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Қазақстан Республикасының білім саласындағы ресми құжаттары 

(Заң. Жарлық. Қаулы. Бұйрық) 

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

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне педагог 

мәртебесі, оқушы мен мұғалімге жүктемені төмендету мәселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы: Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 294-VI ҚРЗ /Қазақстан 

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

31 желтоқсан. - 1, 19-20 б. 

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

Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2020 жылғы 15 наурыздағы № 285 жарлығы 

қосымшасымен/Қазақстан Республикасы. Президент (2019. -Қ.-

Ж.Тоқаев)//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 16 наурыз. - 1,3 б. 

Қазақстан Республикасы. Президент. (2019. - Қ.-Ж.Тоқаев) 
Педагог мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 27 

желтоқсандағы № 293 -VI ҚРЗ /Қазақстан Республикасы. Президент (2019. - 

Қ.-Ж.Тоқаев)//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 31 желтоқсан. - 1, 18 б.; Білімді ел 

= Образованная страна. - 2020. - 14 қаңтар. - 2-3 б. 

Қазақстан Республикасы. Үкімет 

«Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен 

ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың 

қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына өзгеріс енгізу 

туралы: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы 

№ 1046 қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет//Egemen Qazaqstan. - 2020. 

- 16 қаңтар. - 2-3 б. 

Қазақстан Республикасы. Үкімет 

«Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен 

ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың 

қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына толықтырулар 

енгізу туралы: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 19 

желтоқсандағы № 940 қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 14 қаңтар. - 12 б. 

Қазақстан Республикасы. Үкімет 

«Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді 

іріктеу қағидаларын бекіту туралы және «Болашақ» халықаралық 

стипендиясын жұмсау бағыттарын айқындау туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 11 маусымдағы № 573 қаулысына 

өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 7 

қарашадағы № 834 қаулысы/Қазақстан Республикасы. Үкімет 

//Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы 
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Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики 

Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2019. - № 53-54. - 7-8 б. 

Қазақстан Республикасы. Үкімет 

Білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 

жылдың 27 желтоқсандағы № 988 қаулысымен бекітілген /Қазақстан 

Республикасы. Үкімет//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 21 қаңтар. 

- 2 б. 

Қазақстан Республикасы. Үкімет 

«Екібастұз қаласы әкімдігі білім бөлімінің жалпы білім беретін Шідерті 

негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесін қайта атау туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 29 қарашадағы № 893 

қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет//Қазақстан Республикасының 

Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = 

Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. - 2019. - № 57. - 16-17 б. 

Қазақстан Республикасы. Үкімет 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жоғары оқу 

орындарының кейбір мәселелері туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2019 жылғы 11 қазандағы № 752 қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет 

//Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики 

Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2019. - № 42. – 43. - 71-

79 б.- (қосымшасы. - 80-94 б.)  

Қазақстан Республикасы. Үкімет 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір 

мәселелері Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 23 қазандағы № 

789 қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет//Қазақстан Республикасының 

Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = 

Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. - 2019. - № 47-48. - 5-13 б.- (1-қосымшасы. - 14-19 б.) 

Қазақстан Республикасы. Үкімет 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір 

республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындарын тазарту туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 1 қарашадағы № 823 

қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет//Қазақстан Республикасының 

Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = 

Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. - 2019. - № 51-52. - 46-47 б.-қосымшасымен. 

Қазақстан Республикасы. Үкімет 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Білім беру ұйымдарында білім 

алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын 

және олардың мөлшерлерін бекіту туралы» 2008 жылғы 7 ақпандағы № 116 

және «Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің 



5 
 

мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы» 

2012 жылғы 12 наурыздағы № 320 қаулыларына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 

жылғы 20 қарашадағы № 859 қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет 

//Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики 

Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2019. - № 53-54.- 54-62 

б.; Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник 

руководителя образовательного учреждения. - 2020. - № 1. - 47-50 б. 

Қазақстан Республикасы. Үкімет 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы «Дарын» мемлекеттік 

жастар сыйлығын беру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 

жылғы 22 қарашадағы № 868 қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет 

//Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики 

Казахстан и Правительства Республики Казахстан.- 2019. - № 53-54. - 79-84 б.   

Қазақстан Республикасы. Үкімет 

Қызылорда қаласы білім бөлімінің «278 орта мектебі» коммуналдық 

мемлекеттік Байзақ Момынбаевтың есімін беру туралы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 11 қазандағы № 749 қаулысы / 

Қазақстан Республикасы. Үкімет//Қазақстан Республикасының Президенті 

мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 

2019. - № 42-43. - 70 б. 

Қазақстан Республикасы. Үкімет 

Маңғыстау облысының мәдениет және білім беру ұйымдарына атау беру 

туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 8 қазандағы № 740 

қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет//Қазақстан Республикасының 

Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = 

Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. - 2019. - № 42-43. - 39 б. 

Қазақстан Республикасы. Үкімет 

«Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру 

ұйымдарында «Қарулы Күштер, басқа да әскерлер мен әскери құралымдар, 

сондай-ақ арнаулы мемлекеттік орган мамандар даярлауды жүзеге асыратын 

білім беру ұйымдарын қоспағанда) жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі, 

сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар 

мамандар даярлауға 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 оқу жылдарына 

арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 16 сәуірдегі № 199 қаулысына 

өзгерістер енгізу туралы: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 23 

қазандағы № 790 қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет//Қазақстан 

Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
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актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики Казахстан и 

Правительства Республики Казахстан. - 2019. - № 47-48.- 20-48 б. 

Қазақстан Республикасы. Үкімет 

Түркістан облысы Жетісай ауданы білім бөлімінің «№ 16 жалпы орта 

мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне Жұмакүл Сауырбаеваның 

есімін беру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 28 

қарашадағы № 889 қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет 

//Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики 

Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2019. - № 57. - 11 б. 

Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі 

Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

стандарттарына өзгерістер енгізілді: «Білім және ғылым саласындағы 

мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 16 сәуірдегі № 212 

бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 9 қазандағы № 438 

бұйрығы /Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі 

//Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник 

руководителя образовательного учреждения. - 2020. - № 1. - 42-46 б. 

Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі 
«Экстернат нысанында оқыту қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 

61 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлінің 2019 жылғы 2 қыркүйектегі № 

392 бұйрығы /Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі 

//Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник 

руководителя образовательного учреждения. - 2019. - № 11. - 48-50 б. 

Алматы қаласы әкімдігі 

Алматы қаласы әкімдігінің «Алматы қаласының орта білім беру 

ұйымдарындағы 2019 жылға арналған орта білім беруге мемлекеттік білім 

беру тапсырысын бекіту туралы» 2019 жылғы 16 мамырдағы № 2/302 

қаулысына өзгеріс енгізу туралы: Алматы қаласы әкімдігінің 2019 жылғы 31 

желтоқсандағы № 4/687 қаулысы /Алматы қаласы әкімдігі 

//Almaty aqshamy. - 2020. - 11 қаңтар. - 14 б. - (қосымшасымен) 

Алматы қаласы әкімдігі 

Алматы қаласы әкімдігінің «Алматы қаласының мектепке дейінгі 

ұйымдарындағы 2019 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға 

мемлекеттік білім беру тапсырысын және ата-ананың ақы төлеу мөлшерін 

бекіту туралы» 2019 жылғы 28 мамырдағы № 2/331 қаулысына өзгеріс енгізу 

туралы: Алматы қаласы әкімдігінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 4/686 

қаулысы /Алматы қаласы әкімдігі//Almaty aqshamy. - 2020. - 11 қаңтар. - 14-

22 б. - (қосымшасымен) 
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Семинар. Форум 

Алматы облысының ұстаздары форум ұйымдастырды: [«Ұстаз 

мәртебесі - ұлт беделі» атты форумын ұйымдастыруы]//Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - 14 қаңтар. - 14 б. 

Қапсаланова Ш.   Өзіңді - өзің тану - керек іс: [Алматыдағы Сүйінбай 

атындағы № 143 мектеп-лицейінде «Өзін-өзі тану» пәнінен қалалық 

әдістемелік семинар ұйымдастыруы] /Ш. Қапсаланова//Ana tili. - 2020. - 6-12 

ақпан. - 7 б. 

Құсайын Т.   Жақсы бастаманың мақсатты жалғасы: [Ақтөбеде 

халықаралық волонтерлер форумы ұйымдастырылды] /Т. Құсайын//Egemen 

Qazaqstan. - 2020. - 1 қаңтар. - 4 б. 

Педагогтердің республикалық форумы: [Қазақ ұлттық Қыздар 

педагогикалық университетінде «Білім беру мен тәрбиеге жаңа көзқарас» 

тақырыбында республикалық форумның өтуі]//Білімді ел = Образованная 

страна. - 2020. - 28 қаңтар. - 13 б. 

Университетте «Еріктілер орталығы» ашылды: [ҚазАҰУ-де 

«Парасаттылық - ізгіліктің белгісі» атты халықаралық жастар форумын 

өткізуі]//Qazaq. - 2020. - 11 ақпан. - 2 б. 

 

Тұжырымдама. Бағдарлама. Конференция 

Айдарқызы А.   Білім басқармасында күнде жиын: [Білім және ғылым 

министрі А. Аймағамбетов беделді ұстаздармен кездесуінде «педагог 

мәртебесі туралы» заңы мен білім мен ғылымды дамытудың 2020-2025 

жылға арналған бағдарламасын талқылауы] /А. Айдарқызы//Aiqyn. - 2020. - 

17 қаңтар. - 5 б. 

Ахметова А.   Миллиардтар мақсатқа сай жұмсалса екен: [білім және 

ғылым жүйесінің алдында жаңа мақсаттар, міндеттер тұр, оларды шешу 

мақсатында Қазақстан Республикасында білім мен ғылымды дамытудың 

2020-2025 жылдарға арналған жаңа мемлекеттік бағдарламасын қабылдауы] / 

А. Ахметова//Заң газеті. - 2020. - 21 қаңтар. - 8 б. 

Баймолда Д.   Физика пәні: Білім бағдарламалары мен инновациялық 

идеялар: [Абай атындағы ҚазҰУ-де «Физика» пәнін мектеп қабырғасында 

оқытудың түйткілді мәселелері: инновациялық идеялар және білім беру 

бағдарламалары» атты дөңгелек үстел өткізуі] /Д. Баймолда//Almaty aqshamy. 

- 2020. - 4 ақпан. - 8 б. 

Баймырзаев Қ.   Сапалы білім алған студент - сұранысқа сай маман: 

[І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетін бітірген жастар 

«Дипломмен-ауылға!» бағдарламасына қатысу арқылы жұмыспен қамтуы] / 

Қ. Баймырзаев//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 21 қаңтар. - 5 б. 

Бәйәділ Б. Серпіннен неге серпін жоқ?!: [Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 

тапсырмасымен бастау алған «Мәңгілік ел жастары – индустрия» 

мемлекеттік бағдарламасы аясында өңірдегі оқу орындарында білім алып 

жатқан жастардың жұмысқа орналасуына, еңбек етуіне не кедергі мәселесі 

қаралған] /Б. Бәйәділ//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 14 қаңтар. - 1,7 б. 
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Ержанова С.  Қабдоловтың қасиеті: [әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де  

 «З. Қабдолов және ғылыми тұжырымдар дискурсы» атты халықаралық 

ғылыми конференция өткізгені жайлы] /С. Ержанова//Almaty aqshamy. - 2020. 

- 14 қаңтар. - 5 б. 

Ескендір Р.   Абай мұрасы ұлттық құндылық: [Алматы қаласының № 76 

мектебінде «Абай мұрасы: рухани құндылықтар мен ұлттық сананы 

жаңғырту» атты қалалық ғылыми-конференциясын өткізуі] /Р. Ескендір 

//Almaty aqshamy. - 2020. - 8 ақпан. - 10 б. 

Қасым А.  «Дипломмен -ауылға!»: жас мамандар неге тұрақтамайды? : 

[Шығыс Қазақстан облысы бойынша бағдарламамен барған мамандар 

жағдайы] /А. Қасым//Egemen Qazaqstan. - 2020. -14 ақпан. - 5 б.  

Сағындық М.  Жаңаша бағыттың өзекті мәселелері: [«Балдәурен» 

республикалық оқу-сауықтыру орталығы Білім және ғылым министрлігінің 

Мектепке дейінгі және орта білім департаментінің қолдауымен «Инклюзивті 

білім берудің өзекті аспектілері» тақырыбында республикалық ғылыми-

практикалық конференция ұйымдастыруы]/М. Сағындық//Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - 28 қаңтар. - 3 б. 

Саланы дамытудың жаңа бағдарламасы мақұлданды: [Үкімет 

отырысында Білім мен ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасын іске асыру қорытындылары және 2020-2025 

жылдарға арналған жобаның қаралуы/дайынд. Н.Тілегенұлы]//Білімді ел = 

Образованная страна. - 2019. - 24 желтоқсан. - 2-3 б. 

 Сейіл А.   Журналистердің ұстазына арналды: [Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ-де филология ғылымдарының докторы Н.Омашевтың 70 жасқа толуына 

орай «Еліміздің медиа кеңістігі: ізденістер мен жобалар» атты халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференцияның өтуі] /А. Сейіл//Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 3 ақпан. - 6 б. 

 

Қазақстандағы педагогика мен білім беру саласындағы ғылыми 

зерттеу жұмысын ұйымдастыру 

Грудупс К.Я.   Білім алушылар арасында жобалық қызметті қалай 

ұйымдастырамыз / К. Я. Грудупс//Білім беру ұйымының әдіскері = Методист 

организации образования. - 2019. - № 11. - 13-18 б. 

Дәуітұлы А.   Ғылымға көңіл бөлсеңіз: [Білім және ғылым 

министрлігінің ұйымдастыруымен «Қазақстан ғылыми дамытудың өзекті 

мәселелері» атты секциялық отырыс өткізуі] /А. Дәуітұлы//Aiqyn. - 2020. - 1 

ақпан.- 1,4 б. 

Жас ғалымдарға - 9 млрд. теңге: [Үкімет отырысында Жоғары ғылыми-

техникалық комиссия Ғылымды дамытудағы басым бағыттар мен 2020-2022 

жылдары жас ғалымдардың ғылыми зерттеулеріне гранттық қаржы бөлу 

туралы]//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 20 ақпан. - 2 б. 

Кыдырниязова А.Т.   Оқушыларды ғылыми жұмыстарға тарту 

жолдары: [ғылыми зерттеу нәтижелері - ұғымдар жүйелері, заңдар, ғылыми 

танымдық жұмыс] /А. Т. Кыдырниязова//Қазақстан мектептеріндегі шетел 
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тілдері = Иностранные языки в школах Казахстана. - 2020. - № 1. - 10-12 б.; 

Шетел тілін оқыту әдістемесі = Методика обучения иностранному языку. - 

2020. - № 1. - 6-8 б. 

Миянова П.У.   Оқушының зерттеу әрекетін ұйымдастыру-жалпы 

құзыреттілікті қалыптастырудың негізі ретінде /П.У. Миянова//Қазақ тілі 

және әдебиеті: әдістеме. - 2019. - № 9-10. - 5-9 б. 

Саржанова Н.М.   Сабақтағы іс-әрекетті зерттеудің - оқытуды жақсарту 

мен білім сапасына әсері /Н. М. Саржанова//Открытая школа. - 2019. - № 10. - 

35-36 б.  

Сахарбаева М. Зерттеулердің алтын арқауы: [Маңғыстау облысында 

«Ә.Кекілбаев шығармалары негізінде мектеп оқушыларын ғылыми жұмысқа 

баулудағы тиімді әдіс-тәсілдер» тақырыбында облыстық өлкетану семинарын 

ұйымдастыруы ] /М. Сахарбаева//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 

24 желтоқсан. - 22 б. 

Суйеуова Н.Б.   Тұлғаның қалыптасуына білім, тәрбие, ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының әсері /Н. Б. Суйеуова//Вестник образования. - 2019. - № 6. - 

6-8 б. 

Сұлтанқұл Р.С.   Ғылыми-зерттеу қызметі - оқушылардың дағдылары 

мен білімін өз бетінше үйлестіре білуін дамыту жолы /Р. С. Сұлтанқұл 

//Мұғалім шеберханасы = Мастерская учителя. - 2019. - № 3. - 7-9 б. 

Шотбайқызы А.   Жас ғалымдардың аймақтық семинары: [Семейде 

Жас ғалымдар альянсы мен Семей медицина университетінің Жас ғалымдар 

комитеті бірлесіп ұйымдастырған семинарға ЖОО-ның жас ғалым-

зерттеушілері қатысты] /А. Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 24 

ақпан. - 11 б. 

 

Қазақстандағы халық ағарту ісі, педагогикалық ақыл-ой тарихы 

М. Бейсебаев атындағы мектептің 100 жылдық тарихы: [Алматы 

облысы, Қарасай ауданы, Елтай ауылындағы мектеп туралы]//Қазақстан 

тарихы: әдістемелік журнал. - 2019. - № 12. - 81-83 б. 

Белгібаева М.   Педагогика қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 

жүйесінің жылнамасы: [«Өрлеу» БАҰО АҚФ тарихи мұражайы жайында] / 

М. Белгібаева//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 11 ақпан. - 18-19 б. 

Демеуова Н.   Қазақ Халық ағарту институты: [тарихы] /Н. Демеуова 

//Қазақ тарихы. - 2019. - № 10. - 68-69 б. 

Иманбаева С.Т.   Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты идеясын іске асыруда Серғазы Қалиұлының еңбектерінің маңызы / С. Т. 

Иманбаева//Білім = Образование. - 2019. - № 3. - 67 -73 б. 

Құрманәілиев К.   Білікті басшы болатын: [мемлекет және қоғам 

қайраткері, бірнеше ЖОО-да ректор болған Әшімжан Сүлейменұлы 

Ахметовті еске алу] /К. Құрманәілиев//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 5 ақпан. - 

11 б. 



10 
 

Мурадова А.К.   Ы.Алтынсариннің ағартушылық қызметі, 

шығармашылығы жайында /А. К. Мурадова//Бастауыш мектеп. - 2019. - № 

10-11. - 62-63 б. 

Мұхамедияр О.   Уалбай Үтмағамбетұлы Өмірбаев: ілім-білім 

жолындағы алғашқы қадам: [Түркістан облысынығ Төрткүл жалпы орта 

мектебінің түлегі, физика-математика ғылымдарының докторы жайлы] / О. 

Мұхамедияр, Н. Молдасейтов//Мектеп директоры = Директор школы. - 2019. 

- № 5-6. - 22-24 б. 

Озғанбаев Ө.   Қайраткер: [Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік  

технологиялар және инжиниринг университетінің ректоры болған, техника 

ғылымдарының докторы, академик Ә. Әбжапаров туралы] /Ө. Озғанбаев 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 10 ақпан. - 10 б. 

Омарбеков М.   Білім ордасының тарихы: [Түркістан облысы, Ордабасы 

ауданындағы «Төрткүл жалпы орта мектебінің» тарихы] /М. Омарбеков 

//Мектеп директоры = Директор школы. - 2019. - № 5-6. - 17-18 б. 

Тоинбаева А.А.   XIX ғасырдың екінші жартысындағы білім беру мен 

ағарту ісінің даму ерекшеліктері /А. А. Тоинбаева//Орта мектеп жаршысы = 

Вестник средней школы. - 2019. - № 4. - 43-45 б. 

Уайсова Г.   Танымы терең тағылымды ғалым: [педагог-ғалым Қоянбаев 

Ромсейіт Мұхамеджанұлының педагогика саласындағы еңбектері жайында] / 

Г. Уайсова//Қазақ тілі мен әдебиеті орта мектепте. - 2019. - № 6. - 2-4 б. 

 

Әбу Насыр әл-Фараби - 1150 жыл 

Әл-Фараби жылы ҚазҰУ-нен басталды: [әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-

де Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойының ресми ашылуы] 

//Заң газеті. - 2020. - 31 қаңтар. - 3 б. 

Әл-Фараби жылы Қазақ Ұлттық университетінен бастау алды: [әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ-нің Студенттер сарайында Әбу Насыр әл-

Фарабидің 1150 жылдық мерейтойының ресми ашылуы] 

//Qazaq. - 2020. - 4 ақпан. - 1 б. 

Әл-Фарабидің 15 томдық кітаптар топтамасы жарық көрді: [Абай 

атындағы халықаралық клуб және әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы 

Әдебиет және әлем халықтары институты әл-Фарабидің 1150 жылдығына 

арналған 15 томдық бірегей топтамасын жарыққа шығарды]//Qazaq. - 2020. - 

18 ақпан. - 2 б. 

Балаубаева Б.   Әлемдік өркениеттің рухани игілігі: [Алматыдағы Ө. 

Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайында ұлы ғалым, ойшыл философ 

Әбу Насыр әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл толуын мерекелеудің 

салтанатты ашылуы] / Б. Балаубаева//Ana tili.- 2020.- 30 қаңтар -5 ақпан. - 2 б. 

Бәкір Қ.   Ұлттық - рухани дүниеміз жаңғыратын жыл: [биыл Қазақстан 

Алтын Орданың 750 жылдығын, әл-Фарабидің 1150 жылдығын, Абайдың 175 

жылдығын атап өтеді] / Қ. Бәкір//Qazaq. - 2020. - 4 ақпан. - 8 б. 

Бейсенова Ә.   Әл-Фарабиді Қазақ еліне қайтарған Ақжан Машани / Ә. 

Бейсенова//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 4 наурыз. - 9 б. 
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Берлібаев Е.   Әл-Фараби мұраларының жаһандану заманымен 

сабақтастығы /Е. Берлібаев, С. Қалдыбаева//Қазақ тарихы. - 2020. - № 1. - 24-

26 б. 

Борбасов С.М.   әл-Фараби танымындағы қалалар: [Ш.Уәлиханов 

атындағы Тарих және этнология институты директорының кеңесшісі, тарих 

ғылымдарының докторымен сұхбат/әңг. Е.Жұмахметұлы] /С. М. Борбасов 

//Almaty aqshamy. - 2020. - 6 ақпан. - 9 б. 

Дербісәлі Ә. қажы.   Фарабитанудың қайнар бастаулары: [Әбу Насыр 

әл-Фарабиге -1150 жыл] /Дербісәлі Ә. қажы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 10 

ақпан. - 4 б. 

Есім Ғ.  Ғұлама Әбу Насыр әл-Фараби /Ғ. Есім//Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 6 ақпан. - 5 б. 

Жұмабайқызы Г.   Әл-Фараби - әлем философиясының жарық 

жұлдызы: [ҚазҰУ-нің Студенттер сарайында Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 

жылдығына арналған мерейтойдың салтанатты ашылуы] /Г. Жұмабайқызы 

//Aiqyn. - 2020. - 1 ақпан. - 4 б. 

Кенжетай Д.   Фарабиді бізге қарағанда өзгелер жақсы таниды: 

[дінтанушы, философия ғылымдарының докторымен әл-Фарабидің туғанына 

1150 толуына орай сұхбаты/әңг. Е.Жаубай] /Д. Кенжетай//Qazaqstan dauiri. - 

2020. - 30 қаңтар. - 6 б. 

Кенжетай Д.   Фараби - түркі ислам өркениетінің ойшылы: [автор әл - 

Фарабидің түркі ислам философиясы тұрғысынан, оның өркениеттік 

бастамашылдығына қысқаша тоқталуы] /Д. Кенжетай//Qazaqstan dauiri. - 

2020. - 6 ақпан. - 6 б. 

Көшербаев Қ.   Ұлы даланың ұлағатты тұлғасы: [ғұлама ғалым Әбу 

Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығын Алматыда салтанатты ашылуы] /Қ. 

Көшербаев//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 3 ақпан. - 5 б. 

Қыдыршаев А.   Әбу Насыр әл-Фараби - Ұлы Даланың рухани ұстазы / 

А. Қыдыршаев//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 25 ақпан. - 8 б. 

Мұратова Л.   Әбу Насыр әл-Фарабиге-1150 жыл: [оқушыларға 

ғұламаның өмірі, еңбек жолы туралы түсінік беріп, насихаттау] /Л. Мұратова 

//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2020. - № 1. - 11-14 б. 

Серікқызы Э.   «Фараби» әлемін тану: [Ұлттық кітапхананың «әл-

Фараби» ғылыми орталығында «Фараби» он бес томдық жинағының 

таныстырылымының өтуі] /Э. Серікқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 17 

ақпан. - 10 б. 

Фараби тойы ҚазҰУ-тен бастау алды: [әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де 

Әбу Насыр әл-Фараби атындағы кітапхана орталығының ашылуы] 

//Қала &мен Дала. - 2020. - 31 қаңтар. - 9 б. 

 

Абай Құнанбайұлына - 175 жыл 

Тоқаев Қ.-Ж.   Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан: [ақын Абай 

Құнанбаевтың 175 жылдығына орай] /Қ.-Ж.Тоқаев //Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 9 қаңтар. - 1-3 б.; Almaty aqshamy. - 2020. - 11 қаңтар. - 1,4-5,12-13 б.; 



12 
 

Ana tili. - 2020. - 16-22 қаңтар. - 1-2 б.; Қазақ әдебиеті. - 2020. - 10 қаңтар. - 

1,4-5 б.; Мектеп кітапханасы. - 2019. - № 5-6. - 2-6 б.; Мектеп кітапханашысы 

жұмыс әдістемелігі = Школьный библиотекарь: методика работы. - 2019. - № 

5-6. - 2-7 б. 

Қасым-Жомарт Тоқаев: «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» атты 

президент мақаласындағы 10 өзекті ой//Қазақ тарихы. - 2020. - № 2. - 2-3 б. 

Абдрахманов С.   Үйренерлік үздік үлгі: [ақын Абай Құнанбаұлының 

175 жыл мерейтойына орай]/С. Абдрахманов//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 10 

қаңтар. - 2 б. 

Айжан А.   Рухани жаңғырудың негізгі кілті: [ҚР Президенті Қ.-

Ж.Тоқаевтың «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» мақаласына орай]   / А. 

Айжан//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 23 қаңтар. - 3 б. 

Айтаханов Қ.   Тағылымы мол тарихи мақала: [ҚР Президенті Қ.-

Ж.Тоқаевтың «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» мақаласына орай]   / Қ. 

Айтаханов//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 23 қаңтар. - 3 б. 

Алпысбаев Қ.   Абай ғылымы - арналы тағылым: [Абайтанушылардың 

еңбектеріне шолу] / Қ. Алпысбаев//Ana tili. - 2020. - 23-29 қаңтар. - 7 б. 

Асан М.  Алтын Прагада - Абай орталығы: [ақын Абай 

Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы қарсаңында Прага қаласында 

Клементинум атындағы Ұлттық кітапханада «Абай» мәдени-ақпараттық 

орталығының ашылуы] / М. Асан//Egemen Qazaqstan.- 2020. - 28 қаңтар. - 4 б. 

Ахметова Б.   Абай әлемімен рухтандыратын тағылымды бастама: 

[ақын А.Құнанбайұлына - 175 жыл] /Б. Ахметова//Білімді ел = Образованная 

страна. - 2020. - 21 қаңтар. - 9 б. 

Әбдіманапов С.  Абай мұрасы - білім өрісінің негізі: [ақын 

А.Құнанбайұлына - 175 жыл] /С. Әбдіманапов//Ana tili. - 2020. - 20-26 ақпан. 

- 4 б. 

Әбжанов Х.   Абай армандаған ұлттық сана: тапқанымыз бен 

жоғалтқанымыз: [ақын А.Құнанбайұлының 175 жылдық меретойын атап өту, 

Абай ұғымындағы ұлттық сана жайында] /Х. Әбжанов//Aqiqat. - 2020. - № 1. - 

4-9 б. 

Әубәкір Ж.  Парасатты пайым, орамды ой: [ҚР Президенті Қ.-

Ж.Тоқаевтың «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» мақаласына орай] / Ж. 

Әубәкір//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 10 қаңтар. - 3 б. 

Әуезов М.   Қазақты сақтап қалған ұлы тұлға: [ақын А.Құнанбайұлының 

175 жылдығына орай] /М. Әуезов//Egemen Qazaqstan.- 2020. - 14 қаңтар. - 3 б. 

Базарбаев З.   Ақыл-ойдың бренді: [ҚР Президенті Қ.-Ж.Тоқаевтың 

«Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» мақаласына орай]/З. 

Базарбаев//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 24 қаңтар. - 3 б. 

Балықбаев Т.   Ұлы ойшыл өнегесі: [ҚР Президенті Қ.-Ж.Тоқаевтың 

«Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» мақаласына орай]   /Т. 

Балықбаев//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 15 қаңтар. - 3 б. 
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Битенова Ү.   Абай, Алаш және Адалдық немесе біз қандаймыз?:[ ҚР 

Президенті Қ.-Ж.Тоқаевтың «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» 

мақаласына орай] /Ү. Битенова//Qazaqstan dauiri. - 2020. 23 қаңтар. - 5 б. 

Дәдебаев Ж.   Жаңғыруымызға жаңа серпін береді: [ҚР Президенті Қ.-

Ж.Тоқаевтың «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» мақаласында Абай 

ілімінің көкейкестілігі, шығармашылығынан халқымыз қандай тағылым 

алуға тиіс екендігі, әлеуметтік маңызы зор өзекті қағидалар жүйесін 

ұсынғандығы жайлы] /Ж. Дәдебаев//Egemen Qazaqstan.- 2020.-10 қаңтар.- 3 б. 

Досанов С.   Адамзат барда Абай бар: [ҚР Президенті Қ.-Ж.Тоқаевтың 

«Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» мақаласына орай]/С. Досанов 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 15 қаңтар. - 3 б. 

Ейвазли А.   Абай сөзі - қазақтың бойтұмары: [ҚР Президенті Қ.-

Ж.Тоқаевтың «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» мақаласына орай] / А. 

Ейвазли//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 21 қаңтар. - 3 б. 

Елубай С.   Рухани кеңістікте адаспас үшін шамшырақ болуға лайықты 

мақала: [ҚР Президенті Қ.-Ж.Тоқаевтың «Абай және XXI ғасырдағы 

Қазақстан» мақаласына орай пікірі] / С. Елубай//Almaty aqshamy. - 2020. - 11 

қаңтар. - 10 б. 

Елікбаев К.   Абай мұрасын жаңаша зерделеу керек: [ҚР Президенті Қ.-

Ж.Тоқаевтың «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» мақаласына орай]   / К. 

Елікбаев//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 24 қаңтар. - 3 б. 

Ерғалиев Ж.   Хакімді жаңаша түсінудің әліппесі:[ҚР Президенті Қ.-

Ж.Тоқаевтың «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» мақаласына орай] / Ж. 

Ерғалиев//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 21 қаңтар. - 3 б. 

Ескендір Р.   Абай тағылымдарын талқылады: [К. Байсейітова атындағы 

дарынды балаларға арналған арнаулы орта мектеп-интернат ұжымы ҚР 

Президенті Қ.-Ж. Тоқаевтың «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» 

мақаласын талқылап, арнайы дөңгелек үстел өткізуі]/Р. Ескендір 

//Almaty aqshamy. - 2020. - 23 қаңтар. - 13 б. 

Еспенбетов А.  Той тойлауға емес, ой ойлауға үндейді: [ҚР Президенті 

Қ.-Ж.Тоқаевтың «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» мақаласына орай 

пікірі] /А. Еспенбетов//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 13 қаңтар. - 3 б. 

Есім Ғ.   Хакімді жаңаша тануға жетелейді: [ақын Абай Құнанбаевтың 

175 жылдығына орай] /Ғ. Есім//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 10 қаңтар. - 3 б. 

Жанасыл А.   Абай атындағы мемлекеттік сыйлық: [ҚР Президенті Қ.-

Ж.Тоқаевтың «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» мақаласында ақын 

Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай «Абай атындағы мемлекеттік 

сыйлық» әдебиет саласындағы үздік шығармаларға беріледі] /А. Жанасыл 

//Aiqyn. - 2020. - 10 қаңтар. - 8 б. 

Жанұзақова Қ.Т.   Абай мұрасы және ұлт санасын жаңғырту: [ҚР 

Президенті Қ.-Ж.Тоқаевтың «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» 

мақаласына орай] / Қ. Т. Жанұзақова//Qazaq. - 2020. - 7-14 қаңтар. - 4 б. 

Жолдасбеков М.   Президент өз мақаласында қалың елді, ұлтты Абайша 

сүюге шақырады: [ҚР Президенті Қ.-Ж.Тоқаевтың «Абай және XXI 
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ғасырдағы Қазақстан» мақаласына орай] /М. Жолдасбеков//Qazaq. - 2020. - 7-

14 қаңтар. - 2 б. 

Жолдасбеков М.   Тарихи - тәрбиелік маңызы зор: [ҚР Президенті Қ.-

Ж.Тоқаевтың «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» мақаласына орай пікірі] 

/М. Жолдасбеков//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 10 қаңтар. - 3 б. 

Жұмабай Н.   Абай той басталды: [Елорданың «Астана Опера» 

мемлекеттік опера және балет театрында ақын А.Құнанбайұлының 175 

жылдық мерейтойына арналған «Қазақ халқы-Абайдың халқы» атты 

салтанатты кештің ашылуына ҚР Президенті Қ-Ж.Тоқаев, Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың қатысуы]/Н. Жұмабай//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 22 

қаңтар. - 1-2 б. 

Жұмағұлов Б.    Абайдың ғылыми ойлары: [ақын А. Құнанбайұлына - 

175 жыл] /Б. Жұмағұлов//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 12 ақпан. - 4 б. 

Жүнісбеков Б.   Абай асқақ әрқашан: [ақын А.Құнанбайұлына - 175 

жыл] /Б. Жүнісбеков//Qazaq. - 2020. - 4 ақпан. - 4 б. 

Исабек Ә.  Тасада қалған туынды: [алғаш рет шағатай тілінде жазылған 

Абайдың «Китаб тасдиқ» шығармасы жайында, транскрипциясымен] /Ә. 

Исабек//Aqiqat. - 2019. - № 12. - 39-45 б. 

Қалижанов У.   Ұлттың коды мен паспорты: [ақын А.Құнанбайұлының 

175 жылдық мерейтойы орай] /У. Қалижанов//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 4 

ақпан. - 3 б. 

Қалимолдаев М.   Интеллектуалды ұлт қалыптастырудың қайнары: 

[ақын А.Құнанбайұлына - 175 жыл] /М. Қалимолдаев//Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 5 ақпан. - 3 б. 

Қожакеев Т.   Абай - сатирик: [ақынның 175 жылдық мерейтойына 

орай] /Т. Қожакеев//Aiqyn. - 2020. - 29 ақпан. - 9 б. 

Қойгелдиев М.   Абай мұрасы - айтыс тақырыбы: [Абай мұрасына 

қатысты әдебиеттану мәселесі]/М. Қойгелдиев//Жас Алаш. - 2020. - 3 наурыз. 

- 6-7 б. 

Құдабаев Т.   Абайдың құқық саласына қосқан үлесі: [ақын А. 

Құнанбайұлына -175 жыл] / Т. Құдабаев//Заң. - 2020. - № 2. - 22-23 б. 

Қыдырәлі Д.   Абай және Маржани дүниетанымы: [ақын 

А.Құнанбайұлы мен татар халқының ұлы перзенті Шихабеддин Маржани 

(1818-1889) туралы] /Д. Қыдырәлі//Egemen Qazaqstan.- 2020. - 19 ақпан. - 4 б. 

Матыжанов К.   Ұлы дала өркениетінің алтын тұғыры: [ақын 

А.Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы қарсаңында]/К. Матыжанов 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 27 қаңтар. - 5 б. 

Мырза Т.   Абайды талқылады: [Елорданың Достық үйінде ақын Абай 

Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толуына орай «Абай - ақын, ойшыл, 

аудармашы» атты ғылыми семинарға ЖОО-ның ғалымдары, ҚХА Ғылыми 

кеңесі және елордалық этномәдени орталықтардың мүшелерінің қатысуы]   

/ Т. Мырза//Aiqyn. - 2020. - 15 қаңтар. - 8 б. 

Негимов С.   Абайдың ғылыми дүниетанымы: [ақын А.Құнанбайұлына - 

175 жыл] /С. Негимов//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 27 ақпан. - 4 б. 
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Негимов С.   Абайдың әдеби ортасы: [ақын А. Құнанбайұлы туралы] 

 / С. Негимов//Түркістан. - 2020. - 27 ақпан. - 6 б. 

Нұрдәулетова Б.   Ұлт тұлғасы - ұрпақ бағдары: [ақын 

А.Құнанбайұлына -175 жыл]/Б. Нұрдәулетова//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 

ақпан. - 4 б. 

Оразбаев С.  Абай тағылымдарын бірінші орынға қою керек: [ҚР 

Президенті Қ.-Ж.Тоқаевтың «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» 

мақаласына орай пікірі]/С. Оразбаев//Almaty aqshamy. - 2020. - 11. - қаңтар. - 

10 б. 

Өмероғлу Я.   Түркі әлемінің ұлы ойшылы: [ақын Абай 

Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай] /Я. Өмероғлу//Egemen 

Qazaqstan. - 2020. - 14 қаңтар. - 3 б. 

Өміртай А.   Абай мерейтойы қалай аталып өтеді?: [ақын Абайдың 175 

жылдық мерейтойын жалпыхалықтық деңгейде ұйымдасту жұмыстары 

жайында] /А. Өміртай//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 21 қаңтар. - 2 б. 

Өміртай А.   Түркі әлемінде «Абай жылы» басталды: [Азербайжан 

астанасы Бакуде Халықаралық Түркі академиясы Ғылыми кеңесінің III 

отырысында «Абай жылының» ресми түрде жариялануы]/А. Өміртай 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 31 қаңтар. - 3 б. 

Сариев Ш.   Абай өлеңдеріндегі ақын бейнесі - бір әлем: [ақын А. 

Құнанбаевтың 175 жылдығына орай]/Ш. Сариев//Almaty aqshamy. - 2020. - 23 

қаңтар. - 31 б. 

Сарыбеков М. Адамдықтың қайнары: [ҚР Президенті Қ.-Ж.Тоқаевтың 

«Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» мақаласына орай] /М. Сарыбеков 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 20 қаңтар. - 3 б.; Aiqyn. - 2020. - 15 қаңтар. - 7 б. 

        Табеев Қ. М.  Абайдың сол кітәбі қайда екен?.: [Абайдың тұпнұсқа 

жинағын бойтұмар етіп сақтап келген Аманжан Жақыпов жайлы]/Қ.-М. 

Табеев//Қазақ әдебиеті. - 2020. - 7 ақпан. - 1,6-7 б. 

Тасымова З.   Абай мұрасы - мәңгілік мұра: [ақын А.Құнанбайұлының 

175 жылдығына орай] /З. Тасымова//Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. - 

2020. - № 2. - 9-12 б. 

Төлебаев Д.   Қазақтың жаны: [Елорданың «Астана Опера» мемлекеттік 

опера және балет театрында ақын А.Құнанбайұлының 175 жылдық 

мерейтойына арналған «Қазақ халқы-Абайдың халқы» атты салтанатты 

кештің ашылуына ҚР Президенті Қ-Ж.Тоқаев, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 

қатысуы] / Д. Төлебаев//Ana tili. - 2020. - 23-29 қаңтар. - 1-2 б. 

Төлеген М.  Абай үні - халық үні: [С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

студенттері ҚР Президенті Қ.-Ж.Тоқаевтың «Абай және XXI ғасырдағы 

Қазақстан» мақаласын білім саласына жүктелген үлкен жауапкершілік деп 

қабылдауы] /М. Төлеген//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 27 қаңтар. - 5 б. 

Тұрысбек Р.   Абай мұраты - елдік мүдде мен бірлік көрінісі: [ҚР 

Президенті Қ.-Ж.Тоқаевтың «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» 

мақаласына орай]/Р. Тұрысбек//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 23 қаңтар. - 3 б. 



16 
 

Уәли Б.   Абай мен Алаш: [ҚР Президенті Қ.-Ж.Тоқаевтың «Абай және 

XXI ғасырдағы Қазақстан» мақаласына орай]/Б. Уәли//Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 20 қаңтар. - 3 б. 

Шәріп А.   Ұлы Абай мерейтойы басталды: [Елорданың «Астана Опера» 

мемлекеттік опера және балет театрында ақын А.Құнанбайұлының 175 

жылдық мерейтойына арналған салтанатты кештің ашылуы]/А. Шәріп 

//Aiqyn. - 2020. - 22 қаңтар. - 1-2 б. 

Шойынбет Ж.   Қазақты, Абайды қорлау - ұлттық құндылыққа шабуыл: 

[ақын А. Құнанбайұлының 175 жылдығы, автордың Қ.-Ж. Тоқаевқа жолдаған 

ашық хаты берілген]/Ж. Шойынбет//Қала &мен Дала. - 2020. - 17 қаңтар. - 

12-13 б. 

Дүниежүзіндегі білім беру ісі және педагогика 

Ағмантай А.   Шетелдік білім беруде инновациялық технологияларды 

пайдалану /А. Ағмантай//Открытая школа. - 2020. - № 2. - 26-29 б. 

Әбенова Г.   Мұғалімдер жапон әріптестерінен үйренуде: [жапон 

мектептерінің тәжірибесінен мұғалімдерге сабақты зерттеу әдісі бойынша 

шеберлік сабағын өткізуі]/Г. Әбенова//Білімді ел = Образованная страна. - 

2020. - 3 наурыз. - 14 б. 

Иманбай А.   Фин мектептерінде білім беру жүйесінің ерекшеліктері / 

А. Иманбай//Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері = Иностранные языки в 

школах Казахстана. - 2020. - № 1. - 3-7 б. 

Мұхамедқали М.   Жаһандық тәжірибе: Өркениетті елдердің оқу 

жүйесі: [АҚШ, Германия, Жапония]/М. Мұхамедқали//Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - 10 наурыз. - 16 б. 

 

Латын әліпбиі 

Әметбек Т.Б.   Латын графикасына көшу - заман талабы /Т. Б. Әметбек 

//Оқу - инновациялық технологиялар = Учебно - инновационные технологии. 

- 2020. - № 1. - 4-5 б. 

Әуелбек Ә.   Байтұрсынов латыншаға неге қарсы болды? /Ә. Әуелбек 

//Almaty aqshamy. - 2020. - 19 ақпан. - 15 б. 

Бектұрғанов Е.   Төл әліпбиіміз төрге озсын десек..: [2025 жылға дейін 

латын графикасына толық көшу жоспарының енгізілуі]/Е. 

Бектұрғанов//Aiqyn. - 2019. - 25 желтоқсан. - 3 б. 

Даулет М.   Латын әліпбиі - заман талабы /М. Даулет//Ұстаз 

шығармашылығы = Творчество педагога. - 2019. - № 1-2. - 3-4 б. 

Кемешова А.М.   Латын әліпбиіне көшу - қоғамдық сананы рухани 

жаңғырту негізі /А. М. Кемешова, К. К. Рыскулбекова, А. Т. Сахова 

//Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2019. - № 4. - 

19-23 б. 

Қуатова А.   Латын әліпбиі: талқыға түскен үш нұсқа: [Ш.Шаяхметов 

атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығы мамандарға 

талқылау үшін латын әліпбиінің үш нұсқасын: 1-акут, 2-умлаут таңбалары, 3-

аралас ұсынуы]/А. Қуатова//Ana tili. - 2020. - 20-26 ақпан. - 4 б. 
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Мұшанов Т.   Латын әліпбиіне көшу - заман талабы /Т. Мұшанов 

//Заң газеті. - 2020. - 14 қаңтар. - 4 б.; Заң. - 2020. - № 2. - 27-28 б. 

Нұржеке-ұлы Б.   Бір құмалақ бір қарын майды шірітеді...: [латын 

графикасына көшуге байланысты]/Б. Нұржеке-ұлы//Ana tili. - 2020. - 23-29 

қаңтар. - 1,4 б. 

Тілегенқызы З.   Латын қарпінің орфографиясы қай деңгейде?: 

[Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық-ғылыми практикалық 

орталығының Орфография басқармасының мамандарының латын әліпбиінің 

орфографиясын талқылауы]/З. Тілегенқызы//Qazaqstan dauiri. - 2020. - 20 

ақпан. - 11 б. 

Фазылжан А.М.   Біз ұлттық тілімізді барынша қорғап қалу кезеңінде 

тұрмыз: [Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-

практикалық орталығының ғалым хатшысымен латын әліпбиі жайында 

сұхбат/әңг. А.Бекенұлы]/А. М. Фазылжан//Республика ұстаздары.- 2020. - № 

1-2. - 4-5 б. 

Фазылжан А.М.   Әліпбиге әркімнің бар таласы ..: [«Тіл-қазына» 

ұлттық ғылыми-практикалық орталығының ғылыми хатшысымен сұхбат/әңг. 

М.Хақназар]/А. М. Фазылжан//Aiqyn. - 2020. - 29 ақпан. - 6 б. 

 

Үш тұғырлы тіл 

Борамбаева Л.   Қазақстандық үш тілде білім беру тәжірибесі: [үштілді 

білім беруде CLIL әдісін қолдануы]/Л. Борамбаева//Ағылшын тілі 

бастауышта = Английский язык в начальной школе. - 2019. - № 5-6. - 11-12 б. 

Мурзекенова Ж.Ш.   Үштілділік - заман талабы /Ж. Ш. Мурзекенова, 

М. Т. Белденбаева//Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. 

- 2019. - № 4. - 69-72 б. 

Побирская О.В.   «Тілдер үштұғырлылығы» жобасын қалай іске 

асырамыз: дайын жоспар /О. В. Побирская//Білім беру мекемесі 

басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2020. - № 1. - 21-30 б. 

Сақтаған А.Б. Үштілді білім беру арқылы құзыретті тұлғаны 

қалыптастыру /А. Б. Сақтаған//Ағылшын тілі бастауышта = Английский язык 

в начальной школе. - 2019. - № 5-6. - 2-3 б. 

 

Мемлекеттік тіл 

Бақтиярұлы М.   Мемлекеттік тілді міндеттеу керек: [ҚР Парламенті 

Сенатының депутатымен сұхбат/әңг. Қ.Сімәділ]/М. Бақтиярұлы//Ana tili. - 

2020. - 27 ақпан. - 4 наурыз. - 3 б. 

Бәкір Қ.   Жүзден астам ұлтқа құт мекен болған Қазақстандағы тіл 

саясаты: [Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасының оның жалғасы ретінде ҚР-сындағы тіл 

саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасының мақсаты қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде дамуы мен 

өрісінің ұлғаюын қамтамасыз етуі] /Қ. Бәкір//Qazaq. - 2020. - 4 ақпан. - 6 б. 
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Елубаев С.   Ұлы дала тілі: [тіл мәселесінің кеше, бүгін және ертеңі 

жайында] /С. Елубаев//Ana tili. - 2020. - 6-12 ақпан. - 1,4 б. 

Сәрсембин Ү.   Мемлекеттік тіл - ұлттық құндылық /Ү. Сәрсембин 

//Aqiqat. - 2019. - № 12. - 4-7 б. 

 

Балалар құқығын қорғау 

Есмағанбетова Ж.   Қыз-келіншектер қолдауға зәру: [Ақтөбеде өз 

үйінде зорлық көрген мектеп оқушысына жан-жақты көмек көрсетуі, жапа 

шеккен баламен оның ата-анасымен психолог арнайы жұмыс жасауы] /Ж. 

Есмағанбетова//Заң газеті. - 2020. - 7 қаңтар. - 2 б. 

Жұмаш А.   Балалар құқығын қорғау - партия назарында: [«Nur Otan» 

партиясының орталық аппаратында Отбасы, әйелдер мәселелері және 

балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі республикалық қоғамдық кеңес 

жұмыс тобының өңірлерде мониторинг қорытындыларын талқылауы] /А. 

Жұмаш//Aiqyn. - 2020. - 7 ақпан. - 3 б. 

Мұқаметқали Қ.   Қорғансыздың күні. Бала зорлау оқиғасы неге 

көбейіп барады?: [6-17 жастағы зорлық-зомбылық көрген балаларға 

психологтың көмек көрсетуі]/Қ. Мұқаметқали//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 6 

қаңтар. - 1,4 б. 

Нүсіпова Ж.   «Бала құқығы басты орында болуы керек»: [Алматы 

облысының № 1 кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі мамандандырылған 

ауданаралық сотының төрайымымен сұхбат/әңг.А.Мұхамеди]/Ж. Нүсіпова 

//Заң. - 2020. - № 1. - 22-24 б. 

Саин А.   Атқарушы орындардың жауабына күмәнмен қараймыз: 

[Қазақстанның бала құқығы жөніндегі уәкілімен сұхбат/әңг. А.Аханбайқызы] 

/ А. Саин//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 10 ақпан. - 7 б. 

Сембаева Г.   Жасөспірімдер жәбір көрмесін!: [баланың құқықтарын 

қорғау, қылмыстық, әкімшілік, отбасы және неке заңнамаларындағы 

жасөспірімдердің зорлық-зомбылық, кемісітушілік пен қорлық көрген, ұрып-

соғуға жол бермеу қарастырылғаны жайлы]/Г. Сембаева//Заң газеті. - 2020. - 

7 ақпан. - 2 б. 

Сүйін Н.   Бала құқығы - асыл қазына: [Алматы қаласының Алатау 

ауданындағы мерекелік іс-шара «Балаларды қорғау конвенциясының 30 

жылдығына арналды]/Н. Сүйін//Almaty aqshamy. - 2020. - 11 қаңтар. - 9 б. 

Тұрмағанбетова А.   Үйінен безген балалар кімнен үміт күтеді?: 

[«Балалардың құқығын қорғауға қатысты қызметпен байланысты ұйымдар 

мәселелері туралы» заңның қабылдауы, қолданысқа енуі, кәмелетке 

толмағандардың ісі және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия 

жұмысының жетілдірілуі]/А. Тұрмағанбетова//Заң газеті. - 2020. - 24 қаңтар. - 

1-2 б. 
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Қазақстанда білім беру ісін ұйымдастыру. Білім сапасы 

Асхат Аймағамбетов: Жаңа міндеттерді іске асырамыз: [ғылым саласы, 

қаржыландыру, цифрландыру туралы фейсбуктегі парақшасынан] 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 14 қаңтар. - 1,6 б. 

Аубакирова А.С.   Білім сапасын арттыру жолдары /А. С. Аубакирова 

//Мұғалім шеберханасы = Мастерская учителя. - 2019. - № 5-6. - 10-11 б. 

Білім беру жүйесінің өкілдерімен кездесті: [Сенат төрағасының Білім 

және ғылым министрлігінің басшылары және аграрлық колледждердің 

өкілдерімен кездесуі]//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 21 ақпан. - 2 б. 

Білім бөлімдері әкімдерге бағынбайтын болды. Бұл дегеніміз - барлық 

функциялардың аудан, қала деңгейінен облысқа беріледі деген сөз. Ал 

Аймағамбетов не дейді?//Қала &мен Дала. - 2020. - 31 қаңтар. - 5 б. 

Дуанабаева Б.Ч.   Білім сапасын арттыруда портфолио ықпалы /Б. Ч. 

Дуанабаева//Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері = Иностранные языки в 

школах Казахстана. - 2020. - № 1. - 40-44 б. 

Құсайынов А.   Білім сапасын көтеру - басты мақсат: [оқушының білім 

сапасын көтеру] /А. Құсайынов//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 

14 қаңтар. - 13 б. 

Қызырбек Е.   «Педагог мәртебесі»: атышулы заңды сотталған вице-

министр дайындаған: [Білім және ғылым министрі А. Аймағамбетов беделді 

ұстаздар мен сарапшылармен кездесіп, «педагог мәртебесі туралы» заңы мен 

2020-2025 жылдары білім мен ғылымды дамытуға арналған бағдармаларды 

талқылауы]/Е. Қызырбек//Жас Алаш. - 2020. -16 қаңтар. - 2 б. 

Мурзабекова Б.М.   Қазақстандағы білім беру жүйесінің жетістіктері 

мен жетілдіру жолдары /Б. М. Мурзабекова//Қазақстан жоғары мектебі = 

Высшая школа Казахстана. - 2020. - № 1. - 11-14 б. 

Мұқашева А.   Ұстаздың қоғамдағы беделіне бәріміз жауаптымыз: 

[қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының 

төрайымымен сұхбат/әңг. Д.Анаш]/А. Мұқашева//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 

17 қаңтар. - 7 б. 

Нақты тапсырма берді: [ҚР Президенті Қ.-Ж.Тоқаев Білім және ғылым 

министрі А. Аймағамбетовті қабылдап, жоғары білім берудің сапасын 

арттыру, қала мен ауыл мектептеріндегі білім сапасын сәйкестендіру, 

балаларға қосымша білім беру, ғылым саласын қаржыландыру, ғылыми 

кадрларды дайындау мәселелері қарастырылды]//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 

27 ақпан. - 1 б. 

Нұрлан М.  Әдебиет оқымайтын оқушы көп: [Білім және ғылым 

министрі А. Аймағамбетов мектептер тарапынан көркем әдебиетке деген 

сұраныстың жоқтығы, балалардың кітапқа, әдеби кітаптар оқуға махаббатын 

ояту керектігін айтқандығы]/М. Нұрлан//Aiqyn. - 2020. - 12 ақпан. - 6 б. 

Серікқызы Э.   Ғылымға бөлінетін қаржы ұлғаяды: [Президент 

тапсырмасына орай Білім және ғылым министрі А. Аймағамбетов ғылым 

саласын қолдауы, қаржыландыру көлемін ұлғайту мәселесіне нақты 
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шараларды қолға алғандығын жеткізуі]/Э. Серікқызы//Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 5 наурыз. - 6 б. 

Сманов Б.   Сын түзелді, тыңдаушым, сен де түзел: [шетелдік білім 

саласы, Болон декларациясының талаптары, ТМД елдері, магистратура, 

докторантура, бакалавриат, жалпы орта білім беретін мектеп, педагог 

мәртебесі туралы заңы жайында]/Б. Сманов//Egemen Qazaqstan. - 2020. -14 

қаңтар. - 8 б. 

Тоқаевтың 10 тапсырмасы: [10-тапсырмасы - білім беру]//Қала &мен 

Дала. - 2020. - 7 ақпан. - 9 б. 

Тілегенұлы Н.   Министр А. Аймағамбетов: Білім саласындағы 

міндеттерді шешуге жұмылуымыз қажет /Н. Тілегенұлы//Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - 21 қаңтар. - 4 б. 

Тілегенұлы Н.   Асхат Аймағамбетов: Атқарылған жұмыстар аз емес, 

алда тұрған міндеттер жетерлік: [Білім және ғылым министрлігінің 

кеңейтілген алқа отырысында өткен жылдың қорытындысы мен негізгі 

міндеттеріне тоқталуы] /Н. Тілегенұлы//Білімді ел = Образованная страна. - 

2020. - 4 ақпан. - 2 б. 

Шәкіртақысы көбейген студенттер мемлекет қамқорлығына риза: 

[ЖОО-ның, колледж студенттерінің шәкіртақыларының көбеюі жайлы] 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 28 қаңтар. - 1 б. 

Шотбайқызы А.   Білім мен ғылым саласын дамытудың алдағы 

міндеттері айқындалды: [Білім және ғылым министрлігі 2019 жылғы 

жұмысын қорытындылап, алдағы жоспарымен бөлісуі] /А. Шотбайқызы 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 3 ақпан. - 4 б. 

 

Функционалдық сауаттылық 

Құрман Н.Ж.   Білім берудегі бәсекеге қабілеттілік және қазақ тілі мен 

әдебиетін оқытуда оқушылардың функционалды сауаттылығын дамыту 

жолдары /Н. Ж. Құрман//Білім = Образование. - 2019. - № 3. - 50-57 б. 

Төлеуова А.   Туған өлке әдебиетін оқытуда мәтінмен жұмыс - 

функционалдық сауаттылықты арттырудың негізгі тәсілі /А. Төлеуова//Қазақ 

тілі және әдебиеті: әдістеме. - 2020. - № 1-2. - 39-41 б. 

Шакимова Ж.С.   Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын дамыту /Ж. С. Шакимова//Білім кілті = Ключ 

знаний. - 2020. - № 1. - 10-12 б. 

 

Үздіксіз білім беру 

Махаметжанова Г. Физикадан үздіксіз білім беру жүйесін ақпараттық 

технологиялар арқылы дамыту /Г. Махаметжанова//Колледж: кәсіби білім 

беру = Колледж: профессиональное обучение. - 2020. - № 1. - 22-23 б. 

Нұркеева С.   Үздіксіз білім алу - адамның мүмкіндіктерін жүзеге 

асырудың кепілі /С. Нұркеева//Өзін-өзі тану KZ = Самопознание KZ. - 2019. - 

№ 11. - 86-91 б. 
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Білім мазмұнын жетілдірудегі ТМД және шет елдермен байланыс  

Байрамов Ж.  Абай - адамзаттық алып тұлға: [Әзірбайжан 

Республикасының Білім министрімен сұхбат/әңг. А.Өміртай]/Ж. Байрамов 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 11 ақпан. - 4 б. 

Бақыт М.   Түмендегі Абай сыныбы: [Ресейдің Түмен облысы Есіл 

қаласында қазақ тілін оқытатын сыныптың ашылуы]/М. Бақыт//Aiqyn. - 2020. 

- 15 ақпан. - 8 б. 

Дәуітбай Г.   АҚШ студенттері - Ақтауда: [АҚШ-тың Массачусетс 

технологиялық университетінің (MIT) студенттері Ақтау қаласындағы 

Назарбаев зияткерлік мектебінде болуы]/Г. Дәуітбай//Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 6 ақпан. - 11 б. 

Есалы А.   Цукерберг оқыған мектепте оқып жүр: [Қазақстаннан 

шыққан оқушы-кәсіпкер С. Мақышов биыл Phillips Exeter Academy мектебін 

бітіреді] /А. Есалы//Egemen Qazaqstan. - 2019. - 31 желтоқсан. - 24 б. 

Король Фейсал қорымен ынтымақтастық орнатады: [әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-ті Король Фейсал атындағы Исламдық зерттеу 

орталығының бас хатшысымен кездесуі]//Білімді ел = Образованная страна. - 

2019. - 24 желтоқсан. - 12 б. 

Мәскеудегі Халықаралық семинар: педагогикалық білімдегі цифрлық 

технологиялар: [Абай атындағы ҚазҰПУ мен В.П.Астафьев атындағы 

Красноярск мемлекеттік педагогикалық университеттердің 

ұйымдастыруымен «Цифрлық университет: педагогикалық білімнің 

халықаралық жаһандануы» атты семинар өткізуі]//Qazaq. - 2020. - 21-28 

қаңтар. - 2 б. 

Назарбек Н.   15 мың студент құжатын қайтарып алды. Неге?: 

[Өзбекстан Республикасының білім беру мекемелеріне қабылдау жөніндегі 

мемлекеттік комиссиясының 2020 жылғы 4 ақпандағы № 12 қаулысына 

сәйкес Тәжікстан, Қырғызстан және Қазақстан ЖОО-да оқитын өзбек 

азаматтары өз елдерінің ЖОО-на ауыстыру туралы өтінішінің қабылдануы, 

Шымкенттегі М.Әуезов атындағы ОҚМУ-тіндегі өзбек студенттері жайында] 

/ Н. Назарбек//Aiqyn. - 2020. - 14 ақпан. - 7 б. 

Төлеу М.   Түлектер Ресейге неге құмар?: [Ресей ЖОО-на түсетін 

түлектер жайлы]/М. Төлеу//Aiqyn. - 2020. - 28 қаңтар. - 4 б. 

Төребек С.  Еуропаға грантқа түсудің бір ғана құпиясы бар: 

[Польшаның Познань қаласындағы А. Мицкевич атындағы университеттің 

магистрантымен сұхбат/әңг.Д. Маратова]/С. Төребек//Ұлан. - 2020. - 14 

қаңтар. - 1,5 б. 

Үндістанда әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған іс-шаралар бастау 

алды: [әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Үндістандағы Қазақстан елшілігі мен 

Джавахарлал Неру атындағы университеттің қолдауымен мерейтойға 

арналған дөңгелек үстел өткізуі]//Қала &мен Дала. - 2020. - 28 ақпан. - 10 б.; 

Aiqyn. - 2020. - 21 ақпан. - 5 б. 
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Шалқар О.   Литвада оқудың екі артықшылығы бар: [Каунас 

техникалық университінің магистрантымен сұхбат/әңг.Н.Ерес]/О. Шалқар 

//Ұлан . - 2020. - 7 қаңтар. -2 б. 

   

Президент күні 

Қайрат Қ.   Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті күні - тәуелсіз 

Қазақстанның айбынды мейрамы /Қ. Қайрат//Қазақстан тарихы: әдістемелік 

журнал. - 2019. - № 12. - 3-5 б. 

 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқу. Мектепалды дайындық 

Абылгазина Г.Ж.  Ертеңгіліктер мен мерекелердің дұрыс өту жолдары: 

[балабақшалардағы ертеңгіліктер мен мерекелік шараларды өткізу]/Г. Ж. 

Абылгазина//Мектеп - 45 минут. - 2019. - № 12. - 5-10 б. 

Амирова А.С.   Балабақшада бала тілін дамытудың маңызы /А. С. 

Амирова, Ә. Серікбайқызы//Оқу - инновациялық технологиялар = Учебно - 

инновационные технологии. - 2019. - № 6. - 5-6 б. 

Аплашова А.Ж.   Мектеп жасына дейінгі балаларды мектепке 

дайындаудың педагогикалық - психологиялық негіздері/А. Ж. Аплашова, Б. 

Д. Габдулина//Открытая школа. - 2019. - № 10. - 67-68 б. 

Бапаева С.   Мектеп жасына дейінгі балалардың зейін ерекшеліктерінің 

оқу-әрекетінде дамуы/С. Бапаева, Ж. Алмабек//Жантану мәселелері = 

Вопросы психологии. - 2019. - № 5. - 15-20 б. 

Батырбекова М. Балабақшада арт-терапияны қолданудың тиімділігі / 

М. Батырбекова//Жантану мәселелері = Вопросы психологии. - 2019. - № 5. - 

29-30 б. 

Бекешова С.Ж. Балалардың құзыреттілігін жоғарылатуда 
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Психология в школе. - 2020. - № 3. - 32-34 б. 

Тұрғынова Ж.   «Еңбек»: кәсіптік бағдарлау: [Халықты жұмыспен 

қамту орталығы «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы негізінде Алматы 

қаласындағы № 183 мектептің жоғары сынып оқушыларымен кездесіп, 

кәсіптік бағдар беруі жайында]/Ж. Тұрғынова//Almaty aqshamy. - 2020. - 1 

ақпан. - 6 б. 
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Умуртаева Г. Мамандық таңдаудың маңызы: [балаға мамандық 

таңдауда ата-ананың ықпалы, баланың қабілетіне қарай дұрыс жол көрсету] / 

Г. Умуртаева//Қазақстан мұғалімі. - 2020. - 18 қаңтар. - 8 б. 

 

Адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелеу 

Батырова А. «Жан қазынасы - адамгершілік негізі»: [сыныптағы тәрбие 

сағаты]/А. Батырова//Сыныптағы тәрбие. - 2019. - № 5-6. - 13-16 б. 

Ермаханова А. Оқушыларға рухани-адамгершілік тәрбие берудегі А. 

Құнанбаев мұрасының маңызы /А. Ермаханова//Ашық сабақ. Факультативті 

сабақтар = Открытый урок. Факультативные работы. - 2020. - № 1. - 15-22 б.  

Мухамедина Қ.М. Рухани жаңғыру - жеке тұлғаға рухани - 

адамгершілік тәрбие берудің негізі /Қ. М. Мухамедина 

//Өзін-өзі тану KZ = Самопознание KZ. - 2019. - № 11. - 29-30 б. 

Сахариева А. Бастауыш сынып оқушыларын адамгершілікке 

тәрбиелеуде сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың мүмкіндіктері /А. 

Сахариева//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2020. - № 2. - 43-46 б. 

 

Эстетикалық тәрбие 

Турсынбаева М.   Сумоншақ тоқу арқылы оқушылардың эстетикалық 

талғамын қалыптастыру жолдары /М. Турсынбаева//Білім кілті = Ключ 

знаний. - 2020. - № 2. - 23-25 б. 

Шингисбаева К.М.   Сәндік-қолданбалы қолөнер арқылы оқушыларға 

эстетикалық тәрбие беру /К. М. Шингисбаева//Көркем еңбек = 

Художественный труд. - 2019. - № 12. - 5-7 б. 

 

Олимпиадалар. Жарыстар. Байқаулар 

Абай шығармаларын бірнеше тілде оқитын балалар: [Алматы 

қаласының № 181 мектебінде «Абай мұрасы-халық қазынасы» байқауына 

қалалық 26 мектептің оқушылары қатысып, жүлделерге ие болуы/дайынд. 

Ж.Аймаханқызы]//Ұлан. - 2020. - 11 ақпан. - 2 б. 

Бақаш Е.   Жастарға шабыт сыйлаған республикалық «Өзін-өзі тану» 

олимпиадасы /Е. Бақаш//Өзін-өзі тану KZ = Самопознание KZ. - 2020. - 2019. 

- № 11. - 16-18 б. 

Бықай Ф. Оқушылар - Олимпиада жүлдегерлері: [Алматыда өткен XVI 

халықаралық Жәутіков олимпиадасының Павлодар облыстық командасы 1 

алтын, 4 күміс, 2 қола медаліне ие болуы]/Ф. Бықай 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 17 қаңтар. - 7 б. 

Ескендір Р.   Математик халық екенбіз ғой біз деген: [Алматыда жыл 

сайын Жәутіков атындағы халықаралық олимпиадасының жеңімпаздары 

анықталды]/Р. Ескендір//Almaty aqshamy. - 2020. - 16 қаңтар. - 5 б. 

Жұмабай Н. Абай әлемі адастырмайды: [Назарбаев университетінде 

Халықаралық түркі академиясы және «Рухани жаңғыру» мәдени орталығы 

ақын Абайдың 175 жылдық мерейтойына орай «Абай оқулары» байқауын 

өткізуі] /Н. Жұмабай//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 28 ақпан. - 11 б. 



28 
 

Мұқаметқали Қ.   Банан қабығынан биопластик жасады: [«Жылдың 100 

үздік жобасы» байқауының Гран - при жеңіп алған Талдықорған 

қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары Д. Мағжан, А. 

Қолдасбаева банан қабығы мен картоп крахмалынан биопластик жасады]/Қ. 

Мұқаметқали//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 6 ақпан. - 12 б. 

Парманқұл С.  Абайтану олимпиадасы шәкірттердің жүрегіне шам 

жақты: [II республикалық Абайтану олимпиадасының өтуі, 9 11 сынып 

оқушыларының қатысуы]/С. Парманқұл//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 4 ақпан. 

- 8 б. 

 Сүлейменова Г. Республикалық олимпиадаға қатысатын үздіктер 

анықталды: [Ақтөбе облысы бойынша дәстүрлі жалпы білім беретін пәндер 

бойынша оқушылардың республикалық олимпиадасының 3-ші облыстық 

кезеңінің ұйымдастырылуы]/Г. Сүлейменова//Білімді ел = Образованная 

страна. - 2020. - 11 ақпан. - 7 б. 

Сұлтанқұл Р.С. Мектеп оқушыларын халықаралық байқауларға 

дайындау үдерісінің ерекшеліктері /Р. С. Сұлтанқұл//Ағылшын тілі 

бастауышта = Английский язык в начальной школе. - 2019. - № 3. - 2-3 б. 

Талғатұлы М.   «Stem» - оқытудың жаңа әдіснамасы: [Нұр-Сұлтан 

қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі STEM фестивалін өткізуі]/М. 

Талғатұлы//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 3 наурыз. -2 б. 

 

Дене тәрбиесі. Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы. Санитарлық-

гигиеналық тәрбие 

Даулетбаева А.К.   Дұрыс тамақтана біл: [дұрыс тамақтана білу ережесі, 

зиянды тағамдар туралы сабақ барысында түсіндіру]/А. К. Даулетбаева 

//Мектеп - 45 минут. - 2019. - № 11. - 11-14 б. 

Сисенов Д. Мектептерде біліммен бірге денсаулыққа да мән беріледі: 

[балалар денсаулығының нашарлауы, ас қорыту, тыныс алу, көз, қан, жүйке 

жүйесі, эндокриндік өзгерістер, психикалық және мінез-құлық өзгерістер 

бойыша аурушаңдықтың көбеюі]/Д. Сисенов, А. Садырбаева//Almaty 

aqshamy. - 2020. - 23 қаңтар. - 9 б. 

Тәжібаев Б. Баланы ақпараттық қауіптен қалай қорғаймыз: [баланың 

денсаулығының дамуының физикалық, психикалық, рухани дамуына адами 

тұрғыдан бұзылуының қаупін алдын алу, жою жайында]/Б. Тәжібаев 

//Almaty aqshamy. - 2020. - 9 қаңтар. - 7 б. 

Тайшина Б.К. Денсаулыққа әсер ететін жағымсыз факторлар: [темекі 

тарту, ішімдікті пайдалану, дұрыс тамақтанбау, салауатты өмір сүру салтын 

дұрыс ұйымдастыра білмеу адам денсаулығының дамуына кері әсер 

ететіндігі жайлы]/Б. К. Тайшина//Оқыту - тәрбиелеу технологиясы. - 2020. - 

№ 1. - 47-48 б. 

Тайшина Б.К. Дене шынықтырудағы қимыл-қозғалыс ойындарының 

маңызы: [дене тәрбиесінде қозғалыс ойындары]/Б. К. Тайшина 

//Оқыту - тәрбиелеу технологиясы. - 2020. - № 1. - 48-49 б. 
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Салауатты өмір салты 

Аязбаева Г.Т.  СПИД - ғасыр індеті: [салауатты өмір салтын 

қалыптастыру, ЖИТС жұқпалы аурудан сақтануға тәрбиелеу]/Г. Т. Аязбаева 

//Дәрігер, логопед және психолог балабақшада және мектепте = Врач, 

логопед и психолог в школе и детском саду. - 2019. - № 3-4. - 12-13 б. 

Бектемирова Г.Ж.  Салауатты өмір салты деген не? /Г. Ж. 

Бектемирова//Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. Здоровый 

образ жизни . - 2019. - № 4. - 16-17 б. 

Жакупбекова А.  Салауаттану - болашағыңды сәулелендіру: [салауатты 

өмір салты, дене дамуын қалыптастыру, гигиеналық дағдыларға баулу]/А. 

Жакупбекова//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2019. - № 12. - 8-10 б. 

Райкулова Н.У.  Білім алушыларды есірткіге тәуелділіктен 

сақтандырудың психологиялық жолдары: [салауатты өмір салтына 

ынталандыру, дене тәрбиесімен айналысуына, дұрыс тамақтануға, салауатты 

тұлға тәрбиелеу]/Н. У. Райкулова//Колледж: кәсіби білім беру = Колледж: 

профессиональное обучение. - 2019. - № 12. - 13-14 б. 

Садыкова Г.М. Зиянды әдет - қоғамдық індет: [ішімдік, нашақорлық, 

темекінің адам ағзасына зияны туралы түсінік беру, салауатты өмір салтын 

ұстануды насхаттау]/Г. М. Садыкова//Дәрігер, логопед және психолог 

балабақшада және мектепте = Врач, логопед и психолог в школе и детском 

саду. - 2019. - № 3-4. - 16-18 б. 

 

Жаман қылықтар және онымен күрес. Кәмелетке жасы 

толмағандармен жұмыс 

Ағдари Ж.  Компьютерлік ойын - XXI ғасырдың індеті: [жасөспірімдер 

мен мектеп жасындағы балалардың компьютерлік ойындарға тәуелділігі]/ Ж. 

Ағдари//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 31 қаңтар. - 1,11 б. 

Анаш Д.   Буллинг құрбаны - жасөспірімдер: [буллинг құрбандары 11-15 

жастағы ұлдар арасында таралуы]/Д. Анаш//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 27 

қаңтар. - 8 б. 

Баланы суицидтен құтқаруға болады. Қазақстанда осы кеселмен 

күресетін жоба бар: [балалар суицидінің көрсеткіші бойынша Түркістан, 

Алматы, Жамбыл, Шығыс Қазақстан облыстары алда тұр]//Қала &мен Дала. - 

2020. - 21 ақпан. - 11 б. 

Бейсен Т. Түркістан балалар суицидінен бірінші орында /Т. Бейсен 

//Aiqyn. - 2020. - 22 ақпан. - 7 б. 

Бирманова Н. Бетімен кеткен бала ата-ананың соры: [кәмелетке 

толмағандар құқық бұзушылармен мамандандырылған мемлекеттік органның 

қадағалауына беру, келтірілген зиянды өтеу міндетін жүктеу, тәрбиелік 

шаралар қолданылуы]/Н. Бирманова//Заң газеті. - 2020. - 7 қаңтар. - 7 б. 

Дәуітбай Г. Парақорлық балалар әлеміне де енді ме?: [оқушылардың 

парақорлық, жемқорлық туралы психологиялық көзқарасы жайында]/Г. 

Дәуітбай//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 24 қаңтар. - 7 б. 
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Елшібай Ғ. Бала қауіпсіздігіне - басты назар: [Арыс қаласында мектеп 

оқушысы мен колледж студенті арасындағы төбелес жайлы]/Ғ. Елшібай 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 18 ақпан. - 5 б. 

Зорлықшыл оқушы қыздардың үлесі - 15 %: [жасөспірімдер 

арасындағы буллинг, кибербуллингтің құрбандары жайында] 

//Aiqyn. - 2020. - 15 қаңтар. - 2 б. 

Кәрді Д.И. Жасөспірімдер арасындағы суицидальды мінез-құлықтың 

себептері және болдырмау жолдары /Д. И. Кәрді//Психологическая наука и 

образование. - 2019. - № 6. - 6-8 б. 

Молдабаев А.С. Кәмелетке толмағандар арасындағы суицид мәселелері 

/А. С. Молдабаев//Психологическая наука и образование. - 2019.- № 6. - 3-4 б. 

Назарбек Н. Мектептегі сот: [Шымкент қаласындағы мектеп оқушылар 

арасындағы қылмыстарға қатысты сот шешімі жайында]/Н. Назарбек//Aiqyn. 

- 2020. - 14 қаңтар. - 7 б. 

Түкиев А. Жасөспірімдер қылмысына айыпты ма?: [кәмелетке толмаған 

жасөспірімдер қылмысына әлеуметтік теңсіздік пен отбасындағы түрлі 

жағдайлар әсері етуі, негізгі тәрбие ата-анасының міндеті және мектепте 

мұғалімнің тәрбие жұмысын жүргізуі]/А. Түкиев//Заң газеті. - 2020. - 7 

қаңтар. - 1,8 б. 

Тұрсынқожа Г. «Буллинг» құрбандары неге көбейіп барады? Тентек 

бала және қылмыс: [мектеп оқушылары арасындағы зорлық-зомбылық, 

кемсіту, бопсалау, буллинг мәселесі]/Г. Тұрсынқожа//Qazaqstan dauiri. - 2020. 

- 23 қаңтар. - 10 б. 

 

Сыныптан, мектептен тыс тәрбие жұмыстары 

Бигелдинова Б.Қ. Кең далаға төгілген нұр - Тәуелсіздік: [мерекелік 

кештің сценарийі]/Б. Қ. Бигелдинова//Бастауыш мектеп. - 2019. - № 12. - 35-

37 б.  

Ерғали С. Наурыз - ұлттық мереке, этнография емес! Наурыз мейрамын 

жаңаша өткізу тұжырымдамасы: [мәдениеттанушы, этнографпен сұхбат/әңг. 

З.Тілегенқызы]/С. Ерғали//Qazaqstan dauiri. - 2020. - 27 ақпан. - 1, 4 б. 

Қанағатов Ж.Ж. Сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру 

ерекшеліктері /Ж.Ж. Қанағатов, А.Т. Смағали, А.Е. Тоқанбаев 

//Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2019. - № 4. - 38-

42 б. 

Тантакова А.И. Ұрпақтарға ұран болған - Ұлы Жеңіс!: [Ұлы Отан 

соғысына арналған кеш]/А. И. Тантакова//Мектеп кітапханашысы жұмыс 

әдістемелігі = Школьный библиотекарь: методика работы. - 2019. - № 5-6. - 

18-20 б. 

Хасенова А. «Наурыз мейрамы - барлық қазақстандықтарға ортақ 

мейрам» атты жобаның сценарийі /А. Хасенова, М. Жампеисова//Бағдарлы 

мектеп және кәсіптік білім = Профильная школа и профобразование. - 2020. - 

№ 1. - 21-22 б.; Республика ұстаздары. - 2020. - № 1-2. - 7 б. 
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Қиын балалар 

Джангурбаева И.Н.  «Қиын» балаларды болдырмау, дұрыс тәрбие беру 

жолдары /И. Н. Джангурбаева//Дәрігер, логопед және психолог балабақшада 

және мектепте = Врач, логопед и психолог в школе и детском саду. - 2019. - 
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сақтау, көшеде өзін дұрыс ұстауға үйрету]/Ж. Байтөбетова//Мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқыту. - 2019. - № 6. - 44-46 б. 

Есенғазы Н.І. Төтенше жағдай кезінде дәрігерге дейінгі көмектерді 

көрсете білу: [соғылу, созылу, аяқ-қолдың травмасы, артериядан қан кету, 

сынықтар, клиникалық өлім]/Н. І. Есенғазы//Валеология. Салауатты өмір 

салты = Валеология. Здоровый образ жизни . - 2019. - № 4. - 8-11 б. 
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26 б. 

Тәңірбергенова Д.  Блум таксономиясының заңдылығына сүйене 
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балалардың мотивациясын зерттеу]/Ж. Бейсенова//Жантану мәселелері = 

Вопросы психологии. - 2019. - № 5. - 21-24 б. 

Досанова Г.Н. Бастауыш сыныптарда диалогтық оқыту әдістемесі /Г. Н. 

Досанова//Мұғалім шеберханасы = Мастерская учителя. - 2019. - № 5-6. - 12-

13 б. 

Есболай Ғ. Бастауыш сыныпта орындалатын тапсырмалардың 

мазмұндық негіздері /Ғ. Есболай//Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 3. - 

19-20 б. 

Еспосынова А. Жаңартылған білім мазмұны бойынша бастауыш сынып 

оқушыларына қазақ тілі пәнін меңгерту /А. Еспосынова//Ұстаз 

шығармашылығы = Творчество педагога. - 2019. - № 1-2. - 4-5 б. 

Қожабай М. Бастауыш сынып оқушыларына шетел тіліндегі 

коммуникативтік компетенция негіздерін қалыптастыру жолдары /М. 

Қожабай//Бастауыш мектепте оқыту = Обучение в начальной школе. - 2019. - 

№ 12. - 4-6 б. 

Макенова Б.Н. Бастауыш сыныптарда оқытудың жаңа технологиясын 

сабақта тиімді қолдану /Б. Н. Макенова//Мұғалім шеберханасы = Мастерская 

учителя. - 2019. - № 5-6. - 14-17 б. 

Сергеева Г.Ғ. Бастауыш сынып оқушыларының оқу-танымдық іс-

әрекетін белсендірудің жолдары /Г. Ғ. Сергеева//Мектеп - 45 минут. - 2019. - 

№ 10. - 12-13 б. 
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Хамзина К.С. Бастауыш білім беру жүйесінде оқушылардың өздігінен 

ізденіс жасау қабілетін дамыту /К. С. Хамзина//Мектеп - 45 минут. - 2019. - 

№ 10. - 4-5 б. 

Оқулықтар 

Асхат Аймағамбетов: «Мектептерге оқулық жеткізу мәселесі әлі 

шешілген жоқ»//Қала &мен Дала. - 2020. - 14 ақпан. - 2 б. 

Бектас Г. Оқулық - жыраусыз, олқылық - сұраусыз: [қазақ әдебиеті 

оқулығынан 16-18 ғасырдағы жыраулар поэзиясы түсіп қалғандығы жайлы] / 

Г. Бектас//Aiqyn. - 2020. - 18 қаңтар. - 5 б. 

 Иманқұлова С.М. Оқулық білім берудегі негізгі құрал ретінде: [қазақ 

тілі оқулығы жайында]/С.М. Иманқұлова, А.Т. Аширова//Қазақ тілі және 

әдебиеті: әдістеме. - 2020. - № 1-2. - 57-64 б. 

Құсайынов А. Оқулық сапасын көтеру 

жолдары/А.Құсайынов//Қазақстан мектебі. - 2019. - № 12. - 3-6 б. 

Қызайбай Г.А. Қазіргі заманғы арнайы шетел тілі оқулығының 

мазмұны мен құрылымының дамуындағы негізгі тенденциялар /Г. А. 

Қызайбай, У.Қ. Ділдабек//Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в 

образовании. - 2019. - № 4. - 60-64 б. 

 

Ойлау қабілетін дамыту 

Бекболғанова А.Қ. Төменгі сынып оқушыларының логикалық 

мәдениеттілігінің негізгі құрамдарын қалыптастыру /А.Қ. 

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

2019. - № 4. - 32-37 б. 

Тестілеу. Бағалау. Білімді тексеру 

Айдарқызы А. Бағалаумен өтуде оқушының көп күні: [бөлім бойыша 

жиынтық бағалау (БЖБ) мен тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ] жөнінде 

мұғалім-ата-аналар пікірлері]/А. Айдарқызы//Aiqyn. - 2020. - 28 қаңтар. - 5 б.  

Айдарқызы А. Бағалаудың бағы жанбады: [жаңартылған білім беру 

мазмұнындағы басты ерекшеліктің бірі - бөлім бойынша жиынтық бағалау 

мен тоқсандық жиынтық бағалау, бағалау кезіндегі қиындықтардың мәселесі] 

/А. Айдарқызы//Aiqyn. - 2020. - 14 қаңтар. - 4 б. 

Бұқарқызы Х. Гранттың миллиондарын кім игермек?: [ауылдық 

жерлердегі орта мектептердің жоғары сынып оқушыларын ҰБТ-ға 

волонтерлер дайындайтыны, мемлекеттік гранттар жайында]/Х. Бұқарқызы 

//Aiqyn. - 2020. - 15 қаңтар. - 1,3 б. 

Дайрабаева А. ҰБТ-ға дайындық қалай? /А. Дайрабаева//Ұлан. - 2020. - 

11 ақпан. - 4 б. 

Жансугирова Г. Критериалды бағалауды енгізу - сапалы білім негізі / Г. 

Жансугирова//Физика және астрономия. - 2020. - № 1-2. - 7-10 б. 

Ибрашева Г.Н. Критериалды бағалау жүйесі - жаңаша бағалау түрі /Г. 

Н. Ибрашева//Бастауыш мектеп. - 2019. - № 12. - 7 б. 
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Қазақбаева А.С. Қалыптастырушы бағалаудың тәсілдері және оның 

маңызы /А. С. Қазақбаева//12 жылдық білім беру = 12 летнее образование. - 

2019. - № 4. - 12-19 б. 

Оспанова Н. Оқушыларды ҰБТ-ға дайындауда ескеретін 

психологиялық ерекшеліктер жайлы /Н. Оспанова//Мектептегі психология = 

Психология в школе. - 2020. - № 2. - 28-30 б. 

ҰБТ-дан аузы күйген «үрлеп» ішеді//Aiqyn. - 2020. - 8 ақпан. - 1 б. 

 

Мектептану 

Абаған Б. Үшаусымды мектептен қашан құтыламыз?: [Алматы 

облысының Талғар, Қарасай, Іле, Еңбекшіқазақ, Жамбыл аудандары, 

Талдықорған қаласындағы үш аусымды мектептер мәселесі]/Б. 

Абаған//Aiqyn. - 2020. - 4 ақпан. - 4 б. 

Абраменко А.Г. «Күнделік» жүйесіндегі қатесіз жұмыс: 14 есеп: 

[мектептегі күнделік жүйесі]/А. Г. Абраменко//Білім беру мекемесі 

басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2019. - № 11. - 44-47 б. 

Бақыт М.  Министр мәселені оң шеше ала ма?: [мектептердің сыртында 

орналасқан дәретхана мәселесі]/М. Бақыт//Aiqyn. - 2019. - 25 желтоқсан. - 2 б. 

Жылангозова Ж.Е. 2020 жылы мектептегі бақылау режимі /Ж. Е. 

Жылангозова//Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = 

Справочник руководителя образовательного учреждения.- 2020.- № 1.-5-12 б. 

Исакулова А.Т. Мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты 

жақсарту жолдары /А. Т. Исакулова//Қызықты психология. - 2020. - № 1. - 20-

22 б. 

Кудякова Р.Ф. Мектепішілік бақылау: мектеп үйлестірушісінің 

жұмысын қалай дұрыс ұйымдастырамыз /Р. Ф. Кудякова//Білім беру мекемесі 

басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2019. - № 12. - 31-41 б. 

Мектеп жасындағы балалар тегін тамақтанады немесе атаулы 

әлеуметтік көмектің жаңа тәсілдері қандай?//Almaty aqshamy. - 2020. - 11 

қаңтар. - 1,3 б. 

Сулейменова Ш.В. Директордың қаңтар айындағы 5 міндеті: 

бұйрықтар циклограммасы /Ш.В. Сулейменова//Білім беру мекемесі 

басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2020. - № 1. - 13-20 б. 

Шотбайқызы А. Мектепте сақшы неге тапшы?: [мектеп 

инспекторының беделі, тапшылғы, қажеттілігі жайында]/А. Шотбайқызы 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 10 қаңтар. - 1,6 б. 

  

Экскурсия-туристік және өлкетану жұмыстары 

Семжанова С.А.  «Кіріктіре оқыту арқылы «Өлкетану» курсын 

меңгерту - дүниетанымы кең, бәсекеге қабілетті, құзыретті тұлға 
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қалыптастырудың тиімді әдісі/С. А. Семжанова//Открытая школа. - 2020. - № 

1. - 56-59 б. 

Темірова Ж. «Балалар - жасөспірімдер экология және туризм 

орталығы» МҚКК шартында білім берудің мазмұнын жаңарту үдерістерін 

басқарудың тиімділігі /Ж. Темірова, З. Сарбасова//Открытая школа. - 2020. - 

№ 1. - 30-31 б. 

Увалиев Т.О. «Өлкетану» кіріккен курсын оқытудың әдістемелік 

жүйесі (жоғары және орта мектеп байланысының іс-тәжірибелік 

материалдары мысалында) /Т. О. Увалиев//Открытая школа. - 2020. - № 1. - 

52-56 б. 

 

Педагогикалық ұжым. Ұстаз шеберлігі 

Әбішева А.М. Педагогтың инновациялық іс-әрекетінің мазмұны және 

оның компоненттері /А. М. Әбішева//Открытая школа.- 2019.- № 10.-15-17 б. 

Әлеуметтік пакет әлеуетті арттырады: [ҚР Президентінің бірнеше заңға 

қол қоюы, мұғалімнің мәртебесін көтеру, арнайы әлеуметтік көмек алу мен 

әлеуметтік қызметтер порталын қолданудың оңтайлана түсуі] 

//Aiqyn. - 2020. - 7 қаңтар. - 1,5 б. 

Әлімқұлов Р. Педагогтар жаңа форматта аттестаттаудан өтетін болады: 

[ҚР БҒМ Ұлттық тестілеу орталығының директорымен сұхбат/әңг. 

Г.Сарбасова]/Р. Әлімқұлов//Республика ұстаздары. - 2020. - № 1-2. - 6 б. 

Байдильдинова Д.К. Мұғалім қауымдастығы - табысты педагогикалық 

іс-әрекеттің тәсілі: [мұғалімдерге қойылатын талаптар: бәсекеге қабілетті, 

білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби біліктілігі, әдістемелік 

жұмыстағы шеберлігі]/Д. К. Байдильдинова//Қазақ тілі және әдебиеті: 

әдістеме. - 2020. - № 1-2. - 2-4 б. 

Балықбаев Т. Педагог мәртебесі артады: [педагог мәртебесі заңының 

қабылдануы, ұстаздар құқығы, әлеуметтік қорғалуы жайында]/Т. Балықбаев 

//Almaty aqshamy. - 2020. - 28 қаңтар. - 4 б. 

Бәкір Қ. Мұғалім мәртебесі немесе ұстаз беделі асқақтаған жыл /Қ. 

Бәкір//Qazaq. - 2020. - 11 ақпан. - 4 б. 

Бектұрғанов Ә. Мұғалім мәртебесі биіктейді: [педагог мәртебесі туралы 

заңға орай]/Ә. Бектұрғанов//Aiqyn. - 2019. - 27 желтоқсан. - 3 б. 

Бектұрғанов Ә. Педагог мәртебесі биіктейді /Ә. Бектұрғанов//Egemen 

Qazaqstan. - 2020. - 6 қаңтар. - 4 б. 

Биомарова Г.А. Мұғалімнің кәсіби дамуы - бәсекеге қабілетті тұлға 

қалыптастырудың кепілі /Г. А. Биомарова, Е. Т. Мелдебеков//Білім берудегі 

менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2019. - № 4. - 16-19 б. 

Бипажанова А. Құзыреттілік - болашақ мұғалімнің кәсіби әлеуетінің 

сапасы /А. Бипажанова//Aqiqat. - 2019. - № 12. - 99-104 б. 

Білім саласын тазартпай, таза қоғам құра алмаймыз немесе «Мұғалім 

мәртебесі» туралы заң оны жүзеге асыра ала ма?//Qazaqstan dauiri. - 2020. - 6 

ақпан. - 11 б. 
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Ескендір Р. Ұстаз беделі артатын болды: [Педагог мәртебесі туралы 

заңның талқылануы, ұстаздардың құқығын қорғайтын басты құжат екендігі 

жайлы]/Р. Ескендір//Almaty aqshamy. - 2020. -25 қаңтар. - 10 б. 

Жуманова Р.М. Педагог қызметкерлердің кәсіби шеберлігі мен 

шығармашылық жұмыстарын дамыту /Р. М. Жуманова//Қазақстан жоғары 

мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2019. - № 4. - 16-21 б. 

Курманаева А. Жаңа форматтағы мұғалім қызметінің ерекшеліктері /А. 

Курманаева, Б.Б. Секенова//Қазақстан орта мектебі = Средняя школа 

Казахстана. - 2019. - № 11-12. - 9-12 б. 

Қайдар Р. Жаңа заңның жеңілдіктерін түсіндірді: [«Педагог мәртебесі 

туралы» заңына орай]/Р. Қайдар//Egemen Qazaqstan.- 2020. - 14 қаңтар. - 8 б. 

Қарабалина-Қазыбаева О. Педагог мәртебесін педагог көтереді /О. 

Қарабалина-Қазыбаева//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 19 ақпан. - 6 б. 

Олжабай С. Ұстаздың алдын кеспейді: [Мұғалім мәртебесі туралы, 

білім саласындағы мұғалімдердің білім, тәрбие беру жұмыстары, әлеуметтік 

жағдайы жайлы]/С. Олжабай//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 23 қаңтар. - 8 б. 

Педагог мәртебесі - мұғалімнің басты құжаты: [мұғалімдер мәртебесін 

талқылап, өз пікірлерін білдірушілер: А. Миразова, С. Тілеубай, Г. 

Мәнекеева, Ф. Алиакпарова, Н. Мәлікова, А. Қасымова, Г. Бекенова, А. 

Иманғалиева, С. Ахметова/әзірл. Р.Ескендір]//Almaty aqshamy. - 2020. - 28 

қаңтар. - 6-7 б. 

Рақыш А. Заң мұғалімді мәртебелі тұлғаға айналдыра ала ма?: 

[мұғалімдер мәртебесі, жалақысы, жаңартылған оқулықтар кемшілігі, қазақ 

тілі пәні жайында]/А. Рақыш//Qazaqstan dauiri. - 2020. - 16 қаңтар. - 1,8 б.  

Серікқызы І. Мұғалім мәртебесін айқындап берді /І. Серікқызы//Almaty 

aqshamy. - 2020. - 25 қаңтар. - 10 б. 

Тәуелсіздікті тұғырландырған мақтаныштарымыз марапатталды: [Білім 

және ғылым министрі А. Аймағамбетов ұстаздарды марапаттауы] 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 17 желтоқсан. - 1-2 б. 

Шәріп А. Педагог заңы: пәрмен мен дәрмен: [педагог мәртебесі туралы 

заң Сенатта қаралып, Президентке жолдануы]/А. Шәріп//Aiqyn. - 2019. - 28 

желтоқсан. - 1,3 б. 

Шотбайқызы А. Сұрақ пен мұрат шайқасы. Жаңа заң педагог құқығын 

қаншалықты қорғайды?: [«Педагог мәртебесі туралы» заңның қолданысқа 

енгізілуіне орай]/А. Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan.- 2020.-13 қаңтар.- 1,8 б. 

Ысқақова Ұ. Мұғалім мәртебесін арттыруға мемлекет те мүдделі /Ұ. 

Ысқақова//Qazaq. - 2020. - 18 ақпан. - 6 б. 

 

Мектептің отбасымен және жұртшылықпен байланысы 

Исабекова А. Жасөспірімдер қылмысы талқыланды: [Алматы 

қаласындағы № 184 жалпа білім беретін мектептің 5-7 сынып оқушылары 

мен ата-аналарына құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында 

«Жасөспірімдердің жасаған қылмыстық әрекеттері үшін әкімшіліктің 
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құқықтық жауапкершілігі» тақырыбына жиналыс өткізуі]/А. 

Исабекова//Almaty aqshamy. - 2020. - 30 қаңтар. - 8 б. 

Қуандықова А. Мектеп пен отбасы ынтымақтастығының жасөспірімдер 

тәрбиесіндегі рөлі /А. Қуандықова//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 

2020. - № 1. - 41-43 б. 

 

Жалпы білім беретін мектептерді ұйымдастыру. Басқару. 

Экономика. Статистика 

Баймолдаева Т.М. Жалпы білім беретін мектепті басқарудың 

теориялық-әдіснамалық негіздері /Т. М. Баймолдаева//Вестник образования. - 

2019. - № 6. - 3-5 б. – жалғасы - басы;  № 5, 2014; № 5-6, 2015; №5-6, 2016; 

№5-6, 2017; № 1,5,6, 2018; № 1,3-5, 2019. 

Бірманова Қ. Білім беру мекемесінің басшысы және басқару мәдениеті / 

Қ. Бірманова//Мектеп директоры = Директор школы. - 2019. - № 5-6. - 3-6 б. 

Серікбаев Е. Мектептегі жүйелі басқарудың инновациялық 

технологиялары /Е. Серікбаев//Мектеп директоры = Директор школы. - 2019. 

- № 5-6. - 14-16 б. 

12 жылдық білім беру 

Әлжанова Д. Жаңартылған білім мазмұнындағы бастауыш сынып 

оқушыларының оқу жетістіктерін бағалау мәселесінің зерттелу жағдайы: [12 

жылдық білім беру жүйесінде]/Д. Әлжанова//Мұғалім шеберханасы = 

Мастерская учителя. - 2019. - № 3. - 3-4 б. 

 

Бастауыш мектеп 

Кобдикова Ж.У. Мультимедиялық технологияны бастауыш мектеп 

мұғалімдерінің қолдану мәселелері /Ж.У. Кобдикова//Шетел тілін оқыту 

әдістемесі = Методика обучения иностранному языку. - 2020. - № 1. - 24-28 б. 

Мұсабеков О. Бастауыш мектеп математикасындағы мәтіндік есептер / 

О. Мұсабеков//Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 2. - 11-13 б. 

Мырзағожин Қ.  Білім негізі бастауышта қаланады: [Қостанай 

қаласының бастауыш мектебі жайында]/Қ. Мырзағожин//Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 4 ақпан. - 8 б. 

Райысқызы А. Қаладағы әр мектеп көш бастаушы білім ордасы болуы 

керек: [Алматыдағы физика-математика бағытындағы НЗМ-де қала әкімінің 

орынбасары Е. Бабақұмаровтың төрағалығымен Қамқоршылық кеңестің 

отырысын өткізуі]/А. Райысқызы//Almaty aqshamy. - 2020. - 15 ақпан. - 3 б. 

 

Гимназия. Лицей. Арнаулы мектептер 

Айдарқызы А. Ауыл мен қала: білім сапасын қалай теңестіреміз?: [ауыл 

мен қала мектептері арасындағы білім беру сапасындағы алшақтық мәселесі] 

/А. Айдарқызы//Aiqyn. - 2020. - 22 қаңтар. - 1,4 б. 

Алдабергенова Г. Технология - болашақ оқу процесінің жобасы: 

[заманауи педагогикалық технологияларды қолдану, № 7 арнайы (түзету) 

мектебінің педагогтар ұжымы білім беру процесін жобалау жұмысын 
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жүргізуі]/Г. Алдабергенова, А. Махамбетова//Дефектология. - 2020. - № 1. - 

9-11 б. 

Асқарова М. Дұрыс бағыттағы оқу-тәрбие жұмысы - білім 

жетістіктерінің кепілі: [Арыс қаласындағы №11 Б. Момышұлы атындағы 

жалпы орта білім беретін мектебінің оқу-тәрбие, әдістемелік жұмыстары 

жайлы]/М. Асқарова//Сыныптағы тәрбие. - 2019. - № 5-6. - 3-4 б.; Мектеп 

директоры = Директор школы. - 2019. - № 5-6. - 12-14 б. 

Әбдірашұлы Б. «Халықты 20 жылдан бері алдап келе жатырсыңдар»: 

[Шымкент қаласында үш аусымды, төрт аусымды мектептердің жұмыс істеп 

жатқандығы жайлы]/Б. Әбдірашұлы//Жас Алаш. - 2020. - 21 қаңтар. - 5 б. 

Әлімжанов С. Мектептерде медициналық кабинеттер ашылуда / С. 

Әлімжанов//Aiqyn. - 2020. - 29 ақпан. - 5 б. 

Байәділ Б. Аралас мектептен қашан арыламыз?: [Ақмола облысы 

бойынша]/Б. Байәділ//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 6 қаңтар. - 5 б. 

Дайрбаева Р. Парасатты азамат тәрбиелеу ұстаздардың басты міндеті: 

[Алматы қаласының № 184 жалпы білім беретін мектепте «Жастар арасында 

құқық бұзушылық, нашақорлыққа қарсы иммунитет қалыптастыруда тәртіп 

бұзушылықтың алдын алу кеңесінің рөлі» атты дөңгелек үстелдің өткендігі] / 

Р. Дайрбаева, А. Әбілғазиева//Almaty aqshamy. - 2020. - 8 ақпан. - 11 б. 

Дәулетов Н. Бүгінгі талап жоғары: [мамандандырылған дарынды 

балалар мектебі жайында]/Н. Дәулетов//Қазақстан мұғалімі. - 2020. - 18 

қаңтар. - 3 б. 

Жанасыл А. Елордада оқушы көп, мектеп аз: [үш аусымды мектеп 

мәселесі]/А. Жанасыл//Aiqyn. - 2020. - 15 ақпан. - 5 б. 

Кушкинбаева Қ.Б. Назарбаев зияткерлік мектептерінде оқушылардың 

оқу жетістіктерін бағалау жүйесін енгізу үдерісі /Қ. Б. Кушкинбаева//Мұғалім 

шеберханасы = Мастерская учителя. - 2019. - № 3. - 6-7 б. 

Күнғожин А. Жазда өтетін конкурсқа мұғалімдерді қатысуға 

шақырамыз: [Республикалық физика-математика мектебінің директорымен 

сұхбат/әңг. С.Жұмабаев]/А. Күнғожин//Almaty aqshamy.- 2020.- 6 ақпан. - 7 б. 

Қасқиұлы Е. Жасөспірімдер шығармашылығы: [Павлодар қаласының 

№ 1 балалар көркемсурет мектебінің түлектерінің бейнелеу өнеріндегі 

шығармашылығы мен жетістіктері жайлы]/Е. Қасқиұлы//Қазақстан мұғалімі. 

- 2020. - 18 қаңтар. - 7 б. 

Қожабекова Г. «Адалдық дүкені» - абзалдық әліппесі: [Алматы 

қаласындағы № 57 жалпы білім беретін мектепте «Парасаттылық мектебінің» 

жұмысы жүйелі түрде жүргізілуде, «Адалдық дүкені» жобасы оқушылар 

арасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы жоғары сана мен мәдениетті 

дамыту, парасаттылыққа тәрбиелеуде]/Г. Қожабекова//Almaty aqshamy. - 

2020. - 28 қаңтар. - 9 б. 

Қуанбайқызы І.-М.  «Басты бағдар - білім берудегі әлемдік озық 

тәжірибені ұлттық педагогикамен ұштастыра білу»: [Нұр-Сұлтан 

қаласындағы «Intellect Hrimary School» ЖШС-ның басшысымен сұхбат/әңг. 

Т.Есдәулет]/ І.-М.Қуанбайқызы//Qazaqstan dauiri. - 2020. - 27 ақпан. - 12 б. 
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Құсайынова Б. Құқық бұзушылықтың алдын алу - басты міндет: 

[Алматы қаласының № 164 жалпы білім беретін мектебінде құқық 

бұзушылықтың алдын алу мақсатында атқарып жатқан іс-шаралары жайлы] / 

Б. Құсайынова//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 28 қаңтар. - 18 б. 

Мұхамеди А. Жас өрт сөндірушілер мектебі қалыптасты: [Алматы 

облысы Іле ауданы Өтеген батыр кентіндегі № 7 орта мектебінде «Жас өрт 

сөндіруші» кадет сыныбы бар]/А. Мұхамеди//Заң газеті.-2020.- 21 ақпан.- 7 б. 

«NISMATH»: Қызылордадағы НЗМ мұғалімі Мұхтар Бегайдаров қазақ 

тілді математика сайтын жасап шығарды//Қала &мен Дала. - 2020. - 7 ақпан. - 

15 б. 

Окасов К.Б. «Жас Ұлан» ерлер лицейі: 25 жыл Отанға қызмет ету 

жолында /К. Б. Окасов//Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = 

Справочник руководителя образовательного учреждения.- 2020.- № 2. - 5-8 б. 

Смаилов А.А. Білім беру процесіне құзыретті тәсіл енгізу жолы: [білім 

алушылардың функционалдық сауаттылығын, педагогикалық 

функционалдық біліктілігін арттыру және білім беру мазмұнын жаңарту 

жағдайында «Жас Ұлан» ерлер лицейінің білім беру процесіне құзыретті 

тәсілін енгізу]/А. А. Смаилов//Білім беру мекемесі басшыларының 

анықтамалығы = Справочник руководителя образовательного учреждения. - 

2020. - № 2. - 13-15 б. 

Танабаева Г. Білім сапасы - ұстаз ізденісінде: [Түркістан облысы, 

Жетісай ауданы, Мырзашоқы ауылындағы І.Жансүгіров атындағы № 30 

жалпы орта мектебі жайында]/Г. Танабаева//Мектеп директоры = Директор 

школы. - 2019. - № 5-6. - 25-27 б. 

Тастанова Н.Т. Ұландарды тез бейімдеу үшін психолог қандай жұмыс 

түрлерін таңдайды: «Жас Ұлан» ерлер лицейі]/Н. Т. Тастанова, Г. Ж. 

Балпашова//Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = 

Справочник руководителя образовательного учреждения. - 2020. - № 2. - 45-

47 б. 

Торыбаева Г. Үш тілде білім беруді ілгерілету - жарқын болашақтың 

кепілі: [Алматы қаласындағы № 180 жалпы білім беретін мектепте 2019-2020 

оқу жылының оқу - әдістемелік жұмыс жоспарына сәйкес «Үш тілде білім 

беруді ілгерілету - жарқын болашақтың кепілі» атты коучинг өткізуі]/Г. 

Торыбаева//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 4 ақпан. - 18 б. 

Төлеуова А. Жетекші мектеп - инновациялық өзгерістердің тиімділігін 

арттырудың кепілі: [Ж.Мыңбаев атындағы мектеп-гимназиясы жетекші 

мектеп ретінде құрылғаны жайлы]/А. Төлеуова//Қазақ тілі және әдебиеті: 

әдістеме. - 2019. - № 9-10. - 10-11 б. 

 

Ауыл мектебі 

Ахмалиева К.Ы. Бірлігі жарасқан Лабай мектебі: [Атырау облысы, 

Құрманғазы ауданы Лабай жалпы орта мектебі жайында]/К. Ы. Ахмалиева 

//Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 3. - 5-8 б. 
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Бықай Ф. Қазақ тілінде оқымаса, не үшін мектеп салдық: [Павлодар 

облысы, Кенжекөл ауылында қазақ мектебінің ашылуы, бірақ ауыл 

балаларының тең жартысы орыс мектебінде білім алуы]/Ф. Бықай 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 10 ақпан. - 8 б. 

Есаман Х. Апатты мектептерге мән берілсе...[Жамбыл облысының 

апатты ауыл мектептерінің мәселесі]/Х. Есаман//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 4 

ақпан. - 8 б. 

Мұқаметқали Қ. Ауыл мектебі апатты жағдайда тұр: [Алматы облысы 

Сарқан ауданының Екіаша ауылындағы мектептің жағдайы]/Қ. 

Мұқаметқали//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 7 ақпан. - 8 б. 

Тілегенұлы Н. Алшақтықты азайтудың ауқымды амалы: [ауыл 

мектебінің ахуалы]/Н. Тілегенұлы//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 

10 наурыз. - 3 б. 

Шотбайқызы А. Ауыл мен қала мектептері арасындағы алшақтық 

азаймай тұр /А. Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 10 ақпан. - 8 б. 

 

Шағын кешенді мектеп 

Зейнелова А.Е. ШЖМ-гі білім сапасын арттыру: әдістемелік қызметтің 

жылдық жұмыс жоспары /А. Е. Зейнелова//Білім беру ұйымының әдіскері = 

Методист организации образования. - 2020. - № 3. - 8-12 б. 

Ильясова А.Ш. ШЖМ біріктірілген сыныптарында білім беру үдерісін 

тиімді ұйымдастырудағы бастауыш сынып мұғалімінің қызметі /А. Ш. 

Ильясова//Открытая школа. - 2019. - № 10. - 21-23 б. 

 

Балалар үйі. Балаларды қорғау қоры 

Аймахан Қ. Бала асырап алу жөніндегі ұлттық агенттік құрылады /Қ. 

Аймахан//Almaty aqshamy. - 2020. - 9 қаңтар. - 6 б. 

Байсақал Н. Балалар үйінде жетім балалар азайып келеді: [Алматы 

қаласындағы № 1 Балалар үйі, Жанұя мамандандырылған кешенінде 

жасөспірімдердің тәрбие алып жатқандығы, патронаттық тәрбие мен бала 

асырап алушылар жайында]/Н. Байсақал//Almaty aqshamy. - 2020. - 9 қаңтар. - 

4 б. 

Жұмабайқызы Г. Балалар үйі болмайды: [Алматы қаласындағы № 1 

Балалар үйінің 2019 жылдың тамыз айында жабылуы]/Г. Жұмабайқызы 

//Aiqyn. - 2020. - 14 ақпан. - 7 б. 

Сәйкенов Ф. Аялы алақан. Мемлекет қамқорлығының Қарағанды 

облысындағы екі мысалы: [Теміртаудағы балалар ауылы жайында] /Ф. 

Сәйкенов//Qazaq. - 2020. - 25 ақпан. - 9 б. 

Селеубайұлы С. Бала асырап алудың стратегиясы керек: [Білім және 

ғылы министрлігінің деректері бойынша ата-ана қамқорлығынсыз қалған 

жетім балаларға қамқорлық көрсететін 167 мекеменің жұмыс істейтіні 

жайында]/С. Селеубайұлы//Aiqyn. - 2020. - 18 қаңтар. - 4 б. 
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Мектеп-интернат 

Есжанова Б.Т. Интернатта оқыту жағдайында CLIL әдісін іске асыру 

жолдары /Б.Т. Есжанова, Л.Б. Машрапова, Б.К. Конакбаева//Білім беру 

мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2020. - № 2. - 19-23 б. 

Ескендір Р.  «Аяланың» аялы алақаны: [Алматыдағы №10 мектеп-

интернатында шеберхананың ашылуы]/Р. Ескендір//Almaty aqshamy. - 2020. - 

25 ақпан. - 8 б. 

Құттымұратұлы Қ. Жаңа спорт мектебі ашылды: [Орал қаласында 

Деркүл кентінде спорт саласындағы дарынды балаларға арналған мектеп-

интернаттың ашылуы]/Қ. Құттымұратұлы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 21 

қаңтар. - 11 б. 

Маратова Д. Жұбанов өнер мектебінде оқу үшін ...: [А.Жұбанов 

атындағы дарынды балаларға арналған республикалық мамандандырылған 

музыка мектеп-интернаты жайлы]/Д. Маратова//Ұлан. - 2020. - 4 ақпан. - 1, 4-

5 б. 

Маратова Д. Ағаш ойып, тігін тігуді үйренеді: [Алматы қаласындағы № 

10 мектеп-интернат оқушылары Көркем еңбек сабағында тігін тігіп, ағаш 

бұйымдарын жасауды үйренуі]/Д. Маратова//Ұлан . - 2020. - 25 ақпан. - 3 б. 

 

Мектепте пән сабақтарын оқыту әдісі 

Әлімбекова Г.Б. Мектепте физика пәнін химия пәнімен пәнаралық 

байланыста оқытудың ерекшеліктері /Г.Б. Әлімбекова, Т. Абдрахманова 

//Қазақстан мектебіндегі директор = Директор казахстанской школы. - 2019. - 

№ 6. - 11-14 б. 

Каржикова Д.С. Көптілділік білім беру процесінде: [шетел тілін, қазақ 

тілін, орыс тілін оқыту әдістері]/Д.С. Каржикова, Н.Н. Зеленская, Д.Н. 

Дюсекенев//Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = 

Справочник руководителя образовательного учреждения. - 2020. - № 2. - 24-

27 б. 

Максимова М.Э. Пән мен тілді кіріктіріп оқытудағы мақсатымыз: [үш 

тұғырлы тіл, кіріктірілген оқу бағдарлама, жаратылыстану бағытындағы 

пәндер жайында]/М. Э. Максимова//Сандар арқылы әлемді тану 

(информатика, математика, физика) = Познание мира в цифрах 

(информатика, математика, физика). - 2019. - № 6. - 12-13 б. 

Мешелова Р.Ж. Ашық сабақты қалай өткіземіз: сәттіліктің сегіз өлшем 

шарты /Р.Ж. Мешелова//Білім беру ұйымының әдіскері = Методист 

организации образования. - 2020. - № 1. - 8-13 б. 

Мырзаханқызы Д. Үш тілде меңгеру - заман талабы. № 110 мектеп-

гимназияда химия, физика, информатика пәндері ағылшын тілінде 

оқытылады: [Алматы қаласы]/Д. Мырзаханқызы//Almaty aqshamy. - 2020. - 4 

ақпан. - 8 б. 
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Қазақ тілі 

Баядилова Г.  «Латын графикасына негізделген қазақ әліпбиі» атты 

факультативтік сабақты тиімді жоспарлау /Г. Баядилова//Қазақ тілі мен 

әдебиеті орта мектепте. - 2019. - № 6. - 8-11 б. 

Беркутова Г. Оқушылардың ауызекі сөйлеу тілін дамыту: [қазақ тілі 

сабағында тіл үйрету мен дамыту]/Г. Беркутова//Открытая школа. - 2019. - № 

10. - 34-35 б. 

Бисеева Н.П. Қазақ тілі сабағында тыңдалым дағдысын қалыптастыруға 

бағытталған әдіс-тәсілдер /Н.П. Бисеева//Колледж: кәсіби білім беру = 

Колледж: профессиональное обучение. - 2019. - № 12. - 6-9 б. 

Досмұрзаева А.   Ф.Оразбаеваның білім беру инновациясы: [әдіскер-

ұстаз Ф. Оразбаеваның қазақ тілін мемлекеттік тіл ретіндегі оқыту мәселесі, 6 

деңгейден тұратын кешенді оқулыққа инновациялық беру тұрғысынан жан-

жақты сараптама жасауы]/А. Досмұрзаева//Қазақстан мектебі. - 2019. - № 12. 

- 7-11 б. 

Есепбай Ж.  Қазақ тілін коммуникативтік тұрғыдан оқыту /Ж. Есепбай, 

А.Ш. Құлмағамбетова, Ж.Ж. Аубакирова//12 жылдық білім беру = 12 летнее 

образование. - 2019. - № 4. - 25-32 б. 

Кистаубаева Л.К. Заманауи білім беру жүйесіндегі жаңа технологиялар: 

[жаңартылған білім беру бағдарламасында қазақ тілі пәнінің берілуі]/Л.К. 

Кистаубаева, Г.О. Байсултанова//Оқу - инновациялық технологиялар = 

Учебно - инновационные технологии.- 2019. - № 6. - 11-13 б.  

Кулмагамбетова А.Ш. Қазақ тілі сабағында оқушылардың тыңдалым 

дағдыларын қалыптастыру жолдары /А. Ш. Кулмагамбетова//Қазақ тілі және 

әдебиеті: әдістеме. - 2020. - № 1-2. - 5-6 б. 

Қайыров Н. Сатылай кешенді талдау технологиясы арқылы 

функционалды сауаттылықты жүзеге асырудағы мұғалімдердің іс-тәжірибесі: 

[қазақ тілі сабағын оқытудың тиімді жолдары]/Н. Қайыров, Н. Оразахынова 

//Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и литература в 

русской школе. - 2020. - № 1. - 83-92 б. 

Мұсаева Г. Оқулық құрылымы мен мазмұны: [қазақ тілін шеті тілі 

ретінде оқыту]/Г. Мұсаева//Қазақ тілі және әдебиеті: әдістеме. - 2019. - № 9-

10. - 44-46 б. 

 

Қазақ тілі орыс мектептерінде 

Ауғанбаева А. Орыс тілді мектептердегі «қазақ тілі және әдебиеті» 10-

сынып. 6-тарау. Ұлттық дүниетаным және мерекелер /А. Ауғанбаева 

//Қазақ тілі және әдебиеті: әдістеме. - 2019. - № 9-10. - 54-64 б. 

Бекбаева Г.Д.  М. Мақатаев шығармаларын сын тұрғысынан ойлау 

технологиясы арқылы оқыту әдістері: [орыс мектептерінде қазақ тілін оқыту] 

/Г. Д. Бекбаева//Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 

2019. - № 4. - 112-117 б. 
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Мананбай Г.А. Қазақ тілін орыс сыныптарында оқытудағы тыңдалым 

дағдысын дамытудағы тиімді әдістер /Г. А. Мананбай//Қазақ тілі және 

әдебиеті: әдістеме. - 2019. - № 9-10. - 12-16 б. 

Төлеу М. Орыс мектебіндегі қазақ тілі: [мектептердегі қазақ тілінің 

оқытылуы] /М. Төлеу//Aiqyn. - 2020. - 15 ақпан. - 5 б. 

Утешова А.Т. Тыңдалым - сөйлеу әрекетінің құрамдас бөлігі: [қазақ 

тілін екінші тіл ретінде орыс мектептерінде тыңдалым мен айтылым 

тапсырмалары арқылы тілдік дағдыны қалыптастыру]/А. Т. Утешова//Қазақ 

тілі және әдебиеті: әдістеме. - 2019. - № 9-10. - 17-20 б. 

 

Шетел тілі 

Абдыкадырова Г. Шетел тілін оқытуда бейнематериалдың алатын рөлі 

/Г. Абдыкадырова//Қазақстан мектебі. - 2019. - № 12. - 12-14 б. 

Арғынбаева К.Б. Ағылшын тілін оқытуда жаңа әдіс-тәсілдерді 

пайдалану /К. Б. Арғынбаева//Ағылшын тілі бастауышта = Английский язык 

в начальной школе. - 2019. - № 3. -12-14 б. 

Каримова А.З. Ортаңғы сынып оқушылардың сөйлеу дағдысын 

қалыптастыруда интернет көздерін қолдану: [ағылшын тілі сабағында]/А. З. 

Каримова//Ағылшын тілі бастауышта = Английский язык в начальной школе. 

- 2019. - № 4. - 6-8 б. 

Керімбекова Т.С. Ағылшын тілі сабағында жоба технологиясын 

қолданудың тиімділігі /Т. С. Керімбекова//Шетел тілін оқыту әдістемесі = 

Методика обучения иностранному языку. - 2019. - № 6. - 21-23 б. 

Қуаналиева М.А. Шет тілін оқытуда кездесетін қиыншылықтардың 

этнопсихологиялық ерекшеліктері /М. А. Қуаналиева//Ағылшын тілі 

бастауышта = Английский язык в начальной школе. - 2019. - № 4. - 8-10 б. 

Кусманова А. Ағылшын тілін оқытуда ойын элементтерін қолданудың 

ерекшеліктері мен тиімділігі /А. Кусманова//Мектептегі сыныптан тыс 

жұмыстар. - 2020. - № 2. - 39-42 б. 

Мияссарова А. Жаңартылған білім беру мазмұны аясында ағылшын 

тілін оқытудың ерекшеліктері /А. Мияссарова//Мектеп - 45 минут. - 2019. - № 

11. - 2-3 б. 

Мырзагалиева С.С. Ағылшын тілі сабағында ойын технологиясын 

пайдалану /С.С. Мырзагалиева//Ағылшын тілі бастауышта = Английский 

язык в начальной школе. - 2019. - № 4. - 13-15 б. 

Мырзагалиев С.С. Білім сапасын арттыру мақсатында ойын 

технологиясын пайдалану арқылы оқушы құзіреттілігін дамыту: [ағылшын 

тілін оқыту]/С. С. Мырзагалиев//Ағылшын тілі бастауышта = Английский 

язык в начальной школе. - 2019. - № 5-6. - 13-15 б. 

Ниязова З. Шетел тілін оқытуда мақал - мәтелдер арқылы 

мәдениетаралық құзыреттілікті дамыту /З. Ниязова//Ағылшын тілі 

бастауышта = Английский язык в начальной школе. - 2019. - № 5-6. - 17-20 б. 

Оразбаева А.С.Ағылшын тілі сабағында мифтік материалдар қолдану 

арқылы оқушылардың танымдық дағдысын қалыптастыру /А. С. Оразбаева 
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//Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері = Иностранные языки в школах 

Казахстана. - 2020. - № 1. - 25-30 б. 

Сабыржанова Г.Е. Ағылшын тілі сабағында рефлексия түрлерін 

қолдану /Г. Е. Сабыржанова//Ағылшын тілі бастауышта = Английский язык в 

начальной школе. - 2019. - № 4. - 2-5 б. 

Сайдахметова Л.Т. Шет тілін оқыту үрдісінде оқушылардың өз бетінше 

білім алуын бағалау /Л.Т. Сайдахметова, А.Е. Молдагалиева 

//Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері = Иностранные языки в школах 

Казахстана. - 2020. - № 1. - 36-39 б. 

Сақтағанова К.К. Шетел тілін үйрету үдерісінде мультимедиялық 

құралдарды қолдану /К.К. Сақтағанова//Вестник образования. - 2019. - № 6. - 

18-20 б. 

Сүлеймен Г.М. Ағылшын тілін оқытуда оқушылардың жазу 

сауаттылығын қалыптастыру /Г.М. Сүлеймен//Қазақстан мектептеріндегі 

шетел тілдері = Иностранные языки в школах Казахстана. - 2019. - № 6. - 13-

17 б. 

Таубаева Ш.Т. Ағылшын тілін тереңдетіп оқитын оқушыларды жазуға 

үйрету жолдары /Ш.Т. Таубаева//Шетел тілін оқыту әдістемесі = Методика 

обучения иностранному языку. - 2019. - № 6. - 42-44 б. 

Үсейн Р.А. Ағылшын тілін оқытуда озық, жаңартылған 

технологияларды қолдану /Р.А. Үсейн//Шетел тілін оқыту әдістемесі = 

Методика обучения иностранному языку. - 2019. - № 6. - 34-36 б. 

Шегебаева Б.М. Ағылшын тілін оқытуда ойын әрекетін пайдаланудың 

рөлі: [12 жылдық білім беру жағдайында ағылшын тілін оқыту]/Б. М. 

Шегебаева//Ағылшын тілі бастауышта = Английский язык в начальной 

школе. - 2019. - № 5-6. - 7-8 б. 

 

Қазақ әдебиеті. Ана тілі 

Абдирова Ж.Б. С. Мұқановтың «Сұлушаш» поэмасындағы Сұлушаш 

образы. Оқытудың қазақ тілінде жүргізілетін мектептердің 11- сыныбына 

арналған сабақ жоспары үлгісі /Ж. Б. Абдирова//Қазақ тілі және әдебиеті: 

әдістеме. - 2019. - № 9-10. - 39-40 б. 

Бекмуратова А.С. Абайдың қара сөздерін оқытудың инновациялық 

әдіс-тәсілдері: [қазақ әдебиеті сабағында 6 -сынып оқушыларына Абайдың 

қара сөздерін оқытуда инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдану]/А. С. 

Бекмуратова//Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2019. - № 12. - 64-70 б.  

Есенғалиқызы Д. Жаңартылған білім мазмұнындағы лирикалық 

шығармаларды оқытудың мәні мен маңызы: [әдебиет сабағында лирикалық 

шығармаларды оқыту]/Д. Есенғалиқызы, Г.Е. Есіркепова//Қазақ тілі мен 

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

2020. - № 1. - 60-71 б. 

Жарқын Ә. Тарихи романдарды оқыту технологиясы: [қазақ әдебиетін 

тереңдете оқыту]/Ә. Жарқын//Қазақ тілі мен әдебиеті орта мектепте. - 2019. - 

№ 6. - 6-7 б. 
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Жұмақаева Б.  Жүйесіз түзілім, қисынсыз бағдарлама («Қазақ әдебиеті» 

пәні жаңартылған мазмұнда оқыту бағдарламасы жөнінде) /Б. 

Жұмақаева//Қазақ әдебиеті. - 2020. - 28 ақпан. - 20-21 б. 

Меңдібаева С.А. Шығармадағы эпизодтың маңызы және оқыту әдістері: 

[қазақ әдебиеті бойынша оқыту әдісі]/С.А. Меңдібаева, Қ.Е. Қасымова//Қазақ 

тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и литература в русской 

школе. - 2020.- № 1. - 14-21 б.; Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2020. - № 1.- 14-22 б. 

Мокроусова А.Б. Жаңартылған бағдарлама бойынша қазақ тілі мен 

әдебиетін дамыта оқыту мәселелері /А.Б. Мокроусова//Электрондық мектеп = 

Электронная школа. - 2019. - № 6. - 12-13 б. 

Нурсеитова А. Жаңартылған білім беру негізінде әдебиет пәнінен 

оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту жолдары /А. Нурсеитова 
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Президент Қ.Тоқаев: «...Бетін қақпа, белін бу!» деп жас шенеуніктерге 

батасын берді: [жас кадр резервін жасақтау туралы] 

//Qazaqstan dauiri. - 2020. - 23 қаңтар. - 1,3 б. 

Самрат Ж. Алтын Орда - алтын тамырымыз: [М. Қозыбаев атындағы 

мемлекеттік университеті мен Павлодар мемлекеттік педагогикалық 

университетінің «Margulan centre» орталығының бірлескен экспедициясының 

жұмысы жайлы]/Ж. Самрат//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 5 қаңтар. - 7 б. 

Сатпаева А. Стратегия - қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты: 

[Қазақ ұлттық аграрлық университетінің агробизнеске қажетті мамандарды 

дайындау жайында]/А. Сатпаева, М. Төленді, Р. Байзакова//Заң. - 2020. - № 2. 

- 24-26 б. 

Студенттерді өзін-өзі құрметтеуге, адамгершілікке тәрбиелеу 

аспектілері /Ж.Ж. Чунетова және т. б.//Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 

1. - 26-30 б. 

Сыманқұлова Ж. Оқытушының инновациялық қызметі және 

педагогикалық құзыретті жолдары: [ЖОО-дағы педагогикалық білім]/Ж. 

Сыманқұлова//Қазақ тарихы. - 2020. - № 2. - 65-68 б. 

Тыныбеков С. Біртұтас жүйе әзірлеуге қажетті әлеует бар: [әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-де «Медиацияны дамыту орталығы» РҚБ сарапшы-

медиатор студенттер мен магистранттар үшін семинар - тренинг өткізуі]/С. 

Тыныбеков, С. Асанова//Заң газеті. - 2020. - 7 қаңтар. - 4 б. 

Халым Б. Интербелсенді оқыту арқылы студенттердің жобалау 

құзыреттілігін қалыптастыру - заманауи тәсілдердің бірі /Б. Халым 

//Шетел тілін оқыту әдістемесі = Методика обучения иностранному языку. - 

2020. - № 1. - 39-42 б. 

Чайзаданова Г.  Білім беру жүйесіне сапалы мамандар дайындығын 

анықтаудың мәселелері /Г. Чайзаданова//Қазақстан мектептеріндегі шетел 

тілдері = Иностранные языки в школах Казахстана. - 2020. - № 1. - 17-21 б. 

Чунетова Ж. Үштілділік бағдарламалары бойынша бәсекеге қабілетті 

генетик мамандарды даярлау: [ЖОО-да «Генетик» мамандарын дайындау, 

үштілділік курстарды оқыту]/Ж. Чунетова, Б. Жұмабаева//Aqiqat. - 2020. - № 

1. - 107-110 б. 

Шотбайқызы А. Жоғары оқу орындарының рейтингі қалай жүргізіледі? 

/А. Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 21 ақпан. - 1,7 б. 

Ыдырысұлы Ә. Отанымның бір кірпіші болып қалансам арманым жоқ: 

[Президенттік кадр резервінің мүшесі ретінде әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
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нің Биомедицина ғылыми - зерттеу орталығының директорлығына 

тағайындалуы жайлы]/Ә. Ыдырысұлы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 29 қаңтар. 

- 5 б. 

 

Жастар жылы 

 Балықбаев Т. Студенттер мемлекет қамқорлығына риза: [Абай 

атындағы ҚазҰПУ-і студенттері «Жастар жылы» форумындағы білім, 

мәдениет пен руханият салаларындағы тың бастамаларын мемлекет 

тарапынан қолдау туралы тұжырымды ойларымен бөлісуі]/Т. 

Балықбаев//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 17 желтоқсан. - 8 б. 

Есентаева А.  Жастарды әлеуметтендірудегі сенімділік пен тәрбие /А. 

Есентаева//Электрондық мектеп = Электронная школа. - 2019. - № 5. - 2-4 б. 

        Жастар жылы: дерек пен дәйек: [Жастар жылына орай дайындалған 

Жол картасында жастарды қолжетімді баспанамен, жұмыспен қамту, білім 

беру т.с.с. шаралардың орындалуына көз жіберу жайлы/дайынд. 

С.Ғалымжанқызы]//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 16 қаңтар. - 7 б. 

Қасым-Жомарт Тоқаев: Білім мен білік менмендіктен биік тұруы тиіс: 

[ҚР Президенті Қ.-Ж.Тоқаев Ақордаға арнайы 300 жасты шақырып, 

Президенттік кадр резервінің мүшелерімен кездесуі]//Almaty aqshamy. - 2020. 

- 16 қаңтар. - 1 б. 

Қыдырбекұлы Ұ. Ел болашағы жастар: [жастардың қоғамдағы орны 

мен рөлі, тәрбиесі туралы]/Ұ. Қыдырбекұлы, Т. Байымбетова 

//Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. - 2020. - № 1. - 4-6 б. 

Лепесова А. Мемлекеттік басқарудың жаңа моделі:[ҚР Президенті Қ.-

Ж.Тоқаев Ақордаға арнайы 300 жасты шақырып, Президенттік кадр 

резервіне жастарды іріктеу жұмысы жүргізілетіндігі жайында]/А. Лепесова 

//Түркістан. - 2020. - 16 қаңтар. - 1-2 б. 

Мәсімханұлы Д.  Сөз түзелді, жас буын, сен де түзел немесе Президент 

Қ. Тоқаевтың жастар саясаты туралы /Д. Мәсімханұлы//Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 12 ақпан. - 6 б. 

     Мемлекеттік басқарудың жаңа үлгісі керек: [ҚР Президенті Қ.-

Ж.Тоқаев Ақордада Президенттік жастар кадр резервінің мүшелерімен 

кездесуі]//Aiqyn. - 2020. - 17 қаңтар. - 1-2 б. 

Өтемұрат О. Жастар ел дамуының жаңа кезеңіне дайы болуы тиіс: [ҚР 

Президенті Қ.-Ж.Тоқаев Ақордаға арнайы 300 жасты шақырып, Президенттік 

кадр резервіне жастарды іріктеу жұмысы жүргізілетіні жайында]/О. 

Өтемұрат//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 16 қаңтар. - 1-2 б. 

 

Волонтерлер жылы 

Алматыда Волонтерлар үйі ашылады: [Алматы қаласының әкімі қала 

волонтерлер ұйымыдарының өкілдерімен кездесуі]//Almaty aqshamy. - 2020. - 

13 ақпан. - 2 б. 
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Асанкелдіұлы А. Волонтерлік - халықтың шынайы болмысы: [елордада 

«Birgemiz» республикалық фронт-кеңесінің ресми ашылуы]/А. 

Асанкелдіұлы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 13 ақпан. - 1-2 б. 

Байұзақов А. Еріктілер - патриоттар!: [қазақстандағы волонтерлер 

жайында]/А. Байұзақов//Ana tili. - 2020. - 30 қаңтар - 5 ақпан. - 2 б. 

Бекқайыр Н. «Еріктілер ерекше мәртебеге лайық»: [әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-і жастар комитетінің төрағасымен 

сұхбат/әңг.Н.Бақтығалиев]/Н. Бекқайыр//Заң газеті. - 2020. - 7 ақпан. - 4 б. 

Волонтерлық - жаңа заман талабы: [Алматы қаласында 2015 жылы 

құрылған «Мейірімділер клубы» мүшелерімен сұхбат/әңг. Ә.А. 

Сапарова]//Өзін-өзі тану KZ = Самопознание KZ.- 2019. - № 12. - 69-70 б. 

Ғалымжанқызы С. Елорда жастары Волонтер жылына дайын: 

[елордалық волонтерлер Жастар сарайында бас қосты]/С. 

Ғалымжанқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 5 ақпан. - 4 б. 

 Еріктілер елге қызмет етеді: [волонтерлер жылы шеңберінде 

Талдықорғанда облыс еріктілерінің 1-ші форумын өткізуі] 

//Заң газеті. - 2020. - 17 қаңтар. - 3 б. 

Еріктілік - береке - бірлік бастауы: [елордада «Birgemiz» 

республикалық фронт-кеңесінің ресми ашылуына ҚР Президенті Қ.-Ж. 

Тоқаев қатысып, сөз сөйледі]//Aiqyn. - 2020. - 14 ақпан. - 1-2 б. 

Ескендір Р. Еріктілер Алматы зообағында болды: [Қазақ ұлттық 

аграрлық университетінің жастары белсенді атсалысуда]/Р. Ескендір//Almaty 

aqshamy. - 2020. - 1 ақпан. - 10 б. 

Есмұханова Э. Волонтерлерлік негізі - шын ниет, шынайы амалдар: 

[«Астана жастары» Жастар ресурстық орталығының еріктілер қозғалысын 

дамыту бөлімінің жетекшісімен сұхбат/әңг. А. Жолдасбекқызы]/Э. 

Есмұханова//Түркістан. - 2020. - 23 қаңтар. - 8 б. 

Жиғанбаева М. «Адал ұрпақ» еріктілер клубы: [Алматы қаласындағы Б. 

Момышұлы атындағы № 131 мектеп-лицейінің клубы жайлы]/М. 

Жиғанбаева//Almaty aqshamy. - 2020. - 13 ақпан. - 27 б. 

Иманбекқызы Қ. Ізгілік елшісі. Алматыда еріктілердің республикалық 

съезі өтті /Қ. Иманбекқызы//Almaty aqshamy. - 2020. - 25 ақпан. - 2 б. 

Исәділ А.  ҚазҰАУ «Еріктілер орталығы» ашылды /А. Исәділ//Almaty 

aqshamy. - 2020. - 8 ақпан. - 10 б. 

ҚазҰАУ-де «Еріктілер орталығы» ашылды//Қала &мен Дала. - 2020. - 7 

ақпан. - 2 б. 

Қайырымдылық қазақты ұлт ретінде сақтап қалды. Елордадағы 

еріктілер жиынында Қ.-Ж.Тоқаев айтқан 4 тезис: [елордада «Birgemiz» 

республикалық фронт-кеңесінің ресми ашылуына ҚР Президенті Қ.-

Ж.Тоқаевтың қатысуы]//Қала &мен Дала. - 2020. - 14 ақпан. - 3 б. 

Қасым-Жомарт Тоқаев: Қазақстан волонтерлікті дамытудың жаңа 

кезеңіне қадам басты: [елордада «Birgemiz» республикалық фронт-кеңесінің 

ресми ашылуы]//Almaty aqshamy. - 2020. - 13 ақпан. - 2 б. 
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Мұратқали Ж.  Экологиялық сананы өзгерту керек: [экология 

белсенділерінің 1-ші республикалық құрылтайында волонтерлер қоршаған 

ортаны қорғау үшін түрлі жобаларға қатысуды ұйғаруы]/Ж. Мұратқали 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 6 ақпан. - 11 б. 

Ойылханова В.  Еріктілер қайырымдылыққа даяр: [Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия ҰУ -тінде Волонтер жылына орай ENU Voluteers атты 

шараның өтуі]/В. Ойылханова//Aiqyn. - 2020. - 29 қаңтар. - 8 б. 

Оралова А. Ерікті болу - қайырымды іс /А. Оралова//Қала &мен Дала. - 

2020. - 28 ақпан. - 10 б. 

Самрат Ж. Волонтерлік қозғалыс қолдау табуда: [Солтүстік Қазақстан 

облысының Қазақстан халқы Ассамблеясында волонтерлер орталығының 

ашылуы] /Ж. Самрат//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 22 қаңтар. - 5 б. 

Сәбитова А. «Ізгілік елшісі» волонтерлік жобасы ізгі амалдарға бастап 

жүр: [Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы Сорбонна-Қазақстан 

институтының директорымен сұхбат/әңг. А. Лепесова]/ 

А.Сәбитова//Түркістан. - 2020. - 16 қаңтар. - 1-2 б. 

 

«Болашақ» бағдарламасы 

Жұмабаев С.  «Болашақпен» кеткендерді елге қалай әкелеміз?: 

[«Болашақ» стипендиясымен оқып, шетелде қалған жастар жайында]/С. 

Жұмабаев//Almaty aqshamy. - 2020. - 5 наурыз. - 6-7 б. 

Сәйкенова Ф.  Келешек қамы: [26 жылда мемлекет 14 мыңдай 

қазақстандықты Оксфорд, Кембридж сияқты әлемнің ең үздік 

университетінде тегін оқытты, «Болашақ» бағдарламасының маңыздылығы, 

жетістігі жайында]/Ф. Сәйкенова//Qazaq. - 2020. - 4 ақпан. - 10 б. 

Тұрсынқожа Г. «Болашақтың» жастары шетелден неге оралмады?: 

[«Болашақ» бағдарламасымен оқу бітірген жастар мәселесі]/Г. Тұрсынқожа 

//Qazaqstan dauiri. - 2020. - 16 қаңтар. - 1,7 б. 

 

Педагогиканың мамандандырылған салалары. Кәсіби педагогика. 

Салыстырмалы педагогика. Этнопедагогика. Әлеуметтік педагогика 

Жалғасбекқызы Г. Әлеуметтік педагогтің мектептегі іс-әрекеті /Г. 

Жалғасбекқызы//Өзін-өзі тану KZ = Самопознание KZ.- 2019. - № 12.-23-24 б. 

Жәлелов Ө. Педагогикалық және әлеуметтік пәндерді оқытудың кейбір 

мәселелері /Ө. Жәлелов//Aqiqat. - 2019. - № 12. - 8-11 б. 

Советхан Ж. Әлеуметтік педагогтың мектепке дейінгі балаларды жаңа 

ортаға бейімдеу жұмысы жайлы /Ж. Советхан//Мектептегі психология = 

Психология в школе. - 2020. - № 1. - 4-8 б. 

Ширинбаева Г.К.  Әлеуметтік педагогтің жалпыадамзаттық 

құндылықтар тәжірибесінде жеткіншектің қылмыстық іс-әрекетін алдын алу 

жұмысы /Г.К. Ширинбаева, М. Ахмеджан//Әлеуметтік педагогика және өзін-

өзі тану = Социальная педагогика и самопознание.- 2020.- № 1. - 23-24 б. 

Ширинбаева Г.К. Сабақтан тыс іс-әрекетте оқушылардың өзін-өзі 

тануын әлеуметтік-педагогикалық қолдау /Г.К. Ширинбаева, А. 
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Құрманғалиева//Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная 

педагогика и самопознание. - 2020. - № 1. - 24-25 б. 

 

Үлкендерге жалпы білім беру. Өздігінен білім алу. Гендерлік білім 

Айтжанбайқызы Г. Салада қыз-келіншектердің қатары аз: [Алматыда 

БҰҰ үйінде жиналған Орталық Азия елдерінен келген әйелдер ғылым-білім 

жолындағы жеңістерімен бөлісуі, ЮНЕСКО-ның зерттеуі бойынша бакалавр, 

магистр, докторантура деңгейінде жүрген әйелдер мәселесі жайлы]/Г. 

Айтжанбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 5 наурыз. - 6 б. 

Меңлібекова Г.Ж.  Білімнің ғылыми саласы ретінде андрагогиканың 

категориялық - ұғымдық аппаратындағы «толеранттылық»: [әлемдік білім 

беру саласындағы үздіксіз білім беруде ересектердің білімін жетілдірудегі 

толеранттылықтың маңызы]/Г.Ж. Меңлібекова, М.З. Сейдина//Білім = 

Образование. - 2019. - № 3. - 98-105 б. 

 

Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру 

Ғылыми жарияланымдарға талап күшейеді: [Білім және ғылым 

министрі А. Аймағамбетов ғылымды дамыту, ғылыми кадрларды даярлау, 

диссертациялық кеңес мүшелеріне қойылатын талаптар, ғылыми 

басылымдар, магистрлық, докторлық мәселелерді көтеруі/дайынд. Д.Анаш] 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 27 қаңтар. - 4 б. 

Мінәп Р. Жастар ғылымға неге қызықпайды:[жас ғалымдардың 

ғылымнан кетуінің себептері жайлы]/Р. Мінәп//Aiqyn.- 2020. - 12 ақпан. - 4 б. 

 

Білім қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 

Демалыс мектебі жұмысын аяқтады: [«Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» дербес білім беру ұйымының педагогикалық шеберлік орталығы 

қысқы демалыс кезінде жалпы білім беретін мектептердің мұғалімдеріне 

әдістемелік қолдау көрсету, біліктілігін арттыру мақсатында қазақ, ағылшын, 

орыс тілі пәндері, математика, физика, информатика, биология, химия, 

география, тарих пәндерінен сабақтар, критерийлік бағалауды оқыту 

жұмыстарын жүргізуі]//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 21 қаңтар. 

- 13 б. 

Құнапина Қ. Ұстаздың білімділігі мен біліктілігі, кәсіби іс-әрекет 

жетістіктерінің шарты /Қ. Құнапина, Қ. Жанықұлов//Бала тәрбиесі. - 2020. - 

№ 2. - 34-40 б. 

«Педагогикалық идеялар панорамасы - 2019»: [«Өрлеу» біліктілікті 

арттыру ұлттық орталығы» АҚФ Ақтөбе облысы бойынша» Педагогикалық 

идеялар панорамасы» атты бейне - сабақтар мен бейне - әдістердің 

республикалық сайысынның жеңімпаз ұстаздарын марапаттауы]//Білімді ел = 

Образованная страна. - 2019. - 24 желтоқсан. - 16 б. 

Сариева К.Н. Педагогтардың кәсіби деңгейін арттырудың білім 

сапасына ықпалы /К.Н. Сариева//Әдіскер = Методист.- 2019. - № 4. - 18-22 б. 
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Семченко А.А.  Өзгермелі әлемдегі педагогикалық білім: жаңа 

басымдықтар: [Абай атындағы ҚазҰПУ-де «Өзгермелі әлемдегі 

педагогикалық білім: жаңа басымдықтар» атты қысқы мектептің өтуі, 

сессияларға, тренингтерге және біліктілікті арттыру курстарына 716 

оқытушы мен қызметкерлердің қатысуы]/А.А. Семченко, А.Ш. Оракова 

//Qazaq. - 2020. - 4 ақпан. - 2 б. 

Ұстаздардың еңбегі еленді: [«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 

орталығы» АҚ ұйымдастырған «Педагогикалық идеялар панорамасы» атты 

бейне-сабақтар мен бейне-әдістердің республикалық сайысындағы 

ұстаздардың марапатталуы]//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 17 

желтоқсан. - 3 б. 

 

Психология. Этнопсихология 

Абилбакиева Ғ.  Сіз балаңыздың эмоциясымен бөлісесіз бе? /Ғ. 

Абилбакиева//Almaty aqshamy. - 2020. - 25 ақпан. - 8 б. 

Адирбекова Ж.С.  Жеке тұлғаның интеллектуалды қабілетінің дамуына 

әдіснамалық - теориялық сипаттама: [оқушылардың жас ерекшеліктеріне 

қарай интеллекттік дамуы]/Ж.С. Адирбекова//Шетел тілін оқыту әдістемесі = 

Методика обучения иностранному языку. - 2020. - № 1. - 13-19 б. 

Асылханова М. Жасөспірімдер арасындағы қарым - қатынастың 

психологиялық тиімділігі мен маңызы /М.Асылханова//Мектептегі 

психология = Психология в школе. - 2020. - № 3. - 22-24 б. 

Ахмедалиева Д. Ата-ана қарым қатынасының бала психологиясына 

әсері /Д. Ахмедалиева//Мектептегі психология = Психология в школе. - 2020. 

- № 1. - 22-29 б. 

Вероцкая Г. Аутодеструктивті іс-әрекет себептері және салдары: 

[суицидтік пиғылдың қалыптасуының себептері] /Г. Вероцкая//Жантану 

мәселелері = Вопросы психологии. - 2019. - № 6. - 12-13 б. 

Дошжуманова Ж. Мемлекеттік емтихан тапсыру кезіндегі оқушыларды 

психологиялық қолдау бойынша пән мұғалімдеріне кеңестер /Ж. 

Дошжуманова//Жантану мәселелері = Вопросы психологии. - 2019. - № 5. - 

31-33 б. 

Кошанова М.К. Қазіргі балалар және олардың отбасы жағдайындағы 

әлеуметтендіру мүмкіндіктері: [12-14 жасқа дейінгі балалардың 90% -ы 

индиго тобына жататындығы, психологиялық мінез-құлқы, ақыл-ой, дарын 

мен талант иелері, оларды дәстүрлі тәрбиенің түрлерімен тәрбиелеу 

жайында]/М. К. Кошанова//Психологическая наука и образование. - 2020. - № 

1. - 3-5 б. 

Мукышева С.А. Ертегі терапиясының стратегиялары мен қолданудың 

диагностикалық жолдары: [психологтың жұмысында ертегінің көмегі] /С.А. 

Мукышева//Дәрігер, логопед және психолог балабақшада және мектепте = 

Врач, логопед и психолог в школе и детском саду. - 2019. - № 3-4. - 2-5 б.  
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Намазбекова Г. Мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық 

даму ерекшеліктері /Г. Намазбекова//Жантану мәселелері = Вопросы 

психологии. - 2019. - № 5. - 9-14 б. 

Негметжанова Б.Р. Бала бойындағы қорқыныштың алдын алу /Б.Р. 

Негметжанова//Мұғалім шеберханасы = Мастерская учителя. - 2019. - № 3. - 

13-16 б. 

Цымбалюк В.А. Өңірлік психологиялық қолдау орталығы қалай жұмыс 

істейді: жұмыс жоспары /В.А. Цымбалюк//Білім беру мекемесі 

басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2020. - № 1. - 31-36 б. 

Шеметаева Р.Б. Ойын терапиясын пайдаланудың ерекшеліктері: 

[психологиялық түзету әдісі]/Р.Б. Шеметаева, Г.Н. Турсиметова//Білім 

берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании.- 2019. - № 4. - 117-120 б. 

 

Отбасылық тәрбие 

Абдрахманова К.  Отбасындағы бала тәрбиесі  /К. 

Абдрахманова//Сыныптағы тәрбие. - 2019. - № 5-6. - 5-6 б.; Мектептегі 

сыныптан тыс жұмыстар. - 2020. - № 2. - 24-25 б. 

Әлқожаев Қ. Отбасы - мемлекет болашағының кепілі /Қ. Әлқожаев 

//Заң. - 2020. - № 1. - 25-27 б. 

Әлқожаев Қ.  Отбасы - мемлекет құндылығы, қоғам бірлігі: [Нұр-

Сұлтан қаласының Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 

мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасымен отбасы 

құндылықтары, бала тәрбиесі жайында сұхбаты/әңг.А.Тасболат]/Қ. 

Әлқожаев//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 14 қаңтар. - 6 б. 

Әуезханов Ә.Ә.  Отбасы - тәрбие бастауы /Ә.Ә. Әуезханов//Қызықты 

психология. - 2020. - № 1. - 3-4 б. 

Дәүітова Н. Балам бақытты болсын десеңіз..: [отбасындағы бала 

тәрбиесі]/Н. Дәүітова//Республика ұстаздары. - 2020. - № 1-2. - 1,6 б. 

Жасөспірімнің жан дүниесін тану. Өтпелі жастан қалай өту керек, 

отбасылық ережелердің тиімділігі неде?//Қазақстан әйелдері. - 2020. - № 2. - 

14-15 б. 

Жұмабаева Ж.Қ.  Менің отбасым - менің байлығым: [отбасы тәрбиесі]  

/ Ж. Қ. Жұмабаева//Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. 

- 2019. - № 4. - 137-139 б. 

Қамшыгер С.  Баланы жазасыз тәрбиеле!: [Е.Ертайұлының «Баланы 

жазасыз тәрбиеле» отбасыларына арналған кітабы жайында]/С. Қамшыгер 

//Qazaqstan dauiri. - 2020. - 20 ақпан. - 11 б. 

Нұрылла Ә.Ш. Отбасындағы рухани - адамгершілік тәрбие /Ә.Ш. 

Нұрылла//Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. 

Факультативные работы. - 2019. - № 11-12. - 11-13 б.  

Өмірзақова Ж.Ә. Бала тәрбиесіндегі ата - ананың рөлі /Ж.Ә. 

Өмірзақова//Қызықты психология. - 2020. - № 2. - 29-30 б. 
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Сарсенгалиева Г. Отбасы құндылығы: [отбасы тәрбиесінің мән-

маңызы, отбасы құндылықтарын дәріптеу]/Г. Сарсенгалиева//Мектептегі 

сыныптан тыс жұмыстар. - 2020. - № 1. - 4-6 б. 

 

Ғылыми-педагогикалық қауымға арналған басылымдар 

   «Білім - Образование» ғылыми-педагогикалық журналы туралы 

ереже//Білім = Образование. - 2019. - № 3. - 112-118 б. 

 

Білім беру саласының кітапханалары 

Алматыда кітапханалар жаңғыртылды!: [Алматы қаласындағы 

Орталықтандырылған кітапхана жүйесінің № 32 кітапхана бөлімшесі жөндеу 

жұмысынан кейін салтанатты ашылуы]//Қала &мен Дала. - 2020. - 21 ақпан. - 

15 б. 

Әлішева Н. Жиырма мыңжылдықтар құпиясына үңілген кітап: [Ұлттық 

кітапханада Р.Алшановтың «Жиырма мыңжылдықтың құпиясы: ізденістер 

мен ашылымдар» атты кітабының тұсаукесерінің өтуі]/Н. Әлішева//Almaty 

aqshamy. - 2020. - 28 қаңтар. - 10-11 б. 

Баисова А.А.  Кітапхана - білімнің биік белесі: [Республикалық ғылыми 

- педагогикалық кітапханаға - 35 жыл]/А. А. Баисова//Мектеп кітапханашысы 

жұмыс әдістемелігі = Школьный библиотекарь: методика работы. - 2019. - № 

5-6. - 10-11 б.; Мектептегі кітапхана = Библиотекарь в школе. - 2019. - № 5-6. 

- 11-12 б. 

Биттібаева Ұ.Б.  Кітапхана - білім мен парасат ордасы: [Алматы 

мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжінің кітапхана жұмысы 

жайлы]/Ұ. Б. Биттібаева//Парасат. - 2020. - № 2. - 14-16 б. 

Бықай Ф.  Онлайн кітапхана - оқырман талабы: [С.Торайғыров 

атындағы облыстық кітапханасының бірнеше жобалармен жұмыс жүргізуі 

жайында]/Ф. Бықай//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 24 қаңтар. - 9 б. 

Дүйсебаева Д.Т. «Ұлы даланың жеті қыры» қазақстандық қоғамның 

рухани дамуындағы кітапханалардың рөлі» халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференциясы /Д.Т. Дүйсебаева//Кітап&Кітапхана = 

Книга&Библиотека. - 2019. - № 4. - 7-11 б. 

Изамбекова Қ.М. Афинадағы әлем кітапханашыларының диалогы: 

[Афинада өткен 85-ші Дүниежүзілік кітапханалық және ақпараттық 

конгреске қатысуы]/Қ.М. Изамбекова//Кітап&Кітапхана = 

Книга&Библиотека. - 2019. - № 4. - 52-56 б. 

Изтлеуова Г.С.  Мектеп кітапханасы - мектептің жүрегі, ажырамас 

бөлігі /Г.С. Изтлеуова, Б.Н. Меделханова, Д.Т. Кайранова//Оқу - 

инновациялық технологиялар = Учебно - инновационные технологии. - 2020. 

- № 1. - 5-6 б. 

Қазбекова Қ. Тұлғалар туралы туындылар: [Ұлттық кітапханада М. 

Қазыбектің «Қойбек би», Ғалам таныған ғұлама, Ғ. Маймақовпен «Т. 

Рыскулов. Материалы частного совещания националов. Архивные 
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материалы» үш кітаптың тұсаукесері өтті]/Қ. Қазбекова//Үш қоңыр. - 2020. - 

21 ақпан. - 1 б. 

Мусабалинова Р.  Кітапхана қызметіндегі виртуалды кітап көрмелері   

/Р. Мусабалинова//Мектеп кітапханашысы жұмыс әдістемелігі = Школьный 

библиотекарь: методика работы. - 2019. - № 5-6. - 13-14 б.; Мектептегі 

кітапхана = Библиотекарь в школе. - 2019. - № 5-6. - 14-15 б. 

Мұқаметқали Қ.  Кітапханасы көп елде қылмыс аз болады: [Алматы 

облысы әкімінің облыста 247 мәдениет үйі мен клубтар, 278 кітапхана, 25 

музей мен 2 галерея және 20 архив қолдауын сезінді, С.Сейфуллин атындағы 

облыстық кітапханада болуы]/Қ. Мұқаметқали//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 

27 ақпан. - 10 б. 

Мырзахметова Б. Заманауи кітапхана: «50+WEB» жобасы: [Қызылорда 

қаласының Ә. Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми 

кітапханасының жұмысы жайында]/Б. Мырзахметова//Кітап&Кітапхана = 

Книга&Библиотека.- 2019.- № 5.- 17-20 б. 

Ниярова Ж.Ш. Мектеп кітапханасын автоматтандыру - кітапхана 

жұмысының тиімділігін арттыру /Ж.Ш. Ниярова//Мектеп кітапханашысы 

жұмыс әдістемелігі = Школьный библиотекарь: методика работы. - 2019. - № 

5-6. - 8-9 б.; Мектептегі кітапхана = Библиотекарь в школе. - 2019. - № 5-6. - 

9-11 б. 

Нұрғалиева Ғ.Қ. Кітапхана - шығармашылық кеңістігі: [Алматыдағы 

Жамбыл атындағы қалалық жасөспірімдер кітапханасының жұмысы 

жайында]/Ғ. Қ. Нұрғалиева//Кітап&Кітапхана = Книга&Библиотека. - 2019. - 

№ 4. - 25-28 б. 

Рысмағамбетова Р.Ж. Назарбаев зияткерлік мектебінің заманауи әдіс-

тәсілдері - кітап оқуға насихат жолы: [кітапханада оқушыларды кітап оқуға 

баулу]/Р.Ж. Рысмағамбетова//Мектеп кітапханашысы жұмыс әдістемелігі = 

Школьный библиотекарь: методика работы. - 2019. - № 5-6. - 12-13 б.; 

Мектептегі кітапхана = Библиотекарь в школе. - 2019. - № 5-6. - 13-14 б. 

Сағындықова Н.Т. Кітапхана мен кітапханашының қоғамдағы рөлі /Н. 

Т. Сағындықова//Мектептегі кітапхана = Библиотекарь в школе. - 2019. - № 

3. - 17-18 б. 

Сәмәділ Қ. Тоғызыншы ғаламшар құпиясы: [Ұлттық кітапханада Р. 

Алшановтың «Жиырма мыңжылдықтың құпиясы: ізденістер мен 

ашылымдар» атты кітабының тұсаукесеріне қатысқан ғалымдар пікірі] /Қ. 

Сәмәділ, А. Мұсабекқызы//Ana tili. - 2020. - 30 қаңтар - 5 ақпан. - 5 б. 

Ұлылықтың тойы. Прага қаласында «Абай» мәдени-ақпараттық 

орталығының ашылуы: [ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдық 

мерейтойы қарсаңында Прага қаласында Клементинум атындағы Ұлттық 

кітапханада «Абай» мәдени-ақпараттық орталығының ашылуы, «Абай 

оқулар» іс-шарасын өткізуі] //Almaty aqshamy. - 2020. - 30 қаңтар. - 5 б. 

Шыңғысхан Ж.  Мектеп кітапханашысының мәртебесі, кәсіптік-

техникалық білім мәселесі, Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің әлеуметтік 

жағдайы... /Ж. Шыңғысхан//Qazaq. - 2020. - 25 ақпан. - 15 б. 
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Тіл білімі. Тіл туралы ғылым 

Дәдебаев Ж.  Ең алғашқы және ең ұлы түрколог: [ұлы түрколог Махмұт 

Қашқаридің «Түрі тілдерінің сөздігі» еңбегі жайында]/Ж. Дәдебаев//Aqiqat. - 

2020. - № 2. - 40-48 б. 

Нұржеке-ұлы Б. Қазақ жазыуының негізгі қағыйдалары: [қазақ тілінің 

жазылуы]/Б. Нұржеке-ұлы//Ana tili. - 2020. - 20-26 ақпан. - 6-7 б. 
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Официальные документы по образованию в Республике Казахстан 

        Республика Казахстан. Закон. 

        О статусе педагога: Закон от 27 декабря 2019 года № 293-VI ЗРК 

/Республика Казахстан. Закон //Казахстанская правда. - 2019. - 31 декабря. - 

С. 13. 

        Республика Казахстан. Закон. 

        О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на 

ученика и учителя: Закон от 27 декабря 2019 года № 294-VI ЗРК /Республика 

Казахстан. Закон //Казахстанская правда. - 2019. - 31 декабря. - С. 13. 

        Республика Казахстан. Закон. 

        О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам административно-территориального 

устройства Республики Казахстан, совершенствования системы 

государственного управления, межбюджетных отношений, кредитования и 

образования: Закон от 27 декабря 2019 года № 291-VI ЗРК /Республика 

Казахстан. Закон //Казахстанская правда. - 2019. - 30 декабря. - С. 15-16 . 

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

        О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента 

Республики Казахстан: Указ от 28 октября 2019 года № 195 /Республика 

Казахстан. Президент (2019-; К.Токаев) //Қазақстан Республикасының 

Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = 

Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. - 2019. - № 49-50. - Ст. 394. 

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

        О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан: Указ 

Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 /Республика 

Казахстан. Президент (2019-; К.Токаев) //Казахстанская правда. - 2020. - 16 

марта. - С. 1. 

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

        О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 5 

февраля 2016 года № 190 "О проведении отчетных встреч с населением 

руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров 

национальных высших учебных заведений": Указ от 24 февраля 2020 года № 

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

правда. - 2020. - 26 февраля. - С. 1. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О присвоении наименований и переименовании некоторых организаций 

образования Западно-Казахстанской области: Постановление от 20 декабря 

2019 года № 945 /Республика Казахстан. Правительство //Казахстанская 

правда. - 2020. - 14 января. - С. 9. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда 
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гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет 

средств государственного бюджета, работников казенных предприятий": 

Постановление от 31 декабря 2019 года № 1046 /Республика Казахстан. 

Правительство //Казахстанская правда. - 2020. - 16 января. - С. 23. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 

января 2008 года № 64 "Об утверждении Правил формирования, направления 

расходования и учета средств, выделяемых на оказание финансовой и 

материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных 

учреждений образования из семей, имеющих право на получение 

государственной адресной социальной помощи, а также из семей, не 

получающих государственную адресную социальную помощь, в которых 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в 

семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате 

чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и 

воспитанников": Постановление от 30 декабря 2019 года № 1005 /Республика 

Казахстан. Правительство //Казахстанская правда. - 2020. - 16 января. - С. 22. 

        Республика Казахстан. Акимат города Алматы. 

        О внесении изменения в постановление акимата города Алматы от 28 

мая 2019 года № 2/331 "Об утверждении государственного образовательного 

заказа на дошкольное воспитание и обучение и размера родительской платы 

в дошкольных организациях города Алматы на 2019 год": Постановление 

акимата города Алматы № 4/686 от 31 декабря 2019 года /Республика 

Казахстан. Акимат города Алматы //Вечерний Алматы. - 2020. - 11 января. - 

С. 10-14. 

        Республика Казахстан. Акимат города Алматы. 

        О внесении изменения в постановление акимата города Алматы от 16 

мая 2019 года № 2/302 "Об утверждении государственного образовательного 

заказа на среднее образование в организациях среднего образования города 

Алматы на 2019 год": Постановление акимата города Алматы № 4/687 от 31 

декабря 2019 года /Республика Казахстан. Акимат города Алматы //Вечерний 

Алматы. - 2020. - 11 января. - С. 14. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда 

гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет 

средств государственного бюджета, работников казенных предприятий": 

Постановление от 19 декабря 2019 года № 940 /Республика Казахстан. 

Правительство //Казахстанская правда. - 2020. - 14 января. - С. 8. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О некоторых вопросах Министерства образования и науки Республики 

Казахстан: Постановление от 23 октября 2019 года № 789 /Республика 

Казахстан. Правительство //Қазақстан Республикасының Президенті мен 
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 

2019. - № 47-48. - Ст. 386. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 16 апреля 2018 года № 199 "Об утверждении государственного 

образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и 

послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным, 

послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из 

республиканского бюджета (за исключением организаций образования, 

осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных сил, других 

войск и воинских формирований, а также специальных государственных 

органов), на 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные года": Постановление 

от 23 октября 2019 года № 790 /Республика Казахстан. Правительство 

//Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики 

Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2019. - № 47-48. - Ст. 

387. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О присвоении наименований организациям культуры и образования 

Мангистауской области: Постановление от 8 октября 2019 года № 740 

/Республика Казахстан. Правительство //Қазақстан Республикасының 

Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = 

Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. - 2019. - №42-43. - Ст. 366. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О присвоении имени Байзака Момынбаева коммунальному 

государственному учреждению "Средняя школа № 278" Кызылординского 

городского отдела образования: Постановление от 11 октября 2019 года № 

749 /Республика Казахстан. Правительство //Қазақстан Республикасының 

Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = 

Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. - 2019. - № 42-43. - Ст.370. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О некоторых вопросах высших учебных заведений Министерства 

образования и науки Республики Казахстан: Постановление от 11 октября 

2019 года № 752 /Республика Казахстан. Правительство //Қазақстан 

Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики Казахстан и 

Правительства Республики Казахстан. - 2019. - № 42-43. - Ст. 371. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О принятии доли участия товарищества с ограниченной 

ответственностью "Институт географии" из частной собственности в 

республиканскую собственность по договору дарения и преобразовании в 
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акционерное общество "Институт географии и водной безопасности" 

Комитета науки и Министерства образования и науки Республики Казахстан: 

Постановление от 11 октября 2019 года № 753 /Республика Казахстан. 

Правительство //Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента 

Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2019. - № 

42-43. - Ст. 372. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты 

труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за 

счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий": 

Постановление от 28 января 2020 года № 11 /Республика Казахстан. 

Правительство //Казахстанская правда. - 2020. - 6 февраля. - С. 13. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О ликвидации некоторых республиканских государственных казенных 

предприятий Министерства образования и науки Республики Казахстан: 

Постановление от 1 ноября 2019 года № 823 /Республика Казахстан. 

Правительство //Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента 

Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2019. - № 

51-52. - Ст. 402 . 

        Внесены изменения в правила оказания соцпомощи и в размеры 

стипендий обучающимся ОО: Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 20 ноября 2019 года № 859 "О внесении изменений и 

дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 

февраля 2008 года № 116 "Об утверждении Правил назначения, выплаты и 

размеров государственных стипендий обучающимся в организациях 

образования" и от 12 марта 2012 года № 320 "Об утверждении размеров, 

источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, 

которым оказывается социальная помощь"//Білім беру мекемесі 

басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения . - 2020. - № 1. - С. 93-96. 

        Республика Казахстан. Министерство образования и науки. 

        О внесении изменений и дополнения в приказ министра образования и 

науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 61 "Об утверждении 

Правил обучения в форме экстерната": Приказ от 2 сентября 2019 года № 392 

/Республика Казахстан. Министерство образования и науки //Білім беру 

мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2019. - № 11. - С.94-96. 

        Внесены изменения в стандарты государственных услуг в сфере 

образования и науки: Приказ от 9 октября 2019 года № 438 "О внесении 

изменений и дополнений в приказ министра образования и науки Республики 

Казахстан от 16 апреля 2015 года № 212 "Об утверждении стандартов 
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государственных услуг в сфере образования и науки"//Білім беру мекемесі 

басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителяобразовательного 

учреждения . - 2020. - № 1. - С. 88-92. 

 

        Бабаев А.   Учебное расписание: [министр образования и науки 

Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов рассказал, как будут работать 

объекты образования в период чрезвычайного положения, передает 

Kazakhstan Today] /А. Бабаев //Новое поколение. - 2020. - 17 марта. - С. 2. 

        В центре внимания: [двадцать шестого февраля Глава государства 

Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч. Он принял министра образования 

Асхата Аймагамбетова. Во время беседы с Асхатом Аймагамбетовым Касым-

Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость дальнейшего 

повышения качества высшего образования, сокращения разрыва в качестве 

обучения в городских и сельских школах. Также была отмечена важность 

принятия мер по увеличению охвата детей дополнительным образованием, а 

также проведения активной воспитательной работы в школе] //Литер. - 2020. 

- 28 февраля. - С. 1. 

        Жумагулов Б.   Без прошлого нет будущего: [о принятии в конце 2019 

года законов "О статусе педагога" и "Об охране и использовании объектов 

историко-культурного наследия". О значении этих законов] /Б. Жумагулов 

//Казахстанская правда. - 2020. - 9 января. - С. 4. 

        Магер Ю.   От личных историй успеха - к достижениям на благо 

страны: [Касым-Жомарт Токаев встретился с участниками Президентского 

молодежного кадрового резерва] /Ю. Магер //Казахстанская правда. - 2020. - 

16 января. - С. 1,2. 

        Прилепская А.   Ясные цели, понятные задачи, четкое исполнение: 

[Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел расширенное 

заседание Правительства, на котором были подведены итоги социально-
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профессора, директора Института востоковедения им. Р.Сулейменова] /А. 

Дербисали //Казахстанская правда. - 2020. - 10 февраля. - С. 6. 

        Испанова Н.   Вдохновленные на творческий поиск: [во Дворце 

школьников Петропавловска состоялся областной поэтический конкурс 

молодых талантов, посвященный 1150-летию выдающегося мыслителя 

тюркского мира, великого ученого Абу Насра аль-Фараби] /Н. Испанова 

//Казахстанская правда. - 2020. - 5 февраля. - С. 4. 

        Каштелюк Ю.   Мир аль-Фараби: [открытый в начале этого года Al-

Farabi Genter КазНУ объединит международные проекты, посвященные 

изучению наследия аль-Фараби] /Ю. Каштелюк //Вечерний Алматы. - 2020. - 

№ 26. 3 марта. - С. 5. 

        Кравцов В.   Время Великого тюрка: [в Алматы, в КазНУ им. Аль-

Фараби, состоялась официальная церемония начала Всемирного 

празднования 1150-летия Аль-Фараби под эгидой ЮНЕСКО] /В. Кравцов 

//Аргументы и факты Казахстан. - 2020. - № 7. 12-18 февраля. - С. 17. 

        Нысанбаев А.   Труды аль-Фараби и философия взаимопонимания: [для 

современного мира нет проблемы более актуальной, чем проблема 

взаимопонимания, осуществляемого через конструктивный диалог. Статья 

Абдималика Нысанбаева, академика НАН РК] /А. Нысанбаев //Казахстанская 

правда. - 2020. - 6 февраля. - С. 4. 

        Соколова Е.   Великое наследие: [в Алматы дали старт празднованию 

1150-летия великого просветителя Абу Насра аль-Фараби] /Е. Соколова 

//Вечерний Алматы. - 2020. - 30 января. - С. 1,3. 

        Шишанова О.   Человеческий сын, воспитанный богом!: [Аль-

Фараби,1150-летие со дня рождения которого отмечается в нынешнем году, 

входит в плеяду великих светочей человечества. Труды философа актуальны 

и востребованы. Каким Абу Насыр Мухаммед ибн Мухаммед ибн Тархан ибн 

Узлаг аль-Фараби ат-Турки был в жизни? Статья Роллана Сейсенбаева, 

писателя] /О. Шишанова //Казахстанская правда. - 2020. - 7 февраля. - С. 5. 

        Шулембаева Р.   О постижении мировой гармонии: [в Национальной 

библиотеке (Алматы) состоялась презентация 15-томного сборника 

"Фараби", изданного в честь 1150-летия одного из величайших философов-

гуманистов средневековья Абу Насра аль-Фараби. Предисловие к новому 

изданию написали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и 

генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай] /Р. Шулембаева 

//Казахстанская правда. - 2020. - 18 февраля. - С. 4. 

        Шулембаева Р.   Свет мудрости преодолел века: [новый научный центр 

в Национальной библиотеке, где уже прошли первые мероприятия, назван в 

честь одного из величайших умов средневековья Абу Насра аль-Фараби, 

рожденного на земле Казахстана и на века вписавшего свое имя в анналы 

истории] /Р. Шулембаева //Казахстанская правда. - 2020. - 26 февраля. - С. 7. 
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Государственный язык 

        Алмазов Р.   Золушка и Аладдин заговорили на казахском: [впервые в 

Казахстане книги Disney презентовали на государственном языке: 14 сказок 

были выпущены тиражом 28 тыс. экземпляров] /Р.Алмазов //Казахстанская 

правда. - 2020. - 6 января. - С. 8. 

        Идигов А.   Вместе возвысим казахский язык!: [неоспоримым является 

тот факт, что люди говорят на одном языке, они становятся ближе, роднее, 

лучше понимают друг друга] /А. Идигов //Казахстанская правда. - 2020. - 28 

февраля. - С. 8. 

        Качественное образование, доступное всем: [первые мировые 

бестселлеры учебной литературы, переведенные в рамках проекта "Новое 

гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке", были 

презентованы в 2018 году.О том, как продвигается проект, рассказывает 

директор ОФ "Национальное бюро переводов" Рауан Кенжеханулы] 

/беседовала Н.Хомс //Казахстанская правда. - 2020. - 4 марта. - С. 4. 

        Муканова А.   Говорить на казахском? Легко! И бесплатно...: [как 

можно овладеть государственным языком бесплатно] /А.Муканова 

//Казахстанская правда. - 2020. - 17 марта. - С. 8. 

        Сисекенова Ж.   Государственный язык - в приоритете: [в стране 

стартовала Программа по реализации языковой политики на 2020-2025 

годы.Она станет логичным продолжением предыдущей Государственной 

программы развития и функционирования языков на 2011-2020 годы, в ее 

основе - четыре главных направления] /Ж. Сисекенова //Литер. - 2020. - 3 

марта. - С. 7. 

        Тулешева Г.   Носитель языка: [о работе Павлодарского центра 

"Языковой волонтер"] /Г.Тулешева //Казахстанская правда. - 2020. - 25 

февраля. - С. 7. 

 

Латинский алфавит 
        Единое национальное письмо: [о переходе государственного языка на 

латиницу беседует академик НАН РК, доктор филологических наук, 

профессор, лауреат Государственной премии Сеит Каскабасов] /беседовала 

А. Ахметова //Казахстанская правда. - 2020. - 19 февраля. - С. 6. 

  

Организация образования в мире 
        Абенова Г.   Японские учителя плохому не научат: [зарубежный опыт] 

/Г. Абенова //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 10. 10 марта.-С. 6. 

        Ахметов К.   Ураган по имени "Грета": [одним из наиболее 

запоминающихся событий года является неожиданный взрыв активности 

защитников окружающей среды, захлестнувший значительную часть 

планеты и инициированный шведской школьницей, имени которой еще 

недавно никто не знал. Теперь же она - мировая звезда первой величины. 

Возможно ли, чтобы девочка-подростк смогла бы самостоятельно поднять 
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такую мощную эковолну? В этом есть большие сомнения] /К. Ахметов 

//Мысль. - 2020. - № 2. - С. 32-37. 

        Краснова Г.А.   Основные тенденции развития экспорта образования: 

[международное образование.Обучение за рубежом стало ключевым опытом 

для молодежи, обучающейся в высших учебных заведениях, и 

международная академическая мобильность студентов в последние годы 

получает все большее внимание не только со стороны образовательных 

организаций, но и руководства стран и региональных политических 

объединений] /Г.А. Краснова //Білім = Образование. - 2019. - № 3. - С. 13-22. 

        Сабидуллина А.Е.   Зарубежный опыт развития инклюзивного 

дошкольного образования /А.Е. Сабидуллина, А.И. Булшекбаева 

//Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная педагогика и 

самопознание. - 2020. - № 1. - С. 28-30. 

        Широбоков С.Н.   Подготовка конкурентоспособных кадров в условиях 

интернационализации высшего образования: [высшая школа России] /С.Н. 

Широбоков //Білім = Образование. - 2019. - № 3. - С. 31-38. 

 

Международное сотрудничество в области образования 
        Амитова А.   Нас объединяют знания: [в конференц-зале Назарбаев 

Интеллектуальной школы г.Алматы состоялся круглый стол "Наши герои" с 

участием главного специалиста-эксперта представительства 

Россотрудничества в Республике Казахстан Мощеевой Ольги Вячеславовны] 

/А.Амитова //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 7. 18 февраля. - С. 

11. 

        Брусиловская Е.   Книга - лучший подарок: [генеральное консульство 

Российской Федерации в Алматы и представительство Россотрудничества в 

Республике Казахстан передали в дар Национальной библиотеке Республики 

Казахстан книжную коллекцию, пополнившую российский уголок] /Е. 

Брусиловская //Казахстанская правда. - 2020. - 3 февраля. - С. 8. 

        Сим А.М.   Развитие трехъязычного образования: АО "НЦПК "Өрлеу" и 

Генеральное Консульство США объединяют усилия /А.М. Сим //Открытая 

школа. - 2020. - № 1. - С. 24. 

 

Народное образование и охрана детства. 1 июня - День защиты детей 
        Ахлиукова Ф.   Самый детский, самый летний, самый классный день в 

году!: [в День защиты детей сотрудники областной детской библиотеки 

имени Ибрая Алтынсарина (Туркестан) организовали библиокараван с 

ростовыми куклами литературных героев "Бала күлкісі - әлемнің көркі"] /Ф. 

Ахлиукова //Мектептегі кітапханашы = Библиотекарь в школе. - 2019. - № 3. 

- С. 24. 

        Губайдуллина Н.   Детство под защитой /Н. Губайдуллина //Әлеуметтік 

педагогика және өзін-өзі тану = Социальная педагогика и самопознание. - 

2020. - № 1. - С. 40 . 
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Женское образование 

        Байпеисова Г.М.   К вопросу о гендерном измерении образовательной 

политики послевоенного Казахстана: [в статье рассматриваются вопросы 

реализации женского образования в общей стратегии власти послевоенного 

Казахстана] /Г.М. Байпеисова, Ф.С. Рамазанова //Отан тарихы. - 2019. - № 4. - 

С. 59-69. 

  

Организация и управление образованием в Казахстане. 

Качество образования 
        Азизова М.   Калькулятор независимости: [коллегия МОН РК: В 

приоритете - качество образования. Учителя не будут зависеть от 

бухгалтеров и финансистов. Калькулятор расчета заработной платы появился 

на сайте Министерства образования и науки РК] /М. Азизова //Казахстанская 

правда. - 2020. - 3 февраля. - С. 3. 

        Азизова М.   Коллегия МОН РК: В приоритете - качество образования: 

[об итогах деятельности министерства образования и науки Республики 

Казахстан за 2019 год и задачах на 2020 год. (2020 жылғы 31 қаңтар. Нұр-

Сұлтан қаласы)] /М. Азизова //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 

5. 4 февраля. - С. 1. 

        Аймагамбетов А.   Не должно быть разрыва между профессиональными 

и образовательными стандартами: [преодолеть разрыв между требованиями 

рынка труда и системой подготовки кадров - такая задача стоит перед вузами 

РК. Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки Республики 

Казахстан] /А. Аймагамбетов //Казахстанская правда. - 2020. -14 января.-С. 4. 

        Акбаров А.   В погоне за образованием: [о том, каким видят нынешнее 

образование отечественные педагоги, нам рассказали профессор-филолог 

КазНПУ им.Абая Мереке Уюкбаева и кандидат педагогических наук, 

ассоциированный профессор КазНПУ им.Абая Людмила Сексенбаева] /А. 

Акбаров //Юридическая газета. - 2020. - 21 января. - С. 2. 

        Асылова Б.   Необходимо осознать миссию педагогов: [коллегия МОН 

РК: В приоритете - качество образования. Бибигуль Асылова, вице-министр 

образования и науки РК] /Б. Асылова //Білімді ел = Образованная страна. - 

2020. - № 5.4 февраля. - С. 5. 

        Бектурганова Р.Ч.   Дорожная карта формирования 

конкурентоспособной нации /Р.Ч. Бектурганова //Қазақстан кәсіпкері = 

Профессионал Казахстана. - 2019. - № 2. - С. 8-11. 

        Гафарова Э.Ф.   Современный шаг в системе образования РК /Э.Ф. 

Гафарова //Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. - 2020. 

- № 1. - С. 29-31. 

        Даирова О.   "Частники" спасут образование: [с января 2021 года будет 

изменена система управления в сфере образования - все районные и 

городские отделы будут переподчинены областным властям. Деньги, 

выделяемые на сферу образования, будут аккумулироваться на уровне 

области] /О. Даирова //Комсомольская правда. - 2020. - 22-29 января. - С. 5. 
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        Дюкова С.В.   Каково значение образования в современном мире /С.В. 

Дюкова //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2020. - № 1. 

- С. 51-55. 

        Женискызы Б.   Образование ждут перемены: [о грядущих изменениях 

в системе образования шла речь на состоявшемся в столице расширенном 

заседании коллегии Министерства образования и науки Республики 

Казахстан (31 января)] /Б. Женискызы //Казахстанская правда. - 2020. - 3 

февраля. - С. 4. 

        Жылангозова Ж.Е.   Контрольно-пропускной режим в школе в 2020 

году: [о безопасности детей в школе] /Ж.Е. Жылангозова //Білім беру 

мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2020. - № 1. - С. 51-58. 

        Зироян Э.   Создавая условия для детей: [в Мангистауской области 

планируют усовершенствовать систему видеонаблюдения за объектами 

образования и избавиться от уличных туалетов] /Э. Зироян //Казахстанская 

правда. - 2020. - 9 января. - С. 4. 

        Знания невозможно дать... Их можно только взять: [какие факторы 

влияют на качество нашего образования и в чем наши проблемы?] //Учитель 

Казахстана. - 2020. - № 21-22-23-24, ноябрь-декабрь. - С. 20. 

        Казанцева Т.   Ждем перемен: [на расширенном заседании коллегии 

Министерства образования и науки Республики Казахстан (31 января) 

выступил министр образования и науки РК А.Аймагамбетов с вопросами об 

обновлении содержания педагогического образования, укреплении 

материальной базы институтов; о вопросах частных школ, о 

видеонаблюдениях в школах] /Т. Казанцева //Литер. - 2020. - 4 февраля. -С. 4. 

        Калдыбаева А.К.   Как правильно оформить номенклатуру дел: 

алгоритм действий: [в организациях образования] /А.К. Калдыбаева //Білім 

беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2020. - № 2. - С. 82-87. 

        Каримова Б.   Защита детей - на государственном контроле: [создание 

безопасной образовательной среды в школе и детская безопасность - 

важнейшее условие повышения качества жизни] /Б. Каримова //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - № 3. 21 января. - С. 14. 

        Каринова Ш.   О мерах по реализации Государственной программы 

развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы в 

сфере дошкольного, среднего, технического и профессионального 

образования: [коллегия Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 31 января 2020 года] /Ш. Каринова //Білімді ел = Образованная 

страна. - 2020. - № 5.4 февраля. - С. 2. 

        Министр Асхат Аймагамбетов: О мерах по совершенствованию 

подготовки научных кадров и улучшению академической среды //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - № 4. 28 января. - С. 2. 

        Мурзалинова А.   Государственная программа, которой мы 

руководствуемся: [Постановлением Правительства Республики Казахстан от 
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27 декабря 2019 года утверждена Государственная программа развития 

образования и науки на 2020-2025 годы] /А. Мурзалинова //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - № 8. 25 февраля. - С. 5. 

        Мусина А.А.   Организация обучения на дому: [форма образования, 

которую ребенок получает в домашних условиях, а сам процесс обучения 

осуществляется по индивидуальному учебному плану] /А.А. Мусина, В.В. 

Казакова //Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник 

руководителя образовательного учреждения. - 2019. - № 11. - С. 73-83. 

        Мынбаева А.К.   Педагогика 2.0 и конструктивизм в образовании: 

[автор предлагает переосмыслить новшества в образовании] /А.К. Мынбаева 

//Открытая школа. - 2020. - № 1. - С. 3-6. 

        Новая поступь образования: [об итогах деятельности министерства 

образования и науки Республики Казахстан за 2019 год и задачах на 2020 год 

выступил министр Асхат Аймагамбетов] //Білімді ел = Образованная страна. 

- 2020. - № 5.4 февраля. - С. 6-7. 

        О новом законе, его исполнении и других аспектах образования: 

[министр образования и науки Асхат Аймагамбетов дал интервью 
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Одаренные дети 
        Жумалиева З.   Индикатор свежести: [в Петропавловске учащийся 11 
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        Митина Т.А.   Развитие академической одаренности учащихся среднего 

звена в рамках обучения предмета химии через реализацию принципов 
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преподавание в школах и ВУЗах. - 2020. - № 2. - С. 68-71. 
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культуре казахского народа] /А.В. Шмидт //Внеклассная работа в школе. - 
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летию Победы в Великой Отечественной войне] /А.Е. Исин //Алғашқы 

әскери және технологиялық дайындық = Начальная военная и 

технологическая подготовка. - 2019. - № 6. - С. 28-31. 
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Суюнов] /В. Фиронова //Казахстанская правда. - 2020. - 3 февраля. - С. 8. 

        Хохлова А.В.   Абай Кунанбаев. "Слова назидания". Семнадцатое слово: 

[урок по чтению и развитию речи. 9 класс] /А.В. Хохлова //Открытая школа. - 

2020. - № 1. - С. 39-41 . 

        Шимырбаева Г.   По жизни шагаю с именем Бога: [Сабит Досанов. 

Юбилей] /Г. Шимырбаева //Казахстанская правда. - 2020. - 20 января. - С. 5. 
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        Шулембаева Р.   Волк, Чапа и другие: [о том, что прошла выставка 

работ победителей первого Республиканского конкурса иллюстраций, 

которые войдут в готовящийся к изданию на трех языках сборник "Волк, 

Чапа и другие" любимого в народе писателя Герольда Бельгера] /Р. 

Шулембаева //Казахстанская правда. - 2020. - 17 марта. - С. 6. 

  

Методика преподавания математики 

         Даулетова К.М.   Контрольные работы для суммативного оценивания 

разделов и четвертей по геометрии для учащихся 8 класса /К.М. Даулетова, 

Н.Н. Абишева //Электрондық мектеп = Электронная школа. - 2019. - № 6. - С. 

45-48. 

        Ищанова К.М.   Производная сложной функции: [урок математики] 

/К.М. Ищанова //Открытая школа. - 2019. - № 10. - С. 52-54. 

        Мергенбаева Г.М.   Сумма внутренних углов треугольника: [урок по 

геометрии в 7 классе] /Г.М. Мергенбаева //Орта мектеп жаршысы = Вестник 

средней школы. - 2019. - № 4. - С.9-14 . 

        Молдабаева З.Б.   Определение квадратичной функции: [урок алгебры в 

8 классе] /З.Б. Молдабаева //Орта мектеп жаршысы = Вестник средней 

школы. - 2019. - № 4. - С. 17-19. 

        Молдашева К.Ж.   Прямая и обратная пропорциональная зависимости: 

[урок математики] /К.Ж. Молдашева //Открытая школа. - 2019. - № 10. - С. 

60-62. 

        Оспанова Н.К.   Степень с целым показателем и ее свойства: [7 класс] 

/Н.К. Оспанова //Математика. - 2019. - № 6. - С. 23-27. 

        Панчурина С.Г.   Определяю время, сутки: [урок математики] /С.Г. 

Панчурина //Қазақстан мектебіндегі директор = Директор казахстанской 

школы. - 2019. - № 6. - С. 22-26 . 

        Сейтхан Р.   Решение текстовых задач с помощью уравнений: 

[математика] /Р. Сейтхан //Электрондық мектеп = Электронная школа. - 2019. 

- № 5. - С. 10-13. 

        Сенина Е.В.   Сравнение десятичных дробей: [открытый урок 

математики] /Е.В. Сенина //Білім кілті - ключ знаний. - 2020. - № 1. - С. 31-33. 

        Хованова А.Н.   Сборник тестовых заданий по курсу алгебры 9-11 

класса /А.Н. Хованова //Математика. - 2019. - № 6. - С. 37-40. 

        Христолюбова Т.Н.   Новогоднее путешествие в мир обыкновенных 

дробей: [урок в 5 классе] /Т.Н. Христолюбова //Орта мектеп жаршысы = 

Вестник средней школы. - 2019. - № 4. - С. 20-22. 

        Чемезова А.С.   Интеллектуальная игра "Умники и умницы": [по 

математике] /А.С. Чемезова //Математика. - 2019. - № 6. - С. 27-33. 

        Шаповалова С.Н.   Игровые технологии на уроках математики: как 

развить память школьников /С.Н. Шаповалова //Білім беру ұйымының 

әдіскері = Методист организации образования. - 2019. - № 12. - С. 74-80. 
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Методика преподавания истории 

        Бердибекова Л.К.   Людовик XIV и Петр Великий: чья власть была 

более абсолютной?: [6 класс.Всемирная история] /Л.К. Бердибекова 

//Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2020. -№ 1.-С.39-41. 

        Джулдасова Ж.А.   Задания по суммативному оцениванию за четверть: 

[раздел В. Специфика суммативного оценивания за IV четверть.Всемирная 

история] /Ж.А. Джулдасова //История Казахстана: преподавание в школах и 

ВУЗах. - 2019. - № 12. - С. 73-76. 

        Каркимбаева Н.Д.   Как в искусстве Древней Греции отражены мифы: 

[Всемирная история] /Н.Д. Каркимбаева //История Казахстана: преподавание 

в школах и ВУЗах. - 2020. - № 1. - С. 42-45. 

        Лазаренко Е.Г.   Роль князя Владимира Мономаха в истории русского 

государства. Использование причастий в речи: [история средних веков, 

русский язык, 7 класс] /Е.Г. Лазаренко, Н.А. Жустова //История Казахстана: 

преподавание в школе. - 2019. - № 12. - С. 16-18. 

        Оразова Э.Б.   Подвиг Ширака. Борьба саков за независимость: [урок по 

Всемирной истории] /Э.Б. Оразова //История Казахстана: преподавание в 

школах и ВУЗах. - 2019. - № 12. - С. 55-65. 

        Сарыбаева А.К.   Как Великие географические открытия изменили 

мир? /А.К. Сарыбаева //История Казахстана: преподавание в школах и 

ВУЗах. - 2019. - № 12. - С. 66-70. 

        Утетлеуова М.Ж.   Задания по суммативному оцениванию за I четверть 

(6 класс): [Всемирная история] /М.Ж. Утетлеуова //История Казахстана: 

преподавание в школах и ВУЗах. - 2020. - № 2. - С. 48-51. 

  

Методика преподавания истории Казахстана 

        Аминов Б.   Роль и место памятников эпиграфики: [эпиграфические 

памятники имеют огромное значение для изучения истории, языка, культуры, 

каллиграфии, биографий исторических лиц, искусства резьбы по камню и 

т.д.] /Б. Аминов, Р.Болимбетов //Қазақ тарихы. - 2020. - № 1. - С. 36-37. 

        Арна А.   Джадидизм как этап просветительской идеологии российских 

мусульман в степи /А. Арна //История Казахстана: преподавание в школе. - 

2019. - № 12. - С. 2-5. 

        Архитектурно-культурный скульптурный комплекс "Қазақ Елі": 

[отражает страницы истории Казахстана от саков до двадцать первого века] 

//История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2020. - № 1. - С. 74. 

        Гривенная Л.А.   Декабрь 1986 года: сквозь призму времени /Л.А. 

Гривенная //Открытая школа. - 2019. - № 10. - С. 5-7. 

        Денисенко Т.   Наскальные рисунки древнего Казахстана: 

[методические разработки] /Т. Денисенко //История Казахстана: 

преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - № 12. - С. 50-54. 

        Джулдасова Ж.А.   Задания по суммативному оцениванию за раздел: 

[культура Казахстана в XVIII веке.История Казахстана] /Ж.А. Джулдасова 
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//История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - № 12. - С. 

71-72. 

        Джулдасова Ж.А.   Материальная культура казахов в XVIII веке /Ж.А. 

Джулдасова //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2020. - 

№ 1. - С. 56-58. 

        Доброта Л.   Дорога Рыскулова: [жизненный путь Турара Рыскулова, 

его непростая судьба и трагическая кончина неразрывно сплетены с судьбой 

казахского народа] /Л. Доброта //Казахстанская правда. - 2020.-7 января.-С. 5. 

        Исакулов Е.   Неизвестные имена нашей истории: [большая часть жизни 

Мырзы Наурызбаева прошла за пределами Казахстана, но он никогда не 

забывал о своей Родине. Участвовал в работе Первого съезда ученых 

Казахстана, представляя казахов Бухары] /Е. Исакулов //Казахстанская 

правда. - 2020. - 20 января. - С. 4. 

        Калымов А.   Золотая веха айтыса: [многие произведения народного 

акына Суюнбая Аронулы стали памятниками казахской устной литературы] 

/А. Калымов //Казахстанская правда. - 2020. - 31 января. - С. 5. 

        Карибжанова Е.А.   Сложные тестовые задания для подготовки к ЕНТ 

11-х классов с одним, двумя и тремя правильными ответами /Е.А. 

Карибжанова //История Казахстана: преподавание в школе. - 2019. - № 12. - 

С. 25-32. 

        Молдобаева К.Ш.   Роль Великого Шелкового пути в развитии 

международных отношений /К.Ш. Молдобаева //История Казахстана: 

преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - № 12. - С. 83-87. 

        Надирбекова А.С.   История Казахстана в средней школе по новым 

программам /А.С. Надирбекова //Оқу-инновациялық технологиялар = 

Учебно-инновационные технологии. - 2019. - № 6. - С. 45-47. 

        Нарибаев М.   От наших великих биев до Верховного суда: [урок по 

истории Казахстана] /М. Нарибаев //История Казахстана: преподавание в 

школах и ВУЗах. - 2019. - № 12. - С. 77-79. 

        Насырова М.У.   Начало присоединения Казахского ханства к 

Российской империи /М.У. Насырова //История Казахстана: преподавание в 

школах и ВУЗах. - 2020. - № 1. - С. 37-41. 

        Сегизбаева А.А.   Великий Шелковый путь: историческое значение 

/А.А. Сегизбаева //История Казахстана: преподавание в школе. - 2019. - № 12. 

- С. 11-13. 

        Сероштанова О.М.   Абай Кунанбаев: [урок истории Казахстана. 8 

класс] /О.М. Сероштанова //Открытая школа. - 2020. - № 1. - С. 41-43. 

        Токтарова Ж.   Каждый бы хотел быть Махамбетом: [Махамбет 

Утемисов. Борец, положивший жизнь за свой народ. Поэт, острое слово 

которого было страшнее кинжала. Оратор, чьи пламенные речи по сей день 

до дрожи волнуют каждого истинного патриота. Музыкант, чьи кюи - гимны 

свободе и вольной жизни] /Ж. Токтарова //Казахстанская правда. - 2020. - 28 

февраля. - С. 5. 
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        Чикибаева Ж.С.   Влияние Великого Шелкового пути на экономическое 

и культурное развитие средневекового Казахстана /Ж.С. Чикибаева 

//История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2020. -№ 2 -С.61-67. 

        Чиликова Е.В.   Переселение народов: военные депортации в Казахстан 

/Е.В. Чиликова //Открытая школа. - 2019. - № 10. - С. 8-11. 

        Шишанова О.   Золотая колыбель Великой степи: [Правительство 

республики утвердило своим постановлением план мероприятий по 

подготовке к празднованию в нынешнем году 750-летия Золотой Орды] /О. 

Шишанова //Новое поколение. - 2020. - 27 февраля. - С. 7. 

 

Моя Родина Казахстан 
        Аленова Л.Ю.   Моя Родина - Независимый Казахстан: [классный час] 

/Л.Ю. Аленова, А.М. Губайдуллина //Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 

2. - С. 2-5. 

        Букетова Н.А.   Город Верный - Алма-Ата - Алматы: [внеклассная 

работа.История города] /Н.А. Букетова //Открытая школа. - 2020. - № 1. - С. 

59-60. 

        Гусева А.   История древней Алматы /А. Гусева, Г.К. Бейсенбаева 

//История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2020. - №3.-С.52-54. 

        Дюкова С.В.   Свою Республику, свой край люби, исследуй, изучай: 

[внеклассное мероприятие] /С.В. Дюкова //История Казахстана: 

преподавание в школах и ВУЗах. - 2020. - № 1. - С. 59-61. 

        Ешмуханов Т.Б.   Пою тебя, моя страна!: [моя Родина 

Казахстан.Внеклассное мероприятие] /Т.Б. Ешмуханов //Внеклассная работа 

в школе. - 2019. - № 12. - С. 4-8. 

  

Методика преподавания права 
        Долгосрочный план по реализации Типовой учебной программы по 

учебному предмету "Основы права" для 10-11 классов общественно-

гуманитарного направления уровня общего среднего образования в рамках 

обновленного содержания //История Казахстана: преподавание в школах и 

ВУЗах. - 2020. - № 1. - С. 17-33. 

        Жолдасбекова С.А.   Ролевая игра в методике воспитания правовой 

культуры студентов колледжа /С.А. Жолдасбекова, Ж.У. Аширова 

//Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері = Иностранные языки в школах 

Казахстана. - 2020. - № 1. - С. 12-16. 

        Типовая учебная программа по учебному предмету "Основы права" для 

10-11 классов общественно-гуманитарного направления уровня общего 

среднего образования в рамках обновленного содержания //История 

Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2020. - № 1. - С. 3-16. 

  

 

 

 



128 
 

Методика преподавания экономики 

        Альжанова А.М.   Применение информационно-коммуникационных 

технологий на уроках бухгалтерского учета /А.М. Альжанова 

//Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2019. - № 3. - С. 12-16. 

       Глушаева Н.   От идеи к воплощению: [фестиваль предпринимательских 

идей собрал юных активистов из разных школ, колледжей и вузов на одной 

диалоговой площадке в университете "Туран"] /Н. Глушаева //Вечерний 

Алматы. - 2020. - 15 февраля. - С. 9. 

        Сундетова Г.К.   Отрасли мирового хозяйства: сельское хозяйство /Г.К. 

Сундетова //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. 

Факультативные работы. - 2020. - № 1. - С. 33-35. 

  

Методика преподавания географии 

        Ахметова Б.С.   Воспитательный потенциал проекта "Духовные 

святыни Казахстана - сакральная география Казахстана" /Б.С. Ахметова, Г.А. 

Куанышева //12-жылдық білім беру = 12-летнее образование. - 2019. - № 3. - 

С. 47-52. 

        Глумова О.Н.   Почвы Казахстана: [урок географии в 8 классе] /О.Н. 

Глумова //География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - № 6. - С. 23-24. 

        Егорова Н.В.   Закономерности развития географической оболочки 

/Н.В. Егорова //Қазақстан мектебіндегі директор = Директор казахстанской 

школы. - 2019. - № 6. - С. 34-39. 

        Ибраева Г.С.   Экономическая и экологическая оценка природных 

ресурсов: [урок географии, 8 класс] /Г.С. Ибраева //География в школах и 

вузах Казахстана. - 2019. - № 6. - С. 13-14. 

        Катжанова Г.О.   Процесс урбанизации. Оценка процесса урбанизации 

в Казахстане: [социальная география, 7-8 классы] /Г.О. Катжанова 

//География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - № 6. - С. 31-33. 

        Кошкимбаева А.М.   Уровень развития инфраструктуры в регионах 

Казахстана: [урок географии, 9 класс] /А.М. Кошкимбаева 

//География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - № 6. - С. 38-41. 

        Паимцева Н.А.   Анализ размещения центров пищевой и легкой 

промышленности, выявление факторов размещения: [урок географии в 9 

классе] /Н.А. Паимцева //Открытая школа. - 2019. - № 10. - С. 47-49. 

        Русских Т.А.   Национальный и религиозный состав населения 

Казахстана: [урок географии, 9 класс] /Т.А. Русских //География в школах и 

вузах Казахстана. - 2019. - № 6. - С. 27-30. 

        Сагитова А.С.   Казахские народные географические термины: [9 класс] 

/А.С. Сагитова //География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - № 6. - С. 

18-19. 

        Сегизбаева Д.А.   Хозяйственное значение вод суши: [физическая 

география, 8 класс] /Д.А. Сегизбаева //Оқыту - тәрбиелеу технологиясы. - 

2020. - № 1. - С. 57-59. 
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        Теляпова З.К.   Объекты географических исследований: [урок 

географии] /З.К. Теляпова //География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - 

№ 6. - С. 20-22. 

 

Методика преподавания естествознания 
        Зверюкова Е.Н.   Как мы дышим?: [урок по естествознанию, 3 класс] 

/Е.Н. Зверюкова //Бастауыш мектепте оқыту = Обучение в начальной школе. 

- 2019. - № 12. - С. 35-36. 

        Книжниченко Е.В.   Развитие критического мышления учащихся 

начальных классов на уроках естествознания /Е.В. Книжниченко //Открытая 

школа. - 2019. - № 10. - С. 25-26. 
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обучение. - 2019. - № 12. - С. 40-41. 

        Гаманко О.А.   Качественные реакции на анионы: [урок химии] /О.А. 
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ВУЗ-е. - 2020. - № 1. - С. 44-45. 
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достижений обучающихся по учебному предмету "Графика и 
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Методика преподавания музыки 
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Профессиональное обучение. - 2020. - № 1. - С. 36-38. 

  

Начальная военная подготовка. Основы безопасности 
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        Калимулин А.Н.   Ядерное оружие: [начальная военная подготовка, 10 

класс] /А.Н. Калимулин //Алғашқы әскери және технологиялық дайындық = 

Начальная военная и технологическая подготовка. - 2020. - № 1. - С. 19-21. 

        Косинов Ю.В.   Основы военной робототехники: [10 класс.Урок по 

начальной военной подготовке] /Ю.В. Косинов //Алғашқы әскери және 

технологиялық дайындық = Начальная военная и технологическая 

подготовка. - 2020. - № 1. - С. 18-19. 

        Махамбет Р.   Что такое "Смерш": [урок по начальной военной 

подготовке, посвященный Великой Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.] /Р. Махамбет //Алғашқы әскери және технологиялық 

дайындық = Начальная военная и технологическая подготовка. - 2020. - № 1. 

- С. 33-35. 

        Мерзин Р.Н.   Устав Внутренней службы Вооруженных Сил Республики 

Казахстан /Р.Н. Мерзин //Алғашқы әскери және технологиялық дайындық = 

Начальная военная и технологическая подготовка. - 2020. - № 1. - С. 26-30. 



135 
 

        Никифоров А.И.   Коллективные средства защиты: [начальная военная 

подготовка] /А.И. Никифоров //Алғашқы әскери және технологиялық 

дайындық = Начальная военная и технологическая подготовка. - 2020. - № 1. 

- С. 24-25. 

        Редькин И.А.   Выполнение нормативов: [11 класс.Основы 

безопасности жизнедеятельности] /И.А. Редькин //Алғашқы әскери және 

технологиялық дайындық = Начальная военная и технологическая 

подготовка. - 2019. - № 6. - С. 11-12. 

        Редькин И.А.   Ручные гранаты: [преподавание начальной подготовки] 

/И.А. Редькин //Алғашқы әскери және технологиялық дайындық = Начальная 

военная и технологическая подготовка. - 2019. - № 6. - С. 10-11. 

        Соколова Е.   Как обеспечить безопасность детей и подростков в 

интернете, обсудили эксперты в Алматы: [о выработке плана совместных 

действий по предупреждению травли школьников в интернете или, как 

принято сейчас говорить, кибербуллинга] /Е. Соколова //Вечерний Алматы. - 

2020. - 1 февраля. - С. 3. 

        Такуов Н.Н.   Военно-патриотическое воспитание в колледже /Н.Н. 

Такуов //Современное образование в школе, колледже и ВУЗе. - 2019. - № 6. - 

С. 26-27. 

        Шаханов Д.   Преемственность поколений: [33 ученика столичной 

школы-гимназии № 65 получили приписные удостоверения] /Д. Шаханов 

//Казахстанская правда. - 2020. - 20 февраля. - С. 9. 

        Ященко И.Н.   Конституция Республики Казахстан о вооруженных 

силах Республики Казахстан /И.Н. Ященко //Современное образование в 

школе, колледже и ВУЗ-е. - 2020. - № 1. - С. 42. 

  

Дефектология 
        "Особенным" детям - особое внимание: [о деятельности 

общественного объединения "Мир равных возможностей" (Нур-Султан) 

беседа с его руководителем Нургуль Ульжековой] /беседовала 

М.Джилкишинова //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 6. 11 

февраля. - С. 3. 

        Абрамова И.   Возможности без границ: [в Шымкенте впервые 

открылся центр адаптации спортивного направления для детей с 

инвалидностью] /И. Абрамова //Литер. - 2020. - 15 января. - С. 6. 

        Амренова С.   Развитие коммуникативной компетенции у детей с 

особыми образовательными потребностями на уроках литературного чтения 

/С. Амренова, Г.Нигматуллина //Мұғалім шеберханасы = Мастерская 

учителя. - 2019. - № 5-6. - С. 6-8. 

        Аринович Л.Л.   Духовно-нравственное воспитание детей с особыми 

образовательными потребностями /Л.Л. Аринович //Открытая школа. - 2020. 

- № 2. - С. 55-56 . 



136 
 

        Базарбаева Ж.Ж.   Коррекция недостатков развития речи: 

[коррекционная работа] /Ж.Ж. Базарбаева //Внеклассная работа в школе. - 

2019. - № 12. - С. 40-42. 

        Байтурин Ж.   В помощь детям: [в Актобе открылся центр психолого-

педагогической коррекции для детей и подростков с особыми 

потребностями] /Ж. Байтурин //Казахстанская правда. - 2020. - 20 февраля. - 

С. 9. 

        Балбаева Г.С.   Как организовать работу с детьми и их родителями: 

опыт работы по инклюзии /Г.С. Балбаева //Білім беру мекемесі 

басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2020. - № 3. - С. 73-77. 

        Вранская Ю.   Особым детям - особые подарки: [Алматинскому 

коррекционному детсаду преподнесли в дар современное спецоборудование] 

/Ю. Вранская //Комсомольская правда . - 2020. - № 25. 6 марта. - С. 5. 

        Губайдуллина Б.Н.   Организация воспитательной работы с учащимися 

коррекционно-развивающих классов: [коррекционная работа] /Б.Н. 

Губайдуллина //Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 12. - С. 37-39. 

        Денисова И.А.   Результаты исследования особенностей развития 

коммуникативной компетентности детей с ЗПР /И.А. Денисова, З.О. 

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

- № 4. - С. 91-96. 

        Ермакова Е.   Центр для особенных детей: [для костанайских 

особенных детей открыт реабилитационный центр] /Е. Ермакова 

//Казахстанская правда. - 2020. - 10 января. - С. 9. 

        Естемесова Ж.Т.   Особенности коммуникации у детей с 

интеллектуальными нарушениями /Ж.Т. Естемесова //Вестник Академии 

педагогических наук Казахстана. - 2019. - № 4. - С. 114-116. 

        Зироян Э.   И профессия, и социализация: [на базе колледжей 

Мангистауской области планируют увеличить число спецгрупп для обучения 

молодых людей с особыми потребностями] /Э. Зироян //Казахстанская 

правда. - 2020. - 12 февраля. - С. 11. 

        Изосимова Т.Е.   Эффективная читательская деятельность с 

неслышащими школьниками на уроках литературы /Т.Е. Изосимова 

//Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные 

работы. - 2019. - № 11-12. - С. 28-29 . 

        Исраилова Н.П.   Использование инновационных технологий в 

развитии критического мышления через чтение, письмо у детей с 

недоразвитием речи /Н.П. Исраилова //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар 

= Открытый урок. Факультативные работы. - 2020. - № 1. - С. 28-29. 

        Казакова В.В.   Как организовать работу с учащимися с ОПП: 7 

обязательных пунктов: [дети с особыми образовательными потребностями] 

/В.В. Казакова //Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = 

Справочник руководителя образовательного учреждения. - 2020. - № 3. - С. 

85-95. 



137 
 

        Какпенов Р.   В системе специального образования - своя специфика: [в 

коррекционной школе-интернате № 2 (г.Петропавловск) прошел областной 

семинар-практикум по теме "Организация образовательного процесса в 

условиях модернизации системы специального образования"] /Р. Какпенов 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 7. 18 февраля. - С. 5. 

        Калдыбаев М.М.   Игровые занятия по физической культуре - основа 

психофизического здоровья детей с особыми образовательными 

потребностями /М.М. Калдыбаев //Оқу-инновациялық технологиялар = 

Учебно-инновационные технологии. - 2020. - № 1. - С. 42-44. 

        Кнорр Р.Н.   В гостях у сказки: [внеклассное мероприятие для детей с 

особенными образовательными потребностями] /Р.Н. Кнорр //Внеклассная 

работа в школе. - 2019. - № 12. - С. 52-54. 

        Кылышбаева Д.Ж.   Формирование словаря у детей с нарушениями 

слуха с помощью дидактических игр на индивидуальных занятиях /Д.Ж. 

Кылышбаева //Современное образование в школе, колледже и ВУЗе. - 2019. - 

№ 6. - С. 41-43. 

        Мирзалиева Э.   Использование инноваций в обучении /Э. Мирзалиева 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 8. 25 февраля. - С. 6. 

        Першина А.   Место для сбора хороших идей: [о работе второго сезона 

инклюзивного молодежного лагеря "ITeachMe стирает границы"] /А. 

Першина //Комсомольская правда. - 2020. - № 10.31 января. - С. 5. 

        Сардарова З.О.   Использование педагогических технологий в работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями /З.О. Сардарова 

//Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2019. - № 4. - 

С.100-103. 

        Стукаленко Н.   С "особенными" детьми должен работать 

высококвалифицированный педагог /Н. Стукаленко //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - № 10. 10 марта. - С. 13. 

 

Начальное и среднее профессиональное образование. Колледжи 
        Анаятова И.В.   Риск - менеджмент в колледже: опыт, практика: 

[профессиональное образование] /И.В. Анаятова //Білім беру мекемесі 

басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2019. - № 11. - С. 60-64. 

        Басенов Д.Б.   Колледжи на праве оперативного управления и на праве 

хозяйственного ведения: плюсы и минусы /Д.Б. Басенов 

//Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник 

руководителя образовательного учреждения. - 2019. - № 11. - С. 51-59. 

        Батырханова Г.Е.   Роль предметной декады в совершенствовании 

качества профессиональной подготовки будущих педагогов в условиях 

обновления содержания образования /Г.Е. Батырханова, Г.Е. Абалкасова 

//Открытая школа. - 2020. - № 1. - С. 14-16. 

        В состязаниях партнерство стало крепче: [в дни зимних каникул на 

базе Карагандинского технико-строительного колледжа прошла XV 



138 
 

областная спартакиада среди преподавателей и сотрудников технического и 

профессионального образования] //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 

№ 1-2. 14 января. - С. 15. 

        Ильяс С.   ТОП-100 студентов колледжей Казахстана: [техническое и 

профессиональное образование] /С. Ильяс //Білімді ел = Образованная 

страна. - 2019. - № 48.24 декабря. - С. 6. 

        Карнаух Г.   Профессиональная подготовка студентов с особыми 

образовательными потребностями: [обучение в колледже] /Г. Карнаух 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 1-2. 14 января. - С. 18. 

        Кенжегулова А.   Агронаука в бездействии?: [в Сенате в рамках 

подготовки к парламентским слушаниям состоялась встреча председателя 

Сената Дариги Назарбаевой с руководителями Министерства образования и 

науки и представителями аграрных колледжей] /А. Кенжегулова 

//Казахстанская правда. - 2020. - 21 февраля. - С. 2. 

        Садвакасова Л.А.   Инклюзивное образование в системе ТиПО: 

проблемы и перспективы /Л.А. Садвакасова //Қазақстан кәсіпкері = 

Профессионал Казахстана. - 2019. - № 3. - С. 47-50. 

        Чернов А.В.   Конкурсы профессионального мастерства как инструмент 

повышения качества профессионального образования /А.В. Чернов 

//Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2019. - № 2. - С. 45-48. 

 

Социальное партнерство в среднем профессиональном образовании 
        Ивашкевич И.А.   Роль социального партнерства в подготовке 

конкурентоспособного специалиста /И.А. Ивашкевич //Қазақстан кәсіпкері = 

Профессионал Казахстана. - 2019. - № 3. - С. 32-34. 

  

Высшее профессиональное образование 
        Абдрашева Г.   Волонтерство - выбор нового поколения: [Казахстанское 

волонтерское движение "Клуб добряков" (Астана)] /Г. Абдрашева //Өзін-өзі 

тану = Самопознание kz. - 2019. - № 12. - С. 71-74. 

        Абдыров А.М.   Теоретическая модель формирования политической 

культуры студентов технического профиля /А.М. Абдыров, Ж.Р. Зейнуллина 

//Шетел тілін оқыту әдістемесі = Методика обучения иностранному языку. - 

2020. - № 1. - С. 33-38. 

        Аринова Б.А.   КазНУ: Флагману казахстанского образования - 85! /Б.А. 

Аринова, А.Б. Сапарбаева //Өзін-өзі тану = Самопознание kz. - 2019. - № 11. - 

С. 41-43. 

        Бектенгалиева С.   Наш любимый альма-матер: [Қазақ ұлттық қыздар 

педагогикалық университетінің мерейтойы - 75 жыл] /С. Бектенгалиева 

//Қазақстан мектебі. - 2019. - № 12. - С. 32-38. 

        Григорова М.Н.   Формирование у студентов навыков учебно-

исследовательской деятельности посредством самостоятельной работы в 

университете /М.Н. Григорова //Шетел тілін оқыту әдістемесі = Методика 

обучения иностранному языку. - 2020. - № 1. - С. 42- 44. 



139 
 

        Еркибаева А.Г.   Формирование профессиональных качеств готовности 

будущих учителей иностранного языка к профессиональной деятельности 

/А.Г. Еркибаева //Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері = Иностранные 

языки в школах Казахстана. - 2019. - № 6. - С. 41-44 . 

        Испанова Н.   На онлайн-обучение: [почти тысяча "серпыновцев" в 

числе остальных студентов регионального вуза разъедутся по домам в связи с 

переходом на онлайн-обучение] /Н.Испанова //Казахстанская правда. - 2020. - 

17 марта. - С. 4. 

        Кебина Н.А.   Инновации в обучении и преподавании полиязычного 

образования в вузе /Н.А. Кебина, А.Е. Байгожина //Қазақстанның жоғары 

мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2019. - № 4. - С. 45-48. 

        Кусаинова С.   Особенный диплом: [в Кокшетауском государственном 

университете имени Шокана Уалиханова готовятся к выпуску специалистов с 

дипломом собственного образца] /С. Кусаинова //Литер. - 2020. - 19 февраля. 

- С. 6. 

        Маринова Л.М.   Поисково-исследовательская компетенция как 

составляющая профессиональной готовности будущего учителя 

иностранного языка /Л.М. Маринова //Қазақстан мектептеріндегі шетел 

тілдері = Иностранные языки в школах Казахстана. - 2019. - № 6. - С. 26-31. 

        Министр встретился с будущими коллегами: [Министр образования и 

науки Асхат Аймагамбетов встретился со студентами педагогических вузов 

для обсуждения Закона РК "О статусе педагога"] //Білімді ел = Образованная 

страна. - 2020. - № 5.4 февраля. - С. 10. 

        Мурзалинова А.Ж.   Развитие творческого потенциала у будущих 

педагогов в аспекте индивидуальной образовательной траектории /А.Ж. 

Мурзалинова, С.К. Уаисова //Открытая школа. - 2019. - № 10. - С. 13-14. 

        Наурызбаева Г.К.   Формирование технических компетенций будущего 

инженера в процессе обучения естественнонаучным дисциплинам /Г.К. 

Наурызбаева, Г.Т. Алджамбекова //Білім берудегі менеджмент = 

Менеджмент в образовании. - 2019. - № 4. - С. 48-51. 

        Раимбердиев Т.   Кадры для "цифрового предприятия": [о скорейшей 

адаптации системы высшего образования и науки к вызовам промышленной 

революции] /Т. Раимбердиев //Казахстанская правда. - 2020.-20 февраля.-С. 9. 

        Сапарова Ш.А.   Особенности внедрения инновационных технологий в 

вузах культуры и искусства /Ш.А. Сапарова //Қазақстанның жоғары мектебі 

= Высшая школа Казахстана. - 2019. - № 4. - С. 16-19. 

        Сманов И.С.   Практика применения активных форм 

профориентационной работы вуза /И.С. Сманов, Б.Р. Бейсенова, А.С. 

Усипбекова //Шетел тілін оқыту әдістемесі = Методика обучения 

иностранному языку. - 2020. - № 1. - С. 20-24 . 

        Сыздыкова Л.   За чистые сессии и общежития: [молодежное крыло 

партии "Нур Отан" подвело итоги двух акций, нацеленных на улучшение 

условий учебы и быта казахстанских студентов] /Л. Сыздыкова 

//Казахстанская правда. - 2020. - 4 марта. - С. 3. 



140 
 

        Толеген М.А.   Современный университет как форма интеграции 

образования, науки и бизнеса /М.А. Толеген, И.В. Ровнякова 

//Вестник Академии педагогических наук Казахстана. - 2019. - № 5. - С. 6-14. 

        Толеубекова Б.Х.   Особенности перехода Казахстана на Болонскую 

систему высшего образования /Б.Х. Толеубекова //Қазақстанның жоғары 

мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2019. - № 3. - С. 4-11. 

        Туркестанова Л.   Нур-Султан. Заседание Совета ректоров вузов 

Казахстана: [высшее образование] /Л. Туркестанова, Н.Мералы //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2019. - № 47.17 декабря. - С. 4-5. 

        Тусупова Г.Б.   Интернационализация высшего образования в 

Казахстане: [авторы попытались проанализировать процесс интеграции 

высшего образования Казахстана в европейскую систему высшего 

образования в период с 1991 по 2016 год] /Г.Б. Тусупова, Г.А. Тезекбаева 

//Қазақстанның жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2019. - № 4. - 

С. 30-35. 

        Черней Н.   Стал волонтером - сдал зачет: [в Кызылорде в рамках Года 

волонтера для привлечения студентов высших учебных заведений к 

общественно-полезной деятельности на интернет-площадке "Qazvolonteer.kz" 

стартовал онлайн-проект "Социальный студенческий кредит"] /Н. Черней 

//Литер. - 2020. - 15 января. - С. 8. 

        Шайхынова А.   Приходи учиться!: [в Нур-Султане открыт штаб 

волонтеров] /А. Шайхынова //Литер. - 2020. - 10 января. - С. 6. 

        Шуланов Е.Н.   Стратегическое планирование в казахстанских вузах 

/Е.Н. Шуланов //Қазақстанның жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. 

- 2019. - № 3. - С. 19-26. 

        Яхьярова Д.   Еще раз про любовь: [слово об учителе - Ларисе Павловне 

Нода, старшего преподавателя факультета журналистики КазНУ имени аль-

Фараби] /Д. Яхьярова, М.Матрунина //Открытая школа. - 2019. - № 10. - С. 

70-72. 

  

Программа "Болашак" 
        Усманова С.   Выплата стипендий в полном объеме: [студентам 

международной программы "Болашак", которые находятся в Казахстане по 

обстоятельствам непреодолимой силы, произведут начисление ежемесячных 

сумм расходов на проживание и питание по утвержденному нормативу 

страны обучения] /С. Усманова //Казахстанская правда. - 2020. - 25 февраля. - 

С. 2. 

 

Год волонтера - 2020 

        Зироян Э.   Добровольцы, объединяйтесь!: [в Мангистау организуют 

Центр поддержки волонтерского движения, а в учебных заведениях 

областного центра будут открыты отделения волонтерского корпуса] /Э. 

Зироян //Казахстанская правда. - 2020. - 22 января. - С. 6. 



141 
 

        Иржанов М.   Время добрых дел: [в столичном Доме дружбы прошел 

единый день открытых дверей центров волонтерского движения АНК] /М. 

Иржанов //Казахстанская правда. - 2020. - 22 января. - С. 6. 

        Иржанов М.   Нацелены на добрые дела: [4 февраля в рамках акции "Біз 

біргеміз" в Нур-Султане состоялся первый тимбилдинг столичных 

волонтеров] /М. Иржанов //Казахстанская правда. - 2020. - 5 февраля. - С. 

1,12. 

        Магер Ю.   Волонтерство - высшее проявление патриотизма: 

[Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия 

республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz] /Ю. Магер 

//Казахстанская правда. - 2020. - 13 февраля. - С. 1-2. 

        Мустафина М.   Помощь прямо сейчас: [накануне "Дня благодарности" 

ЧФ (частный фонд) "Фонд Ақниет" провел благотворительный концерт 

"Спеши творить добро!"(Нур-Султан) детям-инвалидам и детям, оставшимся 

без попечения родителей] /М. Мустафина //Литер. - 2020. - 4 марта. - С. 8. 

        Орунбаева Ш.А.   Что такое волонтерство?: [классный час] /Ш.А. 

Орунбаева //Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 1. - С. 26-30. 

        Сулейменова М.Е.   Волонтерство - благородная миссия: [классный 

час.Нравственное воспитание] /М.Е. Сулейменова, А.В. Тесленко //Классный 

час. - 2020. - № 1. - С. 4-5. 

        Шарипханова А.   Волонтерство: отход от стереотипов: [о 

волонтерских движениях в 14 областях и 3 городах республиканского 

значения Казахстана] /А. Шарипханова //Литер. - 2020. - 18 февраля. - С. 6. 

        Шулембаева Р.   По зову души: [о первом республиканском съезде 

волонтеров "Ізгілік елшісі - Акселератор добра", организованном в рамках 

Года волонтера] /Р. Шулембаева //Казахстанская правда. - 2020. - 25 февраля. 

- С.4. 

  

Подготовка научно-педагогических кадров 
        Сулейменова М.Е.   Применение информационной технологии 

обучения при подготовке будущего специалиста дошкольного образования 

/М.Е. Сулейменова //Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. - 2020. - 

№ 1. - С. 63-64. 

  

Повышение квалификации работников образования 
        Валиева Ш.К.   Аттестация руководителей и педагогических кадров как 

фактор непрерывного повышения профессиональной компетенции педагогов 

/Ш.К. Валиева //Мұғалім шеберханасы = Мастерская учителя. - 2019. - № 5-6. 

- С. 22-24. 

        Обновлены правила аттестации педагогических работников //Білім беру 

ұйымының әдіскері = Методист организации образования. - 2020. - № 3. - С. 

95-96. 

        Сексембаева Г.   Новый формат в работе: [курсы повышения учителей 

прошли в средней школе-лицее № 5 имени М.В. Ломоносова города 



142 
 

Талдыкорган] /Г. Сексембаева //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 

4. 28 января. - С. 16. 

        Тен А.С.   Современные образовательные технологии на курсах 

повышения квалификации /А.С. Тен //Білім берудегі менеджмент = 

Менеджмент в образовании. - 2019. - № 4. - С. 11-15. 

        Туркестанова Л.   Саулеш Муканова: Работу в системе повышения 

квалификации рассматриваю как значительный ресурс повышения статуса 

педагога! /Л. Туркестанова //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 7. 

18 февраля. - С. 12-13. 

        Яндулова Т.Л.   Как поддержать педагогическую инициативу: план и 

положение Школы педагога-инноватора /Т.Л. Яндулова //Білім беру 

ұйымының әдіскері = Методист организации образования. - 2020. - № 3. - С. 

86-94. 

 

Семейное воспитание 
        Амирова Т.А.   Базовые национальные ценности как основа духовно-

нравственного воспитания личности /Т.А. Амирова //Бағдарлы мектеп және 

кәсіптік білім = Профильная школа и профобразование. - 2020. -№ 1.-С.31-32. 

        Бекболат Б.Н.   Профилактика девиантного родительства /Б.Н. 

Бекболат, А.И. Булшекбаева //Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = 

Социальная педагогика и самопознание. - 2020. - № 1. - С. 31-33. 

        Губайдуллина Н.   Что может быть семьи дороже? /Н. Губайдуллина 

//Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная педагогика и 

самопознание. - 2020. - № 1. - С. 39. 

        Гукай И.В.   Семья в моей жизни: [внеклассное мероприятие] /И.В. 

Гукай, И.Н. Томашевич //Внеклассная работа в школе. - 2019. -№ 12.-С.15-17. 

        Кахраманова О.В.   Вопросы воспитания в картинках: [занятие для 

родителей. Как воспитать гармонично развитого ребенка] /О.В. Кахраманова 

//Өзін-өзі тану = Самопознание kz. - 2019. - № 11. - С. 68-71. 

        Лесина А.Н.   Семья это то, что с тобою всегда: [внеклассное 

мероприятие] /А.Н. Лесина //Классный час. - 2019. - № 5-6. - С. 8-10. 

        Петренко Е.   Окружите ребенка любовью и вниманием: [семейные 

ценности, поддержка и понимание со стороны самых близких членов 

семьи.Подростковая психика] /Е. Петренко //Білімді ел = Образованная 

страна. - 2020. - № 3. 21 января. - С. 12. 

        Сапарова Г.   О роли семьи в воспитании ребенка /Г. Сапарова 

//Мектептегі психология = Психология в школе. - 2020. - № 1. - С. 30-31. 

        Сегизбаева Д.   Семья как фактор здорового образа жизни личности /Д. 

Сегизбаева //Оқыту - тәрбиелеу технологиясы. - 2020. - № 1. - С. 60-61. 

        Сулейменова М.Е.   Гармоничные взаимоотношения в семье - 

счастливая семья /М.Е. Сулейменова //Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі 

тану = Социальная педагогика и самопознание. - 2020. - № 1. - С. 37. 

        Танишева Д.А.   Традиции и обычаи моей семьи: [внеклассное 

мероприятие о ценностях семьи, о соблюдении добрых традиций, 



143 
 

объединяющих родных и близких] /Д.А. Танишева //Внеклассная работа в 

школе. - 2019. - № 12. - С. 17-18. 

        Токмагамбетова А.Д.   Психологические особенности разных типов 

современной семьи /А.Д. Токмагамбетова, М.П. Кабакова //Мектептегі 

психология = Психология в школе. - 2020. - № 2. - С.11-14. 

        Толмачева М.В.   Что такое счастье в семье?: [классный час] /М.В. 

Толмачева //Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 2. - С. 28-30. 

        Хасенова К.А.   Я и моя семья: [внеклассное мероприятие.О значении 

семьи в жизни каждого человека] /К.А. Хасенова //Классный час. - 2019. - № 

5-6. - С. 6-7. 

        Эльшайдт Т.А.   Семья - это школа любви /Т.А. Эльшайдт 

//Психологическая наука и образование. - 2020. - № 1. - С. 23-24. 

        Я обещаю: [сам себе психолог. Дать себе, как родителю, несколько 

обещаний: быть вместе с ребенокм, а не рядом! Отстаивать родительский 

невроз! Руками и словами не трогать!] //Учитель Казахстана. - 2020. - № 21-

22-23-24, ноябрь-декабрь. - С. 16. 

 

Библиотеки сферы образования 
        Бабич Е.Н.   Через поиск к самообразованию: [статья заведующей 

школьной библиотеки ("Средняя школа № 26" г.Усть-Каменогорск). Автор 

делится опытом работы по привлечению старшеклассников к искусству 

посредством интерактивного поиска ответов на заданные библиотекарем 

вопросы] /Е.Н. Бабич //Современное образование в школе, колледже и ВУЗе. 

- 2019. - № 6. - С. 29-30. 

        Бескорсая Е.   Библиотека контрастов: [в Областной старейшей 

библиотеке (Павлодар) презентовали очередной замечательный проект - 

цифровой банк печати Павлодарского Прииртышья. Этот электронный 

ресурс стал девятым в деле библиотечной цифровизации] /Е. Бескорсая 

//Казахстанская правда. - 2020. - 10 января. - С. 9. 

        Глушаева Н.   Абаевские чтения: [в Центральной городской библиотеке 

имени А.Чехова открылась книжная выставка "Абай -тұтас бір әлем"] /Н. 

Глушаева //Вечерний Алматы. - 2020. - 18 января. - С. 4. 

        Емельянова Л.М.   Новые технологии в работе школьной библиотеки: 

[из опыта работы Л.М. Емельяновой, заведующей библиотекой школы № 76 

г.Алматы] /Л.М. Емельянова //Мектептегі кітапханашы = Библиотекарь в 

школе. - 2019. - № 3. - С. 26-27. 

        Жантугулова Г.А.   Остров книжных сокровищ: [книга - мой самый 

лучший друг] /Г.А. Жантугулова //Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 1. 

- С. 30-34. 

        Жумадильдинова С.М.   Обрати свое сердце к книгам: [чтение, 

популяризация чтения.О роли современной библиотеки] /С.М. 

Жумадильдинова //Классный час. - 2019. - № 5-6. - С. 25-26. 

        Костюк Л.   Доступная среда - доступная библиотека: [в связи с 

усилением внимания государства и общественности к проблемам людей с 



144 
 

ограниченными возможностями здоровья возрастает роль и престиж 

библиотеки как учреждения, открытого для определенной категории 

населения] /Л. Костюк //Мысль. - 2020. - № 2. - С. 92-95. 

        Құдабай А.   Наша дружба - наше единство!: [в День единства народа 

Казахстана, Актюбинская областная детская библиотека им. Н.Байганина 

провела мероприятие "Наша дружба - наше единство!"] /А. Құдабай 

//Мектептегі кітапханашы = Библиотекарь в школе. - 2019. - № 3. - С. 25. 

        Шуахбаева Г.Х.   Реализация проектов по продвижению книги и 

чтения: [проектная деятельность в школьных библиотеках] /Г.Х. Шуахбаева 

//Мектептегі кітапханашы = Библиотекарь в школе. - 2019. - № 3. - С. 22-23. 

 

Психология 
        Абылкасымова Б.Н.   Психологические особенности межличностного 

общения студентов колледжа /Б.Н. Абылкасымова //Педагогика мәселелері = 

Вопросы педагогики. - 2020. - № 1. - С. 54-57. 

        Артюшина С.В.   Обучающее тренинговое занятие для учащихся 11-х 

классов по стабилизации психоэмоционального состояния при подготовке к 

ЕНТ /С.В. Артюшина //Мұғалім шеберханасы = Мастерская учителя. - 2019. - 

№ 4. - С. 13-15. 

        Байздрахманова А.   Как провести беседу с ребенком-жертвой 

сексуального насилия /А. Байздрахманова //Жантану мәселелері = Вопросы 

психологии. - 2019. - № 5. - С. 2-4. 

        Грищенко Ш.Г.   Роль конфликтов в обществе и в трудовом коллективе 

/Ш.Г. Грищенко //Қазақстан мектебіндегі директор = Директор казахстанской 

школы. - 2020. - № 1. - С. 35-37. 

         Имангалиева Б.   Свободен лишь тот, кто владеет собой: [о воспитании 

культуры разрешения конфликта] /Б. Имангалиева //Өзін-өзі тану = 

Самопознание kz. - 2020. - № 1. - С. 9-12. 

        Кайнарова М.О.   "Дружба": [психологический тренинг для 5 класса] 

/М.О. Кайнарова //Психологическая наука и образование. - 2019. - № 6. - С. 

21-24. 

        Карабалина В.И.   Стратегия школьных конфликтов /В.И. Карабалина 

//Вестник образования. - 2019. - № 6. - С. 35-39. 

        Каримова Б.   Компьютерная зависимость - добро или зло?: 

[безопасность.Автор подробнее останавливается на организации работы по 

киберкультуре и кибергигиене] /Б. Каримова //Білімді ел = Образованная 

страна. - 2020. - № 6. 11 февраля. - С. 21. 

        Кудиярова М.А.   Проблемы отцовства в свете психоанализа: [роль отца 

в воспитании ребенка] /М.А. Кудиярова //Әдіскер-Методист. - 2019. - № 4. - 

С. 25-26. 

   Маметекова А.С.   Психологические особенности эмоционально-

поведенческих нарушений в дошкольном возрасте /А.С. Маметекова 

//Дәрігер, логопед және психолог балабақшада және мектепте = Врач, 

логопед и психолог в школе и детском саду. - 2019. - № 3-4. - С. 6-7 . 



145 
 

        Сулейменова Б.К.   Декада по психологии "Целый мир для меня": 

[содействие развитию личности учащихся и повышение уровня доверия 

между всеми участниками образовательного процесса] /Б.К. Сулейменова 

//Қызықты психология. - 2020. - № 1. - С. 29-31. 

        Шабалина О.В.   Коммуникативные навыки: [классный 

час.Установление контактов, формирование навыка равноправного общения 

через самопознание, актуализацию личностных качеств старшеклассников] 

/О.В. Шабалина //Классный час. - 2020. - № 1. - С. 28-29. 

  

Языкознание 
        Абай Кунанбаев: "Поэзия - властитель языка": [литературно-

музыкальный вечер, посвященный 175-летию со дня рождения Абая 

Кунанбаева] /Г.Н. Бугунтаева и [др.] //Открытая школа. - 2020.-№ 1.-С.47-49. 

        Абдугазиева А.У.   Фразеология деловой речи /А.У. Абдугазиева 

//Современное образование в школе, колледже и ВУЗе. - 2019. -№ 6.-С. 28-29. 

        Аскаров А.   На новом витке языковой политики: [модернизация 

казахского языка на основе латинографического алфавита, дальнейшее 

повышение языковой культуры и развитие языкового капитала, 

функционирования казахского языка как государственного] /А. Аскаров 

//Казахстанская правда. - 2020. - 5 февраля. - С. 4. 

        Ахметжанова З.Қ.   Ключевые имена казахской лингвокультуры: Абай 

/З.Қ. Ахметжанова //Қазақ тілі және әдебиеті: әдістеме. - 2020. - № 1-2. - С. 

31-34. 

        Давыдов У.М.   Полиглот: [интеллектуальная игра] /У.М. Давыдов, 

Г.М. Камбарова //Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно-

инновационные технологии. - 2019. - № 6. - С. 51-53. 

        Жампейіс Қ.М.   К вопросу о специфике овладения иностранными 

языками детьми-билингвами /Қ.М. Жампейіс, К.М. Аубакирова //Білім 

берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2019. - № 4. - С. 27-32. 

        Конысбаева М.С.   Художественный стиль речи /М.С. Конысбаева 

//Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно-инновационные технологии. - 

2019. - № 6. - С. 35-36 . 

        Побирская О.В.   Как реализовать проект "Триединство языков": 

готовый план: [языковая политика. О развитии трехъязычного образования в 

школе № 25 г.Актобе] /О.В. Побирская //Білім беру мекемесі басшыларының 

анықтамалығы = Справочник руководителя образовательного учреждения . - 

2020. - № 1. - С. 67-76. 

        Тлегенова М.С.   Дружат люди - дружат языки: [сценарий конкурса к 

Дню языков народа Казахстана, 10-11 классы] /М.С. Тлегенова //Уроки 

русского языка и литературы в школе. - 2019. - № 12. - С. 46-47 . 

        Утегенова С.Т.   Значение трехъязычия в обучении: [информатика в 

классах с казахским языком обучения] /С.Т. Утегенова //Оқыту-тәрбиелеу 

технологиясы. - 2019. - № 6. - С. 52-54. 



146 
 

        Хинич Г.   Эксперты в области перевода создали большой электронный 

англо-казахский словарь: [востребованность казахского языка в деловой 

среде растет, на нем ведутся бизнес-переговоры, с казахского и на казахский 

осуществляются синхронные переводы.Чтобы этот процесс развивался, 

нужно активизировать создание лингвистической базы] /Г. Хинич //Вечерний 

Алматы. - 2020. - 9 января. - С. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

Мазмұны 

 

Қазақстан Республикасының білім саласындағы ресми құжаттары (Заң. 

Жарлық. Қаулы. Бұйрық) ....................................................................................... 3 

Семинар. Форум ...................................................................................................... 7 

Тұжырымдама. Бағдарлама. Конференция ........................................................... 7 

Қазақстандағы педагогика мен білім беру саласындағы ғылыми зерттеу 

жұмысын ұйымдастыру ................................................................................... .......8 

Қазақстандағы халық ағарту ісі, педагогикалық ақыл-ой тарихы ..................... 9 

Әбу Насыр әл-Фараби - 1150 жыл ....................................................................... 10 

Абай Құнанбайұлына - 175 жыл .......................................................................... 11 

Дүниежүзіндегі білім беру ісі және педагогика ................................................. 16 

Латын әліпбиі ......................................................................................................... 16 

Үш тұғырлы тіл ..................................................................................................... 17 

Мемлекеттік тіл ..................................................................................................... 17 

Балалар құқығын қорғау ....................................................................................... 18 

Қазақстанда білім беру ісін ұйымдастыру. Білім сапасы .................................. 19 

Функционалдық сауаттылық ................................................................................ 20 

Үздіксіз білім беру ................................................................................................ 20 

Білім мазмұнын жетілдірудегі ТМД және шет елдермен байланыс ................ 21 

Президент күні ....................................................................................................... 22 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқу. Мектепалды дайындық .............................. 22 

Тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі ............................................................... 23 

Халық педагогикасы. Этнопедагогика. Ұлттық тәрбие .................................... 24 

Отан қорғау, отансүйгіштікке тәрбиелеу ............................................................ 24 

Мемлекеттік рәміздер ........................................................................................... 25 

Экологиялық тәрбие мен білім .......................................................................... 255 

Азаматтық, құқықтық тәрбие ............................................................................... 25 

Еңбекке баулу мен кәсіби бағдарлау ................................................................... 26 

Адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелеу ......................................................... 27 

Эстетикалық тәрбие .............................................................................................. 27 

Олимпиадалар. Жарыстар. Байқаулар ................................................................. 27 

Дене тәрбиесі. Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы. Санитарлық-

гигиеналық тәрбие ................................................................................................. 28 

Салауатты өмір салты ........................................................................................... 29 

Жаман қылықтар және онымен күрес. Кәмелетке жасы толмағандармен 

жұмыс ..................................................................................................................... 29 

Сыныптан, мектептен тыс тәрбие жұмыстары .................................................. 30 

Қиын балалар ......................................................................................................... 31 

Оқушылардың техникалық шығармашылығы ................................................... 31 

Дарынды балалар ................................................................................................... 31 

Өрт сөндіру. Жол ережесі. Төтенше жағдай ...................................................... 31 

Дидактика. Білім беру мен оқыту теориясы ....................................................... 31 

Өзіндік таным курсы ............................................................................................. 32 



148 
 

Оқытудың әдістері (қашықтықтан оқыту, модульдік оқыту) ........................... 32 

Оқу жоспары және бағдарламасы ........................................................................ 33 

Жаңартылған білім беру бағдарламасы .............................................................. 33 

Оқытудың жаңа технологиясы. Педагогикалық инновация ............................. 34 

Бастауыш мектепте оқыту процесі ...................................................................... 35 

Оқулықтар .............................................................................................................. 36 

Ойлау қабілетін дамыту ........................................................................................ 36 

Тестілеу. Бағалау. Білімді тексеру ....................................................................... 36 

Мектептану ............................................................................................................ 37 

Экскурсия-туристік және өлкетану жұмыстары ................................................ 37 

Педагогикалық ұжым. Ұстаз шеберлігі .............................................................. 38 

Мектептің отбасымен және жұртшылықпен байланысы .................................. 39 

Жалпы білім беретін мектептерді ұйымдастыру. Басқару. Экономика. 

Статистика .............................................................................................................. 40 

12 жылдық білім беру ........................................................................................... 40 

Бастауыш мектеп ................................................................................................... 40 

Гимназия. Лицей. Арнаулы мектептер................................................................ 40 

Ауыл мектебі .......................................................................................................... 42 

Шағын кешенді мектеп ......................................................................................... 43 

Балалар үйі. Балаларды қорғау қоры ................................................................... 43 

Мектеп-интернат ................................................................................................... 44 

Мектепте пән сабақтарын оқыту әдісі ................................................................ 44 

Қазақ тілі ................................................................................................................ 45 

Қазақ тілі орыс мектептерінде ............................................................................. 45 

Шетел тілі ............................................................................................................... 46 

Қазақ әдебиеті. Ана тілі ...................................................................................... 477 

Математика. Геометрия ........................................................................................ 48 

Тарих ....................................................................................................................... 49 

Қазақстан тарихы .................................................................................................. 49 

География ............................................................................................................... 50 

Өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістемесі .................................................................. 50 

Биология ................................................................................................................. 51 

Экология және табиғатты қорғау......................................................................... 51 

Физика .................................................................................................................... 51 

Химия ...................................................................................................................... 51 

Философия, эстетика, логика және психологияны оқыту әдісі ........................ 52 

Бейнелеу. Мүсіндеу. Сызу .................................................................................... 52 

Музыка. Әдеп сабағы ............................................................................................ 52 

Дене тәрбиесі. Спорт ............................................................................................. 52 

Технология. Көркем еңбек ................................................................................... 53 

Информатика.......................................................................................................... 53 

Экономика негіздерін оқыту ................................................................................ 54 

Әскери дайындық және азаматтық қорғаныс пәнін оқыту әдісі ...................... 54 

Дефектология ......................................................................................................... 55 



149 
 

Бастауыш және орта кәсіптік білім. Колледж .................................................... 57 

Жоғары кәсіптік білім ........................................................................................... 58 

Жастар жылы ......................................................................................................... 62 

Волонтерлер жылы ................................................................................................ 62 

«Болашақ» бағдарламасы ..................................................................................... 64 

Педагогиканың мамандандырылған салалары. Кәсіби педагогика. 

Салыстырмалы педагогика. Этнопедагогика. Әлеуметтік педагогика ........... 64 

Үлкендерге жалпы білім беру. Өздігінен білім алу. Гендерлік білім .............. 65 

Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру .............................................. 65 

Білім қызметкерлерінің біліктілігін арттыру ..................................................... 65 

Психология. Этнопсихология .............................................................................. 66 

Отбасылық тәрбие ................................................................................................. 67 

Ғылыми-педагогикалық қауымға арналған басылымдар.................................. 68 

Білім беру саласының кітапханалары ................................................................. 68 

Тіл білімі. Тіл туралы ғылым ............................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Официальные документы по образованию в Республике Казахстан...............71 

Стандарты, концепции, программы.....................................................................75 

Научно-исследовательская работа в организациях образования в 

Казахстане..............................................................................................................76 

История педагогической мысли и образования в мире.....................................76 

История педагогической мысли и образования в Казахстане...........................76 

175-летие Абая Кунанбаева..................................................................................77 

1150-летие Абу Насра аль-Фараби......................................................................80 

Государственный язык..........................................................................................82 

Латинский алфавит................................................................................................82 

Организация образования в мире.........................................................................82 

Международное сотрудничество в области образования..................................83 

Народное образование и охрана детства.1 июня-День защиты детей.............83 

Женское образование............................................................................................84 

Организация и управление образованием в Казахстане. 

Качество образования...........................................................................................84 

Непрерывное образование....................................................................................87 

Дополнительное образование...............................................................................87 

Цифровой Казахстан.............................................................................................87 

Дошкольное воспитание и образование..............................................................88 

Общеобразовательная школа. Педагогика школы.............................................90 

Теория и методика воспитания............................................................................91 

Этнопедагогика......................................................................................................91 

Одаренные дети.....................................................................................................91 

Трудные дети. Подросток.....................................................................................92 

Формирование гуманистического мировоззрения.............................................93 

Патриотическое воспитание.................................................................................93  

75-летие Победы в Великой Отечественной войне............................................94 

День Независимости.............................................................................................95 

Экологическое воспитание...................................................................................95 

Гражданское и правовое воспитание...................................................................96 

Трудовое воспитание............................................................................................96 

Профориентация. Выбор профессии.................................................................. 97 

Нравственное воспитание.................................................................................... 97 

Самовоспитание. Самообразование....................................................................98 

Физическое воспитание........................................................................................98 

Валеология. Здоровый образ жизни................................................................... 98 

Борьба с вредными привычками. Профилактика наркомании, ВИЧ/СПИДа.99 

Эстетическое воспитание.....................................................................................99 

Половое воспитание............................................................................................100 

Внешкольная и внеклассная воспитательная работа.......................................100 

Олимпиады. Конкурсы........................................................................................103 

Экскурсионно-туристская и краеведческая работа. Школьные музеи..........104 



151 
 

Организация отдыха и досуга школьников......................................................104 

Противопожарная работа с детьми. Изучение правил уличного движения..105 

Внешкольные учреждения..................................................................................105 

Дидактика (теория образования и обучения)...................................................105 

Развивающее обучение.......................................................................................105 

Учебные планы и программы.............................................................................106 

Программа «Самопознание»..............................................................................106 

Дифференцированное обучение.........................................................................107 

Средства обучения. Учебники. Учебные пособия...........................................107 

Умственное воспитание. Сенсорное воспитание.............................................108 

Проблемное обучение.........................................................................................108 

Наурыз..................................................................................................................108 

Процесс обучения. Новые технологии обучения.............................................108 

Методы обучения. Дистанционное обучение. Модульное обучение.............111 

Программированное обучение. Интернет.........................................................111 

Профильное обучение.........................................................................................111 

Самостоятельная работа школьников ..............................................................111 

Урок......................................................................................................................112 

Проверка  и оценка знаний. Экзамены. Тестирование....................................112 

Школоведение. Руководство школой................................................................112 

Педколлектив. Учитель. Педагогическое мастерство.....................................113 

О статусе педагога...............................................................................................114 

Связь школы с семьей.........................................................................................115 

Детские общественные организации.................................................................115 

Организация общеобразовательной школы. 12-летнее обучение..................115 

Типы общеобразовательных школ.  

Отдельные общеобразовательные школы.........................................................116 

Обновление содержания образования...............................................................116 

Начальная школа.................................................................................................117 

Сельские и малокомплектные школы...............................................................118 

Детские дома. Интернаты...................................................................................119 

Методика преподавания русского языка...........................................................119 

Методика преподавания казахского языка.......................................................121 

Методика преподавания иностранных языков.................................................121 

Методика преподавания русской литературы..................................................122 

Методика преподавания казахской литературы...............................................123 

Методика преподавания математики................................................................124 

Методика преподавания истории.......................................................................125 

Методика преподавания истории Казахстана...................................................125 

Моя Родина Казахстан........................................................................................127 

Методика преподавания права...........................................................................127 

Методика преподавания экономики..................................................................128 

Методика преподавания географии...................................................................128 

Методика преподавания естествознания..........................................................129 



152 
 

Методика преподавания биологии....................................................................129 

Методика преподавания экологии и охраны природы....................................129 

Методика преподавания физики и астрономии................................................129 

Методика преподавания химии..........................................................................130 

Методика преподавания искусства....................................................................131 

Методика преподавания рисования...................................................................131 

Методика преподавания черчения.....................................................................131 

Методика преподавания музыки........................................................................131 

Методика преподавания физической культуры...............................................132 

Методика преподавания трудового обучения..................................................133 

Методика преподавания информатики.............................................................134 

Начальная военная подготовка. Основы безопасности жизнедеятельности.134 

Дефектология.......................................................................................................135 

Начальное и среднее профессиональное образование. Колледжи.................137 

Социальное партнерство в среднем профессиональном образовании...........138 

Высшее профессиональное образование..........................................................138 

Программа «Болашак»........................................................................................140 

Год волонтера – 2020..........................................................................................140 

Подготовка научно-педагогических кадров.....................................................141 

Повышение квалификации работников образования......................................141 

Семейное воспитание..........................................................................................142 

Библиотеки сферы образования.........................................................................143 

Психология...........................................................................................................144 

Языкознание.........................................................................................................145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

 

 

 

Қазақстандағы білім беру ісі 

және педагогика 

(жедел ақпарат,  I басылым, 2020 ж.) 

 

Образование и педагогика 

в Казахстане 

(экспресс-информация, I выпуск, 2020 г.) 

 

Составители :  Марасулова Г.А. 

                    Кабенова Р.Р. 

 

Ответственная за выпуск :  Насырова А.А. 

 

Подписано в печать  

Формат 60х84 1/16. 

Тираж   500 экз. 

 

 

 

 

 

 


	Қазақстан Республикасының білім саласындағы ресми құжаттары (Заң. Жарлық. Қаулы. Бұйрық)
	Семинар. Форум
	Тұжырымдама. Бағдарлама. Конференция
	Қазақстандағы педагогика мен білім беру саласындағы ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру
	Қазақстандағы халық ағарту ісі, педагогикалық ақыл-ой тарихы
	Әбу Насыр әл-Фараби - 1150 жыл
	Абай Құнанбайұлына - 175 жыл
	Дүниежүзіндегі білім беру ісі және педагогика
	Латын әліпбиі
	Үш тұғырлы тіл
	Мемлекеттік тіл
	Балалар құқығын қорғау
	Қазақстанда білім беру ісін ұйымдастыру. Білім сапасы
	Функционалдық сауаттылық
	Үздіксіз білім беру
	Білім мазмұнын жетілдірудегі ТМД және шет елдермен байланыс
	Президент күні
	Мектепке дейінгі тәрбие мен оқу. Мектепалды дайындық
	Тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі
	Халық педагогикасы. Этнопедагогика. Ұлттық тәрбие
	Отан қорғау, отансүйгіштікке тәрбиелеу
	Мемлекеттік рәміздер
	Экологиялық тәрбие мен білім
	Азаматтық, құқықтық тәрбие
	Еңбекке баулу мен кәсіби бағдарлау
	Адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелеу
	Эстетикалық тәрбие
	Олимпиадалар. Жарыстар. Байқаулар
	Дене тәрбиесі. Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы. Санитарлық-гигиеналық тәрбие
	Салауатты өмір салты
	Жаман қылықтар және онымен күрес. Кәмелетке жасы толмағандармен жұмыс
	Сыныптан, мектептен тыс тәрбие жұмыстары
	Қиын балалар
	Оқушылардың техникалық шығармашылығы
	Дарынды балалар
	Өрт сөндіру. Жол ережесі. Төтенше жағдай
	Дидактика. Білім беру мен оқыту теориясы
	Өзіндік таным курсы
	Оқытудың әдістері (қашықтықтан оқыту, модульдік оқыту)
	Оқу жоспары және бағдарламасы
	Жаңартылған білім беру бағдарламасы
	Оқытудың жаңа технологиясы. Педагогикалық инновация
	Бастауыш мектепте оқыту процесі
	Оқулықтар
	Ойлау қабілетін дамыту
	Тестілеу. Бағалау. Білімді тексеру
	Мектептану
	Экскурсия-туристік және өлкетану жұмыстары
	Педагогикалық ұжым. Ұстаз шеберлігі
	Мектептің отбасымен және жұртшылықпен байланысы
	Жалпы білім беретін мектептерді ұйымдастыру. Басқару. Экономика. Статистика
	12 жылдық білім беру
	Бастауыш мектеп
	Гимназия. Лицей. Арнаулы мектептер
	Ауыл мектебі
	Шағын кешенді мектеп
	Балалар үйі. Балаларды қорғау қоры
	Мектеп-интернат
	Мектепте пән сабақтарын оқыту әдісі
	Қазақ тілі
	Қазақ тілі орыс мектептерінде
	Шетел тілі
	Қазақ әдебиеті. Ана тілі
	Математика. Геометрия
	Тарих
	Қазақстан тарихы
	География
	Өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістемесі
	Биология
	Экология және табиғатты қорғау
	Физика
	Химия
	Философия, эстетика, логика және психологияны оқыту әдісі
	Бейнелеу. Мүсіндеу. Сызу
	Музыка. Әдеп сабағы
	Дене тәрбиесі. Спорт
	Технология. Көркем еңбек
	Информатика
	Экономика негіздерін оқыту
	Әскери дайындық және азаматтық қорғаныс пәнін оқыту әдісі
	Дефектология
	Бастауыш және орта кәсіптік білім. Колледж
	Жоғары кәсіптік білім
	Жастар жылы
	Волонтерлер жылы
	«Болашақ» бағдарламасы
	Педагогиканың мамандандырылған салалары. Кәсіби педагогика. Салыстырмалы педагогика. Этнопедагогика. Әлеуметтік педагогика
	Үлкендерге жалпы білім беру. Өздігінен білім алу. Гендерлік білім
	Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру
	Білім қызметкерлерінің біліктілігін арттыру
	Психология. Этнопсихология
	Отбасылық тәрбие
	Ғылыми-педагогикалық қауымға арналған басылымдар
	Білім беру саласының кітапханалары
	Тіл білімі. Тіл туралы ғылым

