-26 б. – М. Құсайынов атындағы 
Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп – 
интернаттың қашықтықтан оқытуы. 

Джулаева Б. Шын Хакім, сөзің асылбаға жетпес / Б. Джулаева // 
Қазақстан мектебі. – 2020. – № 6. – 37-39 б. – М. Құсайынов атындағы 
Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-
интернатында ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай онлайн 
марафон өткізуі.  

Есбусинова А. Қашықтықтан оқыту: мектеп-интернат және интернет – 
платформа / А. Есбусинова // Қазақстан мектебі. – 2020. – № 6. – 33-36 б. – М. 
Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған 
мамандандырылған мектеп-интернаттың қашықтықтан оқыту процесі жайлы. 

Ескендір Р. «Интернатта оқып жүр...» / Р. Ескендір // Almaty aqshamy. – 
2021. – 22 сәуір. – 7 б. – Алматыдағы № 17 мектеп-интернат оқушыларына 
қашықтан білім беруі жайлы. 

Найманова Ж.Т. Қашықтықтан оқыту барысында ата-аналарға 
психологиялық көмек көрсету / Ж.Т. Найманова // Қызықты психология. – 
2021. – № 2. – 5-6 б. – Қашықтан оқыту кезінде Қызылорда қаласындағы Ж.Б. 
Сейтқұлұлы атындағы олимпиадалық резервтің облыстық 
мамандандырылған мектеп-интернат колледжінің педагог-психологы 
оқушылардың ата-аналарына психологиялық көмек көрсетуі. 

 
Мектепте пән сабақтарын оқыту әдісі 

 
Марченко Е. Табысты кері байланыс / Е. Марченко // Білімді ел = 

Образованная страна. – 2020. – 26 мамыр. – 8 б. – Оқыту сынып бөлмесінде 
немесе қашықтықтан болса да кері байланыстың құндылығы жайында. 

 
Қазақ тілі 

 
Айтбаева Б. М. Қазақ тілін қашықтықтан оқытудың тиімділігі / Б. М. 

Айтбаева // Қазақ тілі және әдебиеті: әдістеме. – 2019. – № 3–4. – 23–26 б. 
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Айтбаева Б. М. Қазақ тілін қашықтықтан оқытудың теориялық 
аспектілері / Б. М. Айтбаева // ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. – 
2012. – № 4. – 146–148 б. 

Бисалиева А.Ж. Қашықтықтан оқыту режимінде қазақ тілі сабақтарын 
ұйымдастыру және өткізу / А.Ж. Бисалиева // Дефектология. – 2021. – № 6. – 
10 б. 

Зәкариянова С.З. Қашықтан оқыту барысында қазақ тілі сабағында 
қолданылатын тиімді тәсілдер / С.З. Зәкариянова // 12 жылдық білім беру = 
12-летнее образование. – 2021. – № 2. – 63-67 б. 

Масақова Г. А. Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытуда ақпараттық 
технологиялардың тиімділігі / Г. А. Масақова, Б. М. Айтбаева // Қарағанды 
университетінің хабаршысы. Филология сериясы = Вестник Карагандинского 
университета. Сер. Филология. – 2015. – № 3. – 114–120 б.  

Мұратбекова А. Қазақ тілін қашықтықтан оқытудың кейбір 
ерекшеліктері / А. Мұратбекова, З. Советова // Ұлағат. – 2014. – № 3. – 39–47 
б.  

Рахышын К.Б. Онлайн оқыту кезіндегі оқушылардың қазақ тілі пәніне 
деген қызығушылықтарын ойын түрінде ояту/ К.Б. Рахышын // Елордалық 
білім. – 2022. – 25 наурыз. – 10 б. 

 
Қазақ тілі орыс мектептерінде 

 
Ибраева Г. Н. Қашықтықтан оқыту жағдайында оқушылардың тілдік 

дағдыларын дамыту жолдары / Г. Н. Ибраева, Н. М. Утеева // Әдіскер = 
Методист. – 2021. – № 1. – 4–5 б. – Орыс сыныптарында жүргізілетін қазақ 
тілі мен қазақ әдебиеті сабақтарында қолданылатын интербелсенді әдіс-
тәсілдерді пайдалану арқылы оқушылардың білімге деген қызығушылығын 
арттыру. 

 
Шетел тілі 

 
Акбарова Р. Ағылшын тілін оңтайлы үйренудің кілті / Р. Акбарова // 

Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – 1 желтоқсан. – 20 б. – Қашықтан 
оқыту кезінде ағылшын тілін синхронды оқыту. 

Әбдіқожа Н. Пандемия білімнің болашағын өзгертуде (шет тілі пәні 
негізінде) / Н. Әбдіқожа //  Республика ұстаздары. – 2021. – № 13-15. – 4-5 б. 

Бердешова Ы. Н. Шет тілін оқыту барысындағы дистанциялық 
оқытудың әдіс-тәсілдері / Ы. Н. Бердешова // Білім = Образование. – 2009. – 
№ 5. – 46 б. 

Джамбаева Ж. Т. Ағылшын тілі сабағында қашықтықтан оқытуды 
тиімді ұйымдастырудың кейбір жолдары / Ж. Т. Джамбаева // Ағылшын тілі 
бастауышта = Английский язык в начальной школе. – 2021. – № 1. – 7– 8 б.; 
№ 4. – 7–8 б.; Мұғалім шеберханасы = Мастерская учителя. – 2021. – № 2. – 
4–5 б. 
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Дүйсебаева А. А. Ағылшын тілін қашықтықтан оқытудың тиімді әдіс-
тәсілдері / А. А. Дүйсебаева // Педагог. – 2020. – № 6. – 31–33 б. 

Каримова И. Білім берудің жаңа үрдісі / И. Каримова // Қазақстан 
мұғалімі. – 2021. – 23 ақпан. – 6 б. – Ағылшын тілі сабағын қашықтан оқыту. 
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шеберханасы = Мастерская учителя. – 2020. – № 5–6. – 4–5 б. 

Қонысбаева С. И. Қашықтықтан оқытудың ерекшелігі / С. И. 
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Тұрдалиева // Шетел тілін оқыту әдістемесі = Методика обучения 
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и проблемы антропосферы. – 2015. – № 2. – 175–179 б.  
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Талқанбаева Г.Е ҚР ЖОО студенттері мен мектеп оқушыларын 
қашықтықтан оқытуға арналған химия пәнін оқытуда қолданылатын АКТ 
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образования: международная научная конференция (21 дек. 2001 г.). – 
Астана, 2001. – С. 56–59. 

Султанбаева Г.С. Мультимедийные технологии будущего: перспективы 
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Қоғамдық сананы жаңғыртудағы жоғары оқу орнының рөлі: Университет 4.0 
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– Т. 3. – С. 167–171. 

Унембаева А.Н. Педагогические технологии дистанционного обучения 
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Государственный язык 
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73.  

Мовкебаева З.А. Анализ зарубежного опыта дистанционного обучения 
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2020. – 1 июня. – С. 14. – Самоизоляция на карантине стала испытанием не 
только для взрослых, но и для детей. Малыши и подростки долгое время 
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занятия перешли в виртуальную реальность. Впрочем, радости из жизни не 
ушли... (планета: Израиль, Великобритания, Франция, Италия, Россия). 
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Вестник КазНПУ им. Абая. Сер. Педагогические науки. – 2016. – № 2. – С. 
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Азизова М. Проверку дистанционным обучением учебные заведения 
выдержали / М. Азизова // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – № 17. 
–С. 5. – Интервью с Зейнеп Махсутовой, руководителем Департамента по 
обеспечению качества в сфере образования ВКО.  

Аймагамбетова А.К. Система образования Казахстана в условиях 
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 Акбалаева Ш. МОН РК: Приказ для исполнения / Ш. Акбалаева // 
Вечерняя Астана. – 2020. – 17 марта (№ 31). – С. 3. – Министр образования и 
науки РК А. Аймагамбетов опубликовал на своей странице в Facebook пост о 
мерах, предпринимаемых ведомством, в условиях объявленного в стране 
чрезвычайного положения. МОН РК направило в подведомственные 
учреждения образования приказ для исполнения, где даны поручения о 
деятельности организаций – детсадов, школ, внешкольных организаций, 
колледжей, вузов – в условиях ЧП. 

Акбалаева Ш. Образование: как закончим учебный год? / Ш. Акбалаева 
// Вечерняя Астана. – 2020.– 5 мая (№ 51-52) – С. 4. – Когда завершится 
учебный год в школах, возможно ли дистанционное ЕНТ, отменят ли сессии 
в вузах и откроются ли детские сады – министр образования и науки РК А. 
Аймагамбетов ответил на вопросы казахстанцев. 

 Акбалаева Ш. Школа: «дежурят» первоклашки / Ш. Акбалаева // 
Вечерняя Астана. – 2020. – 16 июля (№ 83). – С. 1, 7. – На заседании 
Правительства принято решение: первую четверть нового учебного года 



99 
 

казахстанские школьники начнут учиться дистанционно, за исключением 
дежурных первых классов. 

Вержбицкая Н. Учёба в безопасном формате / Н. Вержбицкая // 
Вечерний Алматы. – 2020. – 10 окт. (№ 120). – С. 3. Об организации учебного 
процесса в новом учебном году рассказал зам. руководителя Управления 
образования г. Алматы К. Жуманов.  

Главные ориентиры системы образования Казахстана // 12-жылдық 
білім беру = 12-летнее образование. – 2020. – № 1. – С. 3-7. – Интервью с 
Президентом Национальной академии образования им. И. Алтынсарина Ж.О. 
Жилбаевым; интервью вела Б. Т. Каримова.  

Давыдова О. Будет непросто / О. Давыдова // Литер. – 2020. –– 7 апр. 
(№ 49). – С. 1. – С 6 апреля школьники начали четвертую четверть. Педагоги 
отправляют задания через специализированные сетевые ресурсы, 
дополнительно на нескольких каналах транслируются уроки. Свою оценку 
дистанционному формату обучения поставил Министр МОН РК Асхат 
Аймагамбетов.  

2020 год: чему научил, чем запомнится // Білімді ел = Образованная 
страна. – 2020. – 29 дек. (№ 49). – С. 1-2. – Дистанционное обучение, переход 
миллионов школьников и студентов на электронные образовательные 
платформы, повышение зарплаты учителям, сокращение ненужных отчетов, 
аттестация педагогов, увеличение стипендии студентам, разработка «Әліппе» 
– этот год был полон новостей в сфере образования. На брифинге в СЦК 
Министр образования и науки РК А. Аймагамбетов подвел главные итоги 
года и ответил на вопросы.  

Жумабаева С.У. Информационно-коммуникативные технологии в 
обучении как средство достижения качества образования / С.У. Жумабаева 
// Вестник образования. – 2017. – № 4. – С. 28. 

Иванилова А. Виртуальное образование / А. Иванилова // Новое 
поколение. – 2020. – 11 сент. – С. 3. – У депутатов накопилось немало 
вопросов к Министерству образования и науки. Более того, они требуют 
вернуться к традиционному формату обучения при соблюдении строгих 
санитарных норм, поскольку учеба онлайн приводит к снижению качества 
образования и эффективности обучения.  

Иванилова А. Тестирование системы / А. Иванилова // Новое 
поколение. – 2020. – 3 сент. – С. 2. – Пока учащиеся в течение первой 
четверти продолжат осваивать дистанционное образование, Правительство 
РК будет готовиться к тому, чтобы все вернулись за школьные парты. 

Искакова Б. Школьная стратегия / Б. Искакова // Новое поколение. – 
2020. – 6 авг. – С.1. – На недавнем заседании Правительства РК, 
посвященном подготовке к началу нового – 2020/21 учебного года, главный 
педагог страны Асхат Аймагамбетов заявил, что первая четверть нового 
учебного года будет проходить в дистанционном формате.  

Казанцева Т. Образование в Казахстане: акцент на качество / Т. 
Казанцева // Литер. – 2020. – 25 дек. – С. 6. – Требования к качеству 
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преподавания в казахстанских вузах повышаются. О том, как Министерство 
образования и науки РК выполняет поручения Главы государства, рассказал 
глава ведомства Асхат Аймагамбетов на онлайн - брифинге в СЦК. 

Казанцева Т. Учителям и врачам – все условия / Т. Казанцева // Литер. – 
2021. – 9 янв. – С. 4. – В непростых условиях работают казахстанские 
учителя в условиях пандемии. Государство делает все возможное для 
повышения статуса педагогов, и вот с 1 января 2021 года зарплата школьных 
учителей повысилась на 25%. 

Казанцева Т. Формат учебы – на выбор / Т. Казанцева // Литер. – 2021. 
–3 марта. – С. 3. – Ученикам 1-5 классов общеобразовательных школ и 1-7 
классов международных школ с 1 марта разрешили обучаться в 
комбинированном формате. О том, как это будет происходить, говорили 
спикеры на площадке СЦК (г. Нур-Султан). 

Кичатая Е. Сделать дистанционное образование качественным и 
доступным - наша общая задача / Е. Кичатая // Білімді ел = Образованная 
страна. – 2020.– 18 авг. (№ 31). – С. 20. 

Куттыбаев Д. Учебный год начался, но есть вопросы / Д. Куттыбаев 
// Казахстанская правда. – 2020. – 10 сент. – С. 2. – Дистанционное обучение 
– вынужденный формат, и МОН будет стараться возобновить работу в 
штатном режиме всех организаций образования, как только это позволит 
санитарно - эпидемиологическая обстановка. 

Магжанов Н. Перенастройка системы образования в соответствии с 
мировыми трендами / Н. Магжанов // Литер. – 2021. – 3 фев. – С. 2. –
Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел очередное заседание Клуба 
молодых экспертов при Сенате, где обсудили проблемы казахстанского 
образования и науки.  

Меры вынужденные и необходимые // Современное образование. – 
2020. – № 4. – С. 19–21. – Беседа с председателем комитета дошкольного и 
среднего образования МОН РК М. Мелдебековой / вопросы задавал Антон 
Самсонов. 

Новые реалии требуют новых стратегических подходов // Білімді ел = 
Образованная страна. – 2020. – 18 авг. – С. 8. – Августовское совещание 
работников образования.  

Рыстина И. Импульс для развития науки и образования / И. Рыстина 
//Казахстанская правда. – 2020. – 10 сент. – С. 5. – Президент особо 
остановился на том, что в связи со сложившейся в мире ситуацией и 
переходом на дистанционное обучение сильно изменилось и его содержание, 
что отразилось на качестве. И это, наверное, одна из главных особенностей 
нынешнего Послания: в нем признаются ошибки, которые были допущены 
государством.  

Сыздыков А. Беседа с министром длиною в 4 часа / А. Сыздыков // 
Білімді ел = Образованная страна. – 2021. – 26 янв. (№ 40). – С. 1,3. –
Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов 
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встретился с представителями педагогической общественности, которые 
приехали из всех регионов страны.  

Сыздыков А. Брифинг МОН: каким будет новый учебный год? / А. 
Сыздыков // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – 1 сент. (№ 33). – С. 4. 
– В СЦК в ходе большого онлайн - брифинга Министр образования и науки 
Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов подробно рассказал, каким будет 
обучение с 1 сентября в школах, вузах, колледжах. В частности, ответил на 
вопросы, как будут организованы дистанционные уроки для школьников, 
насколько готовы к обучению дежурные классы.  

Сыздыков А. УМО непостижимо? / А. Сыздыков // Білімді ел = 
Образованная страна. – 2020. – 8 дек. – С. 3. – Насколько эффективно 
работают учебно-методические объединения по направлению 
«Педагогические науки» в условиях дистанционного обучения, рассмотрели 
на аппаратном совещании в МОН РК.  

Тулешова Г. Следуя образовательному императиву / Г. Тулешова 
//Казахстанская правда. – 2020. – 24 авг. (№ 159). – С. 1- 2. – На августовском 
совещании педагогов Управлениям образования поручено принять меры по 
обеспечению полной готовности к началу учебного года.  

Шаяхметова А. Дистанционное образование: плюсы и минусы, планы 
на будущее/А. Шаяхметова // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – 5 
мая (№ 17). – С. 8. – Центр модернизации образования акимата города Нур-
Султан ведет наблюдение за процессом внедрения дистанционного обучения, 
отслеживает возникающие проблемы.  

 
Непрерывное образование 

 
Аймагамбетов Е.Б. Необходимая составляющая национальной школы: 

Цифровые технологии в системе непрерывного образования / Е.Б. 
Аймагамбетов // Современное образование. – 2017. – № 1. – С. 34–36.  

Джусубалиева Д. Новые подходы к системе непрерывного образования 
через дистанционное обучение / Д. Джусубалиева, А. Есполова // Ізденіс. 
Гуманитарлық ғылымдар сериясы = Поиск. Сер. Гуманитарных наук. –2005. 
– № 1.– С. 231-235.  

Джусубалиева Д. Организация непрерывного профессионального 
образования с применением дистанционной формы обучения / Д. 
Джусубалиева, А. Есполова // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа 
Казахстана. – 2004. – № 2. – С. 106-109. 

Отарбаева Д.О. Дистанционное обучение как одна из перспективных и 
эффективных систем непрырывного профессионального образования / Д.О. 
Отарбаева // М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің хабаршысы = Вестник Западно-Казахстанского 
государственного университета им. М. Утемисова. – 2013.– № 1. – С. 124-
128.  
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Пфейфер Н.Э. Дистанционное обучение в структуре системы 
непрерывного образования РК / Н.Э. Пфейфер // Вестник инновационного 
Евразийского ун-та – 2004. – № 2. – С. 164-168.  

 
Дополнительное образование 

 
Бескорсая Е. Развитие с приставкой «Онлайн» дополнительного 

образования детей / Е. Бескорсая // Казахстанская правда. – 2020. – 25 сент. – 
С. 1,8. – Из-за карантинных ограничений во Всемирную паутину вынуждены 
были перейти и многочисленные творческие кружки, спортивные секции, 
организации дополнительного образования детей.  

Нурханова И.Н. Дистанционные конкурсы как одна из возможностей 
дополнительного образования детей / И.Н. Нурханова // Педагогическая 
наука и практика. – 2018. – № 1. – С. 52-55.  

Сыздыков А. Кружки и секции: какие новшества ожидаются в этом 
году? / А. Сыздыков // Білімді ел = Образованная страна. – 2021. – 26 янв. (№ 
4). – С. 6. – О ситуации с развитием кружков и секций в стране рассказала 
руководитель управления воспитательной работы и дополнительного 
образования комитета дошкольного и среднего образования МОН РК 
Гульмира Кульсариева.  

 
Дошкольное воспитание и образование 

 
Балдина И.В. Как организовать учебный практикум при дистанционном 

обучении. Готовый план / И.В. Балдина, В.Н. Трофимова // Білім беру 
ұйымының әдіскері = Методист организации образования. – 2020. – № 6. – С. 
88-91. – Представленный тематический план «Подготовка к пробной 
практике» вызовет интерес у студентов и воспитателей дошкольных 
учреждений.  

Виртуальный архив: систематизируйте материлы, чтобы 
демонстрировать опыт работы педагогов на дистанции. // Білім беру 
ұйымының әдіскері = Методист организации образования. – 2020. – № 11. – 
С. 54-59. – Развивать единое образовательное информационное пространство 
детского сада, вовлекать родителей в воспитательный образовательный 
процесс. Виртуальный архив позволит систематизировать материалы 
педагогов за период самоизоляции.  

Гадилова С.В. Роль художественной литературы в дистанционном 
обучении детей дошкольного возраста / С.В. Гадилова // Дошкольное 
воспитание и обучение. – 2020. – № 5. – С. 7-8. 

Давыдова О. Новая модель дошкольного воспитания / О. Давыдова // 
Литер. – 2021.– 12 марта. – С. 1,2. – Детей станут обучать через игру. 
Очередные реформы в образовательной сфере обсудили на заседании 
Правительства РК. Министерство образования и науки намерено 
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модернизировать отечественную систему образования. Какие грядут 
изменения, рассказал глава профильного ведомства А. Аймагамбетов.  

День открытых дверей: переходим на онлайн-формат // Білім беру 
ұйымының әдіскері = Методист организации образования. – 2020. – № 5. – С. 
58-63. – Дошкольное образование. Онлайн - встреча с родителями.  

Джакупова Ш. С. Республиканский семинар - тренинг по проблемам 
дистанционного обучения работников дошкольного воспитания и начального 
обучения / Ш.С. Джакупова // Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в 
образовании. – 2003. – № 1. – С. 152-154.  

Джакупова Ш. С. Республиканский семинар-тренинг по проблемам 
дистанционного обучения работников дошкольного воспитания и начального 
обучения / Ш.С. Джакупова // Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в 
образовании. – 2003. – № 1. – С. 152-154. 

Как организовать творческую группу по дистанционному 
взаимодействию с родителями. Положение и план // Білім беру ұйымының 
әдіскері = Методист организации образования. – 2020. – № 10. – С. 68-77. –
Деятельность творческой группы по дистанционному взаимодействию с 
родителями предусматривает разные формы работы: семинары - практикумы, 
диспуты, дискуссии, консультации, мастер - классы и т.п.  

Подобинская Л.В. Методы и формы организации образовательной 
деятельности детей старшего дошкольного возраста в условиях 
дистанционного обучения / Л.В. Подобинская // Открытая школа. – 2020. – № 
9. – С. 31–33.  

Шпигарь Н. Дистанционное обучение в дошкольном образовании / Н. 
Шпигарь // Білімді ел = Образованная страна. –2020. – 18 авг. (№ 31). – С. 17. 

 
Общеобразовательная школа. Педагогика школы. 

 
Алимбаева С.К. Проектирование модели дистанционного обучения в 

общеобразовательных школах Республики Казахстан / С.К. Алимбаева, Г.Б. 
Нұрадин // Абай атындағы ҚазҰПУ-дың хабаршысы. Педагогика ғылымдары 
сериясы = Вестник КазНПУ имени Абая. Сер. Педагогические науки. – 2020. 
– № 4. – С. 17-22.  

Байменшина А.А. Дистанционное образование в средней школе / А.А. 
Байменшина // Банки Казахстана. – 2020. – № 6. – С. 22-24. 

Бартощук О.Ю. Дистанционное обучение в школе: опыт и 
рекомендации / О.Ю. Бартощук // Білім беру мекемесі басшыларының 
анықтамалығы = Справочник руководителя образовательного учреждения. –
2020. – № 8.– С. 90-96. 

Белошниченко Е. Дистанционное обучение как способ реализации 
связей между формой и содержанием в системе межкурсовой методической 
работы в школе / Е. Белошниченко // Қазақстан мектебі. – 2011. – № 1. – С. 
25-29. 
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Вержбицкая Н. 1 сентября в новом формате / Н. Вержбицкая // 
Вечерний Алматы. – 2020. – 18 авг. (№ 96). – С. 4. – Как будет организован 
учебный процесс в Алматы в посткарантинный период? Откроют ли двери 
школы с 1 сентября, и какие формы обучения будут применяться? 

Вержбицкая Н. Уроки на дом / Н. Вержбицкая // Вечерний Алматы. –
2020. – 17 сент. (№ 110). – С. 19.  

Вержбицкая Н. Уроки нового времени / Н. Вержбицкая // Вечерний 
Алматы. – 2020. – 2 сент. (№ 103). – С. 9. – Как в Алматы стартовал 
школьный год: дежурные классы; дистанционное обучение. 

Ермакова Е. Школа на стриминге / Е. Ермакова // Казахстанская 
правда.– 2020. – 15 сент. – С. 7. – Переход на дистанционку многое 
переформатировал в процессе обучения, заставив педагогов искать новые 
способы связи с учениками (Костанайская область). 

Ермакова Е. Сели за виртуальные парты / Е. Ермакова // Казахстанская 
правда. – 2020. – 14 сент. (№ 174). – С. 10.  

Жилбаев Ж. Дистанционное обучение в среднем образовании: опыт и 
перспективы / Ж. Жилбаев // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – 25 
авг. – С. 4. 

Иванилова А. День знаний вне зданий / А. Иванилова // Новое 
поколение. – 2020. – 28 авг. (№ 95). – С. 1-3. – В этом году 1 сентября 
пройдет в новом формате. Все казахстанские школьники начнут учебный год 
онлайн. Правда, для учеников начальных классов сделали исключения.  

Избицкая В. Ақ жол/ В. Избицкая // Вечерний Алматы. – 26 мая (№ 61). 
– С.. – В первые в истории учебный для 267 000 учащихся 1-10 –х классов г. 
Алматы завершен в режиме онлайн. 

Иргалиева С. М. Опыт организации дистанционного обучения в 
школьном коллективе / С.М. Иргалиева // Открытая школа. – 2017. – № 8. – 
С. 14–16. 

Исаев А. Школьные коды чудесные / А. Исаев // Экспресс К. – 2020. –15 
июля (№ 127). – С. 2  

Испанова Н. Школа: перезагрузка / Н. Испанова // Казахстанская 
правда. – 2020. – 4 июня. – С. 8. – Работа в онлайн - режиме здорово 
экономит время и... бензин, особенно если речь идет о бесконечных 
собраниях и совещаниях, с долей юмора констатирует учитель физики 
Данияр Уалиев. (Петропавловск).  

Казанцева Т. В учебный год – онлайн: с 1 сентября все казахстанские 
школы продолжат обучение в дистанционном формате / Т. Казанцева // 
Литер. – 2020. – 15 июля ( № 102). – С. 2.  

Кондрук А.В. Использование различных платформ дистанционного 
обучения в образовательном процессе современной школы / А.В. Кондрук 
//Вестник «Өрлеу». – 2016. – № 1. – С. 100-103.  

Куттыбаев Д. Комбинированная четверть / Д. Куттыбаев / 
Казахстанская правда. – 2021. – 29 марта. – С. 3. – Формат обучения 
казахстанских школьников в четвертой четверти может меняться от 
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комбинированного до дистанционного, в зависимости от текущей 
эпидемиологической ситуации.  

Куттыбаев Д. Третья четверть, второй семестр / Д. Куттыбаев // 
Казахстанская правда. – 2021. – 13 янв. – С. 5. – В казахстанских школах 
началась третья учебная четверть, которая в нынешнем году продлится до 20 
марта.  

Мырзагалиева А. Дежурные по сентябрю / А. Мырзагалиева // 
Вечерний Алматы. – 2020. – 8 сент. (№ 106). – С. 4. – 29 1000 детей 19 000 
учителей – такова алматинская аудитория нового учебного года, который 
проходит в дистанционном формате.  

Несторова И.В. Дистанционное обучение в современной школе / И.В. 
Несторова // Открытая школа. – 2011.– № 5. – С. 6-7. – Возможности и 
перспективы дистанционного обучения.  

Нуралиева К. В ближайшем удалении / К. Нуралиева // Комсомольская 
правда Казахстан. – 2021. – 20-27 янв. – С. 11. – О том, как непросто началась 
третья четверть для старшеклассников. Ученики выпускных классов могут по 
желанию вернуться в офлайн - режим.  

Омарканова Н.С. С максимальной ответственностью / Н.С. Омарканова 
// Рудный Алтай. –2020. – 6 авг. – С. 4. – Если к четвертой четверти прошлого 
учебного года не успели подготовиться ни школы, ни ученики, то на этот раз 
все будет по - другому. Уверены в отделе образования г. Семея.  

Прибыловский М. Самый необычный выпускной / М. Прибыловский // 
Вечерний Алматы. – 2021. – 26 мая (№ 61). – С.2. – Пандемия внесла свои 
коррективы в школьную жизнь и в этом году последний звонок 1-10 –х 
классов прошел в дистанционнном формате. 

Сыздыкбаева Г. Педагогика новой формации / Г. Сыздыкбаева // 
Казахстанская правда. – 2013. – 5 дек. – С.9. – О мерах методик преподавания 
и развития онлайн-системы образования и создания региональных школьных 
центров.  

Тен Е. Вдалеке от школы, но не от знаний / Е. Тен // Корё ильбо. – 2020. 
– № 15 (24 апр.). – С. 8. 

Тен Е. С 1 сентября вновь на дистанционном обучении... /Е. Тен //Корё 
ильбо. – 2020. – № 33 (28 авг.). – С. 11.  

Тулешева Г. Пора в школу! / Г. Тулешева // Казахстанская правда. – 
2020. –1 сент. (№ 165). – С. 1, 3. – В 7 391 школах Казахстана будут 
обучаться более 3,3 млн. человек, в т.ч. в 1 классе более 396 тысяч детей. 500 
тысяч компьютеров переданы детям из социально уязвимых слоев населения.  

Цой Е. Учеба на карантине / Е. Цой // Вечерний Алматы. – 2020. – 21 
апр. (№ 46). – С. 11.  

Шайхынова А. Школа в облаках – не новая реальность / А. Шайхынова 
// Литер. – 2020. – 4 апр. (№ 53). – С. 6. – Пандемия заставила всех нас по-
новому посмотреть на дистанционное обучение. Как оказалось, некоторые 
школы уже давно практикуют дистанционное обучение и потому к новому 
вызову времени готовы во всоружии.  
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Шимырбаева Г. Дистанционка глазами выпускников дистанционное 
обучение обычной школе / Г. Шимырбаева // Казахстанская правда. – 2020.– 
10 июня. – С.5. – Последнюю четверть ученики выпускных классов 
заканчивали в непростых условиях. Многие отмечают, что домашний 
комфорт помог им подготовиться к ЕНТ, и все же, как выясняется, мало кто 
из ребят предпочел бы по доброй воле дистанционное обучение обычной 
школе.  

Шимырбаева Г. Дистанционное обучение: полет нормальный / Г. 
Шимырбаева // Казахстанская правда. – 2020.– 30 апр. (№ 83). – С. 7. – В 
казахстанских школах заканчивается первый месяц дистанционного 
обучения. По мнению учителей, плюсов в нем неожиданно оказалось больше, 
чем минусов.  

Шпаргалка нормативки, список обязательных документов и 6 
образцов для дистанционного обучения в 3-й четверти // Білім беру мекемесі 
басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 
образовательного учреждения. – 2021. – № 1. – С. 81-88. – Обучение на дому.  

 
Теория и методика воспитания 

 
Жумалиева З. Онлайн-уроки лучше не прогуливать / З. Жумалиева // 

Литер. – 2021. – 16 янв. – С. 7 – В интересах детей. О работе с детьми из 
неблагополучных семей во время пандемии рассказали представители 
акимата Петропавловска.  

Каракатова Г. С. Воспитательная работа на дистанционном обучении / 
Г.С. Каракатова // Педагогика маселелеры = Вопросы педагогики. – 2021. – 
№ 1. – С. 40-42. – О ряде трудностей в рамках организации воспитательной 
работы на расстоянии с помощью Интернет-сервисов.  

Мамбетова А.А. Что такое дистанционное обучение? / А.А. Мамбетова 
// Білім кілті = Ключ знаний. – 2021.– № 2. – С.33-34. – Как себя вести во 
время карантина? Довести до детей ситуацию COVID-19, напомнить меры 
предосторожности и соблюдение всех правил в этот период.  

Мажинбеков С. Воспитание он-лайн / С. Мажинбеков // Южный 
Казахстан. – 2020. – 29 апр. – С.3.  

Морозенко С. М. О проведении воспитательной работы в условиях 
дистанционного обучения / С. М. Морозенко // Открытая школа. – 2020. – № 
10. – С. 35. – Новый организационный этап учебно-воспитательной работы 
Костанайского колледжа.  

Утегалиева А. Обучая науке, не забываем о воспитании / А. Утегалиева 
// Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – 21 апр. (№ 15). – С. 7. – В 
рамках дистанционного образовательного процесса в Алматинском 
университете энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева продолжается и 
воспитательная работа, как его неотделимая и важная составляющая часть.  

Щеглов С. Г. Направления повышения эффективности воспитательной 
работы в условиях дистанционного обучения / С. Г. Щеглов // Открытая 
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школа – 2021. – № 4. – С. 35-36. – В рамках организации воспитательной 
работы на расстоянии, с помощью интернет-сервисов, возникает ряд 
трудностей... 

 
Одаренные дети 

 
Кинцель А.Е. Дистанционные методы работы с одаренными детьми / 

А.Е. Кинцель // Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник классного 
руководителя. – 2014. – № 8. – С. 77. – Эвристические формы обучения как 
одно из направлений реализации IT-технологий в учебной деятельности.  

Шонаева А. Дистанционные формы внеурочной деятельности как 
иновационное направление в работе с одаренными детьми / А. Шонаева // 
AHISKA. – 2019. – 24 мая (№ 21). – С. 11. – Международная газета «Ahıska-
Ахыска» является печатным изданием Турецкого этнокультурного центра в 
Казахстане и выходит под эгидой Ассамблеи народа Казахстана.  

 
Экологическое воспитание 

 
Ботабекова К. Экошкола равных возможностей / К. Ботабекова // 

Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – 12 июня (№ 2). – С. 15. – 
Развитие экологического воспитания. Во время дистанционного обучения 
школа-гимназия № 83 города Нур-Султан совместно с ТОО «Оператор РОП» 
провела республиканский вебинар «Добрая экошкола равных 
возможностей». 

Естаева Г. Спасательный круг для природы: подведены итоги 
областного дистанционного форума юных краеведов, экологов и 
натуралистов «Табиғатты аяла» / Г. Естаева // Рудный Алтай. – 2020. – 23 
июня. – С.4. 

Портнягина Н. Терра инкогнита за окном / Н. Портнягина // 
Казахстанская правда. – 2021. – 15 июля (№ 132). – С.1,7 – В конце мая 
Областной центр детско-юношеского туризма Западно-Казахстанской 
области организовал экологическую экспедицию школьников «Памятники 
природы» в дистанционном формате.  

 
Гражданское и правовое воспитание 

 
Абдукаримова З. Т. Понятийный аппарат в дистанционном обучении / 

З.Т. Абдукаримова // Экономика и право Казахстана.– 2010. – № 17. – С. 68. – 
Правовые аспекты.  

Ким Р. Вопросы правового регулирования дистанционного 
обучения / Р. Ким // Информационные телекоммуникационные сети. – 2006. – 
№ 5. – С.33-43. 

Мовкебаева З. А. Нормативно-правовые и психолого-педагогические 
основы дистанционного обучения студентов-инвалидов в вузе / З.А. 
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Мовкебаева // Қазақстанның ғылымы мен өмірі = Наука и жизнь Казахстана. 
– 2018. – № 5. – С.130-132. 

Чингаева Б.К. Нормативно-правовое регулирование обучения по 
дистанционным образовательным технологиям в Республике Казахстан / 
Б.К.Чингаева // Батыс Қазақстанның инженерлік ғылымы мен білімінің 
жаңалықтары = Новости инженерной науки и образования Западного 
Казахстана. – 2016. – № 2. – С. 138-141. 

 
Профориентация. Выбор профессии 

 
Дозорцева Т.И. Как организовать работу по профориентации учащихся 

в дистанционных условиях / Т.И. Дозорцева // Білім беру мекемесі 
басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 
образовательного учреждения. – 2021. – № 2. – С.81-85. – Одной из 
приоритетных задач современного образования в условиях модернизации 
является подготовка школьника к осознанному профессиональному выбору. 

Дозорцева Т.И. Организация профориентационной работы: до и во 
время ДОТ (дистанционных образовательных технологий) / Т.И. Дозорцева, 
И.С. Рябова // Открытая школа. – 2020. – № 5. – С. 24-26. 

 
Олимпиады. Конкурсы 

 
Жумалиева З. Школьный стартап / З. Жумалиева // Литер. – 2021. – 3 

марта. – С. 8. – Школьница из Петропавловска заняла 1 место на престижном 
международном конкурсе BucaImsefв Турции. (Дистанционные конкурсы).  

Пяртель К. Олимпиада начинается с детства / К. Пяртель 
//Казахстанская правда. – 2020. – 18 июня. – С. 12. – Празднование 
Международного олимпийского дня в Казахстане пройдет в дистанционном 
формате.  

Шулембаева Р. Вернуть героя домой / Р. Шулембаева //Казахстанская 
правда. – 2020. – 28 мая. – С. 12. – Первый международный дистанционный 
фестиваль IT-Stars-2020, организованный в поддержку развития 
интеллектуально-творческого потенциала учащихся. 

 
Экскурсионно-туристская и краеведческая работа. Школьные музеи 
 
Имангулова Т.В. Итоги открытых онлайн лекций по образовательной 

программе «Туризм» / Т.В. Имнгулова, М.Н. Абдикаримова, Л.С. Рузанов // 
География в школах и вузах Казахстана. – 2020. – № 2. – 59-60.  

Раструбина Н.Н. Виртуальный школьный музей как инновационная 
форма патриотического воспитания / Н.Н. Раструбина // Оқу-инновациялық 
технологиялар = Учебно-инновационные технологии. – 2020. – № 6. – С. 38-
39. 
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Сыздыков А. Детско-юношеский туризм: учиться на свежем воздухе / 
А. Сыздыков // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – 21 апр. (№ 15). – 
С. 11. – Грани образования. О тематическом вебинаре, организованном АО 
«НК "Kazakh Tourism». 

 
Организация отдыха и досуга школьников  

 
Тулешева Г. Впереди – каникулы! / Г. Тулешева // Казахстанская 

правда. – 2020. – 26 мая. – С. 1–2. Для казахстанских школьников вчера 
последний звонок прозвенел впервые в режиме онлайн. Глава государства 
поздравил казахстанских выпускников с окончанием школы и 
выразилблагодарность педагогам.  

 
Дидактика  

 
Джусубалиева Д.М. Дидактические средства дистанционного обучения: 

проблемы и перспективы / Д.М. Джусубалиева, А.Е. Мамбетказиев, А.К. 
Мынбаева и др. // Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы. Педагогика 
ғылымдары сериясы = Вестник КазНПУ имени Абая. Сер. Педагогические 
науки. – 2020. – № 2. – С. 95-103. 

МынбаеваА. К. Вопросы информатизации образования и современная 
дидактика / А. К. Мынбаева // Вестник Академии Педагогических Наук 
Казахстана. – 2015. – № 2. – С. 26-33.  

 
Программа «Самопознание» 

 
Видеоуроки - связь от сердца к сердцу: преодолевая дистанцию //Өзін-

өзі тану kz  = Самопознание kz. – 2020. – № 10. – С. 28-31. – Предлагаются 
интервью учителей самопознания, вместе с нами прошедших все этапы 
сложного процесса создания видеоуроков. Ответы учителей относительно их 
личного опыта участия в съемках видеоуроков. 

II Казахстанские родительские чтения «Каждый ребенок – это 
микрокосмос, вселенная...» //Өзін-өзі тану KZ =  Самопознание KZ. – 2021. – 
№ 12. – С. 38-42. – Прошли 10 декабря в дистанционном формате на 
платформе ZOOM. 

Рудькова Т.В. Новая педагогическая реальность – новые решения / Т.В. 
Рудькова // Өзін-өзі тану kz  = Самопознание kz. – 2020. – № 5. – С. 5-7.  

Сагимбаева Г.У. Применение стратегий чтения на уроках самопознания 
/Г.У. Сагимбаева //Өзін - өзі тану  kz = Самопознание  kz. – 2020. – № 10. – С. 
77-82. – Предлагаются интервью учителей самопознания, вместе с нами 
прошедших все этапы сложного процесса создания видеоуроков. Ответы 
учителей относительно их личного опыта участия в съемках видеуроков.  
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Средства обучения. Учебники. Учебные пособия 
 

Абдукадыров А.А. Электронные учебники в системе дистанционного 
образования / А.А. Абдукадыров, М.Ю. Эшназарова // Педагогика және 
психология. – 2010. – № 4. – С.184-187.  

Абенова А. А. «Палочка - выручалочка» / Г. Абенова // Білімді ел = 
Образованная страна. – 2020. – 7 апр. – С. 3. – Платформа электронных 
учебников opiq.kz. 

Ажыманбетова Г. И. Организация дистанционного обучения с 
использованием электронного компьютерного учебника / Г.И. 
Ажыманбетова // Абай атындағы ҚазҰПУ-дың хабаршысы. Бастауыш мектеп 
және дене мәдениеті сериясы = Вестник КазНПУ им. Абая. Сер. Начальная 
школа и физическая культура. – 2012. – № 3 (34). – С. 19-24. 

Джилкишинова М. Шуга Баспакова: «Наша цель - выпускать 
достойные учебники, по которым будет учиться не одно поколение 
казахстанцев» / М. Джилкишинова // Білімді ел = Образованная страна. – 
2020. – 29 дек. (№ 49). – С. 8. – Несмотря на то, что главным событием 
уходящего года стали пандемия и связанное с ней дистанционное обучение, 
когда на смену традиционным урокам пришли онлайн-занятия, книжные 
издательства продолжают выпускать учебники и другую учебную 
литературу. Интервью главного редактора издательства «Мектеп» Шуги 
Баспаковой.  

Искакова А.Б. К проблеме моделирования интерактивного 
электронного учебника / А.Б. Искакова // Вестник ун-та «Кайнар». – 2005. – 
№3/1. – С. 94-97.  

Как электронные учебники opig.kz помогают дистанционному 
образованию // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – 28 апр. (№ 16). – 
С. 3. 

Кондратьев И. В. Слайд - схема как интегративная модель в реализации 
системного подхода к представлению учебно-методического материала / И. 
Кондратьев, Р.С. Абдрахманов // Казахстанның ғылымы мен өмірі = Наука и 
жизнь Казахстана. – 2018. – № 6. – С. 49-53.  

Лутфиллаев М. Создание учебной литературы для инклюзивного 
образования на основе компьютерных имитационных моделей / М. 
Лутфиллаев, Р. Эшимов // Новости науки Казахстана. – 2019. – № 1. – С. 34-
44.  

Махметова А. М. Методы организации учебного процесса с 
использованием электронных учебников / А.М. Махметова, А.У. 
Бактыгалиева // Абай атындағы ҚазҰПУ-дың хабаршысы. Физика-
математика сериясы – Вестник КазНПУ им. Абая Сер. Физико-
математические науки. –2018. – № 1. – С. 292- 296.  

Особенности использования электронных учебников // Білім беру 
мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 
образовательного учреждения. – 2018. – № 10.– С. 70. 



111 
 

Сейлхан А.С. К вопросу разработки электронных учебных пособий для 
дистанционного обучения / А.С. Сейлхан, Ж.Д. Алимкулова // Абай 
атындағы ҚазҰПУ-дың хабаршысы. Жаратылыстану - география ғылымдары 
сериясы = Вестник КазНПУ им. Абая. Сер. Естественно-географические 
науки. – 2014. – № 1. – С. 88-91. 

Туркин А.А. Создание электронного учебного пособия по «Adobe 
photoshop» / А.А. Туркин. // Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в 
образовании. – 2011. – № 4. – С. 93-96.  

Шаханова Г.А. Организация структуры учебного материала при 
дистанционной технологии обучения / Г.А. Шаханова // Образование и 
современность. – 2010. – № 1. – С. 33.  

 
Процесс обучения. Новые технологии обучения 

 
Абельдинов Е.С. Роль образовательного фактора в системе новых 

информационных технологий / Е.С. Абельдинов // Торайгыров атындағы 
ПМУ-дың хабаршысы = Вестник ПГУ им. С. Торайгырова. Сер. 
Экономическая. – 2005. – № 4. – С.7-17.  

Аджанова, Б. Дистанционное обучение и компьютерные обучающие 
программы / Б.Аджанова // Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы = 
Поиск. Сер. Гуманитарных наук. – 2005. – № 2. – С. 324-236. 

Алдошина Н.И. Педагогическая технология электронного обучения в 
условиях информационно - образовательной среды / Н.И. Алдошина, Т.Д. 
Левченко // Открытая школа. – 2015. – № 9. – С. 55. 

Алиханова Р.А. Гаджеты в образовании: особенности использования, 
преимущества и недостатки / Р.А. Алиханова // Открытая школа. – 2020. – № 
2. – С. 11-13. 

Аренова А. Проблемы сетевых технологий в образовательной среде / А. 
Аренова // Қазақстан Жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. – 2003. – 
№ 2. – C.70-73. 

Бейсенбаева Ж.Т. Возможности применения дистанционных 
технологий для обучения и контроля знаний в дистанционном обучении / 
Ж.Т. Бейсенбаева // 12 жылдық білім беру = 12-летнее образование. – 2020. – 
№ 4. – С. 56–58. 

Бердалиева Т.К. IT - технологии в информационно - образовательном 
пространстве / Т.К. Бердалиева, Б.М. Кайбалдиева, Ш.С. Куанышбаева и др. 
// Абай атындағы ҚазҰПУ-дың хабаршысы. Филология ғылымдары сериясы 
= Вестник КазНПУ имени Абая. Сер. Филологические науки. – 2016. – № 2. – 
С. 197-201. 

Бидайбеков Е. Новые информационные технологии и системы 
мультимедиа образовательного процесса / Е.Ы. Бидайбеков, Н.И. Тукенова. // 
Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. – 2009. – № 1. – С. 45-47.  
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Джамалова Ш.А. Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании / Ш.А. Джамалова // Колледж: кәсіби білім беру = 
Профессиональное обучение. – 2018. – № 5. – С. 33. 

Жанаева Ж.О. Дистанционное обучение как одна из форм организации 
учебного процесса / Ж.О. Жанаева // 12 жылдық білім беру = 12-летнее 
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Казахстанская правда. – 2003. – 31 окт. – С. 2. 

Широбокова М.В. Перспективы дистанционного процесса обучения в 
Казахстане / М.В. Широбокова // Қостанай дарыны. – 2020. – № 3. – С. 152-
154.  

Широкова Л. Н. Дистанционное обучение в современных условиях / 
Л.Н. Широкова  // Экономика и право Казахстана.– 2011.– № 7.–С. 52.  

  
Технология дистанционного обучения  

 
Абдрахманова А.Ж. Особенности дистанционных образовательных 

технологий / А.Ж. Абдрахманова // Орта мектеп жаршысы = Вестник средней 
школы. – 2013. – № 4. – С. 3. 

Баймухамедов М.Ф. Характеристика применяемых технологий 
дистанционного обучения / М.Ф. Баймухамедов, Ш.Ж. Тажиева // З. 
Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік - техникалық ун-ті. Техникалық 
ғылымдар хабаршысы = Вестник технических наук Костанайского 
социально-технического университета имени З. Алдамжар. Сер. Технические 
науки. – 2020. – № 1. – С. 5-14.  

Белькова С.А. Сущность технологии дистанционного обучения / С.А. 
Белькова // Абай атындағы ҚазҰПУ-дың хабаршысы. Бастауыш мектеп және 
дене мәдениеті сериясы = Вестник КазНПУ им. Абая. Сер. Начальная школа 
и физическая культура. – 2007. – № 4. – С. 66-70.  

Возняк О. А. «Дистанционное обучение» или «дистанционные 
технологии»: современные требования к образованию / О. А. Возняк, Е. А. 
Шаяхметова // Құқық және мемлекет = Право и государство = Law and state. –
2017. – № 3/4. – С. 38-47. 

Гафарова Э.Ф. Опыт внедрения дистанционных образовательных 
технологий в Казахстане / Э.Ф. Гафарова // Педагогика мәселелері = Вопросы 
педагогики. – 2017. – № 3. – С. 38. 

Елембаев Ж.С. Дистанционно-образовательные технологии / Ж.С. 
Елембаев // Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно-инновационные 
технологии. – 2016. – № 1. – С. 57. 

Жанбулатов Д.М. Технологии модульного и дистанционного обучения 
/ Д.М. Жанбулатов // Радиоэлектроника және байланыс әскери - инженерлік 
институтының ғылыми еңбектері = Научные труды Военно-инженерного 
института радиоэлектроники и связи. – 2018. – № 4. – С. 21-27.  

Жузбаев С.С. Проблемы развития инновационной технологии 
дистанционного обучения / С. С. Жузбаев // Образование и современность. – 
2010. – № 1. – С. 21.  
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Полывянная Н. В. Открытые технологии в актуальном дистанционном 
онлайн-обучении, взгляд со стороны обучающихся / Н.В. Полывянная // 
Современное образование в школе, колледже и ВУЗе. – 2020. – № 5. – С. 27-
29. 

Толымбек А. Дистанционное обучение как новая образовательная 
технология и этапы его организации / А. Толымбек, Г. Ибраева, А. Хаджиева 
и др. // С. Асфендияров атындығы ҚазҰМУ-нің Хабаршысы = Вестник 
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова. – 2013. – № 5(2). – С. 79-82.  

Туякова Б.С. Дистанционные образовательные технологии / Б.С. 
Туякова // Тренер - Education. – 2018. – № 3. – С. 108-111.  

Хавронская М.А. Проблематика построения курса дисциплины при 
дистанционной образовательной технологии / М.А. Хавронская, А.А. 
Искакбаева // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. – 2020. 
– № 1. – С. 111-114. 

Чуркина Т. Методическое сопровождение учебного процесса с 
применением дистанционных технологий /Т. Чуркина //Открытая школа. – 
2020. – № 10. – С. 40-41. 

 
Обратная связь в дистанционном формате 

 
Дозорцева Т.И. Эффективность использования обратной связи при 

онлайн – обучении  / Т. Дозорцева // Открытая школа. – 2020. – № 5. – С. 19-
21.  

Козыбаев Е.  Есть обратная связь / Е. Козыбаев, Ху-Вен-Цен // Астана. – 
2014.– № 1. – С.96-97. – О дистанционном обучении. 

Мешелова Р. Ж. Инструкция, как обеспечить эффективную обратную 
связь при дистанционном формате /Р.Ж. Мешелова //Білім беру ұйымының 
әдіскері = Методист организации образования.– 2020. – № 10. – С. 78-84. –
Обратная связь между от ученика к учителю, какие возможности 
образовательных платформ использовать при этом.  

Нургалиев М. Дистанционное взаимодействие / М. Нургалиев // 
Юридическая газета. – 2012. – 17 янв. 

Пустовалова, Л. П. Оценивание и обратная связь в формате 
дистанционного обучения / Л. П. Пустовалова, А. А.Жулдаспаева // Открытая 
школа. – 2021. – № 3. – С. 16–18. – Эффективная обратная связь включает в 
себя функции контроля и оценки, коррекции знаний, мотивации, развития 
навыков, закрепление пройденного, формирование ответственности 
учащегося. Даны рекомендации учителям.  

Станишевская Г.А. Эффективность использования обратной связи при 
онлайн-обучении / Г.А. Станишевская // Открытая школа. – 2020. – № 5. – С. 
19-21. – Обратная связь — это комментарий (объяснение) того, с чем ученик 
справляется успешно и над чем ему еще следует поработать.  
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Программированное обучение. Интернет 
 

Айсина Э.Е. Обучение на основе облачной платформы Google 
Classroom / Э.Е. Айсина, К.Б. Азатаева, Г.М. Искакова и др. // Академик З. 
Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті. 
Техникалық ғылымдар хабаршысы = Вестник технических наук 
Костанайского социально-технического университета имени З. Алдамжар. 
Сер. Технические науки. – 2021. – № 1. – С. 6-11.  

Байдильдинов Т.Ж. Использование сети Интернет в информационно-
технологической подготовке школьников / Т.Ж. Байдильдинов, Д.Т. 
Байдильдинов // Электрондық мектеп = Электронная школа. – 2017. – № 2. – 
С. 2. – Информационная технология. 

Балгожина Г.Б. Возможности технологии дистанционного обучения в 
преподавании курса программирования / Г.Б. Балгожина // Қазақстан 
педагогикалық хабаршысы = Педагогический вестник Казахстана. – 2007. – 
№ 2. – С.287-290.  

Вологодская Г. Назад дороги нет / Г. Вологодская // Казахстанская 
правда. – 2020. – 23 июня. – С. 9. – Несмотря на техническую и 
психологическую неготовность системы образования к дистанционке, 
экстренные меры заставили страну «прорубить окно» в мир интернет-
обучения.  

Елисеев Д. В. Все «за» и «против» дистационного обучения через 
интернет / Д.В. Елисеев // Білім - ИНФО. – 2014.– № 6. – С. 42-46. 

Иванилова А. Виноват интернет... / А. Иванилова // Новое поколение. – 
2020. – 7 апр. (№ 37). – С. 2. – Онлайн - уроков не будет. Об этом накануне 
начала новой четверти, которая стартовала с дистанционным обучением, 
сообщил Министр МОН РК А. Аймагамбетов.  

Иванилова А. Уроки «дистанционки» / А. Иванилова // Новое 
поколение. – 2021. – 16 марта. – С. 1. – Перевод к интернет - образованию и 
прочим видам «дистанционки» выявил немало проблем. Пробелы в знаниях 
детей, которые находились на дистанционном обучении, будут устранять в 
течение этого и следующего учебных годов.  

Карауылбаев С.К. Границы развития интернет-педагогики / С.К. 
Карауылбаев, М. Артюхина, Г.И. Муратова и др. // Педагогика және 
психология = Педагогика и психология (КазНПУ им. Абая). – 2020. – № 2. – 
С. 5-11. 

Мажикова К. К. Особенности дистанционного обучения / К.К. 
Мажикова // Дефектология. – 2021. – № 6. – С. 24-27. – Технология 
дистанционного обучения заключается в обучении и контроль за усвоением 
материала происходит с помощью сети Интернет. 

Назаренко Ю. Учиться в Интернете? Запросто / Ю. Назаренко // 
Рудный Алтай. – 2009. – 31 окт. – С. 6. 

Султанова Б. К. Использование Интернет-технологий в дистанционном 
обучении / Б.К. Султанова, Е.П. Жеребцова, Ю.Л. Цой, М.С. Улданова // 
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Автоматика. Информатика. – 2014. – № 1. – С. 47-51.  
Тойганбекова Ш.М. Интернет-образование: преимущества и 

недостатки / Ш.М. Тойганбекова // Алматы ұстазы = Учитель Алматы – 2017. 
– № 1. – С. 42-44.  

Шукетаева К.К. Дистанционное обучение с применением 
компьютерных технологий / К.К. Шукетаева, А.С. Маханова // Қазақстанның 
ғылымы мен өмірі. Педагогика сериясы = Наука и жизнь Казахстана. Сер. 
Педагогика. – 2017. – № 1. – С. 185-188. 

 
Урок 

 
Абирова К. М. Готовая разработка открытого онлайн-урока с 

применением обучающих сервисов / К.М. Абирова // Білім беру ұйымының 
әдіскері = Методист организации образования. – 2021. – № 6. – С. 74-81. –
Представлен образец онлайн - урока.  

Алиева А. Новые возможности урока в условиях дистанционного 
обучения/А. Алиева, А. Сандыгулова, А. Маралбаева и др. // Колледж: кәсіби 
білім беру = Колледж: профессиональное обучение. – 2020. – № 7/8. – С. 21-
22. – Взгляд будущего учителя.  

Альмагамбетова Л. С. Инструменты стриминговой платформы ZOOM, 
которые повысят эффект онлайн-урока / Л. С. Альмагамбетова // Білім беру 
ұйымының әдіскері = Методист организации образования – 2020. – № 12. – 
С. 66-73. – Стриминг – это прямая трансляция живого видео для аудитории. 
через интернет.  

Бейсекеева К. Видеоурок в помощь педагогу / К. Бейсекеева // Білімді 
ел = Образованная страна. – 2020. – 11 фев. (№ 6). – С. 20. 

Бркенова А. Мультфильмы с целью обучения / А. Бркенова // Білімді ел 
= Образованная страна. – 2020. –12 мая ( № 18 ). – С. 14. – Планируя урок, мы 
используем различные цифровые образовательные ресурсы, такие как 
телеуроки, учебное видео, видеофрагменты мультфильмов, звукозаписи. 
Многие из них разработаны в помощь школьным учителям преподавателями 
и специалистами филиалов АО «НЦПК «Өрлеу» (Западно-Казахстанская 
область). 

Казтаева А. Особенности проведения дистанционных уроков / А. 
Казтаева // ARQALYQ һabarу. – 2020. – 11 дек. – С. 5. – Онлайн обучение.  

Как составить презентацию для дистанционных уроков за 20 минут: 6 
подсказок // Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации 
образования. – 2020. – № 5. – С. 90-95. 

Каскабаева Р. Интегрированные онлайн - уроки / Р. Каскабаева // 
Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – 7 июля (№ 25). – С. 8. Это одна из 
форм организации дистанционного обучения.  

Куттыбаев Д. Уроки на дистанции / Д. Куттыбаев  
 // Казахстанская правда. – 2020. – 1 апр. – С. 2. – Сегодня в Казахстане 
рассматривается один из самых простых способов организации обучения на 
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дому, который требует только наличия учебников и электронного дневника у 
школьников. В этом случае дистанционное обучение организовывается на 
основе принципов проектирования домашней учебной работы.  

Муканова А. Включите телевизор, начинается урок! / А. Муканова 
// Казахстанская правда. – 2020. – 20 апр. – С.1,7. – Ситуация с 
коронавирусом заставила всех нас по-новому посмотреть на дистанционное 
обучение. Теперь это часть новой реальности.  

Муканова Р. Уроки будущего / Р. Муканова // Білімді ел = 
Образованная страна. – 2019. – 30 июля (№ 28). – С. 11. – Урок с 
использованием цифровых образовательных ресурсов в школе.  

Мурзалинова А. Ж. Как создать видеурок с нуля без длительного 
обучения, спецнавыков и дорогой аппаратуры / А.Ж. Мурзалинова Л. С. 
Альмагамбетова // Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации 
образования. – 2020. – № 8. – С. 81-84. – Видеоурок сегодня – это 
эффективный обучающий инструмент, который позволяет педагогу 
дистанционно дать базовый уровень знаний.  

Самылтырова К.Д. Электронные средства обучения: когда и как 
использовать на дистанционном уроке / К.Д. Самылтырова // Білім беру 
ұйымының әдіскері = Методист организации образования. – 2020. – № 10. – 
С. 63-67. – О преимуществах электронных средств на дистанционном уроке.  

Сандыгулова А. Новые возможности урока в условиях дистанционного 
обучения: взгляд будущего учителя / А. Сандыгулова // Начальная школа 
Казахстана. – 2020. – № 5-6. – С. 3-6.  

Сыздыков А. Как обесопасить онлайн-уроки / А. Сыздыков // Білімді ел 
= Образованная страна. – 2020. – 15 сент. (№ 35) . – С. 8. – О вторжении 
посторонних лиц в онлайн - урок учителей. Причина - вход без авторизации; 
собственная платформа; хакерская атака на Online Mektep, как защититься от 
зумбобинга? 

Те М. В свободном доступе / М. Те // Казахстанская правда. – 2019. – 25 
июня. – С. 5. – В республике создана электронная база видеоуроков лучших 
педагогов дошкольных организаций, средних школ и колледжей.  

Шимырбаева Г. Вместо репетиторов – цифровые уроки / Г. 
Шимырбаева // Казахстанская правда. – 2020. – 24 авг. (№ 159). – С. 9. 

 
Самостоятельная работа школьников 

 
Идилуп А. Т. Формирование навыков самостоятельной работы у 

первоклассников в условиях удаленного обучения / А. Т. Идилуп // Открытая 
школа. – 2020.– № 9. – С. 29-31. – Для первоклассника процесс удаленного 
обучения стал настоящей проблемой. В этой связи они требуют особого 
внимания со стороны учителя.  

Ильясова Д.С. Навыки саморегуляции обучающихся как ключевой 
фактор успешности внедрения дистанционного обучения / Д.С. Ильясова // 
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Открытая школа. – 2020. – № 5. – С. 4-7. – Самостоятельная работа 
школьников.  

Исатаева Л.Ж. Инструменты организации самостоятельной 
деятельности учащихся на уроках истории в условиях онлайн-обучения / 
Л.Ж. Исатаева, Н.А. Искакова // Открытая школа. – 2020. – № 5. – С. 14-15. 

Классная или домашняя работа? // Білімді ел = Образованная страна. – 
2020. – 2 июня (№ 21). – С. 12. – Рассматривается один из самых простых 
способов организации обучения на дому, который требует только наличия 
учебников и электронного дневника у школьников. В этом случае 
дистанционное обучение организовывается на основе принципов 
проектирования домашней учебной работы. 

Тлеубердиева Ж.К. Использование технологии мультимедиа для 
самостоятельной работы и дистанционного обучения / Ж.К. Тлеубердиева 
// Мұғалім шеберханасы = Мастерская учителя. – 2013. – № 5. – С. 9. 

 
Проверка и оценка знаний. Экзамены. Тестирование 

 
Алмазов Р. ЕНТ стартовало / Р. Алмазов // Казахстанская правда. – 

2021. – 21 янв. – С. 3. – В Алматы началось ЕНТ для учащихся выпускных 
классов, при этом на особом контроле находятся вопросы, касающиеся 
соблюдения санитарных требований.  

Казакова В.В. Подготовка учащихся к ЕНТ в условиях карантина / В.В. 
Казакова, Е.Ю. Авилова // Білім беру мекемесі басшыларының 
анықтамалығы = Справочник руководителя образовательного учреждения. – 
2021. – № 2. – С. 51-59. 

Как оценивать знания по итогам четверти при дистанционном обучении 
// Білім беру ұйымының әдіскер = Методист организации образования. – 
2020. – № 5. – С. 67-68. 

Куттыбаев Д. ЕНТ: с учетом пандемии / Д. Куттыбаев // Казахстанская 
правда. –2020. – 16 июня (№ 114). – С. 2. – Директор Национального центра 
тестирования МОН РК Дидар Смагулов на брифинге в СЦК рассказал о том, 
как в нынешнем году будет проходить ЕНТ.  

Помозова Е.Н. Оценивание как условие развития мыслительного 
уровня учащихся в дистанционном формате обучения / Е.Н. Помозова // 
История Казахстана: преподавание в школе. – 2021. – № 1. – С. 5-8. 

Сыздыков А. ЕНТ в новом формате / А. Сыздыков // Білімді ел = 
Образованная страна. – 2021. – 23 фев. (№ 8). – С. 1. – В этом году 
казахстанские школьники впервые будут сдавать ЕНТ в электронном 
формате. Одно из главных новшеств - можно выбрать дату, время и место 
сдачи тестирования. Также школьникам предоставили возможность сдать 
тесты два раза и выбрать лучший результат.  

Экзамены на расстоянии // Вечерняя Астана. – 2020. – 2 июня (№ 64). – 
С. 11.  
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Школоведение. Руководство школой 
 

Гаджиева Л.В. Дистанционные технологии как средство 
инновационной деятельности руководителя организации образования / Л.В. 
Гаджиева // Вестник образования. – 2018. – № 3. – С. 32. 

Доброта Л. В режиме дежурного / Л. Доброта // Казахстанская правда. – 
2020. – 10 авг. – С. 7. – Городское управление образования (Шымкент) 
готовится начать новый учебный год в дистанционном формате.  

Ихсанова Л.Ф. Управление школой в современных условиях / Л.Ф. 
Ихсанова // Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно-инновационные 
технологии. – 2021.– № 1. – С. 42-43. 

Касымова А. С. Как управлять и контролировать школу при помощи 
виртуального класса / А. С. Касымова // Білім беру мекемесі басшыларының 
анықтамалығы= Справочник руководителя образовательного учреждения.- 
2021. – № 7. – С. 75-78. – Ведение контроля и управление школой через 
виртуальный кабинет в период дистанционного обучения.  

Омарканова Н. С максимальной ответственностью / Н. Омарканова // 
Рудный Алтай. – 2020. – 6 авг. – С.4. – И если к четвертой четверти прошлого 
учебного года, которая также прошла в формате онлайн, не успели 
подготовиться ни школы, ни ученики, ни их родители, то на этот раз все 
будет по-другому. По крайней мере, в этом уверены в отделе образования 
Семея.  

Темирбекова Г.Р. Как организовать внутришкольный контроль в 
период карантинных мер / Г.Р. Темирбекова // Білім беру мекемесі 
басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 
образовательного учреждения. – 2021. – № 2. – С. 72-80. 

 
Учитель. Педагогическое мастерство 

 
Альмагамбетова Л.С. Пошаговая инструкция, как учителю работать на 

платформе Online Mektep / Л.С. Альмагамбетова // Білім беру ұйымының 
әдіскері = Методист организации образования. – 2021. – № 1. – С. 61-65. –
Online Mektep — это виртуальная онлайн-школа, в которой на 
дистанционной основе проходят обучение более 7 000 школ Казахстана.  

Альмагамбетова Л. С. 5 бесплатных онлайн-сервисов, которые помогут 
учителю создавать интерактивные упражнения / Л. С. Альмагамбетова // 
Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации образования. – 2021. 
– № 3. – С. 84-88. – В период дистанционного обучения IT – компании по 
всему миру стали активно разрабатывать программы и приложения, 
позволяющие учителю создавать интерактивные задачи, упражнения, тесты.  

Атабаева, Ф.К. Формирование ИКТ компетенции педагогов / Ф.К. 
Атабаева, Г.К. Атабаева // Аль-Фараби атындагы ҚазҰУ-нің хабаршысы. 
Филология сериясы = Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. Сер. Филология.– 
2016. – № 3. – С. 185-189. 
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Байгаринова Ж. Восемь советов учителю по дистанционному 
обучению / Ж. Байгаринова // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – 28 
апр. – С. 4. 

Байгуринов Ж. Вначале педагога нужно научить / Ж. Байгуринов // 
Казахстанская правда. – 2020.– 2 июля (№ 126). – С. 7 

Волошенко Н.И. Дистанционное обучение как новый формат обучения 
в практике учителя /Н.И. Волошенко //Открытая школа. – 2020. – № 5. –С.16-
17. 

Грудупс К.Я. Пошаговый алгоритм, как внедрить в школе технологию 
Lesson study и повысить профессиональное мастерство педагогов / К.Я. 
Грудупс // Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации 
образования. – 2021.– № 1. –С. 83-87. – Опыт работы ведущей школы г. 
Костаная показал, что 50% учителей партнерских школ города изолированы 
от школьных коллег в профессиональном аспекте.  

Исмуратова, Г. С. Что мы понимаем под «сценарием» в электронном 
обучении? / Г. С. Исмуратова, Б. Т. Наурзбаев // Қазақстанның жоғары 
мектебі = Высшая школа Казахстана. – 2018. – № 2 (22). – С. 18-20. –
Профессиональное мастерство педагогов.  

Қадес И. Профессиональные ценности педагога / И. Қадес // Білімді ел = 
Образованная страна. – 2020. – 12 мая (№ 18). – С. 5. – Вызов времени, с 
которым столкнулся весь мир, проверил и педагогов на прочность. 
Изменились ли взгляды, профессиональные ценности педагогов с 
внедрением новых для них форм обучения? 

Как организовать дистанционное обучение. План действия для учителя  
// История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. – 2020. – № 9. – С. 3-
10. – Методические рекомендации по рациональной организации учебно-
воспитательного процесса в специализированных организациях образования 
в 2020-2021 учебном году в условиях дистанционного обучения. 

Как создавать авторские интер - активные упражнения на «раз-два-три» 
// Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации образования. – 
2021. – № 3. – С. 89-92. – В условиях дистанционного обучения все больше 
учителей стали использовать возможности конструкторов заданий и 
образовательных тренажеров в онлайн - сервисах и приложениях.  

Калмаханова А. Б. Роль учителя в цифровом пространстве школы / А.Б. 
Калмаханова // Открытая школа. – 2020. – № 8. – С. 8–9. – Внедрение новых 
информационно - образовательных технологии в учебный процесс. 

Рамазанова З.А. Компетентность учителя в использовании ИКТ в 
условиях дистанционного обучения / З.А. Рамазанова // Оқу-инновациялық 
технологиялар = Учебно-инновационные технологии. – 2020. – № 6. – С. 37-
38. 

Туленова К.У. Профессиональное развитие учителя в рамках сетевого 
педагогического сообщества / К.У. Туленова // Ашық сабақ. Факультативті 
сабақтар = Открытый урок. Факультативные работы. – 2020. – № 11-12. – С. 
26-27. 
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Федас Л. Эстафета лучших педагогов страны - демонстрация авторской 
практики педагогов / Л. Федас // Білімді ел = Образованная страна. – 2021. – 2 
фев. (№ 5). – С. 18. – Опыт в рамках виртуального образовательного 
маршрута.  

Хамитова Д.Я. Дистанционное обучение в условиях пандемии как 
условие для новаторства педагогов / Д.Я. Хамитова // Орыс тілі мен 
әдебиетін оқыту әдістемелігі мектепте, колледжде = Преподавание русского 
языка и литературы в школе, колледже. – 2020. – № 5-6. – С. 7. 

Чугай С.О. К вопросу о подготовке перподавателя к занятиям / С.О. 
Чугай, А.О. Захаржевская // Открытая школа. – 2021. - № 4. – С. 26-28. – В 
условиях онлайн-обучения. 

Шаповалова А. Цифровой учитель / А. Шаповалова // Аргументы и 
факты. Казахстан. – 2019. – 15-21 мая. – С. 21. – Зачем преподавателям 
нужно быть онлайн? О том, как учителя и их подходы в обучении меняются 
и переходят в сеть, рассказала преподаватель английского языка 
Международной школы Алматы Екатерина Щеголева.  

Шаханова Н. А. Новые компетенции педагога и качество организации 
дистанционного обучения / Н. А. Шаханова // Дефектология. –2021. – № 6. – 
С. 37-39.  

Яндулова Т.Л. Концепция Lifelong Learning: как система МООК 
поможет повысить профессиональную компетентность / Т.Л. Яндулова // 
Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации образования. – 2021. 
– № 1. – С. 88-91. – Система МООК: массовые открытые онлайн-курсы.  

 
Связь школы с семьей  

 
Журунтаева С. Б. Как помочь ученикам во время дистанционного 

обучения / С. Б. Журунтаева, Н. К. Батырбаева // Открытая школа.– 2020.– № 
8.– С. 18-19. 

Иванов Р. Онлайн-учебу провалили и дети, и школы, и родители – 
исследование / Р. Иванов // Экономика негіздері = Основы экономики. – 
2020.–№ 1-3. – С. 25. – Одна из проблем – нехватка технических средств. 
Больше всего недовольство вызывает слабый интернет.  

Кусманова Н. Рекомендации родителям в условиях дистанционного 
обучения ребенка на дому / Н. Кусманова // Мектептегі психология = 
Психология в школе. – 2021. – № 2. – С. 33-34. 

Матвеева Л.В. Как проводить очные и дистанционные собрания с 
родителями. Консультации для педагогов в марте/ Л.В. Матвеева // Білім 
беру ұйымының әліскері = Методист организации образования. – 2022. – № 
3. – С: 51-60 

Смаилова М. А. О рекомендациях как организовать рабочее место 
школьника на дистанционном обучении дома / М.А. Смаилова // Педагогика 
маселелеры = Вопросы педагогики. – 2021. – № 1. – С. 50-51.  
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Султангазина Г. Роль родителей в организации дистанционного 
обучения детей / Г. Султангазина // Білімді ел = Образованная страна.–2020. 
– 6 окт.– С. 26.  

Титова А. Как учатся на карантине казахстанские школьники: 
домашняя работа / А. Титова // Московский комсомолец в Казахстане. – 2020. 
– 15–21 апр. (№ 15) – С. 6.  

 
Типы общеобразовательных школ. Отдельные 

общеобразовательные школы. 
 

Байкенова К.В. Казахстанские школьники идут в ногу со временем / 
К.В. Байкенова // Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. 
Факультативные работы. – 2020. – № 3-4. – С. 32. – Дистанционное обучение 
школа-гимназия № 44 г. Алматы.  

Вержбицкая Н. Научимся по-новому / Н. Вержбицкая // Вечерний 
Алматы. – 2020. – 5 сент. (№ 105). – С. 5. – Занятия в гимназии № 34, как и во 
многих других учебных заведений города, проходят в двух форматах - 
дистанционном и очном для детей дежурных классов.  

Доброта Л. Кто - в WhatsApp, кто - в школу / Л. Доброта // 
Казахстанская правда. – 2020. – 7 апр. – С. 7. – В самой густонаселенной 
Туркестанской области используют разные варианты обучения школьников, 
обещая при этом, что все ученики вовремя освоят программу четвертой 
четверти. О сложностях с введением дистанционного обучения в регионе.  

Еркибаева Н. Мы вместе - в этом наша сила! / Н. Еркибаева // Білімді ел 
= Образованная страна. – 2020.– 28 апр. (№ 16). – С. 12. – Школа № 85 
Турксибского района г.Алматы также перешла на дистанционный режим 
обучения, используя различные платформы, где есть возможность выполнять 
практические задания, тесты, получать обратную связь. 

Зироян Э. Тяжело в учении / Э. Зироян // Казахстанская правда. – 2020. 
– 7 апр. – С. 7. – Первая неделя дистанционного обучения оказалась самой 
непростой для всех участников образовательного процесса (Мангистауская 
область).  

Князькова М. Получение знаний через электронные носители / М. 
Князькова // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – 28 апр. (№ 16). – С. 
13. – О методике дистанционного образования школы № 89 г.Алматы.  

Койшыбаева З. Без права на раскачку / З. Койшыбаева // Казахстанская 
правда. –2020. – 4 июня. – С. 8. – В ускоренном режиме пришлось осваивать 
методы дистанционного обучения учителям казахстанских школ. Статья З. 
Койшыбаевой  - директора школы - гимназии № 44 г. Алматы.  

Кутлукмаметова Г. Мы справимся! / Г. Кутлукмаметова // Білімді ел = 
Образованная страна. – 2020. – 28 апр. (№ 16). – С. 19. – Для нашей системы 
образования переход на дистанционное обучение является большим вызовом 
ОШ № 170 Турксибского района г. Алматы.  
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Сайлау К.С. По ту сторону экрана: реализация дистанционного 
обучения в Назарбаев интеллектуальных школах / К.С. Сайлау, А.С. 
Рамазанова // Аль-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың хабаршысы. Педагогикалық 
ғылымдар сериясы = Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. Сер. Педагогические 
науки. – 2020. – № 4. – С. 122-132 

Сыздыков А. Столичные школы: дежурные классы, метки, онлайн-
уроки / А. Сыздыков // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – 1 сент. (№ 
33). – С. 6. – Первое сентября. Как будут работать дежурные классы; отбор 
учителей; инновации школы № 54.  

Шамшидинова К. Дистанционное обучение: опыт и перспективы / К. 
Шамшидинова // Казахстанская правда. – 2021. – 5 фев. – С. 5. – Пандемия и 
переход на дистанционное обучение оказались большим вызовом для всей 
системы образования. Произошла трансформация мышления, сознания и 
понятия пространства, появилось новое отношение к организации учебного 
процесса и распределению времени. Мы (Назарбаев Интеллектуальные 
школы) стали больше использовать цифровые технологии, открыли для себя 
новые возможности.  

Шишанова О. Можно будет в школу не ходить / О. Шишанова // Новое 
поколение. – 2018. –25 окт. – Одна из столичных школ-гимназий скоро 
станет экспериментальной площадкой для внедрения дистанционного 
обучения учащихся школы среднего звена. 

 
Начальная школа 

 
Абдрасулова А.С. Применение ИКТ как средство развития 

познавательной деятельности учащихся начальных классов / А.С. 
Абдрасулова // Білім кілті = Ключ знаний. – 2021. – № 1. – С. 32-33. 

Абидов. А. Первокласснику в помощь / А. Абидов // Білімді ел = 
Образованная страна. – 2020. – 4 авг. – С. 13. – Костанайскому филиалу 
«НЦПК «Өрлеу» поручено подготовить дистанционные уроки для 
первоклассников. Разработка уроков ведется с учетом всех требований, 
предъявляемых к дистанционному обучению и с учетом школьной 
программы.  

Акулова О. Первый раз в дистанционный класс / О. Акулова // Время.– 
2020. – 2 апр. (№ 50). – С. 5.  

Батырбаева Н. Пять лайфхаков учителю начальных классов: как 
помочь детям в условиях дистанционного обучения / Н. Батырбаева, С. 
Журунтаева // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – № 34. – С. 16. 

Белькова С.А. Сущность технологии дистанционного обучения / С.А. 
Белькова // Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы. Бастауыш мектеп және 
дене мәдениеті сериясы = Вестник КазНПУ им. Абая. Сер. Начальная школа 
и физическая культура. – 2007. – № 4. – С.66-70.  

Бублик О. В. Казахстанские школы готовятся к новому учебному году / 
О. В. Бублик // Мұғалімдерге және оқушыларға әдістеме және теория (1-4 
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сыныптар). = Учителям и школьникам методика и теория (1-4 классы) – 2020. 
– № 4. – С. 5. 

Есимова С. Дистанционное обучение в начальной школе / С. Есимова // 
Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – 8 сент. (№ 34). – С. 17. – О 
плюсах дистанционного обучения, о том, что дистанционное обучение дает 
дополнительные навыки учащимся.  

Зироян Э. Офлайн для первоклассников / Э. Зироян // Казахстанская 
правда. – 2020. –– 31 авг. (№ 164). – С. 12.  

Колумбаева Ш.Ж. Возможности интегрированного образования в 
формировании навыков младших школьников / Ш.Ж. Колумбаева, Т.В. 
Ланцева //Абай атындағы ҚазҰПУ-дың хабаршысы. Педагогика ғылымдары 
сериясы = Вестник КазНПУ имени Абая. Сер. Педагогические науки– 2019. – 
№ 4. – С. 393-398. 

Орынбекова Р.Т. В режиме дистанционного обучения / Р.Т. 
Орынбекова // Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная 
педагогика и самопознание. – 2020. – № 2-3. – С. 60. – Обучение в начальной 
Школе при Казахско-Американском Университете.  

Попова В. А. Обучение первоклассников в дистанционном режиме / В. 
А. Попова // Бастауыш мектепте оқыту = Обучение в начальной школе – 
2020. – № 4. – С. 10-12. 

Усабекова Л.К. Способы организации дистанционного обучения / Л.К. 
Усабекова // Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная 
педагогика и самопознание. – 2020. – № 2–3. – С. 60. – Преподавание в 
начальной Школе при Казахско-Американском Университете. 

 
Сельские и малокомплектные школы 

 
Иванилова А. Электронное обучение e-learning в системе образования / 

А.Иванилова // Новое поколение. – 2014. – 6 нояб. – В сельских школах 
скорость интернета очень низкая, поэтому электронное образование там 
«тормозит». Разработанные и дорогостоящие цифровые образовательные 
ресурсы на уроках используются не как основной материал, а как 
дополнительный.  

Казанцева Т. В помощь детям из глубинки / Т. Казанцева // Литер. – 
2020. – 12 авг. – С.4. – Сельских школьников обеспечат ноутбуками и 
планшетами для дистанционного обучения. 

Каирбекова Б. Д. Дистанционное обучение в МКШ / Б. Д. Каирбекова, 
К. Е. Кудабаева // Білім = Образование. – 2020. – № 2. – С. 45-54. – МКШ: 
малокомплектные школы.  

Таласбаева Г. Ресурсы дистанционного обучения используем в полной 
мере / Г. Таласбаева // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. –– 21 апр. 
(№ 15). – С. 5. – Дистанционное обучение в сельской школе.  

Ферхо С. И. Принципы и технология реализации педагогического 
процесса в проекте «Дистанционное обучение для сельских школ» в 
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Восточно- Казахстанской области / С. И. Ферхо // Білім берудегі менеджмент 
= Менеджмент в образовании. – 2003. – № 3. – С.75-79.  

 
Русский язык  

 
Джургенбаева М.К. Мои уроки русского языка в дистанционном 

формате / М.К. Джургенбаева // Қазақстан мектебіндегі директор = Директор 
казахстанской школы. – 2020. – № 6. – С. 36-37. 

Кульгарашева Г.Ж. Эффективные технологии дистанционного 
обучения в преподавании русского языка и литературы / Г.Ж. Кульгарашева 
// Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно-инновационные технологии. – 
2021. – № 1. – С. 44-45. 

Курганбекова З.Т. Применение инновационных технологий на уроках 
русского языка и литературы в условиях современной общеобразовательной 
школы / З.Т. Курганбекова // Уроки русского языка и литературы в школе. – 
2020. – № 6. – С. 6-7.  

Лих И.В. Таблица как способ организации работы на уроках русского 
языка при дистанционном обучении / И.В. Лих // Открытая школа. – 2020. – 
№ 5. – С. 21-24.  

Сулейменова Г.Г. Использование проактивных карт в практике 
формативного оценивания на уроках русского языка и литературы (Я2) в 
целях эффективности обучения / Г.Г. Сулейменова // Открытая школа. – 
2020. – № 10. – С. 20-24. 

Темирова А.А. Особенности организации учебной работы с учащимися 
при дистанционном обучении / А.А. Темирова // Уроки русского языка и 
литературы в школе. – 2021. – № 1. – С. 2.  

 
Казахский язык  

 
Бекбергенова М.С. Модульные технологии на уроках казахского языка 

/ М.С. Бекбергенова // Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник 
классного руководителя. – 2017. – № 3. – С. 52. 

Доброта Л. Скорей бы в школу! / Л. Доброта // Казахстанская правда. - 
2021. – 22 янв. – С. 6. – Дистанционное обучение внесло коррективы в 
процесс изучения казахского языка и литературы, впрочем, как остальных 
дисциплин.  

 
Иностранные языки 

 
Абдрасилова К.Б. Организация дистанционного обучения в 

преподавании английского языка для младших школьников в период 
карантина / К.Б. Абдрасилова // Английский язык в школе, колледже и вузе. – 
2020. – № 5. – С. 15-18 

Абишева Г.Ф. Виды и классификация современных технологий в 
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обучении иностранным языкам / Г.Ф. Абишева // Азаматтық авиация 
академиясының жаршысы = Вестник Академии гражданской авиации. – 
2019. – № 2. – С. 73-76. 

Адилбаева М.А. Дистанционные образовательные технологии на 
уроках английского языка / М.А. Адилбаева // Английский язык в школе, 
колледже и вузе. – 2020. – № 5. – С. 15-18.  

Алибекова Н.М. Использование онлайн-платформ при изучении 
иностранных языков в рамках организации дистанционного обучения / 
Н.М.Алибекова // З. Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық 
университеті. Ғылыми хабаршысы = Вестник науки Костанайского 
социально-технического университета имени академика З. Алдамжар. – 2020. 
– № 1. – С. 95-97.  

Аубакирова Д.С. Интерактивное взаимодействие на урокаханглийского 
языка в условиях онлайн обучения / Д.С. Аубакирова, Ю.В.Варюта // 
Педагог. – 2021. – № 4(64). – С. 30-32. – Описывается опыт применения 
современного подхода в рамках исследования урока в течение одного 
учебного года.  

Баймулдина Н.С. Цифровые технологии как эффективное средство 
обучения английскому языку / Н.С. Баймулдина, Л.Б. Рахимжанова, Г.Н. 
Скабаева и др. // Абай атындағы ҚазҰПУ-дың хабаршысы. Физика-
математика ғылымдары сериясы = Вестник КазНПУ имени Абая. Сер. 
Физико-математические науки. – 2018. – № 2. – С. 114-118.  

Дегтярева К.С. Использование современных информационных 
интернет-ресурсов в обучении иностранному языку с целью эффективной 
организации учебного процесса в условиях дистанционного обучения в вузе / 
К.С. Дегтярева, С.Е. Есенаман // Шетел тілін оқыту әдістемесі = Методика 
обучения иностранному языку. – 2021. – № 1. – С. 22-25.  

Дубовая Т.А. Особенности заданий на развитие навыков аудирования 
на уроках английского языка в условиях дистанционного обучения / Т.А. 
Дубовая, Л.В. Журба // Открытая школа. – 2020. – № 7. – С. 38-41.  

Жетписбаева Б.А. Готовность учащихся к самообучению иностранным 
языкам как одно из условий эффективной организации системы 
дистанционного обучения / Б.А. Жетписбаева, Д.Д. Джантасова. // Е. Букетов 
атындағы Қарағанды мемлекеттік универсетiнiң хабаршысы. Педагогика 
сериясы = Вестник КарГУ им. Е. Букетова. Сер. Педагогика. – 2007. – № 3. – 
С. 71-75  

Каримова К.К. Профессионально-ориентированное обучение 
английскому языку на базе дистанционного образования / К.К. Каримова // 
Әскери ғылым академиясының хабаршысы. – 2017.– № 1. – С. 69-71. 

Мазницына Н.Г. Обучение иностранному языку на основе 
информационно-коммуникационных технологий в условиях дистанционного 
обучения / Н.Г. Мазницына // Қазақстан-Американдық еркін университетінің 
хабаршысы = Вестник Казахстанско-Американского свободного 
университета. – 2020. – № 2. – С. 81-87.  
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Мусина А.Б. О модульной технологии дистанционного обучения 
иностранному языку / А.Б. Мусина, А. Калашникова // Қарағанды 
мемлекеттік индустриялық университетінің хабаршысы = Вестник 
Карагандинского государственного индустриального университета. – 2015. – 
№ 4. – С. 96-98.  

Рақышева Қ.Ө. Роль родного языка при обучении английскому языку. 
// Английский язык в школе, колледже и ВУЗ-е. – 2020. – № 5. – С. 23-24. –
Проблемы дистанционного обучения и полезные сайты для их решения.  

Сулейменова Р.К. Дистанционное обучение иностранным языкам / Р.К. 
Сулейменова // Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері = Иностранные 
языки в школах Казахстана. – 2012. – № 1. – С. 29-34.  

Танирбергенова С.С. Дистанционные технологии в обучении 
иностранному языку / С.С. Танирбергенова // Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік университетінің хабаршысы = Вестник 
Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата. – 2012. – 
№ 6. – С. 35-37.  

 
Литература 

 
Сулейменова Г.Г. Как повысить эффективность преподавания навыков 

речевой деятельности: / Г.Г. Сулейменова // Открытая школа. – 2021. – № 1 . 
– С. 28-32. – В условиях онлайн-обучения. 

 
Казахская литература 

 
Нойер Т. Наследие писателя / Т. Нойер // Казахстанская правда. – 2020. 

– 6 мая. – С. 12. – В онлайн - формате прошла республиканская научно-
практическая конференция  «Сәбит Мұқанов және қазақ руханияты».  

Шулембаева Р. Весь мир завоевать пером / Р. Шулембаева // 
Казахстанская правда. – 2020. – 19 июня. – С. 5. – Онлайн-выставка, 
организованная Национальной библиотекой Республики Казахстан в честь 
105-летия Ильяса Есенберлина.  

 
Математика 

 
Байгарина Ж.К. Организация групповой формы работы в условиях 

дистанционного обучения на уроках математики, как средство формирования 
учебного сотрудничества / Ж.К Байгарина и др. // Педагог. – 2021 - № 4 (64). 
– 33-34.  

Есингельдинов Б.Т. Оценивание учебных достижений учащихся в 
условиях дистанционного обучения математике / Б.Т. Есингельдинов, Д. 
Рахымбек, Н.К. Аширбаев и др. // Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық 
университетінің хабаршысы = Вестник Казахского национального женского 
педагогического университета. – 2020. – № 3. – С. 48-55 
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Каскатаева Б. Развитие педагогических коммуникаций будущего 
учителя математики в услових дистанционного обучения / Б. Каскатаева // 
ҚазМемКызПУ хабаршысы. Физика, математика, информатика сериясы 
=Вестник КазГосЖенПУ. Сер. Физика, математика, информатика . – 2021. – 
№ 1. – С.58-66 

Шарипханова А. Простая и любимая математика / А. Шарипханова // 
Литер. – 2022. – 15 янв. – С.8. – Учитель математики из Восточно-
Казахстанской области Е. Леунова успешно применяет в своей работе 
социальной сети. 

 
История 

 
Ермуханова Г.К. Выигрышные методы и приемы дистанционного 

обучения на уроках истории и математики / Г.К. Ермуханова, А.Ж. Токсанова 
// Педагог. – № 4 (64). – 35-37. 

Изверова А. Г. Как обогатил мировую культуру Восточный Ренессанс / 
А.Г. Изверова // История Казахстана: преподавание в школах и вузах. – 2020. 
– № 12. – С. 61–62. – Дистанционный урок.  

Изверова А. Г. Как протест Мартина Лютера изменил Европу /А. Г. 
Изверова // История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. – 2020. – 
№ 12. – С. 62–63. – Дистанционный урок. 

Исатаева Л. Ж. Инструменты организации самостоятельной 
деятельности учащихся на уроках истории в условиях онлайн-обучения / 
Л.Ж. Исатаева, Н. А. Искакова // Открытая школа. – 2020. – № 5. – С. 14–15.  

 
История Казахстана 

 
Изверова А. Г. Внешняя политика Казахского ханства при Хакназар -

хане / А. Г. Изверова // История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. 
– 2020. – № 12. – С. 70-72. – Дистанционный урок.  

Изверова А. Г. Казахско-джунгарское противостояние при Жангир-хане 
/ А. Г. Изверова // История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. – 
2020. – № 12. – С. 74. – Дистанционный урок.  

Пасечникова Н.Ю. Развитие культуры в XIX веке. Обычаи и традиции 
казахского народа / Н. Ю. Пасечникова // История Казахстана: преподавание 
в школах и ВУЗах. – 2021. – № 1-2. – С. 62-65. – Урок по истории Казахстана. 
Дистанционное обучение.  

Помозова Е. Н. План работы ученика при дистанционном обучении по 
истории Казахстана / Е. Н. Помозова // История Казахстана: преподавание в 
школе. – 2020. – № 7. – С. 7-16. – Учитель должен разработать план урока, 
которым будет пользоваться учащийся, и загрузить его в кунделик.  

Помозова Е.Н. Особенности суммативного оценивания по Истории 
Казахстана в условиях дистанционного обучения  / Е.Н. Помозова, И.А. 
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Головоченко // История Казахстана: преподвание в школе. – 2021. – № 3. – С. 
5-10. 

География 
 

Дюжикова М. А. Великие географические открытия / М. А. Дюжикова 
// История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. – 2020. – № 12. –С. 
56-58. – Дистанционный урок.  

 
Биология 

 
Батырова К. И. Учебная практика по зоологии беспозвоночных в 

условиях дистанционного обучения / К. И. Батырова, А. Д. Майматаева // 
Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана. – 2020. – № 5. – С. 63-
68.  

Койшыгараева А.Т. Использование метода позиционного обучения на 
онлайн-уроках биологии для развития исследовательских навыков учащихся 
/ А.Т. Койшыгараева // Открытая школа. – 2020. – № 5. – С. 17-19. 

Искакова Ж.Т. Формирование информационно-образовательной среды 
по изучению анатомии нервной системы при использовании дистанционных 
образовательных технологий / Ж.Т. Искакова // Биология в школе. – 2021. –
№ 2. – С.60-71.  

 
Физика 

 
Баймуханова Н.Н. Новые роли и функции преподавателя при 

дистанционном обучении / Н.Н. Баймуханова // Ашық сабақ. Факультативті 
сабақтар = Открытый урок. Факультативные работы. – 2020. – № 11-12. – С. 
29-32. – Урок физики.  

Борибаева М.А. Компьютерное тестирование как одна из форм 
итогового контроля знаний обучающихся по дисциплине «Физика» в 
условиях дистанционного образования / М.А. Борибаева, А.Б. Жукина, А.К. 
Сугирбекова и др. // ҚР ҰҒА Хабаршысы = Вестник НАН РК. – 2020. – № 5. 
– С. 241-246 

Сексенбаева Г.С. Дистанционное обучение физике в школе / Г.С. 
Сексенбаева // Вестник образования. – 2021. - № 6. – С. 35-37  

Федорова Л.В. Дистанционное образование в физике: за и против / Л.В. 
Федорова // Физика в казахстанской школе = Физика Қазақстан мектебінде. – 
2012. – № 1. – С. 32-33. 

 
Химия 

 
Азимбаева Г.Т. Виртуальный химический эксперимент как 

эффективный метод обучения / Г.Т. Азимбаева, Н.Т. Нурпеисова, Д.М. 
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Силкенов, Н.Т. Абдирова // Білім әлемінде = В мире образования = In the 
world of Education. – 2016. – № 2. – С. 17-22.  

Бабич И.М. Создание интерактивных заданий с помощью триггеров / 
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школа. – 2012. – № 5. – С. 42-44. – Из опыта работы по организации 
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мероприятий по повышению квалификации педагогов инклюзивного 
образования / И.А. Денисова // Абай атындағы ҚазҰПУ-дың хабаршысы. 
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нарушением развития. – 2017. – № 2–3. – С. 5–7. – Организация обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием 
интернет-сайта Eliademy.  
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Мовкебаева З. А. Подходы к разработке системы дистанционого 
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приобретенный опыт /С. Бахишева Білімді ел = Образованная страна. – 2020. 
– 12 мая. (№ 18). – С. 7. – Дистанционное обучение в педагогическом 
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Калданова А.Е. Как научить себя учиться дистанционно / А.Е. 
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