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        Көрсеткіштің осы бөлімінде Қазақстан Республикасындағы қазіргі білім 

беру жүйесінің даму және жаңару бағыттары, халық педагогикасы, 

Қазақстандағы ағарту ісінің тарихы, тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі 

оқыту процесін ұйымдастыру, оқытудың жаңа технологиясы, оқу пәндерін 

оқыту әдістемесі, мектепке дейінгі тәрбие және шетелдерде білім беру ісі 

жөніндегі газет-журнал мақалалары қамтылған. 

       Көрсеткіш мұғалімдерге, білім беру саласының қызметкерлеріне, 

кітапханашыларға арналған. 

 

       В данном выпуске указателя представлены статьи из журналов и газет по 

вопросам современного состояния образования в Республике Казахстан, 

стратегии его развития и обновления, материалы по народной педагогике, 

истории педагогической мысли в Казахстане, теории и методике воспитания, 

организации учебного процесса с применением новых технологий, методике 

преподавания учебных предметов, дошкольному образованию, а также 

организации образования в зарубежных странах. 

       Указатель предназначен в помощь учителям, работникам системы 

образования и библиотек. 

 

                     Предложения и пожелания просим направлять по адресу: 

                      050010, г.Алматы, ул.Жамбыла, 21/25. 

                      Республиканская научно-педагогическая библиотека 

                      Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

                      Тел./факс: 2916911 

    

Республиканская научно-педагогическая библиотека, 2020 
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Қазақстан Республикасының білім саласындағы ресми құжаттары (Заң. 

Жарлық. Қаулы. Бұйрық) 

        Қазақстан Республикасы. Президент (2019 - ... Қ.-Ж. Тоқаев)  

     Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойын дайындау және өткізу 

жөніндегі мемлекеттік комиссия құру туралы Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2019 жылғы 26 тамыздағы № 133 жарлығы / Қазақстан 

Республикасы. Президент (2019 - ... Қ.-Ж. Тоқаев)//Egemen Qazaqstan. - 2019. 

- 27 тамыз. - 1,3 б. 

        Қазақстан Республикасы. Президент (2019 - ... Қ.-Ж. Тоқаев)  

    Волонтер жылын жариялау туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 

2019 жылғы 26 тамыздағы № 135 жарлығы / Қазақстан Республикасы. 

Президент (2019 - ... Қ.-Ж. Тоқаев)//Egemen Qazaqstan.- 2019.- 28 тамыз. - 1 б. 

        Қазақстан Республикасы. Президент (2019 - .. Қ.-Ж. Тоқаев) . 

       Президенттік жастар кадр резервінің кейбір мәселелері туралы Қазақстан 

Республикасы Перзидентінің 2019 жылғы 27 тамыздағы № 141 жарлығы / 

Қазақстан Республикасы. Президент (2019 - ... Қ.-Ж. Тоқаев)//Egemen 

Qazaqstan. - 2019. - 28 тамыз. - 1.3 б. 

        Қазақстан Республикасы. Президент (2019 - .. Қ.-Ж. Тоқаев) 

    Сындарлы қоғамдық диалог - Қазақстанның тұрақтылығы мен 

өркендеуінің негізі : Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы / Қазақстан Республикасы. 

Президент (2019 - ... Қ.-Ж. Тоқаев)// Egemen Qazaqstan. - 2019. - 3 қыркүйек. - 

1-5 б.; Aiqyn. - 2019. - 3 қыркүйек. - 1-4 б.; Almaty akshamy. - 2019. - 5 

қыркүйек. - 2-6 б.; Aqiqat. – 2019. - № 9. – 4-16 б. 

        Қазақстан Республикасы. Үкімет  

Ақмола облысы Ерейментау ауданы білім бөлімінің «№ 2 орта мектеп-

лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне Насыр Смағұловтың есімін 

беру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 14 маусымдағы 

№ 409 қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет//Қазақстан 

Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики Казахстан и 

Правительства Республики Казахстан. - 2019. - № 21. - 52 б. 

        Қазақстан Республикасы. Үкімет  

      Алматы облысының кейбір білім беру және мәдениет ұйымдарына атау 

беру және қайта атау туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі 2019 

жылғы 29 мамырдағы № 330 қаулысы / Қазақстан Республикасы. Үкімет  

//Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики 

Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2019. - № 16. - 23-25 б. 

        Қазақстан Республикасы. Үкімет  

      «Бакалавр» немесе «магистр» дәрежелері берілетін жоғары немесе 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 

жылғы 23 қаңтардағы № 58 қаулысына өзгерістер енгізу туралы : Қазақстан 
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Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 15 тамыздағы № 599 қаулысы / 

Қазақстан Республикасы. Үкімет//Egemen Qazaqstan.- 2019. - 19 тамыз. - 11 

б.; Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики 

Казахстан и Правительства Республики Казахстан.-2019. - № 25. - 88-92 б. 

        Қазақстан Республикасы. Үкімет 

    Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдарының ерекше мәртебесі туралы ереже Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2019 жылғы 13 маусымдағы № 397 қаулысына қосымша; 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 14 ақпандағы № 66 

қаулысымен бекітілген / Қазақстан Республикасы. Үкімет//Қазақстан 

Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики Казахстан и 

Правительства Республики Казахстан. - 2019. - № 20. - 85-89 б. 

        Қазақстан Республикасы. Үкімет 

     «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мәселелері» 

туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 

1111 қаулысына толықтыру енгізу туралы Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2019 жылғы 3 қыркүйектегі № 653 қаулысы /Қазақстан 

Республикасы. Үкімет//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 12 қыркүйек. - 13 б. 

        Қазақстан Республикасы. Үкімет  

     «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мәселелері» 

туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 

1111 қаулысына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2019 жылғы 13 маусымдағы № 399 қаулысы / Қазақстан 

Республикасы.Үкімет//Қазақстан Республикасының Президенті мен 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 

2019. - № 20. - 91 б. 

        Қазақстан Республикасы. Үкімет  

    «Қазақстан Республикасы Ұлттық мемлекеттік Кітап палатасы» 

республикалық мемлекеттік мекемесінің кейбір мәселелері туралы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 19 маусымдағы № 415 қаулысы / 

Қазақстан Республикасы. Үкімет//Қазақстан Республикасының Президенті 

мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 

2019. - № 21. - 56-57 б. 

        Қазақстан Республикасы. Үкімет 

    Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Мемлекеттік білім беру 

мекемелерінің тауарларды (жұмыстарды, қызметкерлерді) өткізу жөніндегі 

ақылы қызмет түрлерін көрсету және олардың тауарларды (жұмыстарды, 

қызметтерді) өткізуден түскен ақшаны жұмсау ережесін бекіту туралы» 2009 

жылғы 20 шілдедегі № 1102 қаулысына толықтырулар енгізу туралы» 2010 

жылғы 6 қыркүйектегі № 899 қаулыларының күші жойылды деп тану туралы 
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 13 маусымдағы № 398 

қаулысы / Қазақстан Республикасы. Үкімет//Қазақстан Республикасының 

Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = 

Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. - 2019. - № 20. - 90 б. 

        Қазақстан Республикасы. Үкімет  

  Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу 

туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 мамырдағы № 

359 қаулысы: [ЖОО-да мемлекеттік стипендияларды тағайындау, 

мемлекеттік гранттар, Еңбек, мемлекеттік бағдарламасы, әлеуметтік 

студенттік кредит, дуальды оқыту жүйесі, кәсіптік, техникалық білімде 

өзгерістер енгізу]/Қазақстан Республикасы. Үкімет//Қазақстан 

Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики Казахстан и 

Правительства Республики Казахстан. - 2019. - № 17-18. - 14-172 б. 

        Қазақстан Республикасы. Үкімет 

      Қарағанды облысының кейбір білім беру ұйымдарын қайта атау туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 11 маусымдағы № 393 

қаулысы / Қазақстан Республикасы. Үкімет//Қазақстан Республикасының 

Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = 

Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. - 2019. - № 20. - 78-80 б. 

        Қазақстан Республикасы. Үкімет 

      Шығыс Қазақстан облысының кейбір білім беру, дене шынықтыру және 

спорт ұйымдарына атау беру және қайта атау туралы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 11 маусымдағы № 392 қаулысы / 

Қазақстан Республикасы. Үкімет//Қазақстан Республикасының Президенті 

мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 

2019. - № 20. - 76-77 б. 

       Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі 

      Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11 сыныптарға арналған «Қазақстан 

тарихы» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы 

(жаратылыстану-математикалық бағыт, қоғамдық-гуманитарлық 

бағыт).Типтік оқу бағдарламалары : Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2019 жылғы 7 наурыздағы № 105 бұйрығына 17-

қосымша; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 

жылғы 27 шілдедегі № 352 бұйрығына 201-қосымша; Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 

бұйрығына 419-қосымша /Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым 

министрлігі//Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. - 2019. - № 9. - 8-34 б. 

        Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі 

      Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша 

жалпы орта білім берудің (жаңартылған мазмұнның) үлгілік оқу жоспары : 
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типтік оқу бағдарламалары. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2019 жылғы 15 мамырдағы № 205 бұйрығына 1-қосымша; 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 

қарашадағы № 500 бұйрығына 119-қосымша / Қазақстан Республикасы. Білім 

және ғылым министрлігі//Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. - 2019. - № 

9. - 3-4 б. 

       Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі 

     Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін жаратылыстану-математика бағыты 

бойынша жалпы орта білім берудің (жаңартылған мазмұнның) үлгілік оқу 

жоспары : типтік оқу бағдарламалары. Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2019 жылғы 15 мамырдағы № 205 бұйрығына 2-

қосымша; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 

жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына 120-қосымша /Қазақстан 

Республикасы. Білім және ғылым министрлігі 

//Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. - 2019. - № 9. - 5-7 б. 

        Алматы қаласы әкімдігі 

    Алматы қаласы әкімдігінің «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, 

бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының 

педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік 

санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттарды 

қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы» 2016 

жылғы 12 тамыздағы № 3/380 қаулысына өзгеріс енгізу туралы : Алматы 

қаласы әкімдігінің 2019 жылғы 20 тамыздағы № 3/498 қаулысы, Алматы 

қаласы Әділет департаментінде 2019 жылдың 23 тамызында тіркелген, № 

1582 / Алматы қаласы әкімдігі// Almaty akshamy. - 2019. - 3 қыркүйек. - 10 б. 

        Алматы қаласы әкімдігі 

    Алматы қаласы әкімдігінің «Техникалық және кәсіптік білім беру 

саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту 

туралы» 2016 жылғы 3 маусымдағы № 2/252 қаулысына өзгерістер енгізу 

туралы : Алматы қаласы әкімдігінің 2019 жылғы 20 тамыздағы № 3/499 

қаулысы. Алматы қаласының Әділет департаментінде 2019 жылдың 23 

тамызында тіркелген, № 1583 /Алматы қаласы әкімдігі//Almaty akshamy. - 

2019. - 3 қыркүйек. - 11 б. 

        Алматы қаласы әкімдігі 

     2019-2023 жылдарға техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын 

бекіту туралы Алматы қаласы әкімдігінің 2019 жылғы 28 маусымдағы № 

2/426 қаулысы (қосымшасымен) / Алматы қаласы әкімдігі//Almaty akshamy. - 

2019. - 6 шілде. - 10-12 б. 

        Алматы қаласы әкімдігі 

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

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын 

іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері мен оларға 
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теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды 

аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет регламенті : Алматы қаласы әкімдігінің 2019 жылғы 20 тамыздағы 

3/498 қаулысына қосымша. Алматы қаласы әкімдігінің 2016 жылғы 12 

тамыздағы № 3/380 қаулысымен бекітілді / Алматы қаласы әкімдігі 

//Almaty akshamy. - 2019. - 3 қыркүйек. - 10-11 б. 

        Алматы қаласы әкімдігі 

      «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған 

адамдарға анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті : 

Алматы қаласы әкімдігінің 2019 жылғы 20 тамыздағы № 3/499 қаулысына 

қосымша. Алматы қаласы әкімдігінің 2016 жылғы 3 маусымдағы № 2/252 

қаулысымен бекітілді / Алматы қаласы әкімдігі//Almaty akshamy. - 2019. - 3 

қыркүйек. - 11-12 б. 

 

Тұжырымдама. Бағдарлама. Стандарт. Конференция 

        Балаубаева Б.   Білімнің дамуы - баршаға міндет: [әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-і «Адами мұра және жоғары технологиялар үйлесімі негізінде 

жетілуі» атты әлемдік конференция өткізуі] / Б. Балаубаева//Ana tili. - 2019. - 

26 қыркүйек. - 2 қазан. - 6 б. 

        Бұқарқызы Х.   Дипломсыз - ауыл бос: [Ұлттық экономика 

министрлігінің Facebook желісіндегі парақшасында вице-министр Е.Алпысов 

«Дипломмен ауылға» бағдарламасына қатысты сұрақтарға жауап бергені 

жайында] / Х. Бұқарқызы//Aiqyn. - 2019. - 21 қыркүйек. - 1 б. 

        Жасан Ә.   Абай - адастырмас темірқазық: [Ақордада Мемлекеттік 

хатшы М.Тажин төрағалығымен А.Құнанбайұлының 175 жылдық 

мерейтойын дайындау және өткізу жөніндегі Мемлекеттік комиссияның 

отырысына Мәдениет және спорт министрі, Білім және ғылым министрі, 

Ақпарат және қоғамдық даму министрі, Гумилев атындағы ЕҰУ ректоры, әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ, Шығыс Қазақстан облыс әкімі қатысуы, "Рухани 

жаңғыру" бағдарламасы аясында Абайдың рухани мұрасын насихаттау 

мақсатында атқарылатын іс-шаралардың маңыздылығына тоқталуы] / Ә. 

Жасан//Aiqyn. - 2019. - 10 қыркүйек. - 1,3 б. 

        Кәрімов С.   Ұстаз Һәм өскелең ұрпақ: [рухани жаңғыруды сипаттау 

және патриоттық сананы ынталандыратын ұлттық құндылықтарды 

жаңғыртуда мұғалімдердің педагогикалық ойларын 

қалыптастыру]/С.Кәрімов//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 16 тамыз. - 5 б. 

        Магулымова Г.А.   Рухани жаңғыру - ізгі білімді ұрпақ тәрбиелеудің 

негізі: [рухани жаңғырудың өзегіне айналып отырған мәселе жас ұрпаққа - 

адамгершілік-рухани тәрбие беру] / Г. А. Магулымова//Өзін - өзі тану KZ = 

Самопознание KZ. - 2019. - № 7. - 20-23 б. 

       Малайзиядағы конференцияға дарынды шәкірт қатысып қайтты: 

[Павлодар қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік 

метебінің оқушысы Д.Әбен «Asia Youth International Model United Nations 
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2019» халықаралық конференциясына қатысуы]//Білімді ел = Образованная 

страна. - 2019. - 17 қыркүйек. - 7 б. 

        Мұқаметқали Қ.   «Дипломмен – ауылға» барған дәрігерлер: 

[«Дипломмен – ауылға» бағдарламасымен барған дәрігер мамандары 

жайында] / Қ. Мұқаметқали// Egemen Qazaqstan. - 2019. - 30 шілде. - 6 б. 

      Мұсабеков Б.   "Рухани жаңғыру" бағдарламасын білім саласында іске 

асыру: [Қарағанды облысының білім саласында бағдарламаны іске асыруы] / 

Б. Мұсабеков// Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 15 тамыз. - 31 б. 

        Оразғалиұлы Н.   «Рухани жаңғыру - болашаққа жасалған жарқын 

қадам»: [бағдарлама аясында ауқымды жобалар, ұлт тағдыры, ұрпақ тәрбиесі 

жолында маңызды іс-шаралардың жүзеге асырылуы] / Н. Оразғалиұлы 

//Открытая школа. - 2019. - № 6. - 13-14 б. 

       «Ұлттық тәрбие тұжырымдамасы» жасалмақ: [Шымкент қаласының 

Түркістан сарайында Bilim jane Gylum конференциясында Ұлттық тәрбие 

тұжырымдамасын жасауды бастамақ]//Aiqyn. - 2019. - 24 тамыз. -6 б. 

      Шотбайқызы А.  Білім алмасу бағдарламасының қарқыны қандай?: 

[әлемнің 70 елінде 1 мыңға жуық тақырыптық зерттеулерді қамтитын 

бағдарлама Кореяның тәжірибесі негізінде әріптес елдерге әлеуметтік-

экономикалық қолдау көрсететін стратегиялық зерттеулер мен 

консультациялар кешенін әзірлеген, 2009 жылдан бері Қазақстанмен 

әріптестік байланыста болуы] / А. Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2019. -

30 қыркүйек. - 12 б. 

        Шотбайқызы А.   Дипломмен ауылға аттанғандар қалаға неге қайтады?: 

[«Дипломмен - ауылға!» бағдарламасының жүзеге асырылуы] / А. 

Шотбайқызы// Egemen Qazaqstan. - 2019. - 16 қыркүйек. - 1,7 б. 

 

Қазақстандағы педагогика мен білім беру саласындағы ғылыми зерттеу 

жұмысын ұйымдастыру 

        Балдина И.В.  Педагогикалық колледж студенттерінің зерттеу 

мәдениеті негіздерін қалыптастыру: [оқу-зерттеу жұмысы] / И. В. Балдина, Е. 

В. Шкавронская//Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации 

образования. - 2019. - № 7. - 5-7 б. 

       Құсайын Т. Жас ғалымдарға зәрулік бар: [Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе 

өңірлік мемлекеттік университет профессоры Қ.Шүңкеевтің жетекшілік 

ететін зертханасы әлемдік талапқа сай жабдықталған. Назарбаев университеті 

мен Тарту мемлекеттік университетінің жас ғалымдары жүйелі зерттеулер 

жүргізуде] / Т. Құсайын// Egemen Qazaqstan. - 2019. - 6 тамыз. - 1,6 б. 

       Мұратқали Ж.   Ғылыми жетістік өнім сапасын арттырады: [С. 

Сейфуллин атындағы ҚазАТУ-нің ғалымдарының ғылыми зерттеуіндегі мал 

өнімділігін екі есе арттыратын азық технологиясын ойлап табуы] / Ж. 

Мұратқали//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 30 шілде. - 11 б. 

        Тортаева Г.   Сабақты зерттеу: сабақта критерийлер ұсыну арқылы 

оқушыларды пәннің ғылыми тілінде сөйлеуге қалай үйретуге болады?: 

[сабақты зерттеу тәсілі жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу жағдайында 
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мұғалім тәжірибесін жетілдіруге бағытталған тиімді педагогикалық тәсіл] / Г. 

Тортаева// Қазақстан мектебі. - 2019. - № 7. - 17-19 б. 

        Утеуленова Г.Е.  Мектептегі ғылыми - әдістемелік жұмыс: [Алматы 

облысы, Жамбыл ауданы, Қазыбек бекетіндегі орта мектептің әдісдемелік 

қызметі] / Г. Е. Утеуленова//Оқыту - тәрбиелеу технологиясы. - 2019. - № 4. - 

3-6 б. 

 

Қазақстандағы халық ағарту ісі, педагогикалық ақыл-ой тарихы 
        Аймағамбет А. Мамания мектебі қайта жаңарды: [Алматы облысы, 

Ақсу ауданындағы Мамания мектебіне күрделі жөндеу жүргізілуі]/ А. 

Аймағамбет//Aiqyn. - 2019. - 6 қыркүйек. - 8 б. 

       Балаубаева Б. Мамания мектебі қайта жаңғырды: [Алматы облысы, 

Ақсу ауданындағы Мамания мектебі жайлы] / Б. Балаубаева//Ana tili. - 2019. - 

5-11 қыркүйек. - 6 б. 

         Беркінбаев О. Өмір өрнектері - Асқар Закарин: [Қазақстан ағарту 

министрі болған А.Закарин туралы] / О. Беркінбаев//Түркістан. - 2019. - 18 

шілде. - 6 б. 

        Есали А. Мамания мектебінің меценаты оны 55 жылдан кейін күрделі 

жөндеуден өткізіп, көлік сыйлап, ауылына су тартып берді: [Алматы облысы, 

Ақсу ауданындағы Мамания мектебі жайында] / А. Есали//Egemen Qazaqstan. 

- 2019. - 30 қыркүйек. - 5 б. 

       Игісінова А.Ш.  Ы.Алтынсарин мен А.Байтұрсыновтың педагогикасы - 

инновациялық идеялардың негізі /А. Ш. Игісінова, Ы. С. 

Келінбердиева//Открытая школа. - 2019. - № 6. - 15-16 б. 

        Қағазов Б. Абайдың білім беру амалдары туралы ойлары: [Абайдың 

білім беру амалдарына қатысты айтылған нақыл сөздеріне талдау]/Б. Қағазов 

//Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2019. - № 3. - 

59-61 б. 

         Мұқан А.   Ресейде оқыған қазақ өнерпаздары мұрағатын түгендеуге не 

кедергі?: [Мәскеу, Санк-Петербургтің ЖОО-дарында оқыған қазақ 

өнерпаздары жайында] / А. Мұқан//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 5 қыркүйек. - 

6 б. 

        Оспанұлы С.  «Рабғұзи қиссалары» және Ы.Алтынсарин: [XIII-XIV 

ғасырда түркі тілінде әртүрлі жанрда жазылған әдеби көркем шығармалар 

жинағы «Рабғұзи қиссалары» туралы және көне әдеби жәдігерлікпен 

Ы.Алтынсариннің таныс болғаны, ұлы ұстаздың іздемпаздығы, білімділігі 

жайында] / С. Оспанұлы, К. Мырзағалиева//12 жылдық білім беру = 12 - 

летнее образование. - 2019. - № 2. - 48-51 б. 

        Сембаева Н.Т.  Зиялыларды баптаған Мамания мектебіне 120 жыл: 

[Алматы облысы, Ақсу ауданындағы Мамания мектебінің тарихы] / Н. Т. 

Сембаева//Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2019. - 

№ 2. - 121-125 б. 
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Дүниежүзіндегі білім беру ісі және педагогика 

        Кәрібаева Г.  Ұлыбритания мұғалімдері көше сыпырмайды: [Дарем 

университетінің Phd студентімен британ қоғамындағы мұғалімнің орны, 

білім беру мен мектеп жүйесі туралы сұхбат/жазып алған З.Жылқыбек] / Г. 

Кәрібаева// Жас Алаш. - 2019. - 29 тамыз. - 3 б. 

     Корпоративті университетте оқуға дайынсыз ба?: [корпоративті 

университет-компанияның дамуы үшін қызметкерлерді кәсіби дайындау 

жүйесі/дайынд. А.Айдарқызы]//Aiqyn. - 2019. - 11 қыркүйек. - 5 б. 

        Шотбайқызы А.  Шетелдік талапкерлер отандық жоғары оқу 

орындарын неге таңдамайды?: [«Болашақ» бағдарламасымен 12 мыңнан аса 

қазақстандық жастар әлемнің 35 еліндегі 170 үздік ЖОО-да білім 

алатындығы, ал шетелдік, ТМД елдерінің 1 млн.100 мың студенттері 

қазақстандық ЖОО-да білім алатындығы жайлы] / А. Шотбайқызы//Egemen 

Qazaqstan. - 2019. - 30 қыркүйек. - 1, 12 б. 

        Шотбайқызы А.  Оқушылардың төрттен бірі қосымша сабақ оқиды: 

[Ұлыбритания астанасындағы орта мектеп оқушыларының 41% мектептен 

тыс қосымша білім алатындығы жайында] / А. Шотбайқызы//Egemen 

Qazaqstan. - 2019. - 30 қыркүйек. - 12 б. 

 

Латын әліпбиі 

        Асанғазы О.   Қазақ әліпбиін латын графикасына көшірудің 

алғышарттары / О. Асанғазы//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 2 қыркүйек. - 6 б. 

        Қадырқұлов Қ. Дауысты дыбыстарды жүйелеп алмай, емле ережесін 

жасау мүмкін емес: [қазақ тілі әліпбиін латын қарпіне көшірудің 

маңыздылығы, емле ережесі мәселесі] / Қ. Қадырқұлов//Білімді ел = 

Образованная страна. - 2019. - 23 шілде. - 10-11 б. 

        Қапалбек Б.  Латын: көсемше жұрнақтарының жаңа емледегі жазылу 

тәртібі / Б. Қапалбек//Қазақ әдебиеті. - 2019. - 12-18 шілде. - 22 б. 

        Құрман Н.Ж. Латын графикасына негізделген қазақ жазуы және оны 

оқыту әдістемесінің мәселелері / Н. Ж. Құрман//Білім = Образование. - 2019. - 

№ 2. - 48-57 б. 

        Сардарова Ж.И. Қазақ әліпбиін латын графикасына көшіру жағдайында 

білім берудің педагогикалық-психологиялық аспектілері / Ж. И. Сардарова, 

А. Қуандық//Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 

2019. - № 3. - 48-52 б. 

        Серікқызы Қ.  Жаңа әліпби - ел таңдауы: [ҚР Ұлттық академиялық 

кітапханасында, облыстық, қалалық , аудандық кітапханалар мен ЖОО-да 

«2019 жыл - Жастар жылы» атты жалпықазақстандық ашық диктант 

жазғандығы] / Қ. Серікқызы//Ana tili. - 2019. - 12-18 қыркүйек. - 1 б. 

        Серікқызы Э. «Өскен ел тарихын тасқа жазады...».Латын әліпбиіне 

қатысты өткен семинар барысында қазақ тілін ұлтаралық тілге айналдыру 

бағытындағы мәселелер талқыланды: [Қазақ ұлттық Қыздар ПУ-де «Жаңа 

латын әліпбиін енгізудің ғылыми және ұйымдастырушылық мәселелері» 

семинарына ЖОО-ның, мемлекеттік тілді дамыту орталықтарының 



11 
 

мамандарының өзекті ұсыныстар бекітуі] / Э. Серікқызы//Egemen Qazaqstan. - 

2019. - 24 қыркүйек. - 21 б. 

        Умбетиярова А. Латын әліпбиі - тіл тазалығына апарар жол / А. 

Умбетиярова//Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и 

литература в русской школе. - 2019. - № 7. - 80-83 б. 

 

Үш тұғырлы тіл 

        Альжанова П.  Үштілділік бағдарламаны іске асырудың қиындықтары 

мен кедергілері /П. Альжанова/ Республика ұстаздары - 2019. - № 13-14. - 5 б. 

         Баисова А.А. Үштілділік - бәсекеге қабілетті елдер қатарына апарар 

басты баспалдақтардың бірі /А. А. Баисова//Кітап & Кітапхана.- 2019.- № 2.-

21-23 б. 

        Руслан Л. Үштілді білім үмітті ақтай ма?: [үштілділіктің маңызы] / Л. 

Руслан//Aiqyn. - 2019. - 21 тамыз. 2 б. 

        Хасанова Ж.А. Тілдердің үш тұғырлылығы - уақыт талабы: [«Тілдердің 

үш тұғырлылығы» бағдарламасының негізі мақсаты мемлекеттік тіл - қазақ, 

орыс және ағылшын тілдерінің деңгейін көтеру] / Ж. А. Хасанова, Қ. А. 

Амралина//Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2019. 

- № 2. - 53-55 б. 

Мемлекеттік тіл 

        Әзімбаева Р.  Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру жолы: [қазақ тілін 

оқытуда озық технологияларды пайдалану]/Р. Әзімбаева, Г. Әлжанова 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 20 тамыз. - 18 б. 

        Серікқызы Қ.  Мемлекеттік тіл туралы заң қажет/Қ. Серікқызы//Ana tili. 

- 2019. - 26 қыркүйек-2 қазан. - 4 б. 

        Сұлтанбекова Л.  Ұлт бірлігінің негізі - мемлекеттік тіл / Л. 

Сұлтанбекова//Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2019. - № 9. -141-143 б.; Қазақ тілі 

мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и литература в русской 

школе. - 2019. - № 9. - 142-143 б. 

        Шаяхмет А.  Мемлекеттік тіл - мемлекеттің символы / А. Шаяхмет 

//Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2019. - № 9. - 9-20 б.; Қазақ тілі мен әдебиеті орыс 

мектебінде = Казахский язык и литература в русской школе. - 2019. - № 9. - 

10-22 б. 

Президент Жолдауы 

        Әліпбай С. Жолдауды іске асырудың жалпыұлттық жоспары: 

[жолдаудың басты бес бағытын орындау жоспары, білім сапасы, ауыл 

мектептері, шағын жиынтықты мектептер, балаларды қорғау, балалар 

арасындағы қылмыс пен суицид көрсеткішін төмендету, зорлық-зомбылық 

көрген балалардың жағдайын жақсарту т.с.с. мәселелер] / С. Әліпбай 

//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 4 қыркүйек. - 3 б. 

       Бейсембаев Ғ.  Қазақстан Республикасы Президенті Қасым-Жомарт 

Кемелұлы Тоқаевқа!: [білім саласындағы сарапшыларының атынан 

Президент Жолдауында көтерілген мәселелерге қолдау білдіруі] / 

Ғ.Бейсембаев// Egemen Qazaqstan. - 2019. - 17 қыркүйек. - 5 б. 
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        Едрисов А. Сапалы білім - саналы ұрпақ азығы: [Е.Бөкетов атындағы 

ҚарМУ-дің ректорымен ҚР Президентінің жолдауына орай сұхбат/әңг. 

Қ.Әбілда] / А. Едрисов//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 10 қыркүйек. - 4 б. 

        Есаман Х.  Президент Жолдауын жамбылдықтар да қолдайды: [Жамбыл 

облысы әкімдігі ғимаратының мәжіліс залында ҚР Президентінің Жолдауын 

талқылауы] / Х. Есаман//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 10 қыркүйек. - 2 б. 

 

         Есполов Т. Жаңа бағытқа бастаған Жолдау: [Қазақ ұлттық аграрлық 

университетінің ұжымы мен білім алушы жастары Президент Жолдауын 

ықыласпен қабылдауы] / Т. Есполов//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 4 қыркүйек. 

- 5 б. 

Мәңгілік Ел 
         Әлжанова Г.К. Білім мазмұнын жаңарту жағдайында «Мәңгілік Ел» 

идеясының құндылығы / Г. К. Әлжанова//Открытая школа. - 2019. - № 6. - 11-

13 б. 

        Маханбетова А.А. «Мәңгілік Ел» идеясы аясында тәрбие үдерісін 

жүзеге асыру / А. А. Маханбетова//Білім берудегі менеджмент = Менеджмент 

в образовании. - 2019. - № 2. - 112-117 б. 

 

Балалар құқығын қорғау 

        Айтпаева С.  Бала тағдыры - болашақ тағдыры: [Балалар құқықтары 

жөніндегі уәкілімен сұхбат/әңг. А.Тасболат] / С. Айтпаева//Egemen 

Qazaqstan. - 2019. - 12 шілде. - 9 б. 

        Есқали Ө. Жасөспірімдер арасында әлімжеттік азаймай тұр: [ЮНИСЕФ 

таратқан ақпарат бойынша Қазақстанда 1-14 жас аралығындағы балалардың 

53 % үйде зорлықпен тәрбиелеу әдісінің құрбаны болуы] / Ө. Есқали 

//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 30 тамыз. - 11 б. 

        Тілегенұлы Н. Заң талаптары қатаң сақталуы тиіс: [Білім және ғылым 

министрлігіне қарасты Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті «Мектепке 

жол», «Қамқорлық» қайырымдылық бағыттағы іс-шаралардың 

қатысушыларын қамқорлық жасалған ұл-қыздардың фотосуретін БАҚ-ы мен 

әлеуметтік желілерге ұсыну, орналастыру барысында балалардың құқығын 

сақтауға шақырды] / Н. Тілегенұлы//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. 

- 3 қыркүйек. - 15 б. 

        Шотбайқызы А. Бала құқығы - басты назарда: [Президент жанындағы 

Орталық коммуникациялар қызметінде мектептер мен мектепке дейінгі білім 

беру мекемелеріндегі бала қауіпсіздігі және профилактикалық шаралар 

бойынша баспасөз конференциясын өткізуі] / А. Шотбайқызы//Egemen 

Qazaqstan. - 2019. - 17 қыркүйек. - 2 б. 

 

Қазақстанда білім беру ісін ұйымдастыру. Білім сапасы 
        Акпар А.  Білім беру сапасының жақсаруы - болашаққа кепіл / А. Акпар 

//Almaty akshamy. - 2019. - 26 қыркүйек. - 4 б. 
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        Батталова Г. Нәтижеге бағытталған желілік қоғамдастық: [Павлодар 

облысы Аққулы ауданы мұғалімдерінің әдістемелік шеберлігін арттырып, 

кәсіби деңгейін көтеруде аудандық төрт желілік қоғамдастықтың жұмыс 

жүргізуі] / Г. Батталова//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 20 тамыз. 

- 15 б. 

        Бейсенова Ә. Маңызды міндеттерге мамандарымыз даяр ма?: [ҚР 

Президенті Қ.-Ж. Тоқаев жолдауда ЖОО-ның маман дайындаудағы қазіргі 

жағдайына тоқталуы, жаңа инновацияға бағдарланған модельге 

ауыстырылуы, ҰБТ, үздіксіз білім алу, 12 жылдық мектеп, колледж, дарынды 

мектептердегі тұрақты оқулықтар ана тілінде болуы, тәрбие жұмыстары, 

мектеп формасы т.с.с. мәселелер мақалада қамтылған] / Ә. Бейсенова 

//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 20 қыркүйек. - 9 б. 

         Дағжан Ә.  «Қалаға келген ауыл жастарын бейімдейтін орталыққа 

ғимарат керек»: [ҚР Премьер-министрінің орынбасары Б.Сапарбаевтың 

қызметтік іссапармен Алматыда болуы, мектеп директорларымен кездесуі, 

QS World Wide «Адами мұра және жоғары технологиялар үйлесімі негізінде 

жетілу» атты дүниежүзілік конференцияға қатысуы] / Ә. Дағжан 

//Almaty akshamy. - 2019. - 21 қыркүйек. - 4 б. 

        ...Диплом сатуға тиым салынуы керек: [кітап палатасының директоры 

Ә.Қойтанов білім сапасы, ақын А.Мұхаметқалиқызы Абайтану мектептерге 

пән ретінде енгізу, тарихшы А.Жұмаділов Қазақстан тарихын толық 

бағдарламамен оқытуды жандандыру керектігі жайында пікір білдіруі] 

// Қазақ әдебиеті. - 2019. - 20 қыркүйек. - 10 б. 

         Ескендір Р. Білім басқармасы есеп берді: [Алматы Оқушылар 

сарайында оқу жылының қорытындысы туралы Білім басқармасының 

басшысы Г.М.Ходжабергенованың есебі] / Р. Ескендір//Almaty akshamy. - 

2019. - 11 шілде. - 4 б. 

         Мелдебекова М.  Білім саласындағы басқарудың жаңа жүйесі уақыт 

талабы / М. Мелдебекова//ілімді ел = Образованная страна. - 2019. - 10 

қыркүйек. - 5 б. 

         Рахман Г. Сатылған диплом сан соқтырмасын: [Nur Otan партиясы 

Саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында жемқорлыққа қарсы қаралған 

мәселе] / Г. Рахман// Aiqyn. - 2019. - 14 қыркүйек. - 1,5 б. 

         Самеков М.  Сапаны арттырудағы мұғалім қызметінің тиімділігі: [білім 

сапасын көтеруде мұғалімдердің біліктілік курстарына қатысуы] / М. 

Самеков// Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 17 қыркүйек. - 12 б. 

      Тілегенұлы Н.  Министр: Мемлекет басшысы үлкен қолдау білдірді: 

[Білім және ғылым министрі БАҚ-ның өкілдеріне арнап арнайы мәслихат 

ұйымдастыруы] / Н. Тілегенұлы//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 

20 тамыз. - 7 б. 
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Функционалдық сауаттылық 

         Абугалиева А.И.  Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық 

сауаттылығын арттырудың әдіс-тәсілдері / А. И. Абугалиева, М. С. 

Чанчарова//Оқыту - тәрбиелеу технологиясы. - 2019. - № 4. 19-23 б. 

         Әбілов Д.Ә. Функционалдық сауаттылық - сапалы білім берудің кепілі / 

Д. Ә. Әбілов//Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2019. - № 7. - 68-85 б. 

         Газезова Д.Р. Даму мүмкіншіліктері шектелген балалардың тұрмыстық 

салада функционалды сауаттылықты, салауатты өмір сүру арқылы 

қалыптастыру / Д. Р. Газезова, А. К. Ибраива//Педагогика мәселелері = 

Вопросы педагогики. - 2019. - № 4. - 21-24 б. 

         Ерекен А.Б.  Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру: [Алматы 

облысы, Жамбыл ауданы, Қазыбек бекетіндегі орта мектебінде 

денешынықтыру пәнінде салауатты өмір салтына тәрбиелеу] / А. Б. Ерекен 

// Оқыту - тәрбиелеу технологиясы. - 2019. - № 4. - 34-37 б. 

         Мусина Ә. Математика пәнінен оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын арттыру /Ә. Мусина//Қазақстан мектебі.- 2019. - № 8. - 25-27 б. 

 

Үздіксіз білім беру 
         Погожева Е.Ю.   Көптілді педагогқа үздіксіз білім беруді ұйымдастыру 

жүйесі / Е. Ю. Погожева//Білім беру ұйымының әдіскері = Методист 

организации образования. - 2019. - № 7. - 38-44 б. 

 

Білім мазмұнын жетілдірудегі ТМД және шет елдермен байланыс 

        Айтжанбайқызы Г.  Талантты түлектер шетелдік оқу орындары үшін 

даярланатындай: [Ресей, Қытай, Қырғызстан, Иран,Түркия елдерінің жоғары 

оқу орындарына түсуі] / Г. Айтжанбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 12 

тамыз. - 1,9 б. 

        Аханбайқызы А.  Жаһандық білім саммитінің өзегі - жаңашылдық: [әл-

Фараби атндағы ҚазҰУ-тінде Университеттердің жаһандық саммитінің 

басталуы, халықаралық басқосуды ҚР Премьер-Министрінің орынбасары 

Б.Сапарбаевтың ашуы] / А. Аханбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2019. 20 

қыркүйек. - 3 б. 

         Әбіш М.  Ядролық қарусыз әлемге жол: [Токио қаласындағы БҰҰ 

университетінде ҚР Президенті Қ.-Ж. Тоқаев Елбасы кітапханасының кітап 

қорларының көрмесінің ашылуына қатысуы] / М. Әбіш//Egemen Qazaqstan. - 

2019. - 20 қыркүйек. - 1,11 б. 

         Құттымұратұлы Қ.  Қиырдағы қазақ баласы атажұрттан рух алады: 

[Ресей Федерациясының Самара облысында тұратын қазақ балалары Орал 

қаласындағы «Дарын» қосымша білім орталығында он күндік демалыста 

болуы] / Қ. Құттымұратұлы// Egemen Qazaqstan. - 2019. - 5 тамыз. - 6 б. 

        Қытайда қазақстандық ғалымның кітабы жарыққа шықты: [Пекиннің 

халықаралық кітап көрмесінде әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры, 

академик Ғ.Мұтановтың "Экономикалық жоспарлау, басқару және 

бюджеттеудің математикалық әдістері мен модельдері" атты кітабының 
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қытай тілінде тұсаукесерінің өтуі]//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. 

- 27 тамыз. - 5 б. 

         Мухаммад Али Джинна орталығы ашылды: [әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-де Қазақстандағы Пәкістан Ислам Республикасының елшілігінің 

қолдауымен Мухаммад Али Джинна орталығының ашылуы] 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 16 шілде. - 11 б. 

         Мұқан Б.  Университеттердің бірлескен конференциясы: [Елордада 

Гарвард университеті мен Назарбаев университеті HPAIR конференциясы 

өткізуі] / Б. Мұқан// Egemen Qazaqstan. - 2019. - 20 тамыз. - 2 б. 

         Өтемұрат О.  Білікті мамандар басқа елді неге бетке алады?: [жоғары 

білімді, орта кәсіптік білімі бар мамандардың қазақстандықтардың шетел 

асуы] / О. Өтемұрат// Egemen Qazaqstan. - 2019. - 29 шілде. - 1,4 б. 

         Сейітқазы П.  Ақпараттық заманның өзекті мәселесі: [Елордада Astana 

Media Week апталық аясында отандық медианы дамыту мен осы саладағы 

іскерлік қатынастарды аймақтық деңгейде ілгерлету, медиасауаттылықты 

арттыру мәселелері сөз болды. Шетел тәжірибесінен] / П. Сейітқазы 

//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 24 қыркүйек. - 14 б. 

         Серікқызы Э. Аграрлық сала ғылыммен бірге дамиды: [ҚазҰАУ- нің 

Жапония, Корея, Беларусь елдерімен байланысы, «Дипломмен- ауылға!» 

бағдарламасы, білікті агромамандар даярлауы жайында] / Э. Серікқызы 

//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 25 қыркүйек. - 7 б. 

          Тілегенұлы Н.  Танымал неміс компаниясының ресурс орталығы 

ашылды: [Елорданың Политехникалық колледжінде Grohe ресурс 

орталығының ашылуы] / Н. Тілегенұлы//Білімді ел = Образованная страна. - 

2019. - 10 қыркүйек. - 6 б. 

         Шәріп А.  Суперкомпьютер үшін «Суперми» керек: [Қытай мен 

Қазақстан арасында суперкомпьютер жобасы жөніндегі ынтымақтастық 

туралы келісімге қол қоюы, бұл жобаны әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де 

пайдалану және суперкомпьютермен жұмыс жасай алатын мамандар 

даярлау] / А. Шәріп//Aiqyn. - 2019. - 26 шілде. - 1,4 б. 

         Шотбайқызы А.  Жоғары білім берудегі ықпалдастық: [Елордада 

әлемнің 11 елінен жиналған Халықаралық жиында ЖОО-ның өкілдері әр 

деңгейлі мамандары жоғары білімді интернационалдандыру мәселесі, оны 

іске асыру жолдарын талқылауы] / А. Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan.- 2019. 

- 24 қыркүйек. - 17 б. 

        Шотбайқызы А.  Ауған жастары Қазақстанда білім алады: [Еуропалық 

одақ қаржыландыратын бұл бастама БҰҰ Даму бағдарламасы мен 

«Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ арасындағы серіктестік 

аясында іске асыралады] / А. Шотбайқызы// Egemen Qazaqstan. - 2019. - 1 

тамыз. - 4 б. 

Қосымша білім беру 
        Айткулова А. Қосымша білім беру жағдайында оқушылардың 

лингвистикалық сауаттылығын дамыту әдістері / А. Айткулова, Қ. Ә. 
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Құлатаев//Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. - 2019. - № 4. - 15-

20 б. 

        Қосымша білім беру ұйымының жылдық жоспары//Білім беру мекемесі 

басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2019. - № 7. - 36-45 б. 

        Қосымша білім беру ұйымы қызметінің сапасын талдау және 

бақылау//Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник 

руководителя образовательного учреждения. - 2019. - № 8. - 38-44 б. 

        Съедина Л.Ю. Қосымша білім беру ұйымының жылдық жоспарын 

қалай жасаймыз / Л. Ю. Съедина//Білім беру мекемесі басшыларының 

анықтамалығы = Справочник руководителя образовательного учреждения. - 

2019. - № 7. - 34-35 б. 

         Съедина Л.Ю.   Қосымша білім беру саласындағы 

ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет / Л. Ю. Съедина//Білім беру 

мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2019. - № 8. - 29-37 б. 

 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқу. Мектепалды дайындық 

        Акимова А.  Мектеп жасына дейінгі баланың денсаулығы мен дамуын 

қалыптастыруда жаңа инновациялық технологияларды пайдаланудың 

тиімділігі / А. Акимова//Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту. - 2019. - № 4. - 

2-3 б. 

        Әбсаттар Қ.  Құм терапиясы арқылы балалардың танымдық 

қызығушылықтарын арттыру: [мектепке дейінгі балалардың 

қызығушылығын арттыру] / Қ. Әбсаттар//Жантану мәселелері =Вопросы 

психологии. - 2019. - № 3. - 27-31 б. 

        Әбуқызы А.  Мектепке дейінгі жастағы баланы ойын арқылы рухани-

адамгершілікке тәрбиелеу / А. Әбуқызы//Өзін - өзі тану KZ = Самопознание 

KZ. - 2019. - № 6. - 19-21 б. 

        Габдуллина Г. Баланың сенсорлық дамуындағы ойынның рөлі: 

[мектепке дейінгі баланың сенсорлық дамуындағы ойынның әсері] / Г. 

Габдуллина//Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту. - 2019. - № 4. - 5-6 б. 

       Дуйсекеева Д.  Үш тілді кіріктіру жағдайында мектепке дейінгі білім 

берудегі бағыт / Д. Дуйсекеева//Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту. - 2019. - 

№ 4. - 3-5 б. 

        Иманалиева Г. Мультфильмдерді қолдану арқылы мектепалды даярлық 

тобы балаларына гендерлік тәрбие беру тәжірибесі / Г. Иманалиева 

//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2019. - № 8. - 25-27 б. 

        Казахбаева Г.И. Мектепке дейінгі жастағы балалардың психикалық 

дамуына ойын іс-әрекетінің ықпалы / Г. И. Казахбаева, Г. А. Момбиева, А. А. 

Акимбаев// Педагогика және психология. - 2019. - № 2. - 64-70 б. 

       Саирова С. Мектеп жасына дейінгі балаларға патриоттық тәрбие берудің 

маңызы / С. Саирова//Балабақша: тәрбиелеу және оқыту = Детский сад: 

воспитание и обучение. - 2019. - № 7. - 9-10 б. 
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      Суықтөбедегі сүйікті балабақша: [Алматы облысы, Жамбыл ауданы, 

Шиен ауылындағы "Қарлығаш" балабақшасына - 50 жыл]//Almaty akshamy. - 

2019. - 25 шілде. - 27 б. 

       Толемисова А.  Бала тәрбиесіндегі отбасы мен балабақшаның 

ынтымақтастығы / А. Толемисова//Балабақша: тәрбиелеу және оқыту = 

Детский сад: воспитание и обучение. - 2019. - № 7. - 11-12 б. 

       Шотбайқызы А.   Мектепке дейінгі білім: міндет пе, әлде қажет пе?: 

[мектеп бағдарламасы жаңарып, оқушылар заман талабына сай білім алуға 

көшкен сайын мектепке дейінгі білім беруге деген жауапкершіліктің артуы] / 

А. Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 12 шілде. - 1,7 б. 

 

Тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі 

        Ермекбаева А.Ш.  Тұлғаның интеллектуалдық-мәдени әлеуетін 

арттыру: [мектеп оқушысының заманауи талаптарға сай интеллектуалдық-

мәдени әлеуетін қалыптастыру]/А.Ш.Ермекбаева,Ж.Н.Сүлейменова//Вестник 

АПН Казахстана. - 2019. - № 3. - 80-87 б. 

        Жақсым О.И.   Ұлттық құндылықтарды мектеп тәрбие жұмысына 

енгізу /О. И. Жақсым//Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в 

образовании. - 2019. - № 3. - 129-132 б. 

        Қабылбекова Г.  Тәрбиенің ең тамаша мектебі - Отбасы: [мұғалімдерге, 

ата-аналарға арналған] / Г. Қабылбекова//Сыныптағы тәрбие. - 2019. - № 3-4. 

- 18-23 б. 

        Оразбаева Г.  Оқушылардың сабырлылық пен ұстамдылығын дамыту 

тренингі: [оқушыларды сабырлылыққа, ұстамдылыққа тәрбиелеу] / Г. 

Оразбаева//Мектептегі психология = Психология в школе. - 2019. - № 9. - 28-

30 б. 

        Сарсенгалиева Г.М.  Мектепте тәрбие жүйесін қалыптастырудың 

мүмкіндіктері / Г. М. Сарсенгалиева// Өзін - өзі тану KZ = Самопознание KZ. 

- 2019. - № 8. - 33-35 б. 

        Талпакова С.  Мектептегі буллингті анықтау және оны болдырмау 

жолдары: [тентек, сотқар, зорлық көрсетушілік, кемісітушілікті болдырмау] / 

С. Талпакова//Мектептегі психология = Психология в школе. - 2019. - № 9. - 

15-18 б. 

        Танжарықова А.  Қазіргі жасөспірім тәрбиесіне ақпараттық 

технологияның әсері: [әлеуметтік желілердің пайдасы мен зиянын түсіндіру] 

/ А. Танжарықова//Мектеп директоры = Директор школы. - 2019. - № 3-4. - 

12-13 б. 

        Тастемирова А.   Тұғыры биік - Тәуелсіздік!: [тәрбие сағаты] / А. 

Тастемирова//Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. - 

2019. - № 9. - 3-5 б. 

       Шарибдан Ж.Ө.   Қоғамдық сана сезімді рухани дамытуда мектеп 

тәрбиесінің ықпалы / Ж. Ө. Шарибдан//Өзін - өзі тану KZ = Самопознание 

KZ. - 2019. - № 8. - 27-29 б. 

 



18 
 

Халық педагогикасы. Этнопедагогика. Ұлттық тәрбие 

         Дәрменова Р.  Қазақтың қолданбалы өнері арқылы оқушыларға ұлттық 

тәрбие беру / Р. Дәрменова, Ұ. Сарыпбек//Қазақстан тарихы: әдістемелік 

журнал. - 2019. - № 6. - 66-67 б. 

        Джанзакова Ш.   Қазақ халық рухани жаңғыру идеясы негізінде мектеп 

оқушыларына ұлттық тәрбие беру / Ш. Джанзакова, Г. Тахирова//Педагогика 

және психология. - 2019. - № 2. - 249-253 б. 

        Қазиева Г.Ә.   Этнопедагогика дамуының негізгі тенденциялары / Г. Ә. 

Қазиева, А. Б. Абилова// Вестник образования. - 2019. - № 4. - 14-16 б. 

        Толқынбаева Ә.К.  Халықтық педагогика негізінде жеке тұлғаны 

субъект ретінде тәрбиелеудің басты қағидалары /Ә. К. Толқынбаева//Вестник 

образования. - 2019. - № 4. - 11-13 б. 

 

Отан қорғау, отансүйгіштікке тәрбиелеу 
        Боровский А.  Патриоттық тәрбиесіз тұлға қалыптастыру мүмкін емес: 

[подполковникпен сұхбат/әңг. Б.Ғұбайдуллин] / А. Боровский//Aiqyn. - 2019. 

- 28 тамыз. - 7 б. 

 

Мемлекеттік рәміздер 

        Ақжігітова Б. Мемлекеттік рәміздерді қастерлеу - әр азаматтың 

борышы / Б. Ақжігітова//Тәрбие құралы. - 2019. - № 4. - 19-23 б. 

        Жұмабаева А.Ж.  4 маусым - Мемлекеттік рәміздер күні / А. Ж. 

Жұмабаева//Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2019. - № 7. - 133-135 б. 

 

Экологиялық тәрбие мен білім 
        Сағиева С.  Қоршаған ортамен таныстыру және экологиялық тәрбие 

маңызы / С. Сағиева// Бала тәрбиесі. - 2019. - № 7. - 17-18 б. 

 

Азаматтық, құқықтық тәрбие 
        Жумадилова А.  Заңды білу - заман талабы: [оқушылардың құқықтық 

білімдерін қалыптастыру, құқықтық сауаттылыққа тәрбиелеу] / А. 

Жумадилова//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2019. - № 8. - 14-17 б. 

        Ибраева Н. Балалар құқығы: [оқушылардың құқықтық білімін 

қалыптастыра отырып, құқықтық тәрбие беру] / Н. Ибраева//Мектептегі 

сыныптан тыс жұмыстар. - 2019. - № 8. -17-19 б. 

        Сұлтанғалиева Г. Құқықтық білім - баршаға: [құқықтық білім берудегі 

тәрбие сағаты] / Г. Сұлтанғалиева//Мектептегі мерекелер: тәрбие 

жұмыстарының сценарийлері. - 2019. - № 9. - 33-36 б. 

 

Конституция күні 

        Алдамбергенова Г.  Ата Заң - қастерлі құжат / Г. Алдамбергенова 

//Ana tili. - 2019. - 29 тамыз-4 қыркүйек. - 2 б. 
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        Жазықбаев Д. Конституция - дамудың кепілі / Д. Жазықбаев//Aiqyn. - 

2019. - 30 тамыз. - 4 б. 

        Мәми Қ.  Конституция - ел жаңғыруының негізі: [Қазақстан 

Республикасы Конституциялық Кеңесінің төрағасымен сұхбат/әңг. Ж.Базар] / 

Қ. Мәми//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 28 тамыз. - 4 б. 

        Түймебаев Ж.  Ата Заңңың әлеуеті: [Қазақстан Республикасының 

Конституциясы күніне орай] / Ж. Түймебаев//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 30 

тамыз. - 4 б. 

 

Еңбекке баулу мен кәсіби бағдарлау 

        Бейсенбаева Ж.А.  Жұмыссыздар тұлғасын кәсіптік бағдарлаудың 

педагогикалық-психологиялық негіздері: [кәсіптік бағдарлау, кәсіптік кеңес, 

психологиялық кеңес беру жайлы] / Ж. А. Бейсенбаева 

// Педагогика және психология. - 2019. - № 1. - 47-51 б. 

        Болатханқызы А. Мамандықты дұрыс таңдадыңыз ба? / А. 

Болатханқызы// Бала тәрбиесі. - 2019. - № 9. - 2-3 б. 

        Жекетаев К.  Мамандық жүрек қалауымен таңдалуы тиіс: [мектеп 

оқушыларының мамандық таңдауда дұрыс бағыт алу мәселесі] / К. Жекетаев 

// Almaty akshamy. - 2019. - 26 қыркүйек. - 4 б. 

        Керейбаева Қ.  Кәсіптік бағдар бойынша жоғары сынып оқушыларына 

арналған психологиялық жаттығулар / Қ. Керейбаева 

// Мектептегі психология = Психология в школе. - 2019. - № 8. - 19-21 б. 

        Қожахметов А. Мамандық таңдау - маңызды мезет / А. Қожахметов 

// Egemen Qazaqstan. - 2019. - 7 тамыз. - 5 б. 

        Мустояпова А.С. Дарынды оқушыларды мамандыққа бейімдеудің 

психологиялық аспектісі: [дарынды оқушыларға кәсіби бағдар беру] / А. С. 

Мустояпова, Ұ. С. Нургалиева, С. Ш. Изтілеуова// Педагогика және 

психология. - 2019. - № 1. - 75-80 б. 

        Солтанқұлова С.Қ.  Мамандықтың бәрі жақсы: [тәрбие сағатында 

мамандық таңдаудағы пікірталас] / С. Қ. Солтанқұлова//Мектептегі 

мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. - 2019. - № 9. - 30-32 б. 

        Умуртаева Г. Мамандық таңдаудың өмірлік маңызы / Г. Умуртаева 

// Мектеп директоры = Директор школы. - 2019. - № 3-4. - 9-10 б. 

 

Адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелеу 
         Сыптаева К.   Рухани тәрбиенің маңыздылығы-адамгершілік / К. 

Сыптаева//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2019. - № 6. - 8-11 б. 

 

Толераннтық ұғымды қалыптастыру 

         Капизаева К.А.  Рухани жаңғыру жағдайында жастарды қазақстандық 

патриотизм мен толеранттылыққа тәрбиелеу / К. А. Капизаева 

//Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2019. - № 3. - 

125-128 б. 
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Эстетикалық тәрбие 

         Аққалиев А.  Қазақ халық шығармашылығы арқылы оқушыларға 

эстетикалық тәрбие беру / А. Аққалиев, А. Губашева//Педагогика және 

психология. - 2019. - № 1. - 240-245 б. 

 

Олимпиадалар. Жарыстар. Байқаулар 
     Маңғыстауда "Адал ұлан" оқушылар слеті өтті: ["Балдәурен" жазғы 

демалыс лагерінде өткен оқушылар слеті]//Білімді ел = Образованная страна. 

- 2019. - 23 шілде. - 2 б. 

 

Дене тәрбиесі. Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы. Санитарлық-

гигиеналық тәрбие 
        Бабаш Б. Мектеп медицинасына мән беріледі: [Атырау облысы 

мектептеріндегі спорт залдар мәселесі, медициналық құралдармен 

жабдықтау, балалардың денсаулығын оңалту жобалары жайлы] / Б. Бабаш 

//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 31 шілде. - 5 б. 

        Рахман Г. Сөмке салмағының соңы - сколиоз: [бастауыш сынып 

оқушыларының сөмкесінің салмағы бала денсаулығына әсері етуі жайында] / 

Г. Рахман//Aiqyn. - 2019. - 17 қыркүйек. - 5 б. 

        Сейсенбеков Е.К.  Білім алушылардың дене тәрбиесі жүйесін жүзеге 

асырудағы педагогикалық әдістер: [оқушылардың дене тәрбиесі, оқу үрдісі, 

салауатты өмір салты жайлы] / Е. К. Сейсенбеков, А. Ж. Тастанов, Е. Б. 

Телахынов//Педагогика және психология. - 2019. - № 1. - 205-213 б. 

        Шотбайқызы А. Баланың ойыны - баланың болашағы: [қол 

телефонындағы (сотка) балалар ойыны, күндіз-түні қолынан түспейтіндігі 

денсаулыққа зияндығы жайында] / А. Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 

2019. - 11 шілде. - 1,5 б. 

 

Салауатты өмір салты 

         Жармухамбетова А.  Дұрыс тамақтану - денсаулық кепілі: [салауатты 

өмір салтын қалыптастыруға тәрбиелеу] / А. Жармухамбетова//Мектептегі 

сыныптан тыс жұмыстар. - 2019. - № 8. - 5-7 б. 

        Қазбаева М.  Салауатты өмір салтының қажеттілігі /М.Қазбаева// 

Мектептегі дене шынықтыру. - 2019. - № 3-4. - 4-5 б. 

        Қалхожаева Г.  Салауатты өмір және денсаулық мониторингі / Г. 

Қалхожаева//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2019. - № 8. - 2-4 б. 

 

Жаман қылықтар және онымен күрес. Кәмелетке жасы толмағандармен 

жұмыс 

         Елшібай Ғ.   Жазғы лагерьдегі жаға ұстатқан жағдай: [Түркістан 

облысы, Төлеби ауданындағы «Сұңқар» жазғы сауықтыру лагерінде 

демалысқа келген бойжеткеннің қатыгезі мінезі жайлы] / Ғ. Елшібай 

//Egemen Qazaqstan. - 2019. -19 тамыз. - 6 б. 
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        Нұсқабаев О.   Жасөспірімдер бұзақылығы: алдын алу шаралары / О. 

Нұсқабаев, А. Алтынбек//Aqiqat. - 2019. - № 7. - 44-48 б.  

        Оңалбеков Е.С.   Әлеуметтік педагогтың оқушылардың нашақорлыққа 

тәуелділігінің алдын - алу жұмысы / Е. С. Оңалбеков, Е. С. Шацланов 

//Вестник АПН Казахстана. - 2019. - № 3. - 122-128 б. 

       Халықова С.   Жасөспірімдердің мінез-құлқында кездесетін өзіне-өзі 

қол салу мәселесі / С. Халықова//Мектептегі психология = Психология в 

школе. - 2019. - № 8. - 5-9 б. 

 

Сыныптан, мектептен тыс тәрбие жұмыстары 
        Темирова Б. «Сапналы ұрпақ - жарқын болашақ» атты 1-қыркүйек - 

Білім күніне арналған салтанатты жиынның сценарийі / Б. Темирова 

//Бастауыш мектепте оқыту = Обучение в начальной школе. - 2019. - № 9. - 

28-30 б. 

 

Экскурсия-туристік және өлкетану жұмыстары 
         Аймахан Қ.  Алматылық оқушылар қаладағы киелі жерлерді аралады: 

[«Қазақстанның қасиетті географиясы» арнай жобасы аясында 

ұйымдастырылған экскурсия жалғасуда] / Қ. Аймахан//Almaty akshamy. - 

2019. - 21 қыркүйек. - 7 б. 

        Оразова К. Білім беру ұйымдарының өлкетану және зерттеушілік 

жұмыстарының ғылыми-педагогикалық негіздері / К. Оразова//Қазақстан 

тарихы: әдістемелік журнал. - 2019. - № 8. - 25-28 б. 

 

Оқушылардың техникалық шығармашылығы 

        Бықай Ф.   World Robot Olympiad – «Ақылды қалаға» арналды: 

[Павлодар қаласында роботтық техникадан өткен чемпионат жайында] / Ф. 

Бықай//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 10 шілде. - 7 б. 

         Ержанова А.  Құбыр тазалайтын роботтың патентін иелендік: 

[Шымкент қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік 

мектебінің 12 сынып оқушысы Қ.Мәден өзі жасаған «Робот-трубочист» 

жобасымен патентке ие болуы] / А. Ержанова//Білімді ел = Образованная 

страна. - 2019. - 10 қыркүйек. - 14 б. 

        Ураков А.Д.   Мектептегі робототехника: [Алматы облысы, Жамбыл 

ауданы, Қазыбек бекетіндегі орта мектебіндегі робототехника үйірмесі 

жайында] / А. Д. Ураков// Оқыту - тәрбиелеу технологиясы. - 2019. - № 4. - 

16-17 б. 

 

Дарынды балалар 

        Асылбекқызы Р.   Дарынды балалармен жұмысты ұйымдастыру 

әдістері / Р. Асылбекқызы// Қазақ тілі мен әдебиеті орта мектепте. - 2019. - № 

4. - 10 б. 

        Жапарова Б.   Дарынды балалар - еліміздің болашағы: [Павлодар 

облысында дарынды балаларға арналған 14 мамандандырылған мектептер 
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және "Ертіс дарыны" аймақтық ғылыми-тәжірибелік орталығы ашылды] / Б. 

Жапарова//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 20 тамыз. - 14 б. 

        Қаналиева Ж.   "Талантты және дарынды балаларды оқыту" моделі: 

мақсаты мен іске асыру әдістері / Ж. Қаналиева//Қазақ тілі және әдебиеті: 

әдістеме. - 2019. - № 5-6. - 2-7 б. 

        Нугманова О.   Оқушылардың бойындағы дарындылық қабілеттерін 

жетілдіру жолдары / О. Нугманова//Мектептегі психология = Психология в 

школе. - 2019. - № 8. - 9-13 б. 

 

Мектептен тыс мекемелер 

        Абжанова Г. Үйірменің үйретері мол: [Көкшетау қаласындағы Өнерпаз 

дарынды балалармен жұмыс жүргізу жөніндегі облыстық оқу-әдістемелік 

орталығындағы «Үкілі домбыра» үйірмесіне мектеп қабырғасындағы барлық 

оқушылардың қатысуы] / Г. Абжанова//Білімді ел = Образованная страна. - 

2019. - 17 қыркүйек. - 14 б. 

        Дағжан Ә.  Волонтерлар біріксе, үлкен күшке айналады: [Алматы 

қалалық «Жас Отан» Жастар қанатының төрағасы М.Ахметовтің жастар 

жылына орай лебізі] / Ә. Дағжан//Almaty akshamy. - 2019. - 20 шілде. - 5 б. 

         Жасан Ә. Ерікті ұстаздар еңбек етуге дайын: [2020 жылды Еріктілер 

жылы деп атап өтуіне орай, Президент Жолдауын насихаттау мақсатында 

Қызылордада волонтер ұстаздармен арнайы кездесу ұйымдастырылды] / Ә. 

Жасан// Egemen Qazaqstan. - 2019. - 2 қазан. - 3 б. 

 

Жазғы және қысқы демалысты ұйымдастыру 
         Бықай Ф.   Жас физиктер - Ядролық технологиялар паркінде: [Шығыс 

Қазақстан облысына қарасты Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар 

паркі» АҚ-да «Жас физик» атты жазғы физика-математика мектептің жазғы 

бағдарламасы бойынша оқушылар арнайы ғылыми дәрістер тыңдап, ғылыми 

зертханасында түрлі тәжірибелерге қатысуы жайлы] / Ф. Бықай 

//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 31 шілде. - 4 б. 

         Есали А.   Ыстықкөл жағасындағы лагерь: [әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

Ыстықкөл жағалауындағы спорттық-сауықтыру лагерінде Арыс қаласының 

50 жеткіншектерін демалуға апарғаны жайлы] / А. Есали//Egemen Qazaqstan. 

- 2019. - 31 шілде. - 5 б. 

         Нахипова Ф.   Жазғы лагерь-көңілді: [Алматы қаласының № 184 

ЖББМ жанындағы жазғы сауықтыру лагерінің жұмыстары жайында] / Ф. 

Нахипова, Ә. Джуманова//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 16 

шілде. - 18 б. 

        Нөкербекова Г.   Оқушылардың жазғы лагерьде бейімделуіне 

психологиялық қолдау жасау / Г. Нөкербекова 

//Мектептегі психология = Психология в школе. - 2019. - № 7. - 30-31 б. 

      Республикалық жазғы лагерь тынысы: [Қазақстандық салалық білім 

және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағы мен Алматы облыстық білім және 

ғылым қызметкерлері кәсіподақ ұйымы бірлесіп, «Жас ұстаз-жарқын 
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болашақтың бастауы» республикалық жазғы лагерін ұйымдастыруы]//Білімді 

ел = Образованная страна. - 2019. - 16 шілде. - 14 б. 

 

Өрт сөндіру, жол ережесі 
        Жармухамбетова А.   Жол ережесін білесің бе?: [жол ережесіне 

тәрбиелеу] / А. Жармухамбетова//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 

2019. - № 7. - 11-12 б. 

        Каптагаева Ж.   Жол ережесін сақтау - бәріңе міндет: [жол ережесін 

есте сақтауға, оларды білуге қызығушылығын арттыру, жол тәртібіне 

тәрбиелеу] / Ж. Каптагаева//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2019. - № 

7. - 8-10 б. 

 

Өзінді таным курсы 

         Абдрахман А. Түзете-дамыта оқыту сыныбында ойын элементтері 

арқылы оқушылардың танымдық белсенділіктерін арттыру жолдары / А. 

Абдрахман//Мектептегі психология = Психология в школе. - 2019. - № 9. - 

21-23 б. 

         Баланың танымдық қабілетінің дамуына ойындардың әсері//Өзін - өзі 

тану KZ = Самопознание KZ. - 2019. - № 8. - 79-80 б. 

        Дүйсекова Г. Баланың танымдық қабілетін дамытудың маңызы / Г. 

Дүйсекова//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 10 қыркүйек. - 12 б. 

       Жангожаева Г. Бастауыш сынып оқушыларының танымдық 

белсенділігін қалыптастыру / Г. Жангожаева//Бастауыш мектепте оқыту = 

Обучение в начальной школе. - 2019. - № 9. - 14-17 б. 

        Құрақбаева А.   Жоғары сынып оқушыларының өзіндік таным 

дағдыларын қалыптастыру / А. Құрақбаева//Мектептегі сыныптан тыс 

жұмыстар. - 2019. - № 7. - 27-30 б. 

       Шахшаева Л.Н. Бастауыш сынып оқушыларының танымдық 

белсенділігі және оны дамыту шарттары / Л. Н. Шахшаева//Білім берудегі 

менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2019. - № 3. - 95-98 б. 

  

Оқыту әдістері (қашықтықтан оқыту, модульдік оқыту) 
        Абдраманова Г.М.  Диалогтық оқыту арқылы оқушылардың бірлескен 

әрекеттерін дамыту / Г. М. Абдраманова//Қазақстан мектебіндегі директор = 

Директор казахстанской школы. - 2019. - № 4. - 8-10 б. 

        Айсымбат А. Деңгейлеп - саралап оқыту технологиясының тиімділігі 

мен нәтижелері / А. Айсымбат//Вестник образования. - 2019. - № 3. - 13-17 б. 

        Жоламанова Т.М.  Білім берудегі модульдік-құзыреттілік тәсілдемесі / 

Т. М. Жоламанова//12 жылдық білім беру = 12 - летнее образование. - 2019. - 

№ 2. - 3-9 б. 

        Карипов Б.К. Рефлексияның педагогикадағы алатын орны: [оқыту 

барысында білім алушылардың жас ерекшеліктеріне қарай рефлексияның 

әртүрлі формаларын қолдану жайында] / Б. К. Карипов//Орта мектеп 

жаршысы = Вестник средней школы. - 2019. - № 3. - 43-45 б. 
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        Намуратов У.И.  Модульдік оқыту - заман талабы / У. И. Намуратов 

// Колледж: кәсіби білім беру = Колледж: профессиональное обучение. - 2019. 

- № 6. - 4-5 б.  

        Уғыбаева Г. Топтап оқытудың тиімділігі: [Атырау қаласындағы 

Назарбаев зияткерлік мектебінің топтап оқыту тәжірибесінен] / Г. 

Уғыбаева//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 23 шілде. - 12 б. 

 

Оқу жоспары және бағдарламасы 
        Пазылова Г.Ш.   Сабақты тиімді жоспарлау / Г. Ш. Пазылова, А. Д. 

Мусина//Открытая школа. - 2019. - № 6. - 20-22 б. 

 

Жаңартылған білім беру бағдарламасы 

         Бегасилова Г. Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде интербелсенді 

әдістерді ұлттық ойын түрінде пайдалану тиімділігі/Г. Бегасилова 

//Сыныптағы тәрбие. - 2019. - № 3-4. - 31-34 б. 

        Жұмабекова Г.  Жаңартылған білім берудің тиімділігі: [Қазақстан 

Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 

жылдарға арналған бағдарламасында «Сапалы» орта білім беруге тең 

қолжеткізуді қамтамасыз ету, баланың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру] / Г. Жұмабекова//Қазақстан мектебі. - 2019. - № 7. - 26-28 б. 

        Ибрашева Г.Қ.  Жаңартылған білім беру мазмұнында педагогтің 

инновациялық қызметі / Г. Қ. Ибрашева//Педагогика мәселелері = Вопросы 

педагогики. - 2019. - № 4. - 12-13 б. 

        Калимукашева А. Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша 

бағалау әдістері / А. Калимукашева, Ә. Т. Болатова//Қазақстан жоғары 

мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2019. - № 3. - 24-28 б. 

        Разиев Б. Жаңартылған білім беру мазмұны - болашақтағы сапалы білім 

беру кепілі / Б. Разиев//12 жылдық білім беру = 12 - летнее образование. - 

2019. - № 2. - 52-62 б. 

     Тұлға тәрбиесі: Білім берудің жаңартылған мазмұны Қазақстанға не 

береді?: [жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша оқу құралдарын, пәндерді 

ағылшын тілінде оқыту, оқулықтар сапасы, критериалды бағалау жүйесі 

жайлы]// Жас Алаш. - 2019. - 1 қазан. - 1-2 б. 

 

Оқытудың жаңа технологиясы. Педагогикалық инновация 

        Алимбаева Ж.Т.  E-Learning, Smart технологиясы - заман талабы, білім 

алушы сұранысы / Ж. Т. Алимбаева//Математика, логика және 

информатиканы мектепте оқыту әдістемесі. - 2019. - № 1-2. - 9-11 б. 

       Бахтиярова Р.Ж.  Педагогикалық технологиялардың білім мазмұнын 

жаңартудағы маңызы: [оқушылардың функционалдық сауаттылығын, 

құзыреттілігін қалыптастыру жолдары, оқытудың педагогикалық жаңа 

технологиясы мен әдістерін қолдану] / Р. Ж. Бахтиярова//Педагогика 

мәселелері = Вопросы педагогики. - 2019. - № 3. - 4-6 б. 
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       Биомарова Г.А. Инновациялық технологияларды педагогикалық 

процесте пайдаланудың тиімділігі мен ерекшеліктері / Г. А. Биомарова, Н. А. 

Убайдуллаева//Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 

2019. - № 2. - 81-84 б. 

       Жаксылыкова К,.З.   Бенчмаркинг және көшбасшылық: [бенчмаркинг 

әдісін білім беру саласында қолдану] / К. З. Жаксылыкова, Т. А. 

Сайбырова//Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2019. 

- № 2. - 94-97 б. 

         Жартынова Ж.А.  Білім берудегі геймификация: [мектептегі оқу 

үрдісінде цифрлық педагогиканың маңыздылығына назар аудара отырып, 

геймификацияның мәнін анықтау/Ж.А.Жартынова//Білім берудегі 

менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2019. - № 3. - 81-84 б. 

        Жұмаш А.  132 мектеп интернетке қосылмаған / А. Жұмаш//Aiqyn. - 

2019. - 20 қыркүйек. - 4 б. 

       Займолдина Ж. Интерактивті оқытудың тиімділігі: [оқытудың әдістері 

мен тәсілдерін жетілдіріп отыру, педагогикалық технологиялардың түрлерін 

меңгеріп, оқу-тәрбие үрдісінде инновациялық технологиялармен білім беру] / 

Ж. Займолдина//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 23 шілде. - 11 б. 

       Мелдебекова М.  Цифрлық білімге көшудің жаңа қадамдары: 

[Қызылорда облысы мектептерінің цифрлық білімге көшуі] / М. 

Мелдебекова//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. 15 тамыз. - 27 б. 

       Натибай Ж. Білім беруді ақпараттандырудың кәсіптік оқыту 

мамандарын даярлаудағы рөлі / Ж. Натибай//Вестник образования.- 2019. - № 

3. - 10-13 б. 

        Төлеубекова Ф.  Оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамытуға 

компьютер әсерін зерттеу: [мектепте компьютерді пайдалану] / Ф. 

Төлеубекова//Қазақстан мектебі. - 2019. - № 7. - 39-41 б. 

       Шахимова Ы.  Оқу материалдарын іріктеу мен әзірлеуге қойылатын 

талаптар: [пәндерді оқытуда CLIL әдістемесін қолдану] / Ы. Шахимова, Г. 

Жаналиева//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 10 қыркүйек. - 15 б. 

 

Бастауыш мектепте оқыту процесі 

        Жусупова Ш.  Бастауыш сынып оқушыларының өзін-өзі бағалауын 

қалыптастыру / Ш. Жусупова//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2019. - 

№ 8. - 28-30 б. 

       Жұмабаева Ә.Е.   Бастауыш сынып оқушыларының сөздікпен жұмыс 

істеу білігінің құрылымдық-мазмұндық болмысы / Ә. Е. Жұмабаева, Г. Ж. 

Омарова//Педагогика және психология. - 2019. - № 2. -13-21 б. 

       Кундызбаева Т.Е.  Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық 

қабілеттерін дамыту жолдары / Т. Е. Кундызбаева//Педагогика мәселелері = 

Вопросы педагогики. - 2019. - № 4. - 9-11 б. 

       Мукашева А.С.   Топтық жұмыстар арқылы оқушылардың зерттеушілік 

дағдыларын арттыру / А. С. Мукашева//Қазақстан жоғары мектебі = Высшая 

школа Казахстана. - 2019. - № 3. - 33-35 б. 
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      Мұсабеков О.  Бастауыш сынып математикасындағы «шама» ұғымы / О. 

Мұсабеков//Сандар арқылы әлемді тану (информатика, математика, физика) 

= Познание мира в цифрах (информатика, математика, физика). - 2019. - № 4. 

- 11-12 б. 

       Стыкулова Ж.Ә.   «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» 

пәні: [2018-2019 оқу жылынан бастап 3-сынып бағдарламасына енгізілген 

пән] / Ж. Ә. Стыкулова//Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. - 

2019. - № 4. - 13-14 б. 

        Ташаева Ә.М. Бастауыш сынып оқушыларының еңбек тәрбиесі арқылы 

қабілеттерін қалыптастыру / Ә. М. Ташаева//Психологическая наука и 

образование. - 2019. - № 3. - 3-6 б. 

 

Оқулықтар 

        Аймағамбет А.  Оқулықтағы қателікпен күрес: министр бұл 

проблеманы шеше ала ма? / А. Аймағамбет//Aiqyn. - 2019. - 7 қыркүйек. - 4 б.  

       Алдабергенова Ж.М.   Жаңа оқулыққа жаңаша көзқарас: [5 сыныптың 

қазақ тілі оқулығына қатысты] / Ж. М. Алдабергенова//Қазақ тілі мен 

әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и литература в русской школе. - 

2019. - № 9. - 53-57 б. 

       Есназарова З.Ш. Қазақстан Республикасы басқа тілде оқылатын жалпы 

білім беретін мектептердің 5-сыныбында қолданылатын «қазақ тілі мен 

әдебиеті» оқулығын талдау және бағалау / З. Ш. Есназарова//Қазақ тілі және 

әдебиеті: әдістеме. - 2019. - № 5-6. - 29-36 б. 

       Мералы Н.  Оқулықтар бойынша нақты шешімдер қажет: [ҚР Білім және 

ғылым министрлігінде БАҚ-ы өкілдерімен оқулықтар және сапасы жайында 

отырыс өткізуі] / Н. Мералы// Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 15 

тамыз. - 4 б. 

       Тәжіғұлова Ә.І.  Электрондық оқулықтардың критериалды бағалау және 

оқушылардың рефлексиясындағы мүмкіндіктері / Ә. І. Тәжіғұлова, Е. В. 

Артықбаева, А. Ж. Арыстанова//Вестник АПН Казахстана. - 2019. - № 3. - 41-

47 б. 

       Шотбайқызы А.  Оқулықтағы олқылық қашан оңалады?: [оқулықтардың 

40% өңірлерге жеткізлетіндігі, 1-10 сыныптарға арналған оқулықтардың 

электрондық нұсқалары EPUB сайтында орналастырылғаны жайлы] / А. 

Шотбайқызы// Egemen Qazaqstan. - 2019. - 14 тамыз. - 5 б. 

 

Ойлау қабілетін дамыту 
Нұркеева С.   Оқушылардың шығармашылық ойлауын дамыту тәсілдері / С. 

Нұркеева// Өзін - өзі тану KZ = Самопознание KZ. - 2019. - № 6. - 83-86 б. 

 

Тестілеу. Бағалау. Білімді тексеру 
        Әбдиев Е. Грантты бөлесің, рахатын көресің...: [Жамбыл облысының 

Ұлттық қор есебінен көпбалалы және әлеуметтік көмек алуға құқығы бар 
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отбасылардың балаларына гранттың бөлінуі] / Е. Әбдиев//Aiqyn. - 2019. - 6 

тамыз. - 4 б. 

        Бейсен Т.  Көпбалалы отбасыларға грант бөлінді: [Түркістан облысы 

бойынша] / Т. Бейсен//Aiqyn. - 2019. - 10 тамыз. - 2 б.  

       Жубаева Ж.   Критерийлік бағалауды қолданудың маңыздылығы / 

Ж.Жубаева//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 23 шілде. - 11 б. 

       Шармухамбет С.Р.  Критериалды бағалау технология ретінде: 

[мектептердегі критериалды бағалау технологиясы] / С. Р. Шармухамбет, К. 

Жақсылыққызы//Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 

2019. - № 2. - 100-104 б. 

 

Талапкер 
        Құрмет А.   Білім гранттары қалай бөлінді?: [2019 жылғы мемлекеттік 

білім гранттарының бөлінуі туралы] / А. Құрмет//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 

2 тамыз. - 1-2 б. 

       Шотбайқызы А.  Грант кімге бұйырады?: [Білім және ғылым министрі 

А.Аймағамбетовтің төрағалығымен білім беру гранттарын тағайындау 

жөніндегі республикалық комиссия өз жұмысын бастауы] / А. Шотбайқызы 

//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 29 шілде. - 2 б. 

 

Мектептану 

        Аққайыр Ж. Мектепке бала сыймайды, оқулық тағы қинайды: [Елорда 

мектептерінде 20 мың орын жетіспеуі, оқулықтардың олқылығы жайында] / 

Ж. Аққайыр//Aiqyn. - 2019. - 14 тамыз. - 4 б. 

       Базарбаева Д.  Қазіргі мектептердегі педагог-психолог қызметінің 

ғылыми педагогикалық негіздері / Д. Базарбаева//Мектеп директоры = 

Директор школы. - 2019. - № 3-4. - 18-20 б. 

       Байназарова М. Оқу жылына дайынсың ба?: [Арал қаласындағы 

мектептердің жағдайы] / М. Байназарова//Aiqyn. - 2019. - 21 тамыз. - 6 б. 

       Бопанова Б.К.  Мектепте тамақтандыруды ұйымдастыру / Б. К. 

Бопанова, И. В.Сергушина//Білім беру мекемесі басшыларының 

анықтамалығы = Справочник руководителя образовательного учреждения.-

2019.- № 8.- 5-14 б. 

       Қайдар Р.  Оқушы денсаулығы ойландыруы керек: [мектепке дайындық, 

формасы, оқушы рюкзағының көлемі, салмағы, денсаулығы, тамақтануы 

жайлы] / Р. Қайдар// Egemen Qazaqstan. - 2019. - 6 тамыз. - 7 б. 

       Қарқын К.   Қашан бірыңғай болар екенбіз?!: [мектеп формасының 

әркелді болуына орай] / К. Қарқын// Aiqyn. - 2019. - 7 қыркүйек. - 8 б. 

       Маханбетова А.А.  Мектептің тәрбие жұмысында психологиялық 

қолдауды ұйымдастыру / А. А. Маханбетова, Ж. К. Тулеуова// Білім берудегі 

менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2019. - № 3. - 115-119 б. 

      Мектеп оқушыларының еден жууына қалай қарайсыз?: [сауалнама 

жүрг. Ә.Дағжан]// Almaty akshamy. - 2019. - 12 қыркүйек. - 1,14 б. 
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      Оқушы ма, еден жуушы ма?: [Елорданың мектептерінде 7-11 сынып 

оқушылары сабақтан кейін кабинетті тазалап, еден жуа бастады/дайынд. 

А.Айдарқызы]// Aiqyn. - 2019. - 11 қыркүйек. - 1,5 б. 

      Сімәділ Қ.   Білімге бастар жол ұзақ: [мектеп, ұстаздар, оқушылар 

мәселесі] / Қ. Сімәділ//Ana tili. - 2019. - 5-11 қыркүйек. - 6 б. 

      Шәріп А. Апатты мектептер азаймай тұр: [мектептерде күрделі жөндеу 

жұмыстарының жалғасуы] / А. Шәріп//Aiqyn. - 2019. - 14 тамыз. - 1-2 б. 

 

Педагогикалық кеңес. Тамыз мәслихаты 
        Аққайыр Ж. Мәртебеңіз биік болсын, мұғалім!: [Елордада өткен Тамыз 

конференциясында мұғалім мәртебесі, жалақысы, білім беру жүйесіндегі 

өзгерістер талқыланды, Президент Қ.-Ж.Тоқаевтың қатысуымен өтті] / Ж. 

Аққайыр//Aiqyn. - 2019. - 17 тамыз. - 1,4 б. 

        Жұмағұлов Б. Ұстаз болу - ұлағатты іс: [Елордада өткен Тамыз 

конференциясына ҚР Президентінің қатысуы] / Б. Жұмағұлов//Aiqyn. - 2019. 

- 28 тамыз. - 6 б. 

        Тоқаев Қ.-Ж.   Тәрбие - сапалы білімнің негізгі арқауы, діңгегі: [ҚР 

Президенті Қ.-Ж.Тоқаевтың "Bilim jane gylym" атты Тамыз 

конференциясының пленарлық отырысында сөйлеген сөзі]/ Қ.-Ж.Тоқаев  

//Бала тәрбиесі. - 2019. - № 9. - 5-11 б. 

        Төкен Н.  Білім беру саласында оң өзгеріс көп: [Шымкент қаласының 

білім беру мекемелерінің Тамыз кеңесінде мектеп формасы, жаңа пәндер, үш 

ауысым мәселесін қарастыруы]/ Н. Төкен//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 26 

тамыз. - 11 б. 

        Тілеубек Д.  Еңбегі - ауыр, жалақысы - аз тәрбиеші деген маман бар: 

[Тамыз конференциясында Президент Қ.-Ж.Тоқаев келер жылы балабақша 

мен науқас балалар мектеп-интернатының тәрбиешілерінің жалақысы 

қаралатының атап өтті] / Д. Тілеубек//Aiqyn. - 2019. - 20 тамыз. - 8 б. 

      «Ұлттық тәрбие тұжырымдамасы» жасалмақ: [Шымкент қаласында 

өткен Тамыз конференциясында жаңа оқу жылына қойылған міндеттер мен 

мақсаттар баяндалды]//Aiqyn. - 2019. - 24 тамыз. - 6 б. 

        Шотбайқызы А.  Міндет - жеті түрлі ілім білетін ұрпақ тәрбиелеу: 

[Мемлекет басшысы Қ.-Ж.Тоқаев Тамыз кеңесіне қатысуы] / А. Шотбайқызы 

//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 19 тамыз. - 1-3 б. 

        Шотбайқызы А.  Тамыз кеңесінен не күтеміз? / А. 

Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 14 тамыз. - 1, 5 б. 

        Шотбайқызы А.  Жаңартылған білім мазмұны сапаға ықпал ете ала ма?: 

[ҚР Президенті Қ.-Ж. Тоқаевтың Тамыз кеңесіне қатысуы, 2021 жылы 

мектептерде жаңартылған білім беру мазмұнына көшіруді аяқтауы, білім 

беру сапалығы қозғалды] / А. Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 2 

қыркүйек. - 4 б. 
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Педагогикалық ұжым. Ұстаз шеберлігі 

        Кабдылова Г.Т.  Мектепте коучинг және тәлімгерлік ұйымдастыруды 

басқару мен бақылау: [педагогтің кәсіби шеберлігі] / Г. Т. Кабдылова, Р. 

Амангелдіқызы//Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 

2019. - 2. - 33-36 б. 

        Қарабалина-Қазыбаева О.  Ұстаз беделін ұстаздың өзі көтереді: [ҚР 

Еңбек сіңірген қайраткері, ұстазбен сұхбат/әңг.Қ.Сімәділ] / О. Қарабалина-

Қазыбаева//Ana tili. - 2019. - 26 қыркүйек-2 қазан. - 3 б. 

        Мәшенбаев Т. Мұғалім беделін көтеру - уақыт талабы: ["Педагог 

мәртебесі туралы"Заң жобасы таныстырылымында материалдық стимулдар 

жайлы, Білім және ғылым министрі А.Аймағамбетов мұғалімдерге қосымша 

ақы төлеу қарастырылғаны жайында айтқаны] / Т. Мәшенбаев//Almaty 

akshamy. - 2019. - 12 қыркүйек. - 6 б. 

       Миразова А.  Ұстазға деген шынайы құрмет қана оның мәртебесін 

көтереді: [Қазақстанның Еңбек Ері, ұстазбен сұхбат/әңг. А.Райқұл]/А. 

Миразова//Түркістан. - 2019. - 29 тамыз. - 1,4 б. 

        Нүсіп А. Жаңа заң мұғалім мәртебесін көтере ме? /А. Нүсіп//Жас Алаш. 

- 2019. - 29 тамыз. - 1-2 б. 

        Сыдықов Е. Мұғалім мәртебесінің тұғыры / Е. Сыдықов//Egemen 

Qazaqstan. - 2019. - 2 қыркүйек. - 5 б. 

       Шәріп А.  Мұғалімнің беделі мен ауқаты артады: [Үкімет отырысында 

«Педагог мәртебесі туралы» және оған заң жобаларының соңғы нұсқаларын 

енгізуі] / А. Шәріп// Aiqyn. - 2019. - 30 тамыз. - 5 б. 

 

Жалпы білім беретін мектептерді ұйымдастыру. Басқару. Экономика. 

Статистика 

        Баймолдаев Т.М.  Жалпы білім беретін мектепті басқарудың 

теориялық-әдіснамалық негіздері / Т. М. Баймолдаев// Қазақстан мектебіндегі 

директор = Директор казахстанской школы. - 2019. - № 3. - 17-22 б.-басы; 

2014. - № 4-6; 2015. - № 1-2,5-6; 2016. - № 3,5,6; 2017. - № 2-4,6; 2018. - № 1-

6; 2019. - № 1-2; жалғасы бар;  Вестник образования. - 2019. - № 3. - 24-30 б. 

        Бірманова Қ.  Басшының мектепті басқару мәдениетін дамыту сүлбесі / 

Қ. Бірманова//Биология, география және экологияны мектепте оқыту 

әдістемелігі = Биология, география и экология: методика преподавания в 

школе . - 2019. - № 1-2. - 22-24 б. 

        Джонисова Г.Қ.  Инновациялық өзгеріс жағдайындағы мектеп 

басшылығының типологиялық сипаттамалары мен психологиялық 

ерекшеліктері / Г. Қ. Джонисова, Г. Б. Калкенова//Қазақстан мектебіндегі 

директор = Директор казахстанской школы. - 2019. - № 4. - 19-23 б. 

       Есаман Х.   Білім ошақтарының саны артады: [Жамбыл облыстық білім 

басқармасының мәліметінше, өңірдегі білім нысандарының материалдық-

техникалық базасы талапқа сай, білім алуға жағдай жасалғандығы жайлы] / 

Х. Есаман// Egemen Qazaqstan. - 2019. - 29 шілде. - 5 б. 
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        Ескендір Р.  Білім басқармасы басшысының брифингі: [Алматы қалалық 

білім басқармасының басшысы қаладағы білім ошақтарының жай-күйі, 

мектептердегі орын жетіспеушілік, құрылыс жұмыстары, 2019-2020 оқу 

жылының басталуына арналған брифинг өткізуі] / Р. Ескендір//Almaty 

akshamy. - 2019. - 12 қыркүйек. - 1,14 б. 

        Кулиманова Қ.  Мектепті дамытудың жоспары жүйелі: [мектептің даму 

жоспарында оқушылардың жеке дамуы және оқу жетістіктері, денсаулық, 

қауіпсіздік, ата-аналармен, қамқоршылық кеңеспен ынтымақтастық, 

материалдқ-техникалық ресурстар және қаржыландыру қарастырылғандығы] 

/ Қ. Кулиманова// Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 23 шілде. - 14 б. 

       Мұхамбетжанова С.Т. Орта білім беру ұйымдарында сапа менеджмент 

жүйесін енгізу кезеңдері / С. Т. Мұхамбетжанова//Білім берудегі менеджмент 

= Менеджмент в образовании. - 2019. - № 3. - 19-24 б. 

        Шотбайқызы А.  Білім табалдырығында. Биыл 406 мыңнан астам бала 

1-сыныпқа барды: [мектептегі орын тапшылығы, оқушылар санының өсуі] / 

А. Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 2 қыркүйек. - 1,5 б. 

 

Бастауыш мектеп 
        Қарсыбаева Р.Қ.  Рухани жаңғыру идеясы негізінде бастауыш сынып 

оқушыларының тұлғалық құндылықтарын қалыптастыру / Р. Қ. Қарсыбаева 

// Педагогика және психология. - 2019. - № 2. - 254-269 б. 

       Сейітқалиева А.Т.  Бастауыш сынып оқушыларының әлеуметтік 

құзыреттілігін қалыптастыру / А. Т. Сейітқалиева// Білім берудегі 

менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2019. - № 2. - 117-120 б. 

 

Гимназия. Лицей. Арнаулы мектептер 

        Алшанов Р.  Қазіргі қазақ мектептерінің жағдайы қалай?: [қазақ 

мектептері, аралас мектептер, жеке меншік білім ошақтары, өзге ұлттың 

балаларының қазақша оқитындығы,қазақша оқитын балалар санының 

көбеюі, ұстаздар жалақысы, Түркістан облысындағы қазақ мектептері 

туралы] / Р. Алшанов//Almaty akshamy. - 2019. - 25 шілде. - 6-7 б. 

        Ерқоңыр Е.   Инклюзияны қолдау кабинеттері ашылды: [Елордадағы № 

71 мектеп-лицейінде инклюзияны қолдау кабинетінің ашылуы] / Е. Ерқоңыр 

//Aiqyn. - 2019. - 27 қыркүйек. - 3 б. 

       Есаман Х.   Бірқатар білім ошағы пайдалануға берілді: [Жамбыл 

облысында білім ошақтарының пайдалануға берілгендігі]/Х. Есаман// Egemen 

Qazaqstan. - 2019. - 4 қыркүйек. - 10 б. 

        Жәрімбет Н.  Аралас мектептегі алаңдатарлық ахуал. Тобыл-Торғай 

өңірінде оқушылардың 30 пайызы ғана мемлекеттік тілде білім алады / Н. 

Жәрімбет//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 2 қыркүйек. - 1,8 б. 

        Керимкулова А.  Білім берудің жаңа моделі - іскер мұғалім: [Алматы 

облысы, Іле ауданындағы М.Мақатаев атындағы № 13 жалпы білім беретін 

мектептің мұғалімдерінің ічс-тәжірибесінен]/А.Керимкулова//Республика 

ұстаздары. - 2019. - № 15-16. - 1-2 б. 
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        Қасым А.  Мың орындық қазақ мектебі ашылды: [Өскемендегі Жібек 

маталар шағын ауданында № 48 мектеп-қосымша білім беру орталығының 

ашылуы] / А. Қасым//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 4 қыркүйек. - 10 б. 

        Құлмағанбетова Р.  Мектеп білімін реформалаудың қорытынды кезеңі - 

Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқыту жүйесі мен әдістемесіне көшу / Р. 

Құлмағанбетова//Қазақстан мектебі. - 2019. - № 7. - 20-23 б. 

        Меңдіғалиева Г.  Білім беру ұйымында кәсіби шеберлікті жетілдіру іс-

тәжірибесінен: [Алматы қаласындағы № 148 мектеп-гимназиясының "Сапа 

менеджменті" тақырыбындағы эксперимент тәжірибесінен] / Г. 

Меңдіғалиева, А. Қайрақбаева// Қазақстан мектебі. - 2019. - № 7. - 13-17 б. 

        Рахман Г.  Білімдегі ала-құлалық ұлттың бас қайғысы: [ауыл мен қала 

мектептерінің айырмашылығы, қосымша білім, ақылы олимпиадалар, ер 

мұғалімдер дайындау жайында]/Г.Рахман//Aiqyn. - 2019. - 4 қыркүйек. - 1,5 б. 

        Сабырбайтегі Н.  Бірлігі жарасқан ұйымшыл ұжым: [Байқоңыр 

қаласында № 277 мектеп-лицейінің пайдалануға берілуі] / Н. Сабырбайтегі 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 17 қыркүйек. - 10 б. 

        Сәкенова Р.Б.  "Балаға жұмсалған қаржы - болашаққа құйылған 

инвестиция": [Алматыдағы Ш.Уәлиханов атындағы № 12 мамандандырылған 

гимназияға - 95 жыл толуына орай гимназия директорымен сұхбат/әңг. 

Т.Өскенбай] / Р. Б. Сәкенова// Қазақ әдебиеті. - 2019. - 30 тамыз. - 20 б. 

        Тұрмаханбетова Р.  Үш ауысымды мектеп мәселесі толық шешілді: 

[Жамбыл облысы бойынша] / Р. Тұрмаханбетова// Білімді ел = Образованная 

страна. - 2019. - 15 тамыз. - 19 б. 

        Төлеуов Б.  Елордада Абай атындағы жаңа гимназия ашылды: 

[А.Құнанбайұлы атындағы № 87 мектеп-гимназияның ашылуына премьер-

министр А.Мамин қатысты] / Б. Төлеуов//Республика ұстаздары. - 2019. - № 

13-14. - 1-2 б. 

        Тілегенұлы Н.   Шымкенттегі жекеменшік мектептердің әлеуетті 

инвесторы / Н. Тілегенұлы//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 15 

тамыз. - 30 б. 

        Тілегенұлы Н.   Шымкент: Абай атындағы жекеменшік мектеп: [Білім 

және ғылым министрі А.Аймағамбетовтің жекеменшік мектепте болуы] / Н. 

Тілегенұлы//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 23 шілде. - 1 б. 

        Хасенова М. Мектептегі білім ресурстарын тиімді пайдалану: 

[Көкшетау қаласындағы № 3 "Красный Яр" көпсалалы орта мектеп-

гимназиясының интернет технологиясын пайдалануы]/М. 

Хасенова//Қазақстан мектебі. - 2019. - № 8. - 16-18 б. 

        Шотбайқызы А. Елордадағы жаңа мектепке Абай есімі берілді: [Абай 

Құнанбайұлы атындағы № 87 мектеп-гимназиясының ашылуы] / А. 

Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 2 қыркүйек. - 2 б. 

 

Ауыл мектебі 
        Абаған Б.   Қолбасшымен жүздесу жанам деген жүректерге от берді: 

[Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Түрген ауылындағы А.Жексембеков 



32 
 

атындағы орта мектепте генерал-полковник С.Б.Тоқпақбаевпен кездесу 

өткізуі] / Б. Абаған//Aiqyn. - 2019. - 11 қыркүйек. - 8 б. 

        Әбдиев Е. Бірлесу-Еңбекте - жаңа оқу ордасы: Тараз қаласының 

Жамбыл ауданында Бірлесу-Еңбек ауылында орта мектептің ашылуы / Е. 

Әбдиев//Aiqyn. - 2019. - 4 қыркүйек. - 6 б. 

        Мұқаметқали Қ. Ауыл мектебінің ата-аналары неге алаңдаулы?: 

[Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Қазақстан ауылның Ж.Қайыпов 

атындағы орта мектептің білім мен тәрбие жұмысы жайлы]/Қ. 

Мұқаметқали//Egemen Qazaqstan. - 2019. -16 тамыз. - 6 б. 

 

Шағын кешенді мектеп 

        Есқали Ө. Патронаттық тәжірибе - ізгілік үрдісі: [Солтүстік Қазақстан 

облысындағы шағын жинақты мектептердің басым бөлігі ауылдық жерлерде 

қоңыс тебуі салдарынан оқушылар жақын маңайдағы интернаттарда оқуы] / 

Ө. Есқали// Egemen Qazaqstan. - 2019. - 30 тамыз. - 9 б. 

        Құсайын Т. Үш ауысымды мектептер. Ақтөбе облысындағы аса өзекті 

мәселелер қатарында қалып отыр: [үш ауысымды мектептер мен шағын 

кешенді мектептердің жағдайы] / Т. Құсайын//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 6 

қыркүйек. - 13 б. 

        Сыздықова А. Шағын сыныптардағы білім беру: [Солтүстік Қазақстан 

облысы, Шал ақын ауданы, Семиполка орта мектебінің жаңартылған білім 

беру бағдарламасы бойынша бастауыш шағын сыныптарында білім беру, 

тәрбиелеу жұмыстарының жүргізілуі]/А.Сыздықова//Білімді ел = 

Образованная страна. - 2019. - 16 шілде. - 13 б.  

        Тажибаев Қ. Көшбасшылық және шағын жинақты мектепті басқару / Қ. 

Тажибаев//Мектеп директоры = Директор школы. - 2019. - № 3-4. - 14-15 б. 

 

Балалар үйі. Балаларды қорғау қоры 
        Ғалымжанқызы С.  Баланың бәрі бақытты болу үшін жаралған: 

[еліміздегі балалар үйі туралы]/С. Ғалымжанқызы//Egemen Qazaqstan. - 2019. 

- 21 тамыз. -1,6 б. 

 

Балалардың қоғамдық ұйымдары 

        Айдарбекова Г. Балалар ұйымдары арқылы оқушылардың бос уақытын 

тиімді ұйымдастыру тәжірибесі / Г. Айдарбекова// Мектептегі сыныптан тыс 

жұмыстар. - 2019. - № 8. - 34-37 б. 

 

Мектепте пән сабақтарын оқыту әдісі 
        Имашпаева Г.А.  Зерттеу тапсырмалары арқылы тұжырымдамалық 

оқытуды жүзеге асыру: [биология, физика, химия, математика пәндерінің 

мазмұнын "тұжырым" негізінде біріктіру үшін ортақ тапсырмаларын 

қолданудың тиімділігі]/ Г. А. Имашпаева// Педагог. - 2019. - № 4. - 12-17 б. 
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        Қасымова Б.І. Тиімді оқыту мен жаңа әдіс-тәсілдер арқылы оқушы 

қызығушылығын ояту / Б. І. Қасымова//Педагогика мәселелері = Вопросы 

педагогики. - 2019. - № 3. - 24-26 б. 

        Наурызбекова Б. Диалогтік оқыту әдісін қолдана отырып, 

оқушылардың сөйлеу тілін дамыту: [қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 

диалогтік оқыту] / Б. Наурызбекова//Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде 

= Казахский язык и литература в русской школе. - 2019. - № 7. - 48-59 б. 

 

Қазақ тілі 

        Акатаева М.Д. Қазақ тілі сабағында дарынды балалармен жұмыс 

жасауда жеті модуль идеясын қолданудың тиімділігі / М. Д. Акатаева 

//Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2019. - № 9. - 43-47 б.Қазақ тілі мен әдебиеті орыс 

мектебінде = Казахский язык и литература в русской школе. - 2019. - № 9. - 

38-42 б. 

        Жүнісов Д.Б. Қазақ тілі сабағында мәтін талдауда жіберілетін 

қателіктерді зерттеу жолдары / Д. Б. Жүнісов//Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2019. 

- № 8. - 49-54 б.Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и 

литература в русской школе. - 2019. - № 8. - 36-42 б. 

        Қасенова М.Ж. Қазақ тілі сабақтарында ойын элементтерін қолданудың 

өзіндік ерекшеліктері / М. Ж. Қасенова//Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2019. - № 9. 

-108-117 б.Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и 

литература в русской школе. - 2019. - № 9. - 43-52 б. 

        Якубова В.  Қазақ тілі сабақтарында жаңа технологияларды қолданудың 

тиімді жолдары /В. Якубова, Г. Минап//Қазақ тілі мен әдебиеті орыс 

мектебінде = Казахский язык и литература в русской школе. - 2019. - № 7. - 

26-33 б. 

Қазақ тілі орыс мектептерінде 
        Өксікбаева К.Ж.  8,10 сынып (Т2) орыс тобындағы оқушылардың 

жазылым тапсырмаларында көркемдік тәсілдерді орынды қолдануын қалай 

жетілдіруге болады? /К. Ж. Өксікбаева//Қазақстан жоғары мектебі = Высшая 

школа Казахстана. - 2019. - № 9. - 58-70 б.; Қазақ тілі мен әдебиеті орыс 

мектебінде = Казахский язык и литература в русской школе. - 2019. - № 7. - 

34-47 б. 

 

Шетел тілі 
         Алиева М.А.  Жалпы білім беретін орта мектептерде ағылшын тілі 

сабағында лексиканы оқытуда компьютерлік бағдарламаларды қолданудың 

тиімділігі / М. А. Алиева, Ж. Т. Амирова//Шетел тілін оқыту әдістемесі = 

Методика обучения иностранному языку. - 2019. - № 3. - 3-6 б; .Қазақстан 

мектептеріндегі шетел тілдері = Иностранные языки в школах Казахстана. - 

2019. - № 3. - 14-17 б. 

        Байденова А.С. Шетел тілін оқытудағы рөлдік ойындарды қолданудағы 

негізгі мәселелері: [12 жылдық білім беру кезінде ағылшын тілін оқыту 

әдістемесінің бірі ойын элементтерімен іс-әрекет арқылы оқыту] / А. С. 
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Байденова//Шетел тілін оқыту әдістемесі = Методика обучения 

иностранному языку. - 2019. - № 4. - 8-12 б. 

        Бейсенбекова А.М. Шетел тілін оқытуда аутенттік мәтіндермен жұмыс 

істеудің әдіс-тәсілдері: [шетел тілін оқытуда мұғалім мен оқушы арасында 

мәдениетаралық байланыстың орнауы, аутенттік мәліметтерді іріктеп алу 

және аутенттік мәтіндермен жұмыс істеу] / А. М. Бейсенбекова//Шетел тілін 

оқыту әдістемесі = Методика обучения иностранному языку. - 2019. - № 4. - 

18-22 б. 

        Бисембаева Н.Ж. Ағылшын тілі сабағында ойын әдісі арқылы 

оқушылардың коммуникативтік біліктілігін дамыту / Н. Ж. 

Бисембаева//Шетел тілін оқыту әдістемесі = Методика обучения 

иностранному языку. - 2019. - № 3. - 29-31 б.; Қазақстан мектептеріндегі 

шетел тілдері = Иностранные языки в школах Казахстана.- 2019.- № 3. - 3-5 б. 

        Жұмабеков Қ.Ж. Мәдениетаралық коммуникативтік біліктілікті 

дамытуда мультимедиялық құралды қолданудың әдіс-тәсілі: [ағылшын тілі 

сабағында электронды оқулықтар, мультимедиялық құралдар мен интернет 

ресурстарын пайдалану] / Қ. Ж. Жұмабеков//Қазақстан мектептеріндегі 

шетел тілдері = Иностранные языки в школах Казахстана. - 2019. - № 4. - 39-

44 б. 

        Илиева Х.Ш.  Жобалық әдісті қолдану - XXI ғасырдағы шет тілдерді 

оқыту мазмұнын жаңартудың маңызды стратегиясы: [оқушылардың жобалық 

әдісін ағылшын тілі сабағында кеңінен қолдануы] / Х. Ш. Илиева//Қазақстан 

мектептеріндегі шетел тілдері = Иностранные языки в школах Казахстана. - 

2019. - № 4. - 33-36 б. 

        Қамасалиқызы Ә. Мектеп жасындағы оқушыларға ағылшын тілін 

үйретуде ағылшын ертегілері мен әңгімелерін оқытудың әдістемесі / Ә. 

Қамасалиқызы//Орта мектеп жаршысы = Вестник средней школы. - 2019. - № 

3. - 48-49 б. 

        Кеңесова А.Б. Жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде ағылшын 

тілі сабақтарында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану / 

А. Б. Кеңесова//Шетел тілін оқыту әдістемесі = Методика обучения 

иностранному языку. - 2019. - № 3. - 35-38 б.; Қазақстан мектептеріндегі 

шетел тілдері = Иностранные языки в школах Казахстана. - 2019. - № 3. - 35-

38 б. 

        Керімбеков Т.С. Ағылшын тілі сабағында жоба технологиясын 

қолданудың тиімділігі / Т. С. Керімбеков//Қазақстан мектептеріндегі шетел 

тілдері = Иностранные языки в школах Казахстана. - 2019. - № 4. - 3-5 б. 

        Қонысбаева С.И.  Шетел тілін интерактивті оқытудың заманауи түрлері 

/ С. И. Қонысбаева// Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2019. - № 7. - 86-94 б. 

       Сайбирова Т.Қ.  Жаңа әдіс-тәсілдер көмегімен ағылшын тілі сабақтарын 

өткізудің тиімділігі: [шетел тілін оқыту процесінде жоба технологиясын 

енгізу, оқушының жеке тұлғалық қасиеттерін ашуға мүмкіндік беретіндігі 

жайлы] / Т. Қ. Сайбирова// Шетел тілін оқыту әдістемесі = Методика 

обучения иностранному языку. - 2019. - № 4. - 29-34 б. 
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        Сапарова А.   Ағылшын тілі сабақтарында жаңа әдістерді қолдану / А. 

Сапарова//Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и 

литература в русской школе. - 2019. - № 7. - 96-104 б. 

      Тәңірбергенова Қ. Ағылшын тілін деңгейлеп оқыту технологиясы 

арқылы оқытудың тиімділігі /Қ. Тәңірбергенова//Aqiqat.- 2019.- № 8.- 69-71 б. 

 

Қазақ әдебиеті. Ана тілі 

       Төленбаева Қ.Н.  Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында қолданылатын 

белсенді оқыту әдістері / Қ. Н. Төленбаева//Педагогика мәселелері = Вопросы 

педагогики. - 2019. - № 3. - 21-22 б. 

 

Математика. Геометрия 

        Ақылбаева М.Т.  Математикада оқушылардың бейнелі ойлаудың өзекті 

мәселелері / М. Т. Ақылбаева, З. Т. Булегенова//Білім берудегі менеджмент = 

Менеджмент в образовании. - 2019. - № 3. - 43-47 б. 

       Байбулатова Г.Е.  Математиканы тереңдетіп оқыту мәселелері / Г. Е. 

Байбулатова//Сандар арқылы әлемді тану (информатика, математика, физика) 

= Познание мира в цифрах (информатика, математика, физика). - 2019. - № 4. 

- 5-10 б. 

        Батырбек Қ. Математикалық индукция әдісін қолдану арқылы 

олимпиада есептерін дәлелдеу / Қ. Батырбек//Математика. - 2019. - № 3. - 6-

10 б. 

        Бексеитова Э.О. Оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін енгізу арқылы білім 

сапасын арттыру: [электрондық оқулықтарды пайдалана отырып, 

математика, геометриядан АКТ -ларды қолдану әдістері]/Э. О. Бексеитова 

// Вестник образования. - 2019. - № 3. - 17-19 б. 

        Бегимбаева А.У.  Математика сабақтарында тәжірибеге бағдарланған 

есептерді шығару / А. У. Бегимбаева//Колледж: кәсіби білім беру = Колледж: 

профессиональное обучение. - 2019. - № 6. - 13-14 б. 

        Қожабаева Қ. Математика сабағында қалыптастырушы бағалау 

барысында жиі қолданылатын интернет-технологиялардың тиімділігін 

бағалау / Қ. Қожабаева// Қазақстан мектебі. - 2019. - № 8. - 3-5 б. 

        Сүлейменова Қ.  Оқушылардың сауаттылығын дамыту - өмір талабы: 

[жаңартылған бағдарлама аясында математикалық сауаттылықты арттыру] / 

Қ. Сүлейменова// Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 20 тамыз. - 18 б. 

 

Тарих 
        Бекпулатова С.А. Интерактивті оқыту әдіс-тәсілдерін тарих сабағында 

қолдану / С. А. Бекпулатова//Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = 

Открытый урок. Факультативные работы. - 2019. - № 7. - 3-4 б. 

        Жақман Г.Қ.   Тарих сабақтарында аймақтық компоненттерді тиімді 

пайдалану / Г. Қ. Жақман, А. М. Әдікеева//Қазақстан тарихы: әдістемелік 

журнал. - 2019. - № 7. - 75-87 б. 
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        Жұмағалиева А.  Тарих сабақтарында қолданылатын белсенді оқыту 

әдістері / А. Жұмағалиева//Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. - 2019. - № 

8. - 10-14 б. 

        Мурабулдаева Ж.  Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында тарих 

пәнін оқытуда саралауды қолдану жолдары /Ж. Мурабулдаева, Ф. Рысбекова, 

Д. Ибрагимов// Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. - 2019. - № 8. - 3-9 б. 

       Суатова Ф. Тарих пәні бойынша бағалауға арналған тапсырмаларды 

дайындау тәжірибемнен / Ф. Суатова// Қазақстан тарихы: әдістемелік 

журнал. - 2019. - № 7. - 27-33 б. 

 

Өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістемесі 
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        Хасен Т.  Рухани-адамгершілік құндылықтар арқылы студенттердің 

жаңа ортадағы қарым-қатынас мәдениетін дамыту / Т. Хасен, Б. Аринова 

// Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. - 2019. - № 4. - 25-27 б. 

        Шотбайқызы А.   Жоғары оқу орындарын қысқарту қалай жүргізілмек? 

/ А. Шотбайқызы// Egemen Qazaqstan. - 2019. - 2 қазан. - 1,9 б. 

        Шілдебай С. Қазақ хандығының көрнекті тұлғалары: [Түркістан 

қаласында Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті мен 

Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты «Қазақ 

хандығының көрнекті тұлғалары» атты дөңгелек үстел өткізуі] / С. Шілдебай 

// Ana tili. - 2019. - 19-25 қыркүйек. - 9 б. 
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Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру 

        Шотбайқызы А.  Докторант даярлаудағы дәрменсіздік: [қазақстандық, 

шетелдік ЖОО-ның докторантурасына түсудегі айырмашылықтар жайында] / 

А. Шотбайқызы// Egemen Qazaqstan. - 2019. - 15 тамыз. -,5 б. 

        Шотбайқызы А. Магистратура: жаңа талап тиімді ме?: [GMAT 

форматындағы бірыңғай тест тапсыруы және гранттардың берілуі жайлы] / 

А. Шотбайқызы// Egemen Qazaqstan. - 2019. -6 тамыз. - 1,6 б. 

        Шотбайқызы А.  Ғылым кандидаты PhD - ді қайта оқуы керек пе? / А. 

Шотбайқызы// Egemen Qazaqstan. - 2019. - 24 қыркүйек. - 1, 17 б. 

 

Білім қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 
        Бурунбетова Қ.К.  Рефлексиялаушы практик мұғалімді қалыптастыру: 

[Назарбаев зияткерлік мектептері, ДББҰ, педагогикалық шеберлік орталығы 

педагог мамандардың біліктілігін арттыру бағдарламалары аясында өткізген 

курстар барысында, рефлексиялаушы практик мұғалімді дайындаудың 

ерекшеліктерін зерттеуі]/Қ. К. Бурунбетова, Д. А. Адильжанова//Білім = 

Образование. - 2019. - № 2. - 37-47 б. 

        Дәулетова Д.О. Интербелсенді оқыту әдістері арқылы бастауыш сынып 

мұғалімдерінің біліктілігін арттыру / Д. О. Дәулетова//Открытая школа. - 

2019. - № 6. - 6-8 б. 

        Ергешбаева Ш.Н. Педагогтердің кәсіби өсуі - білім беру сапасын 

көтерудің басты шарты / Ш. Н. Ергешбаева//Білім берудегі менеджмент = 

Менеджмент в образовании. - 2019. - № 2. - 24-27 б. 

        Ильясова А.Ш.  Білім мазмұнын жаңарту жағдайында педагогтердің 

біліктілігі мен кәсіби дамуын арттыру / А. Ш. Ильясова//Открытая школа. - 

2019. - № 6. - 4-6 б. 

        Мұхамбетжанова С.Т. Біліктілікті арттыру жүйесінде педагогтардың 

АКТ-құзырлылығын қалыптастыру/С. Т. Мұхамбетжанова, Е. Т. Мелдебеков, 

Ж. А. Жартынова//Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. 

- 2019. - № 2. - 30-33 б. 

 

Психология. Этнопсихология 

         Абилдаева А. Сурет терапиясы арқылы оқушылардың шығармашылық 

қабілетін дамыту жолдары: [бейнелеу өнерінің көмегімен арт-терапия 

жүргізу арқылы емдеу] / А. Абилдаева//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. 

- 2019. - № 8. - 31-33 б.   

        Атемкулова Н.О.  Әлеуметтік педагогтің мектеп оқушыларымен 

кикілжіңді шешу мәселесі/Н. О. Атемкулова, Р. Е. Каримова//Педагогика 

мәселелері = Вопросы педагогики. - 2019. - № 3. - 7-11 б. 

        Гумарова Б.Б. Бала психологиясын қалыптастырудағы тәрбие әдістерін 

қолдану / Б. Б. Гумарова//Психологическая наука и образование. - 2019. - № 

4. - 8-11 б. 
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        Ғазез Ж. Қазақы салт-дәстүрлер арқылы бала психологиясын 

қалыптастыру / Ж. Ғазез//Мектептегі психология = Психология в школе.- 

2019.- № 9.- 32-34 б. 

        Жақсылықова Г.И.  Креативті адам және креативті ойлау / Г. И. 

Жақсылықова//12 жылдық білім беру = 12 - летнее образование. - 2019. - № 2. 

- 46-47 б. 

 

Отбасылық тәрбие 

        Жақыбаева М. Бала тәрбиесіндегі отбасының рөлі / М. Жақыбаева 

//Қазақстан мектебі. - 2019. - № 7. - 35-38 б. 

       Қазақ отбасылық тәрбиесі және оған болашақ мұғалімдерді дайындау / 

Қ. Бөлеев және т.б.//Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. - 2019. - 

№ 4. - 6-9 б. 

 

Білім беру саласының кітапханалары 

        Бабажанова Р.Б. 120 жылдық тарихы бар кітапхана (А.С.Пушкин 

атындағы Түркістан облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының іс-

тәжірибесінен) / Р. Б. Бабажанова//Кітап & Кітапхана. - 2019. - № 2. - 27-31 б. 

     Бабаш Б. Ақкиізтоғайда керемет кітапхана бар: [Атырау оюлысы, 

Жылыой ауданындағы Ақкиізтоғай ауылының кітапхана қызметі 

жайында]/Б. Бабаш//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 2 қыркүйек. - 6 б. 

        Байәділ Б. Кітап - білімнің кені: [Целиноград ауданындағы кітапханалар 

жүйесіндегі кітапханалардың жұмысы жайында]/Б. Байәділ//Egemen 

Qazaqstan. - 2019. - 30 тамыз. - 12 б. 

        Дербісалин Т. Кітапханалар: өзгерістерге арналған диалог алаңы: 

[Грецияның астанасы Афинада 24-30 тамызда Кітапханалық қауымдастықтар 

мен мекемелердің халықаралық федерациясының (ИФЛА) конгресіне 

Қазақстан кітапханашыларының қатысуы]/Т.Дербісалин//Almaty akshamy. - 

2019. - 29 тамыз. - 11 б. 

        Есаман Х. Тұлға тағылымы. Жамбыл облысында Елбасы 

кітапханасының көшпелі көрмесі өтті: [Жамбыл облысы, Қордай ауданы, 

Әлжан ана ауылы мен Тараз қаласының «Достық» алаңында «Н.Назарбаев: 

дәуір, тұлға, қоғам» атты көшпелі көрмесінің ашылуы]/Х. Есаман//Egemen 

Qazaqstan. - 2019. - 6 қыркүйек. - 3 б. 

        Есқали Ө. Оқырманы көп елді мекен: [Солтүстік Қазақстан облысы, 

Аққайын ауданы, Полтавка ауылдық кітапханасының тәжірибесінен] / Ө. 

Есқали// Egemen Qazaqstan. - 2019. - 30 тамыз. - 12 б. 

        Жанысбай М.  Көне кітапханадағы жаңашылдық: [Ә.Тәжібаев 

атындағы облыстық әмбебапғылыми кітапханасының заман талабыны сай IT 

технологиясының мүмкіндігін пайдалана отырып, оқырмандарға қызмет 

көрсетуі]/ М. Жанысбай//Aiqyn. - 2019. - 3 тамыз. - 3 б. 

       Зосимова М.В. Кітапхана жұмысын ұйымдастыру: [мектеп 

кітапханасының мақсаты мен міндеттері]/М. В. Зосимова//Білім беру 



47 
 

мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2019. - № 8. - 16-24 б. 

        Ирмагамбетова А.  Кітапхана - ақпараттық білім беру орталығы: [Орал 

қалалық кітапханасының 80 жыл тарихы]/А. Ирмагамбетова//Қазақ тілі мен 

әдебиеті. - 2019. - № 7. - 136-138 б. 

        Кітапхананың оқу жылына арналған жылдық жұмыс жоспары (мектеп 

кітапханасының 2019/2020 оқу жылына жоспары) 

//Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник 

руководителя образовательного учреждения. - 2019. - № 8. - 25-28 б. 

        Мұқаметқали Қ. азына қоймасы: [Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, 

Қалжат ауылының кітапхана жұмысы жайында]/Қ. Мұқаметқали//Egemen 

Qazaqstan. - 2019. - 30 тамыз. - 12 б. 

        Нұржанова Г.И. Кітапхана ісі маманының кәсіби ерекшеліктері / Г. И. 

Нұржанова//Кітап & Кітапхана. - 2019. - № 2. - 32-34 б. 

        Орманбеков Т. Білімнің кені, ізгілік насихатшысы: [Алматы 

қаласындағы Ұлттық кітапхана жайында] / Т. Орманбеков//Ana tili. - 2019. - 

18-24 шілде. - 5 б. 

        Оспанова Б.  Афина төрінде: [ҚР Ұлттық кітапханасы Афина қаласында 

(ИФЛА) А.Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған «Абай - ұлы даланың 

ақыны» атты әдеби кеш өткізуі]/Б. Оспанова//Ana tili. - 2019. - 5-11 қыркүйек. 

- 5 б. 

       «Отырар» кітапханасының оқырманы неге жоқ?: [жаз айларындағы 

оқырман санының аздығы/әзірл. Қ.Аймахан]//Almaty akshamy. - 2019. - 30 

шілде. - 11 б. 

        Сағындықова Н. Кітапхана мен кітапханашының қоғамдағы рөлі / Н. 

Сағындықова// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2019. - № 6. - 6-8 б. 

        Шоқанова Г.С. Ұлт қазынасын ұйытқан кітапхана (Қостанай облысы 

көпшілік кітапханаларының жобалары)/Г. С. Шоқанова//Кітап & Кітапхана. - 

2019. - № 2. - 24-26 б. 
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Официальные документы по образованию в Республике Казахстан 

        Республика Казахстан. Президент (2019-; К.Токаев). 

        О создании государственной комиссии по подготовке и проведению 

1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби: Указ от 26 августа 2019 года № 

133 /Республика Казахстан. Президент (2019-; К.Токаев) //Казахстанская 

правда. - 2019. - 27 августа. - С. 1. 

        Республика Казахстан. Президент (2019-; К.Токаев). 

        О создании Государственной комиссии по подготовке и проведению 

175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы: Указ от 26 августа 2019 года № 134 

/Республика Казахстан. Президент (2019-; К.Токаев) //Казахстанская правда. - 

2019. - 27 августа. - С. 1. 

        Республика Казахстан. Президент (2019-; К.Токаев). 

        Об объявлении Года волонтера: Указ Президента Республики Казахстан 

от 26 августа 2019 года № 135 /Республика Казахстан. Президент (2019-; 

К.Токаев) //Казахстанская правда. - 2019. - 28 августа. - С. 1. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 23 января 2008 года № 58 "Об утверждении Правил 

присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или 

послевузовского образования с присуждением степени "бакалавр" или 

"магистр": Постановление от 15 августа 2019 года № 599 /Республика 

Казахстан. Правительство //Казахстанская правда. - 2019. - 19 августа. - С. 11. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики 

Казахстан: Постановление от 31 мая 2019 года № 359: [о государственных 

стипендиях, обучающимся в организациях образования; о социальной 

поддержке специалистам в области здравоохранения, образования, 

соцобеспечения, культуры, спорта и агрокомплекса, прибывшим для работы 

и проживания в сельские населенные пункты; о государственных грантах для 

реализации новых бизнес-идей участникам Государственной программы 

развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-

2021 годы «Еңбек»; об утверждении Государственной программы развития 

продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 

годы «Еңбек»]  /Республика Казахстан. Правительство //Қазақстан 

Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

актілер жинағы=Собрание актов Президента Республики Казахстан и 

Правительства Республики Казахстан. - 2019. -       № 17-18. - Ст. 162. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О присвоении наименований и переименовании некоторых организаций 

образования и культуры Алматинской области: Постановление от 29 мая 

2019 года № 330 /Республика Казахстан. Правительство //Қазақстан 

Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики Казахстан и 

Правительства Республики Казахстан. - 2019. - № 16. - Ст. 154. 
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        Республика Казахстан. Правительство. 

        О переименовании коммунального государственного казенного 

предприятия "Детская музыкальная школа имени М.И. Глинки отдела 

образования акимата города Экибастуза" Павлодарской области: 

Постановление от 30 апреля 2019 года № 234 /Республика Казахстан. 

Правительство //Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента 

Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2019. -       

№ 11-12. - Ст. 114. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 30 марта 2012 года № 383 "Об утверждении Правил назначения 

и размера выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание 

ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения 

родителей": Постановление от 3 мая 2019 года № 239 /Республика Казахстан. 

Правительство //Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента 

Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2019. -       

№ 13. - Ст. 117. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О переименовании республиканского государственного предприятия на 

праве хозяйственного ведения "Казахский государственный женский 

педагогический университет" Министерства образования и науки 

Республики Казахстан: Постановление от 3 мая 2019 года № 241 /Республика 

Казахстан. Правительство //Қазақстан Республикасының Президенті мен 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 

2019. - № 13. - Ст. 119. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 11 июня 2008 года № 573 "Об утверждении Правил 

отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" 

и определении направлений расходования международной стипендии 

"Болашак": Постановление от 31 августа 2019 года № 647 /Республика 

Казахстан. Правительство //Казахстанская правда. - 2019. - 12 сентября. -     

С. 13. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении дополнения в постановление Правительства Республики 
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Токаев выступил на общеполитических дебатах 74-й сессии Генеральной 
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процветания Казахстана: [Послание Главы государства Касым-Жомарта 
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Казахстана. - 2019. - № 17-18. Сентябрь. - С. 1-11 . 
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Казахстане 
        Гук В.   Почему докторанты не двигают науку?: [низкое общее 
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/Г.Ш. Бакирова //Биология, география және экологияны мектепте оқыту 
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июля. - С. 9. 
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Организация образования в мире 

        Аскеров М.   Латинский алфавит как средство интеграции в мировую 
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обучения в ведущих странах мира: [Германия, Великобритания, Ирландия, 
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жизнеспособности общества] /С. Айтпаева //Казахстанская правда. - 2019. - 
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        Бопанова Б.К. Питание в школе: [организация питания обучающихся] 

/Б.К. Бопанова, И.В. Сергушина //Білім беру мекемесі басшыларының 
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анықтамалығы = Справочник руководителя образовательного учреждения. - 

2019. - № 8. - С. 51-60.           

        Иванилова А.   Половой вопрос: [в социальных сетях разразилась 

нешуточная дискуссия - должны ли школьники мыть полы в классах?] /А. 

Иванилова //Новое поколение. - 2019. - 10 сентября. - С. 1,3. 

        Иржанов М.   Новая школа носит имя Абая: [в Нур-Султане с участием 

Премьер-министра РК Аскара Мамина состоялось торжественное открытие 

школы-гимназии № 87 им. Абая Кунанбаева] /М. Иржанов //Казахстанская 

правда. - 2019. - 2 сентября. - С. 2. 

        Искакова К.Б.   Педагогические активы вечернего отделения 

общеобразовательной школы: обучение позиции желающего знать /К.Б. 

Искакова //Открытая школа. - 2019. - № 6. - С. 25-27. 

        Испанова Н.   А нам шесть!: [в текущем году в соответствии с 

поправками в Закон "Об образовании" все детишки, которым до 1 сентября 

исполнится 6 лет, должны будут пойти в первый класс] /Н.Испанова 

//Казахстанская правда. - 2019. - 29 июля. - С. 6. 

        Испанова Н.   Горячая пора: [в школах Северо-Казахстанской области 

идет большая работа по подготовке зданий и кабинетов к новому учебному 

году] /Н. Испанова //Казахстанская правда. - 2019. - 1 августа. - С. 4. 

        Порядок обеспечения условий для организации питания 

обучающихся //Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = 

Справочник руководителя образовательного учреждения. - 2019. - № 8. - С. 

61. 

        Тукпаева Д.   Не опоздать к звонку: [в центральных школах Костаная 

обострилась проблема с приемом первоклашек: родители всеми способами 

пытаются устроить ребенка туда, где учеба "престижнее"] /Д. Тукпаева 

//Казахстанская правда. - 2019. - 1 августа. - С. 5. 

        Турысбекова А.   Больше, чем ремонт: [в текущем году в девяти школах 

Алматы ведутся запланированные работы по сейсмоусилению и 

восстановлению] /А. Турысбекова //Казахстанская правда. - 2019. - 1 августа. 

- С. 5. 

        Усинова М.Б.   Сценарий внеклассного мероприятия "Посвящение в 

выпускники" (для 10-11 классов): [средняя общеобразовательная школа № 9 

г.Семей] /М.Б. Усинова //Орта мектеп жаршысы = Вестник средней школы. - 

2019. - № 3. - С. 20-23. 

        Утеева К.Ж.   Развитие национального самосознания подростков в 

условиях общеобразовательной школы /К.Ж. Утеева //Педагогика и 

психология. - 2019. - № 2. - С. 224-226. 

        Черней Н.   Форма без проформы: [в Кызылорде в предстоящем 

учебном году первоклассники 33 школ пойдут в первый класс в новой 

школьной форме] / Н. Черней //Литер. - 2019. - 16 июля. - С. 6. 
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Теория и методика воспитания 

        5 ошибок, которые ломают жизнь детям: [советы по воспитанию от 

семейного психолога с 25-летним стажем Екатерины Кибкало] 

// Учитель Казахстана. - 2019. - № 15-16. - С. 13. 

        Атабаева М.Т.   Воспитание полиязычной личности в начальной школе 

/М.Т. Атабаева //Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. - 2019. - № 3. 

- С. 43-44. 

        Мынбаева А.К.   Разработка и апробация современных техник работы 

учителя с гиперактивными детьми в начальных классах /А.К. Мынбаева, 

Т.Искакова //Вестник Академии Педагогических наук Казахстана . - 2019. - 

№ 3. - С. 54-60. 

  

Этнопедагогика 

        Жусупова Г.С.   Социальное развитие подростков в 

полиэтнокультурном воспитании /Г.С. Жусупова //Вестник Академии 

Педагогических наук Казахстана . - 2019. - № 3. - С. 87-90. 

        Кажиева С.Ж.   Применение казахских народных игр в коррекционной 

работе с детьми дошкольного возраста /С.Ж. Кажиева//Отбасы және 

балабақша = Семья и детский сад. - 2019. - № 3. Мамыр-маусым. - С. 54-55. 

        Максяткина Т.А.   Народные традиции как средство формирования 

этнического самосознания в дошкольном образовании /Т.А. Максяткина 

//Отбасы және балабақша = Семья и детский сад. - 2019. - № 3. Мамыр-

маусым. - С. 52-54. 

        Нургалиева Д.А.   Қамшы - казахское национальное изделие /Д.А. 

Нургалиева //Бейнелеу өнері, еңбекке баулу, музыка және сызу: мектепте = 

Изобразительное искусство, трудовое воспитание, музыка и черчение: 

преподавание в школе. - 2019. - № 1-2. - С. 19-20. 

  

Одаренные дети 
        Сборная интеллектуальная команда школьников области уже 19 лет - 

лучшая в республике!: [Павлодарской области] //Білімді ел = Образованная 

страна. - 2019. - № 31. 20 августа. - С. 12. 

        Смирнова М.А.   Инновационные подходы к развития одаренности у 

детей на уроках химии /М.А. Смирнова //Бағдарлы мектеп және кәсіптік 

білім. - 2019. - № 3. - С. 29-30. 

  

Трудные дети 
        Булшекбаева А.И.   Работа с буллинг детьми /А.И. Булшекбаева, А.А. 

Байжуманова //Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. - 2019. - № 4. - 

С. 42-44. 

        Булшекбаева А.И.   Работа социального педагога с гиперактивным 

поведением ребенка: [гиперактивность - состояние, при котором 

двигательная активность и возбудимость человека превышает норму, 
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является неадекватной и непродуктивной] /А.И. Булшекбаева, Ф.К. Асанова 

//Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. - 2019. - № 4. - С. 34-36. 

        Булшекбаева А.И.   Работа социального педагога с детьми 

суицидального поведения /А.И. Булшекбаева, Т.С. Лихачева //Педагогика 

мәселелері = Вопросы педагогики. - 2019. - № 4. - С. 37-39. 

        Бурлева Е.Н.   Особенности работы педагога-психолога и педагога-

дефектолога с детьми группы риска и их родителями /Е.Н. Бурлева 

//Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 7. - С. 32-38. 

        Губайдуллина Н.Х.   Эффективные формы и методы профилактики 

депрессивного поведения подростков: [о подростковом суициде] /Н.Х. 

Губайдуллина //Открытая школа. - 2019. - № 6. - С. 53-56. 

        Жаналина Л.   Девиантное поведение подростка: как распознать и чем 

помочь: [отклонения в поведении ребенка] /Л. Жаналина //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2019. - № 33. 3 сентября. - С. 19. 

  

Формирование гуманистического мировоззрения 
        Берикбаев Е.   Инфантилизм - питательная социальная почва для 

религиозного экстремизма /Е. Берикбаев //Открытая школа. - 2019. - № 6. - С. 

32. 

        Иванова И.А.   Полезная книга для учителей религиоведения: [отзыв о 

книге Г.Г. Соловьевой "Религия в Казахстане. История и современность"] 

/И.А. Иванова //Открытая школа. - 2019. - № 6. - С. 33. 

        Соловьева Г.Г.   Национальная модель межрелигиозного согласия /Г.Г. 

Соловьева //Открытая школа. - 2019. - № 6. - С. 34-37. 

  

Патриотическое воспитание 

        Арланов С.   Воспитание в духе патриотизма: [в торжественных 

линейках, посвященных началу нового учебного года, приняли участие 

члены Правительства РК, которые провели в школах урок 

гражданственности и патриотизма] /С. Арланов //Казахстанская правда. - 

2019. - 2 сентября. - С. 3. 

        Бухаева Д.М.   Мой Казахстан - мое будущее: [классный час. 

Воспитание казахстанского патриотизма] /Д.М. Бухаева //Внеклассная работа 

в школе. - 2019. - № 8. - С. 15-18. 

        Калиева М.   Патриотами не рождаются: [воспитание чувства 

патриотизма в среде подрастающего поколения казахстанцев, учащейся 

молодежи приобретает большое значение в контексте модернизации 

исторического сознания в аспекте реализации положений программы 

"Рухани жаңғыру" и статьи Елбасы Нурсултана Назарбаева "Семь граней 

Великой степи"] /М. Калиева //Казахстанская правда. - 2019. -26 августа.-С. 6. 

        Калимулин А.Н.   Развитие патриотизма у младших школьников во 

внеурочной деятельности /А.Н. Калимулин //Алғашқы әскери және 

технологиялық дайындық = Начальная военная и технологическая 

подготовка. - 2019. - № 3. - С. 19-21. 
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        Рысбаева С.К.   Патриотическое воспитание - важнейший фактор 

укрепления государственности Казахстана /С.К. Рысбаева //Вестник 

образования. - 2019. - № 4. - С. 38-40. 

        Рыщанова У.   Будущее начинается сегодня: [патриотическое 

воспитание] /У. Рыщанова //Мектеп директоры = Директор школы. - 2019. - 

№ 3-4. - С. 38-40. 

        Сапашева Э.И.   К казахстанскому патриотизму через спорт /Э.И. 

Сапашева //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. -  

№ 6. - С. 75-76. 

        Танатова А.Д.   Психолого-педагогическое сопровождение процесса 

воспитания патриотизма и гражданственности у учащихся школ Казахстана 

/А.Д. Танатова //Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 

2019. - № 2. - С. 105-111. 

 

День Победы 
        Джаманова С.   Женщины и девушки Казахстана на фронтах Великой 

Отечественной войны: [классный час, посвященный Великой Победе] /С. 

Джаманова, А.Е. Исин //Алғашқы әскери және технологиялық дайындық = 

Начальная военная и технологическая подготовка. - 2019. - № 3. - С. 30-31. 

        Ескенова Л.   Дочери Казахстана в Великой Отечественной войне /Л. 

Ескенова, А.Е. Исин //Алғашқы әскери және технологиялық дайындық = 

Начальная военная и технологическая подготовка. - 2019. - № 3. - С. 27-28. 

        Таттинова Г.   Ее позывной "Белая лилия". Боевые хозяйки неба: 

[женщины в советской авиации в годы Великой Отечественной войны] /Г. 

Таттинова, А.Е. Исин //Алғашқы әскери және технологиялық дайындық = 

Начальная военная и технологическая подготовка. - 2019. - № 3. - С. 29-30. 

  

День Независимости 
        Кенжибаева А.С.   Независимый Казахстан: [классный час] /А.С. 

Кенжибаева //Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. - 

2019. - № 6. - С. 27-29. 

        Муханова И.К.   Знатоки истории: [классный час, посвященный Дню 

Независимости Республики Казахстан] /И.К. Муханова //Колледж: кәсіби 

білім беру = Профессиональное обучение. - 2019. - № 6. - С. 29-30. 

  

Экологическое воспитание 
        Анарбек Н.   Организация мероприятий по развитию экологического 

аспекта ненасилия: новые тренды /Н. Анарбек //Өзін-өзі тану = 

Самопознание kz. - 2019. - № 8. - С. 81-84. 

        Зироян Э.   Экологическая школа: [летняя экологическая школа, на базе 

которой будут изучаться проблемы сохранения биологического разнообразия 

Каспия, готовится распахнуть свои двери для молодежи] /Э. Зироян 

//Казахстанская правда. - 2019. - 22 июля. - С. 6. 
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Гражданское и правовове воспитание 

        Габидулина Л.   Викторина "Я и мои права" по Конвенции о правах 

ребенка для 5-7 классов /Л. Габидулина //Дефектология. - 2019. - № 7. - С.29-

31. 

        Избицкая В.   С прицелом на будущее: [несовершеннолетних 

осужденных готовят к жизни в обществе] /В. Избицкая //Вечерний Алматы. - 

2019. - 7 сентября. - С. 9. 

        Мельникова Е.А.   Адал ұрпақ: [внеклассное мероприятие для 

учащихся 5-11 классов, посвященное Году молодежи в Казахстане. 

Пропаганда правовых знаний] /Е.А. Мельникова //История Казахстана: 

преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - № 7. - С. 80-87. 

        Тасбулатова М.К.   Я - гражданин: [расширение представлений 

учащихся о гражданской позиции человека через углубление понимания 

общечеловеческой ценности "праведное поведение", 4 класс] /М.К. 

Тасбулатова //Психологическая наука и образование. - 2019. - № 4. - С. 18-20.  

 

День Конституции 
        Жайсанбаева Ж.Д.   30 августа - День Конституции Республики 

Казахстан: [классный час] /Ж.Д. Жайсанбаева //Внеклассная работа в школе. 

- 2019. - № 8. - С. 12-14. 

        Юсупова Р.   Конституция: знакомая и незнакомая: [30 августа наша 

страна отмечает День Конституции РК. По отзывам зарубежных правоведов, 

казахстанский Основной закон является одним из самых лучших в мире] /Р. 

Юсупова //Вечерний Алматы. - 2019. - 27 августа. - С. 3. 

  

Предшкольная подготовка 

        Гладкая С.Ю.   Пересказ рассказа Л.Толстого "Хотела галка пить": 

[занятие в подготовительной группе] /С.Ю. Гладкая //Балабақша: тәрбиелеу 

және оқыту = Детский сад: воспитание и обучение. - 2019. - № 7. - С. 24-25. 

  

Экономическое воспитание 
        Аганина К.Ж.   Формирование экономического образования 

школьников на основе навыков XXI века /К.Ж. Аганина //Педагогика и 

психология. - 2019. - № 1. - С. 30-34. 

 

Трудовое воспитание 
        Калинина А.А.   Где труд, там и счастье: [внеклассное мероприятие 

посвящено Труду] /А.А. Калинина //Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 

8. - С. 28-30. 

 

Профориентация. Выбор профессии 
        Жуматова Ж.З.   В мире профессий: [классный час] /Ж.З. Жуматова 

//Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 7. - С. 13-14. 
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        Избицкая В.   Трудный выбор: [какую профессию выбрать? Подобным 

вопросом озадачены многие алматинские старшеклассники] /В. Избицкая 

//Вечерний Алматы. - 2019. - 28 сентября. - С. 6. 

        Кулмаганбетова К.Т.   Работа воспитателя по профессиональной 

ориентации в старших классах: [со слабослышащими учащимися] /К.Т. 

Кулмаганбетова //Открытая школа. - 2019. - № 6. - С. 40-42. 

        Мир профессий: [описание типов индивидуальности ("ураган", 

"творец", "вдумчивый", "медведь")] //Учитель Казахстана. - 2019. - № 13-14. 

Июль. - С. 9-11. 

        Профильное обучение - реализация актуальных и перспективных 

потребностей личности, общества и государства: [профориентация, 

профильное обучение] //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 34. 10 

сентября. - С. 3. 

        Сертаева С.   Влияние родителей на выбор профессии детей /С. 

Сертаева, М.К. Нугыманова //История Казахстана: преподавание в школах и 

ВУЗах. - 2019. - № 7. - С. 58-69. 

        Султанова Ж.Т.   Выбор профессии - это очень важно!: [встреча 

учащихся 9,11 классов с преподавателями и студентами вузов и колледжей] 

/Ж.Т. Султанова //Уроки русского языка и литературы в школе. - 2019. - № 9. 

- С. 31-32. 

        Тугамбаева С.М.   Все профессии важны /С.М. Тугамбаева //Ашық 

сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные работы . - 

2019. - № 6. - С. 34-36. 

 

Нравственное воспитание 
        Габидулина Л.Р.   Толерантность: [классный час] /Л.Р. Габидулина 

//Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 8. - С. 18-23. 

        Досыманова Ж.К.   Игра "Толерантность": [классный час] /Ж.К. 

Досыманова, Н.А. Пикуль //Классный час. - 2019. - № 4. - С. 15. 

        Казманова А.Б.   Ассамблея народа Казахстана - надежный фундамент 
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2019. - № 7. - С. 61-62. 
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человека и профилактика заболеваний /Л.Е. Базарова, С.В. Плисс 
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        Токсабаева М.   Формирование навыков ЗОЖ в начальной школе /М. 
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        Зоркальцева А.В.   Влияние танцевальной деятельности на психику и 

физическое развитие детей /А.В. Зоркальцева //Қазақстан мектебіндегі 
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Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадате Нурмагамбетове]  /С. 

Жагипаров //Казахстанская правда. - 2019. - 19 сентября. - С. 14. 
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        Колганова В.А.   Ядовитые растения: [хочу все знать! Классный час] 
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        Доброта Л.   В награду - путешествие: [победители школьных олимпиад 
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        Ли Д.   Лето патриотов: [впервые в Атырауской области начал работу 

военно-патриотический лагерь "Жас сарбаз"] /Д. Ли //Білімді ел = 
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[урок самопознания, 7 класс] /О.А. Антоненко //Өзін-өзі тану = 
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kz. - 2019. - № 5. - С. 57-59. 

        Карикова А.В.   Истинное призвание человека - прийти к самому себе: 
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прогрессии: [9 класс] /Р.С. Килибаева //Математика. - 2019. - № 4. - С. 23-27. 

        Корчевский В.Е.   Использование интерактивных методов обучения на 

уроках математики /В.Е. Корчевский //Қазақстан мектебіндегі директор = 

Директор казахстанской школы. - 2019. - № 4. - С. 29-33. 

        Леотина И.В.   Методы решения уравнений высших степеней: [11 класс] 

/И.В. Леотина //Математика. - 2019. - № 4. - С. 30-32 . 

        Нургазина Ш.М.   Потсроение графика квадратичной функции: [урок 

математики в 8 классе] /Ш.М. Нургазина //Орта мектеп жаршысы = Вестник 

средней школы. - 2019. - № 3. - С. 28-30. 

        Нурмагамбетова Б.И.   Решение уравнений. Урок-закрепление /Б.И. 

Нурмагамбетова //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. 

Факультативные работы . - 2019. - № 5. - С. 41. 

        Шамшиева З.А.   Показательные уравнения и их системы: [11 класс] 

/З.А. Шамшиева //Математика. - 2019. - № 3. - С. 28-30. 

  

Методика преподавания истории 
        Введенский И.Г.   Авторская программа: [по предмету "Всемирная 

история" для 6 классов] /И.Г. Введенский //Современное образование в 

школе, колледже и ВУЗ-е. - 2019. - № 4. - С. 47-50. 

        Денисенко Т.Г.   Как Великие географические открытия изменили мир?: 

[всемирная история, 7 класс] /Т.Г. Денисенко //Открытая школа. - 2019. - № 

6. - С. 50-51. 

        Карибский кризис: [всемирная история] //История Казахстана: 

преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - № 7. - С. 49-54. 
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        Сапашева Э.И.   Как монголам удалось создать мировую империю?: 

[всемирная история] /Э.И. Сапашева //История Казахстана: преподавание в 

школах и ВУЗах. - 2019. - № 8. - С. 37-50. 

        Умирбаева Д.С.   Соединенные Штаты Америки в 1945-1-2017 гг. /Д.С. 

Умирбаева //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - 

№ 7. - С. 55-57. 

        Хара-Даван Э.   Чингис-хан как полководец и его наследие: [великие 

личности] /Э. Хара-Даван //История Казахстана: преподавание в школах и 

ВУЗах. - 2019. - № 8. - С. 51-63. 

  

Методика преподавания истории Казахстана 
        Алиев С.З.   Восстание казахов в 1836-1838 годах в Букеевской Орде 

/С.З. Алиев //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - 

№ 6. - С. 28-32. 

        Витковская В.В.   Административное устройство средневековых 

государств на территории Казахстана /В.В. Витковская //История Казахстана: 

преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - № 7. - С. 15-18. 

        Вранская Ю.   Казахстан отметит 750-летие Золотой Орды: [по мнению 

президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, казахстанцы 

должны оказать почести основателю Золотой Орды Джучи-хану] /Ю. 

Вранская //Комсомольская правда Казахстан. - 2019. - 27 августа. - С. 4. 

        Ибраимова Л.К.   Наскальные рисунки древнего Казахстана: [урок по 

истории Казахстана, 5 класс] /Л.К. Ибраимова //Открытая школа. - 2019. - № 

6. - С. 51-52. 

        Каузбаева Е.А.   Казахско-джунгарские сражения: [история Казахстана] 

/Е.А. Каузбаева //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 

2019. - № 8. - С. 22-29. 

        Костюк Л.Г.   Мифы Древнего Казахстана: [урок истории Казахстана] 

/Л.Г. Костюк //История Казахстана: преподавание в школе. - 2019. - № 8. - С. 

31-32. 

        Москау З.   "Жеті жарғы" - свод законов Великой степи: [в Казахской 

степи существовала особая законодательная система, регулировавшая жизнь 

народа на всей территории] /З. Москау //Казахстанская правда. - 2019. - 30 

августа. - С. 8. 

        Мусаева Э.Н.   Развитие функциональной грамотности на уроке 

истории /Э.Н. Мусаева //Оқыту - тәрбиелеу технологиясы. - 2019. - № 4. - С. 

40-43. 

        Мырзаханова Г.Ж.   Отечественная война казахского народа против 

джунгарских захватчиков /Г.Ж. Мырзаханова //История Казахстана: 

преподавание в школе. - 2019. - № 6. - С. 10-11 . 

        Помозова Е.Н.   Прошлое Казахстана: история, политика, культура /Е.Н. 

Помозова //История Казахстана: преподавание в школе. - 2019. - № 7. - С. 2-

11. 
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Моя Родина Казахстан 

        Габидулина Л.Р.   Символы моей Родины: [классный час. Познакомить 

учащихся с символами Казахстана: герб, флаг, гимн, с их историей] /Л.Р. 

Габидулина //Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 8. - С. 7-11. 

        Кистаубаева Н.   Моя родина - Казахстан: [внеклассное мероприятие] 

/Н. Кистаубаева //XXI ғасыр мектебі. - 2019. - № 3-4. - С. 24. 

        Кутубаева А.К.   Мой Казахстан: [моя Родина Казахстан. Классный час] 

/А.К. Кутубаева //Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 8. - С. 5-7. 

        Орунбаева Ш.А.   Государственные символы Республики Казахстан: 

[классный час] /Ш.А. Орунбаева //Классный час. - 2019. - № 4. - С. 4-5. 

 

Методика преподавания географии 
        Байтуякова А.Ф.   Климатообразующие факторы в Казахстане: [урок 

географии, 9 класс] /А.Ф. Байтуякова //География в школах и вузах 

Казахстана. - 2019. - № 4. - С. 29-31. 

        Батракова Л.И.   Неблагоприятные и опасные атмосферные явления в 

Казахстане: [урок географии, 9 класс] /Л.И. Батракова //География в школах 

и вузах Казахстана. - 2019. - № 4. - С. 34-37. 

        Баянова Д.Н.   Казахские гидронимы: [9 класс] /Д.Н. Баянова 

//География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - № 4. - С. 42-46. 

        Безгина Т.А.   Природные зоны и высотные пояса в Казахстане: [урок 

географии, 9 класс] /Т.А. Безгина //География в школах и вузах Казахстана. - 

2019. - № 4. - С. 47-49. 

        Жаламанова Г.А.   Климат Казахстана: [7 класс] /Г.А. Жаламанова 

//Орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемелігі мектепте, колледжде = 

Преподавание русского языка и литературы в школе, колледже. - 2019. - № 1-

2. - С. 8-11. 

        Ибадуллаева М.А.   Типы почв в Казахстане /М.А. Ибадуллаева 

//Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные 

работы . - 2019. - № 5. - С. 38-39. 

        Каратабанов Р.А.   Новое в содержании школьного географического 

образования: [в статье рассматриваются основные характеристики 

обновленного содержания школьного географического образования] /Р.А. 

Каратабанов, Ж.Ф. Тенькебаева //12 жылдық білім беру = 12-летнее 

образование. - 2019. - № 2. - С. 15-19. 

        Рыгула Г.В.   Виды внутренних вод Казахстана: [9 класс] /Г.В. Рыгула 

//География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - № 4. - С. 38-42. 

        Тележанова Т.А.   Задания по географии для подготовки к олимпиаде. 

Тема "Рельеф суши. Горы" /Т.А. Тележанова //География в школах и вузах 

Казахстана. - 2019. - № 3. - С. 31-32 . 

        Фатиади С.Ю.   Климатические условия Казахстана: [9 класс] /С.Ю. 

Фатиади //География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - № 4. - С. 31-33. 
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        Шафиков П.Р.   Крупные физико-географические районы Казахстана: 

[9 класс] /П.Р. Шафиков //География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - № 

4. - С. 50-51. 

  

Методика преподавания естествознания 
        Стаховская О.А.   Экологические проблемы Республики Казахстан: 

[урок естествознания, 5 класс] /О.А. Стаховская //Открытая школа. - 2019. - 

№ 6. - С. 46-47. 

 

Методика преподавания предмета "Познание мира" 
        Избасарова Д.Р.   Полезные ископаемые и их охрана: [урок познания 

мира, 3 класс] /Д.Р. Избасарова //Открытая школа. - 2019. - № 6. - С. 48-49. 

        Ташетова Д.Ж.   Если хочешь быть здоров: урок по познанию мира: 

[урок расширяет представление учащихся об особенностях строения тела 

человека и его основных функциях] /Д.Ж. Ташетова //Бастауыш мектепте 

оқыту = Обучение в начальной школе. - 2019. - № 8. - С. 35-36. 

  

Методика преподавания биологии 
        Грачева О.А.   Сравнение клеток крови по форме, размеру количеству 

клеток и наличию ядра: [урок биологии] /О.А. Грачева 

//Биология, география және экологияны мектепте оқыту әдістемелігі = 

Биология, география и экология: методика преподавания в школе. - 2018. - № 

5-6. - С.70-72. 

        Джежеря Т.В.   Развитие творческого подхода к изучению биологии 

через участие в Турнире юных биологов /Т.В. Джежеря //Педагог. - 2019. - № 

4. - С. 8-9 . 

        Измагамбетова К.К.   Интеллектуальная игра "Интересное о растениях" 

/К. К. Измагамбетова //Педагог. - 2019. - № 4. - С. 26-29. 

        Тугамбаева С.М.   Как растут деревья? /С.М. Тугамбаева 

//Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные 

работы . - 2019. - № 5. - С. 30-32. 

  

Методика преподавания экологии и охраны природы 

        Зироян Э.   Солнечная энергия - школам: [солнечную станцию 

запустили в Назарбаев Интеллектуальной школе города Актау] /Э. Зироян 

//Казахстанская правда. - 2019. - 11 сентября. - С. 11. 

        Кравченко Т.Н.   Актуальные проблемы современной экологии. 

Направления в экологии: [интегрированный урок по биологии с предметом 

"Самопознание"] /Т.Н. Кравченко //Открытая школа. - 2019. - № 6. - С. 43-46. 

        Мельникова Е.А.   Экологические проблемы и социально-

демографические изменения в Казахстане (1946-1991): [воспитывать 

экологическое и правовое самосознание личности, раскрывать величие и 

красоту природы] /Е.А. Мельникова //История Казахстана: преподавание в 

школах и ВУЗах. - 2019. - № 8. - С. 6-12. 
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        Смаилова Б.Т.   Природа не прощает ошибок: [классный час] /Б.Т. 

Смаилова, А.Е. Жумалилова //Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 7. - С. 

2-6. 

        Сулейменова С.У.   Бабочки: [человек и природа. Классный час] /С.У. 

Сулейменова //Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 8. - С. 2-4. 

  

Методика преподавания физики и астрономии 

        Вострикова Л.П.   Экономическое образование на уроках физики /Л.П. 

Вострикова //Қазақстан мектебіндегі директор = Директор казахстанской 

школы. - 2019. - № 3. - С. 29-31. 

        Шамурова Г.К.   Внутренняя энергия способы изменения внутренней 

энергии /Г.К. Шамурова //Сандар арқылы әлемді тану (Информатика, 

математика, физика) = Познание мира в цифрах. - 2019. - № 4. - С. 22-26. 

  

Методика преподавания химии 
        Акимжанова Х.   Стратегия Full Bloom на уроках химии: развитие 

навыков высокого порядка /Х. Акимжанова, Ж.Курманова //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2019. - № 34. 10 сентября. - С. 14. 

        Джунуспекова А.М.   Значение и пути реализации системно-

деятельностного подхода при обучении химии /А.М. Джунуспекова 

//Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные 

работы . - 2019. - № 5. - С. 28-29. 

        Кужахметова А.К.   К вопросу о политехническом принципе в 

преподавании органической химии /А.К. Кужахметова //Современное 

образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2019. - № 4. - С. 42-44. 

        Нигметова С.М.   Причины загрязнения воды: [урок химии] /С.М. 

Нигметова //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. 

Факультативные работы . - 2019. - № 5. - С. 36-37. 

        Тасименова Л.В.   Роль практико-ориентированных заданий в процессе 

обучения химии в колледже /Л.В. Тасименова //Колледж: кәсіби білім беру = 

Профессиональное обучение. - 2019. - № 7. - С. 37-38. 

  

Методика преподавания философии, логики, этики, эстетики 

        Назарбаева М.К.   Где логика?: [развитие логического мышления у 

учащихся] /М.К. Назарбаева //Педагог. - 2019. - № 4. - С. 29-31. 

 

Методика преподавания искусства 
        Байшыбаева Л.Т.   Все об искусстве: [в мире прекрасного] /Л.Т. 

Байшыбаева //Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 8. - С. 30-33. 

        Домоевская Н.Н.   Знакомство с творчеством народных промыслов 

Казахстана, России и других народов. Выполняем пастозно композицию в 

сравнении с скопинской керамикой, гжельской /Н.Н. Домоевская 

//Бейнелеу өнері, еңбекке баулу, музыка және сызу: мектепте = 
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Изобразительное искусство, трудовое воспитание, музыка и черчение: 

преподавание в школе. - 2019. - № 1-2. - С. 23-25. 

        Зырянова И.Г.   Личностно-ориентированное обучение на уроках по 

изобразительному искусству /И.Г. Зырянова //Қазақстан мектебіндегі 

директор = Директор казахстанской школы. - 2019. - № 4. - С. 33-34. 

        Калиева Г.И.   Абрис судьбы: [с помощью средств изобразительного 

искусства развивать восприятие внутреннего мира человека] /Г.И. Калиева 

//Өзін - өзі тану = Самопознание kz. - 2019. - № 7. - С. 63-65. 

        Капаева Г.Р.   Виды и жанры изобразительного искусства /Г.Р. Капаева 

//Көркем еңбек = Художественный труд. - 2019. - № 6. - С. 28-29. 

 

Методика преподавания рисования 
        Балуангалиева Ш.   Радуга талантов: [внеклассное мероприятие. 

Формировать широту впечатлений, способность общаться с искусством вне 

урока, раскрытие творческого потенциала учащихся] /Ш. Балуангалиева 

//Қазақстан мектебіндегі технология = Технология в казахстанской школе. - 

2019. - № 3. - С. 28-30. 

  

Методика преподавания черчения 
        Лобко И.Н.   Чертеж общего вида. Сборочный чертеж /И.Н. Лобко 

//Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. - 2019. - № 6. - 

С. 35-37. 

        Утеуленова Г.Е.   Интерактивные методы: [графические органайзеры] 

/Г.Е. Утеуленова, М.К. Нуртаева, С.А. Баймолдаева //Оқыту - тәрбиелеу 

технологиясы. - 2019. - № 4. - С. 32-33. 

  

Методика преподавания музыки 
        Балабиева С.Ж.   Значение хорового пения в системе 

общеобразовательной школы /С.Ж. Балабиева //Педагогика мәселелері = 

Вопросы педагогики. - 2019. - № 3. - С. 44-49. 

        Калиева Г.С.   Проблемы, возникающие в классе Обязательного 

фортепиано в работе со студентами без музыкальной подготовки и пути их 

устранения: [преподавание в музыкальном колледже] /Г.С. Калиева 

//Педагог. - 2019. - № 4. - С. 20-24. 

        Козуб Т.М.   Развитие творческих способностей учащихся на уроках 

музыки и во внеурочной деятельности в процессе личностно 

ориентированного подхода к творческой одаренности личности /Т.М. Козуб 

//Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные 

работы . - 2019. - № 5. - С. 25-27. 

  

Методика преподавания физической культуры 
        Белоусова Л.   Гандбол. Игра в действии: [физическая культура] /Л. 
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