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Қазақстан Республикасының білім саласындағы ресми құжаттары 

(Заң. Жарлық. Қаулы. Бұйрық) 

         Қазақстан Республикасы. Президент. (2019.  -  Қ.Ж. Тоқаев). 
"Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының мәдениет 

саласындағы мемлекеттік стипендиясын тағайындау туралы" Қазастан 

Республикасы Президентінің 2000 жылғы 3 сәуірдегі № 369 Жарлығына 

өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 7 

қыркүйектегі № 404 жарлығы /Қазақстан Республикасы. Президент. (2019. - 

Қ.Ж. Тоқаев)//Egemen Qazaqstan.- 2020.- 8 қыркүйек. - 1 б. 

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

"Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссиясы туралы" 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 12 қазандағы № 470 

жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2020 жылғы 16 шілдедегі № 372 жарлығы / 

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

Qazaqstan. - 2020. - 20 шілде. - 1 б.; Қазақстан Республикасының Президенті 

мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан 

2020. - № 28-29. - 3-4 б. 

         Қазақстан Республикасы. Үкімет.   Атырау облысының кейбір білім 

беру және мәдениет объектілеріне атау беру және қайта атау туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 19 наурыздағы № 124 

қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет//Қазақстан Республикасының 

Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = 

Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. - 2020. - № 10-11. - 66-68 б. 

         Қазақстан Республикасы. Үкімет. "Бакалавр немесе "магистр" 

дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережелерін бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 қаулысына 

өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 8 

маусымдағы № 362 қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет 

//Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики 

Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2020. - № 22-23.- 71-80 б. 

        Қазақстан Республикасы. Үкімет.  "Болашақ" халықаралық 

стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу қағидаларын бекіту 

және "Болашақ" халықаралық стипендиясын жұмсау бағыттарын айқындау 

туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 11 маусымдағы № 

573 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 6 мамырдағы № 271 қаулысы 

(қосымшасымен) /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. - 2020. - № 18-19. - 22-43 б. 

         Қазақстан Республикасы. Үкімет.   Бірінші басшыларын Қазақстан 

Республикасының Үкіметі лауазымға тағайындайтын және лауазымынан 

босататын мемлекеттік жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру ұйымдарының тізбесін және оларды лауазымға тағайындау, 

лауазымынан босату және аттестаттау қағидаларын бекіту туралы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2020 жылдың 29 мамырындағы № 336 қаулысы / 

Қазақстан Республикасы. Үкімет//Қазақстан Республикасының Президенті 

мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 

2020. - № 20-21. - 48 б. 

         Қазақстан Республикасы. Үкімет.   Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігінің "Түзеу педагогикасының ұлттық ғылыми - 

практикалық орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесін қайта атау 

туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 23 маусымдағы № 

384 қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет//Қазақстан Республикасының 

Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = 

Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. - 2020. - № 24-25. - 78-79 б. 

         Қазақстан Республикасы. Үкімет. "Мемлекеттік білім беру ұйымдары 

қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға 

теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 77 қаулысына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2020 жылғы 3 маусымдағы № 346 қаулысы /Қазақстан 

Республикасы. Үкімет//Қазақстан Республикасының Президенті мен 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 

2020. - № 22-23. - 49-54 б. 

         Қазақстан Республикасы. Үкімет. "Он төрт жастан жиырма тоғыз 

жасқа дейінгі балалар мен жастарды патриоттық танытқаны және белсенді 

азаматтық ұстанымы үшін ерекшелік белгісімен наградтау қағидаларын 

бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі 

№ 249 қаулысына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 

2020 жылғы 14 мамырдағы № 296 қаулысы /Қазақстан Республикасы. 

Үкімет//Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента 

Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2020. - № 

18-19. - 102-110 б. 

         Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі.  

 Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу шаралары 

кезеңінде мектепке дейінгі ұйымдар мен мектепалды даярлық сыныптарында 

ұйымдастырылған оқу қызметтерін ұйымдастыру бойынша әдістемелік 
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ұсынымдар. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 

жылғы 13 тамыздағы № 345 бұйрығына қосымша /Қазақстан Республикасы. 

Білім және ғылым министрлігі 

// Қазақстан тарихы. - 2020. - № 9. - 33-84 б. 

        Алматы қаласының әкімдігі.  

 2020-2024 жылдарға техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі 

бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын 

бекіту туралы. Алматы қаласы әкімдігінің 2020 жылғы 8 қыркүйектегі № 

3/355 қаулысы қосымшасымен / Алматы қаласының әкімдігі//Almaty 

aqshamy. - 2020. - 17 қыркүйек. - 12-13,16-17 б. 

Тұжырымдама. Бағдарлама. Конференция 

     Білім беру үрдісінде жаңа тәсілдерді ұсынды: [С. Демирел 

университетінің ұйымдастырумен "Мәдени көпірлер салу жөніндегі 9-шы 

халықаралық конференциясы" өз жұмысын бастағаны жайында] 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 29 қыркүйек. - 13 б. 

Педагогикалық оқулар 

         Серікқызы Э.   Әуезов оқулары тың зерттеулермен ерекшеленді / Э. 

Серікқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 1 қазан. - 15 б. 

Қазақстандағы педагогика мен білім беру саласындағы ғылыми 

зерттеу жұмысын ұйымдастыру 

         Алдамбергенова Г.Т.  Жоғары сынып оқушыларының зерттеушілік 

құзыреттілігін бағалаудың зерттелу жағдайы /Г. Т. Алдамбергенова, Р. Ж. 

Шынтаева//Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері = Иностранные языки в 

школах Казахстана. - 2020. - № 4. - 27-29 б. 

 Иманкулова Л.  Болашақ педагогтардың зерттеушілік функциясын 

қалыптастырудың тұжырымдамалық негізі /Л. Иманкулова, Н. Рахметова, Д. 

Тастанбек//Қазақ тарихы. - 2020. - № 6. - 74-76 б. 

         Тоқтағанова А.С.   Тәжірибеге бағдарланған зерттеу - мұғалімнің 

кәсіби құзыреттілігінің көрінісі /А. С. Тоқтағанова//12 жылдық білім беру = 

12- летнее образование. - 2020. - № 1. - 38-41 б. 

Қазақстандағы халық ағарту ісі, педагогикалық ақыл-ой тарихы 

        Ахметов М.   Информатиканы қазақ топырағына алғаш әкелген ғалым: 

[75 жасты еңсерген Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры Е.Бидайбеков 

туралы] / М. Ахметов// Qazaqstan dauiri. - 2020. - 1 қазан. - 11 б. 

      Әлқожаева Н.   Педагогиканың әдіснамасын дамытушы ғалым - Шәркүл 

Таубайқызы / Н. Әлқожаева// Қазақстан мектебі. - 2020. - № 7. - 13-18 б. 
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        Бектібаева Л.   "Ғалым - педагог, мемлекет қайраткері" (Төлеген 

Тәжібаевтың туғанына 110 жыл) /Л. Бектібаева//Қазақстан мектебі. - 2020. - 

№ 7. - 48-50 б. 

        Джагалтаева К.К.   Ыбырай Алтынсарин әңгімелерінің тәрбиелік 

маңызы /К. К. Джагалтаева//Открытая школа. - 2020. - № 7. - 31-33 б. 

        Жолдасбеков М.  Қазақ тілін төрге шығаратын уақыт жетті: [Кеңестер 

Одағы кезінде қазақ тіліндегі балабақшалар мен мектептер аштырмау, 

шектеу жасалғаны, орыс тілі саясатының қарқынды болуы, қазіргі кездегі 

мемлекеттік тіл жайында] /М. Жолдасбеков, Б. Бодаубай//Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 29 қыркүйек. - 8 б. 

        Қадырбаева М.   Бөкей Ордасы мен Торғай облысындағы мектептердің 

ашылуы (XIX ғ. екінші жартысы мен XX ғ. басы) /М. Қадырбаева 

//Қазақ тарихы. - 2020. - № 8. - 41-45 б. 

        Қамиева Г.  Маңғыстаудағы халық ағарту ісінің дамуы (XIX ғасыр мен 

XX ғасырдың бірінші жартысы) /Г. Қамиева//Қазақ тарихы. - 2020. - № 6. - 

16-17 б. 

       Өтениязов С.   Еңбегі елеулі ғалым: [ғалым, педагог Төлеген 

Тәжібаевтың туғанына 110 жыл толуына орай] /С. Өтениязов//Мектептегі 

психология = Психология в школе. - 2020. - № 7. - 3-6 б. 

Әбу Насыр әл-Фараби - 1150 жыл 

        Алтаев Ж.   Қазақстанның атын шығаратын бір жоба - әл-Фарабиді 

ұлықтау: [әл - Фараби атындағы ҚазҰУ-нің профессоры, фарабитанушымен 

сұхбат/әңг. А. Өмірзақ] /Ж. Алтаев//Түркістан. - 2020. - 16 шілде. - 5 б. 

        Ахметов М.   Әл-Фараби мұраларын жаңа қырынан танытты: [ғалым әл-

Фарабидің 1150 жылдығына орай] /М. Ахметов//Almaty aqshamy. - 2020. - 1 

қазан. - 22 б. 

        Байжігітов Н.   Қырғызстанда әл-Фараби пәнін оқыту ұсынылды: 

[Қазақстан-Қырғызстан елшілігі, Қырғызстан ұлттық кітапханасы бірлесіп 

әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай "Ұлы ойшылдың ғылыми және рухани 

мұрасы" атты онлайн конференция өткізуі]/Н. Байжігітов 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 2 шілде. - 6 б. 

        Бейсенбай Б.   Әл-Фараби: аңыз және ақиқат /Б. Бейсенбай, Ш. Біләлт 

//Almaty aqshamy. - 2020. - 23 шілде. - 11-13 б. 

        Сүлейменов П.   Әл-Фараби: мемлекеттік құрылым және оны басқару 

теориясы жайлы көзқарасы /П. Сүлейменов, Е. Молдабек//Қазақстан тарихы. 

- 2020. - № 8. - 11-23 б. 

        Ысқақұлы Д.   Ғұлама философиясындағы бақытты адам концепциясы: 

[ғалым Әбу Насыр әл-Фараби туралы еңбектер жайында] /Д. Ысқақұлы 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 24 тамыз. - 8 б. 
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Абай Құнанбайұлына - 175 жыл 

       Алшанов Р.   Абай әлемі - мәңгілік мұра: [ақын А. Құнанбайұлына -175 

жыл] /Р. Алшанов//Қазақ әдебиеті. - 2020. - 11 қыркүйек. - 10-11 б. 

        Әбдіғазиұлы Б.   Абайдың тұлғалық айналасы және дәуір сабақтастығы 

/ Б. Әбдіғазиұлы//Ana tili. - 2020. - 10-16 қыркүйек. - 1,4 б. 

        Әуезов М.   Тіл мен дінге діл дербестігі арқасында оралдық: 

[мәдениеттанушымен Абай жылына орай берген сұхбаты/әңг. Г. 

Айтжанбайқызы]/М. Әуезов//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 10 шілде. - 8 б. 

         Елшібай Ғ.   Абай ілімі. Оны рухани монолитті қазаққа айналудың 

жолына қызмет еттіру - басты міндет: [М. Әуезов атындағы Оңтүстік 

Қазақстан мемлекеттік университетінде ақын А. Құнанбайұлының 175 

жылдығына арналған "Түркі әлемі: Абай Құнанбайұлының көзқарастары 

және XXI ғасырдағы Қазақстан қоғамының жаңғыруы" атты онлайн жүйеде 

халықаралық мәдени-ағарту форумының өтуі]/ Ғ.Елшібай//Egemen Qazaqstan. 

- 2020. - 3 шілде. - 7 б. 

        Ердембеков Б.  "Жақпайды маған сол жерің" (Абайдың кейбір 

арнаулары хақында) /Б. Ердембеков//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 17 шілде. - 7 

б. 

        Есекешова М.   Телжан Шонанұлының өмір жолы және педагогикалық 

идеясының қалыптасуы /М. Есекешова//Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2020. - № 7. 

- 3-15 б. 

       Жанұзақ Т.   Дана Абайдың тіл байлығы /Т. Жанұзақ//Ana tili. - 2020. - 

23-29 шілде. - 5 б. 

       Жүнісбеков Б.  Абай жолы, роман-эпопея: [Абайтанудың арқатірегі 

Мұхтар Әуезовтің "Абай жолы" роман-эпопеясы мен "Абай Құнанбаев" 

монографиялық зерттеудегі Абай рухы] /Б. Жүнісбеков//Qazaq. - 2020. - 7 

шілде. - 4 б. 

         Кенжебай Р.Н.   Абай шығармаларындағы ағартушылық мәселелері / Р. 

Н. Кенжебай, Г. Примкулова, Ш. Жұрынбай// Вестник АПН Казахстана. - 

2020. - № 2. - 5-9 б. 

         Қалшабек А.   "Китаб тасдиқ" Абай шығармашылығының негізі / А. 

Қалшабек// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 29 шілде. - 8 б. 

         Мырзахметұлы М.   Абайдың әл-Фарабиді тануы: [ақын А. 

Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына] / М. Мырзахметұлы 

// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 8 қыркүйек. - 8 б. 

        Құрман Н.Ж.   Абайдың данышпандық коды және Абай шығармаларын 

оқытудың жаңашыл бағыттары /Н. Ж. Құрман//Білім = Образование. - 2020. - 

№ 2. - 72-82 б. 

       Сомжүрек Ж.-Н. Қазақ әдебиеті сынының атасы: [ақын Абай 

Құнанбайұлының шығармашылығы туралы]/Ж.Н. Сомжүрек 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 2 шілде. - 6 б.  

       Тарақов Ә.   "Қалың елім, қазағым, қайран жұртым" жырындағы ұлттық 

рух: [ақын А. Құнанбайұлына - 175 жыл] /Ә. Тарақов//Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 23 қыркүйек. - 11 б. 
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        Тоқтарбай Е.  Ілияс - Абай түрлеген модерн әдебиеттің өкілі. Абай мен 

Ілияс поэзиясындағы сөз өрнектері турасында /Е. Тоқтарбай 

//Түркістан. - 2020. - 18 маусым. - 6 б. 

        Шаңбай Т.   Даналық парасаты: [ақын А. Құнанбайұлының "Жидебай-

Бөрілі" мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық қорық музейі 

жайында] / Т. Шаңбай//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 27 шілде. - 3 б. 

Дүниежүзіндегі білім беру ісі және педагогика 

        Жылқыбаева Ш.   Жапония мектебі: Ұлттық білім берудің заманауи 

озық жүйесі /Ш. Жылқыбаева//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 7 тамыз. - 9 б. 

        Маратова Д.   Bilim station арқылы қалай Түркияда оқуға болады?: 

[Bilim station жобасының авторларының мәлімет беруі] /Д. Маратова//Ұлан. - 

2020. - 7 шілде. - 1,4 б. 

Латын әліпбиі 

        Сенбай Е.   Латын әліпбиі лайық болсын десек: [латын әліпбиінің үш 

нұсқасы жайында] /Е. Сенбай//Aiqyn. - 2020. - 18 шілде. - 1,3 б. 

Мемлекеттік тіл 

        Азизұлы М.   Тіл саясаты: кеше, бүгін, ертең. Мемлекеттік тілді 

меңгерген халықтың үлесін 2025 жылға дейін 95% -ға арттыру мақсаты 

қойылды /М. Азизұлы//Qazaq. - 2020. - 14 шілде. - 8 б.  

        Исағалиева Г.   Мемлекеттік тіл - қашықтықтан оқыту бағытында /Г. 

Исағалиева//XXI ғасыр мектебі. - 2020. - № 3-4. - 26 б. 

        Қайратұлы Б.   Қашықтан оқып, тіл үйрен!: [Ш. Шаяхметов атындағы 

"Тіл-Қазына" ұлттық ғылыми - практикалық орталығының қолдауымен 

төтенше жағдайға байланысты мемлекеттік және басқа тілдерді қашықтан 

оқыту шарасын бастауы]/Б. Қайратұлы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 13 шілде. 

- 8 б. 

        Төлекеев Қ.   Тіліміздің бағын байлап тұрған кім?!: [мемлекеттік тіл 

туралы] /Қ. Төлекеев//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 23 қыркүйек. - 17 б. 

        Тұнықбаева Т.   "Өзге тілдің бәрін біл, өз тілінді құрметте!": 

[мемлекеттік тіл дәрежесін көтеру жайлы]/Т. Тұнықбаева//Заң. - 2020. - № 6. - 

35-36 б. 

Жолдаулар. Үндеулер 

      Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Н.Ә. 

Назарбаевтың Қазақстан халқына үндеуі//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 3 шілде. 

- 1 б.; Aiqyn. - 2020. - 3 шілде. - 1 б. 

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

жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі: [Президент Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауынан]/Қазақстан Республикасы. 

Президент. (2019. - Қ.Ж. Тоқаев)//Ana tili. - 2020. - 3-9 қыркүйек. - 1, 4-5 б.; 

Egemen Qazaqstan. - 2020. - 2 қыркүйек. - 1-6 б.; Almaty aqshamy. - 2020. - 2 
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қыркүйек. - 1-2-6 б.; Түркістан. - 2020. - 3 қыркүйек. - 1-3 б.; Aqiqat. - 2020. - 

№ 9. - 4-20 б. 

        Аймағамбетов А.   "Тапсырмаларды жоғары деңгейде іске асыруымыз 

тиіс: [Қазақстан Президенті Қ.-Ж. Тоқаевтың биылғы жолдауына орай]/А. 

Аймағамбетов//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 8 қыркүйек. - 3 б. 

      Әліпбай С.   Жолдауды жүзеге асыру жолдарын нақтылады: [Үкіметтің 

баспасөз орталығында Мемлекет басшысының Жолдауын іске асыру 

шаралары туралы брифинг өткізуі]/С. Әліпбай//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 4 

қыркүйек. - 2 б. 

        Білім берудің онлайн-платформаларына бірыңғай талаптар әзірленеді: 

[Білім және ғылым министрі Қазақстан Президенті Қ.-Ж. Тоқаевтың биылғы 

жолдауын іске асыру аясында білім беру саласында қабылданып жатқан 

шаралар туралы/дайынд. Н.Тілегенұлы]//Білімді ел = Образованная страна. - 

2020. - 8 қыркүйек. - 3 б. 

        Ғылым саласын дамытуға маңыз берілді: [Қазақ ұлттық қыздар 

педагогикалық университетінің ректоры Г.Алдамбергенова Мемлекет 

басшысы Қ.-Ж.Тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған биылғы жолдауына 

қатысты пікірі]//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 8 қыркүйек. - 4 б. 

        Жаңа жетістіктерге жігерлендіреді: [Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

университетінің ректоры Б.Кәрімова биылғы жолдауға орай пікірі] 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 8 қыркүйек. - 4 б. 

       Кенжебайқызы М.   Президент Жолдауы - басшылыққа алынатын құжат 

/ М. Кенжебайқызы//Aiqyn. - 2020. - 4 қыркүйек. - 3 б. 

Мәңгілік Ел 

        Иманбаева С.Т.  Мәңгілік ел идеясын іске асыруда ұлттық тәрбиенің 

маңызы /С. Т. Иманбаева, Қ. Базарбаева//Қазақстан мектебіндегі директор = 

Директор казахстанской школы. - 2020. - № 4. - 3-7 б. 

        Көкшеева З.Т.   "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының аясындағы халықтық 

тәрбие дәстүрлері /З. Т. Көкшеева//Қазақстан мектебіндегі директор = 

Директор казахстанской школы. - 2020. - № 3. - 3-6 б. 

Балалар құқығын қорғау 

        Абдолла С.   Балалардың құқығын қорғау - болашақтың құқығын 

қорғау: [балалар құқығын қорғайтын, реттейтін негізгі нормативтік-

құқықтық акт - "Неке және отбасы туралы" кодекс жайында]/С. 

Абдолла//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 24 шілде. - 7 б. 

        Әрбір екінші бала - зұлымдық құрбаны: [2018 жылы ЮНИСЕФ өкілетті 

органдармен бірге балаларға зорлық-зомбылық көрсетудің алдын 

алуы/дайынд. Г. Тұрсынқожа]//Qazaqstan dauiri. - 2020. - 16 шілде. - 10 б. 

        Жолдасбекова О.   Бала қауіпсіздігін сақтау - ортақ міндет: [Нұр-

Сұлтан қаласының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаментте 

балалардың құқықтарын қорғау саласында әр баланың құқықтарын 
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қамтамасыз етуге және заңды мүдделерін қорғауға бағытталған мемлекеттік 

саясатты іске асыру мақсатында мемлекеттік органдармен, үкіметтік емес 

ұйымдардың бірлесе жұмыс атқаруы жайлы]/О. Жолдасбекова//Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - 7 шілде. - 8 б. 

        Жұмаш А.  Барлық бала бақытқа лайық: [Отбасы, әйелдер және 

балалардың құқығын қорғау жөніндегі республикалық қоғамдық кеңестің 

атқарып жатқан жұмыстары жайлы]/А. Жұмаш//Aiqyn.- 2020.- 11 шілде. - 5 б. 

   Тән жазасы - жан жарасы немесе баланы жазалаудың 4 себебі: 

[кибербуллинг- баланың қыр соңына түсу, қорқыту, ұялту мақсатында 

интернетті не басқа технологияларды қолдану жайында/дайынд. Г. 

Тұрсынқожа]//Qazaqstan dauiri. - 2020. - 16 шілде. - 10 б. 

Қазақстанда білім беру ісін ұйымдастыру. Білім сапасы 

        Айдарқызы А.   Білім министрлігі VS USTUDY: даудың басы 8 

миллиард па?: [Дүниежүзілік банктен]/А. Айдарқызы//Aiqyn. - 2020. - 2 

қыркүйек. - 6 б. 

       Айдарқызы А.   Қашықтан оқимыз ба, әлде?...: [Білім және ғылым 

министрінің білім беру ісін ұйымдастыруы, үш нұсқасы және 1-сынып 

оқушыларының қашықтықтан оқыту мәселесі]/А. Айдарқызы//Aiqyn. - 2020. - 

14 шілде. - 5 б.  

       Айдарқызы А.    Министрлік неге үнсіз?: [Білім және ғылым 

министрлігі мен UStudy арасындағы мәселе]/А. Айдарқызы 

//Aiqyn. - 2020. - 12 қыркүйек. - 1,5 б. 

       Аймағамбетов А.   "Әр мұғалім өзінің мәртебесін мақтан тұтуы керек": 

[педагог мәртебесі туралы]/А. Аймағамбетов//Білімді ел = Образованная 

страна. - 2020. - 1 қыркүйек. - 5 б. 

        Аймағамбетов А.   "Ендігі оқулықтарда қате деген болмайды". Министр 

бұдан өзге тағы бірнеше мәселені қозғап өтті /А. Аймағамбетов 

//Қала& мен дала. - 2020. - 4 қыркүйек. - 12 б. 

        Аймағамбетов А.   "Мұғалімдер мамандығын "әлсіз" түлектер таңдап 

жатыр: [Білім және ғылым министрінің Facebook парақшасынан]/А. 

Аймағамбетов//Қала& мен дала. - 2020. - 11 қыркүйек. - 4 б. 

        Депутаттар Аймағамбетовке шүйлікті. 9 жылда электрондық білімге 30 

млрд. теңге бөлінді, нәтиже қайда?: [9-қыркүйекте өткен Мәжілістің 

пленарлық отырысында қаралған мәселелер]//Қала& мен дала. - 2020. - 11 

қыркүйек. - 3 б. 

        Зарыққанқызы Қ.  Министр шешілмей жатқан түйінді "әлсіз 

ұстаздарға" артқысы келе ме?: [Білім және ғылым министрі А. Аймағамбетов 

мұғалімдер туралы]/Қ. Зарыққанқызы//Жас Алаш. - 2020. - 15 қыркүйек. - 3 б. 

        Көшім Д.   Асхатқа араша қажет пе?: [Білім және ғылым министрі А. 

Аймағамбетов туралы] /Д. Көшім//Жас Алаш . - 2020. - 28 шілде. - 2 б. 

        Қабылбек Н.   Онлайн жиыннан ... ойдым-ойдым ой қалды. Министрдің 

мәжілісіне қатысқан тілшіміздің сараптамалық пікірі: [Білім және ғылым 
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министрі А. Аймағамбетов оқулықтардың сапасы бойынша онлайн жиналыс 

өткізгені жайында] /Н. Қабылбек//Qazaqstan dauiri.- 2020. -10 қыркүйек. - 5 б. 

        Құсайынов А.Қ.   Орта білім сапасын көтеру - ұлттық міндет /А. Қ. 

Құсайынов//Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 3. - 5-19 б. 

        Оқу сапасын арттыру - мемлекеттік саясаттың маңызды бағыты// 

Egemen Qazaqstan.  - 2020. - 28 тамыз. - 15 б. 

        Оқуға қалай тапсырамыз?: [ЖОО-на, колледждерге, мектептерге жаңа 

оқу жылына қабылдау онлайнмен жүргізіледі]//Ұлан. - 2020. - 14 шілде. - 3 б. 

        Шәріп А.   Тоқаев Қ.-Ж.: Замана сынағына Қазақстанның сарабдал 

жауабы: [Қазақстан Президентінің Парламент сессиясында сөйлеген сөзінде 

қолжетімді сапалы білімге тоқталуы]/А. Шәріп// Aiqyn. - 2020. - 2 қыркүйек. - 

1-2 б. 

        Шотбайқызы А.   Бұл қабылдау бұрынғыдан өзгерек: [1-сыныпқа 

баласын беру, колледждерге, ЖОО-на, магистратураға қашықтықтан 

құжаттар тапсыру жайында]/А. Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 15 

шілде. - 6 б. 

        Шотбайқызы А. Білім мен ғылымның астанасы: [елордадағы мектепке 

дейінгі ұйымдар, мамандық алып шығатын мектептер, кәсіптік-техникалық 

колледждер, және ЖОО саны мен көрсеткіштері жайында]/А. Шотбайқызы 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 6 шілде. - 7 б. 

Функционалдық сауаттылық 

        Валиева М.   Мәңгілік ел құндылықтары аясында оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын дамыту /М. Валиева, Қ. Бекетқызы//Almaty 

aqshamy. - 2020. - 3 қыркүйек. - 6 б. 

        Искакова М.Т. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

арттырудың маңызы: [математикалық сауаттылық жайында]/ М. Т. Искакова, 

А. А. Бажи//Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2020. - 

№ 3. - 13-17 б. 

        Мұсабеков О.   Тұрмыстық мәселелерді шешуге бағытталған 

функционалдық сауаттылық: [оқушыларды физика пәні бойынша 

функционалдық сауттылыққа байланысты деңгейлік тапсырмаларды 

орындауы]/О. Мұсабеков//Сандар арқылы әлемді тану (математика, 

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

физика). - 2020. - № 3. - 9-10 б. 

        Разбекова Ж.   Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту / 

Ж. Разбекова//Тәрбие жұмысы: мектепте, және мектептен тыс мекемелерде = 

Воспитательная работа в детском саду, в школе и внешкольных 

учреждениях. - 2020. - № 3-4. 18 б. 

        Тойшубекова Б.А.   Оқушылардың функционалдық оқу сауаттылығын 

дамыту /Б. А. Тойшубекова//Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = 

Казахский язык и литература в русской школе. - 2020. - № 6. - 98-103 б. 
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Үздіксіз білім беру 

        Курманова Г.К.   Қашықтан оқыту жағдайында мұғалімдердің кәсіптік 

дамуы: оқу моделі мен сауалнамалар жинағы: [үздіксіз білім беруде 

педагогтің инновациялық қызметке дайындығы жайында]/Г. К. Курманова, Г. 

О. Майбасова//Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации 

образования. - 2020. - № 8. - 27-34 б. 

        Смагулова А.З.   Үздіксіз білім - бұл мемлекеттің стратегиялық идеясы 

/А. З. Смагулова//Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері = Иностранные 

языки в школах Казахстана. - 2020. - № 3. - 35-38 б. 

Білім мазмұнын жетілдірудегі ТМД және шет елдермен байланыс 

        Ерболқызы А.   Шетелде оқитындар қалай білім алып жатыр?: 

[студенттердің қашықтан білім алуы]/А. Ерболқызы//Заң газеті. - 2020. - 15 

қыркүйек. - 8 б. 

        Таубаева Ш.   Қазақстан мен Ресейдегі педагогика әдіснамасы 

саласындағы ғылыми мектептер/Ш. Таубаева//Қазақстан мектебі. - 2020. - № 

6. - 3-13 б. 

         Шотбайқызы А. Қашықтан оқытудың проблемалары талқыланды: [Л.Н 

Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті ұйымдастырған 

халықаралық конференцияға Ресей, АҚШ, Үндістан, Бельгия, 

Ұлыбританияның ЖОО-ы ректорлары мен сарапшылары қатысты]/А. 

Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 17 қыркүйек. - 5 б. 

        Шотбайқызы А.   Отандық ЖОО дипломдары Еуропада жарамды /А. 

Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 22 қыркүйек. - 8 б. 

Президент күні 

        Аданбеков Ж.  Уақыттан озған көшбасшы: [Президент Н. Назарбаевтың 

80- жылдығын атап өтуі]/Ж. Аданбеков//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 6 шілде. 

- 3 б. 

        Балықбаев Т.  Елбасының ерен ерлігі: [Президент күніне орай 

Қазақстанның Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев туралы]/Т. Балықбаев 

//Qazaq. - 2020. - 7 шілде. - 6 б. 

        Бәкір Қ.  "Арамыздағы нағыз металлург болды" (Елбасының курстасы 

Мақаш Тәтімовтің ескірмейтін естелігі)/Қ. Бәкір//Qazaq.- 2020.- 7 шілде. - 7 б. 

       Құл-Мұхаммед М.   Елбасы тағылымы: [Тұңғыш Президент 

Н.Ә.Назарбаев туралы]/М. Құл-Мұхаммед//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 3 

шілде. - 3 б. 

        Тоқаев Қ.-Ж.  Тарихи тұлға тағылымы: [Тұңғыш Президент Н. 

Назарбаев туралы] /Қ.-Ж. Тоқаев//Almaty aqshamy. - 2020. - 4 шілде. - 1-3 б. 
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Қосымша білім беру 

        Чингильбаева С.Д.  Балалардың үйірмелерге қатысуы дұрыс па?: 

[қосымша білім беру орталықтары туралы]/С. Д. Чингильбаева//Қызықты 

психология. - 2020. - № 7-8. - 28-30 б. 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқу. Мектепалды дайындық 

        Адилханова Г.   Мектепке дейінгі балаларға Абай шығармаларын 

инновациялық әдіс-тәсілдер арқылы таныту /Г. Адилханова//Республика 

ұстаздары. - 2020. - № 13-14. - 4-5 б. 

        Ахметова А.  Мектеп жасына дейінгі балалардың ақыл - есін ойын 

арқылы дербестікке тәрбиелеу /А. Ахметова//Мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқыту. - 2020. - № 3. - 2-4 б. 

        Әмірова С.А.  Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым 

математикалық түсініктерін қалыптастыруда М. Монтессоридің 

дидактикалық материалдарын қолданудың мүмкіндіктері /С. А. Әмірова 

//Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 1. - 55-59 б. 

        Базарова А.У.   Балабақшада музыканы қолдануды және оқытуды 

ұйымдастырудың рөлі мен маңыздылығы /А. У. Базарова//Білім кілті = Ключ 

знаний. - 2020. - № 7. - 12-15 б. 

        Елгезекова А. Бала тәрбиесіндегі отбасы мен мектепке дейінгі ұйымның 

байланысы / А. Елгезекова// Бала тәрбиесі. - 2020. - № 6. - 39-42 б. 

        Искакова А.Т.  Болашақ мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілерінің 

инновациялық іс-әрекетке даярлығын қалыптастыру /А. Т. Искакова, Л. Р. 

Тайтелиева//Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 3. - 121-132 б. 

        Қартбаева Ж.Ж.  Балабақша педагогтарының толеранттық мінез-құлық 

белгілері / Ж. Ж. Қартбаева, А. К. Ұлықова//Вестник АПН Казахстана. - 2020. 

- № 3. - 132-137 б. 

        Таубаева Г.З.  Мектепке дейінгі ұйымда корпоративтік мәдениетті 

қалыптастыру шарттары /Г. З. Таубаева, М. А. Бакетова//Вестник АПН 

Казахстана. - 2020. - № 3. - 138-145 б. 

        Төкен Н.  Шымкентте карантин талаптары күшейтілді: [мектепке 

дейінгі ұйымдарда карантин режиміне сәйкес жұмыстардың 

ұйымдастырылуы]/Н. Төкен//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 29 қыркүйек. - 11 б. 

       Тулебекова Н.Ж.  Баланың балабақшаға бейімделуі /Н. Ж. Тулебекова 

//Қызықты психология. - 2020. - № 7-8. -5-7 б. 

Тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі 

        Байқас Б.Б.  Тәрбие моделін жаңғырту - уақыт талабы /Б. Б. Байқас 

//12 жылдық білім беру = 12- летнее образование. - 2020. - № 1. - 35-37 б. 

        Кенжан А.М.  Мектеп оқушыларының тәрбиелік деңгейін 

педагогикалық диагностикалау /А. М. Кенжан, Ж. Абсадық//Қазақстан 

мектептеріндегі шетел тілдері = Иностранные языки в школах Казахстана. - 

2020. - № 4. - 3-7 б. 
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        Құлабекова Г.Қ.  Абай мұрасындағы ер жігіт тәрбиесі /Г. Қ. 

Құлабекова// Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 3. - 20-29 б. 

        Сатыбаева Н.Қ.  Тәрбие шараларын тиімді ұйымдастырудың 

маңыздылығы /Н. Қ. Сатыбаева//Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 7. - 

36-37 б. 

Халық педагогикасы. Этнопедагогика. Ұлттық тәрбие 

        Бакулина А.М.   Халық педагогикасы және тіл /А. М. Бакулина 

//Мектеп - 45 минут. - 2020. - № 6. - 4-8 б. 

        Заманбекова А.З.   Қыз балалар тәрбиесіндегі этнопедагогиканың рөлі / 

А. З. Заманбекова// Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2020. - 

№ 1. - 74-77 б. 

        Ибраева Г.   Жастар тәрбиесі мен дәстүр сабақтастығы /Г. Ибраева 

//Мектеп директоры = Директор школы. - 2020. - № 1-2. - 34-36 б. 

        Күмісбек М.  Ұлт тәрбиесінің өзегі - ұлттық тағамдар /М. Күмісбек 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 3 шілде. - 7 б. 

        Серкешбаева Г.Н.   Ұлттық құндылықтар арқылы ұрпақ тәрбиелеудің 

маңызы /Г. Н. Серкешбаева//Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. 

- 2020. - № 1. - 59-62 б. 

Отан қорғау, отансүйгіштікке тәрбиелеу 

        Жұмахмет Н.   Ә. Нұршайықов шығармалары арқылы оқушыларды 

патриотизмге тәрбиелеу жолдары /Н. Жұмахмет//Мектептегі психология = 

Психология в школе. - 2020. - № 7. - 21-24 б. 

Экологиялық тәрбие мен білім 

        Қаплиева А.   Рухани тәрбие идеясының маңызы: [экологиялық білім 

мен тәрбие жайлы] /А. Қаплиева//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 

1 қырқүйек. - 13 б. 

        Шотбайқызы А.   Экологиялық білім берудің тетіктері /А. 

Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 29 қыркүйек. - 3 б. 

        Шотбайқызы А.  Экологиялық сауатты ұрпақ өсіруіміз керек: [Ақпарат 

және қоғамдық даму министрлігінің ұйымдастыруымен өткен дөңгелек 

үстелде экологиялық білім, тәрбие, экологиялық мәдениетті қалыптастыру 

мәселелері талқыланды]/А. Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 28 

шілде. - 2 б. 

        Шілдебаев Ж.  Экологиялық білім беруді қамтамасыз ету жағдайы / Ж. 

Шілдебаев//Almaty aqshamy. - 2020. - 30 шілде. - 11 б. 
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Азаматтық,  құқықтық  тәрбие 

        Жарықбаева Д.Р.   Болашақ мұғалімдерді мектеп оқушыларына 

құқықтық тәрбие беруге даярлау /Д. Р. Жарықбаева//Қазақстан 

мектептеріндегі шетел тілдері = Иностранные языки в школах Казахстана. - 

2020. - № 3. - 3-6 б. 

Имамбаева Д.   Құқықтық сауаттылық әрбір азаматқа қажет: [құқықтық 

сана, құқықтық мәдениет жайында]/Д. Имамбаева//Aqiqat. - 2020. - № 6. - 

113-115 б. 

Конституция күні 

        Мәми Қ.  Конституция - жасампаздық жаршысы: [Қазақстан 

Республикасы Конституция күніне орай]/Қ. Мәми//Egemen Qazaqstan. - 2020. 

- 28 тамыз. - 3 б. 

       Таңмамбетова Ш.С. Конституция - мемлекетіміз тәуелсіздігінің баянды 

белгісі: [Конституцияның ел тарихында алатын орны, жетістіктері, 

демократиялығы туралы түсіндіру]/Ш. С. Таңмамбетова//Бала тәрбиесі. - 

2020. - № 8. - 14-16 б. 

Еңбекке баулу мен кәсіби бағдарлау. Талапкерлер 

        Айдарқызы А.   Ондай болмақ қайда деп, айтпа "грант" сүйсеңіз...: 

[2020 жылдың 13-25 шілдесінде талапкерлер мемлекеттік грантқа иелену 

үшін тапсырыс беретіндігі, мүмкіндігі шектеулі талапкерлерге жеңілдік 

берілуі жайлы]/А. Айдарқызы//Aiqyn. - 2020. - 15 шілде. - 6 б. 

        Айдарқызы А.   Университет таңдадың ба, жас түлек?: [талапкерлердің 

мамандық таңдауы]/А. Айдарқызы//Aiqyn. - 2020. - 4 шілде. - 6 б.  

        Андирова А.   Мектеп оқушыларына кәсіби бағдар берудегі отбасының 

рөлі /А. Андирова//Мектептегі психология = Психология в школе. - 2020. - № 

9. - 13-16 б. 

        Грант қалай бөлінеді: [2020 жылдың талапкерлеріне гранттар бөліну 

жайында/дайынд. Д.Қанатқызы]//Ұлан. - 2020. - 14 шілде. - 5 б. 

        Қайдар Р.   Мамандық таңдаудағы маңызды қадам: [талапкерлердің 

мамандық таңдауы]/ Р. Қайдар//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 29 шілде. - 9 б. 

        Сағындықова Ұ.Қ.   Мамандықты дұрыс таңдау - табысты өмірдің кілті 

/Ұ. Қ. Сағындықова//Қазіргі білім мектепте, колледжде, ЖОО-да = 

Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е.- 2020. - № 3. - 38-39 б. 

Адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелеу 

        Жолдыбаев Қ.Е.   Ән өнері арқылы жасөспірімдерге рухани-

адамгершілік тәрбие беру /Қ. Е. Жолдыбаев//Өзін-өзі тану KZ = 

Самопознание KZ. - 2020. - №6. - 24-27 б. 

        Косарбаева Г.А.  Рухани - адамгершілік тәрбие арқылы интерактивті 

оқыту /Г. А. Косарбаева//Мектеп - 45 минут. - 2020. - № 5. - 4-5 б. 
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        Сапарова Ә.А.   Қашықтан оқытудың тиімділігі және рухани-

адамгершілік тәрбиемен байланысы /Ә. А. Сапарова//Өзін-өзі тану KZ = 

Самопознание KZ. - 2020. - № 4. - 90-92 б. 

        Ілияс Д.Н.   Рухани жаңғыру - жеке тұлғаға рухани - адамгершілік 

тәрбие берудің негізі: [колледжде]/Д. Н. Ілияс//Қазақстан кәсіпкері = 

Профессионал Казахстана. - 2020. - № 1. - 10-13 б.  

Эстетикалық тәрбие 

        Нұрғалиева Қ.   "Қазақ биінің эстетикалық тәрбие берудегі рөлі" /Қ. 

Нұрғалиева//Қазақстан мектебі. - 2020. - № 7. - 57-59 б. 

  

Олимпиадалар. Жарыстар. Байқаулар 

        Джулаева Б.  Шын Хакім, сөзің асыл баға жетпес: [М. Құсайынов 

атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған 

мектеп-интернатында ақын А. Құнанбайұлының 175 жылдығына орай 

онлайн марафон өткізуі]/Б. Джулаева//Қазақстан мектебі. - 2020. - № 6. - 37-

39 б. 

        Европадағы олимпиадада жүлделі болды: [Қазақстанның құрама 

командасы физика пәні бойынша Европадағы олимпиадаға қатысып, жүлделі 

болып қайтқандығы]//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 29 шілде. - 9 б. 

        Күмісбек М.  Онлайн олимпиадалар ойды жетілдіреді /М. Күмісбек 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 21 шілде. - 1,8 б. 

        Сейітқалиев Ұ.  Әлемнің төрт үздік университетінен шақырту алған 

Ұлан: [Семейдегі физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік 

мектебінің түлегі, "Жас ғалым" байқауының жеңімпазымен сұхбат/әңг. Н. 

Сапарова]/Ұ. Сейітқалиев//Ұлан. - 2020. - 7 шілде. - 1, 3 б. 

        Тоқсанбай Қ.   Ағылшын тілінің үздіктері анықталды: ["Бастауыш 

мектептегі ағылшын тілі: ойын арқылы оқимыз" және жоғары сынып 

оқушылар арасында "My best student`s book" атты республикалық сайысының 

мәресіне жетуі]/Қ. Тоқсанбай//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 14 шілде. - 13 б. 

Дене тәрбиесі. Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы. Санитарлық-

гигиеналық тәрбие 

        Абиева З.Б.   Covid-2019. Бұл не?: [жұқпалы вирус туралы мәлімет] / З. 

Б. Абиева// Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. Здоровый образ 

жизни. - 2020. - № 1-2. - 3-6 б. 

        Оқушылардың дұрыс тамақтануы - маңызды мәселе//Алдаспан. - 2020. 

- № 5-6. -10-11 б. 

        Өтемұрат О.   Кавасаки синдромы: Балалардың денсаулығын мұқият 

бақылауды қажет етеді / О. Өтемұрат// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 13 тамыз. - 

1,4 б.  
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Салауатты өмір салты 

        Жексемалиева А.Ғ.   Тіршіліктің негізі - салаутты болашақ ұрпақ: 

[оқушылардың салауатты өмір салты жайлы білімдерін тереңдету]/А. Ғ. 

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

образ жизни. - 2020. - № 1-2. - 7-8 б. 

       Мынбаев А.Э.   Салауатты өмір салты - ұлт қалыптастырудың негізі / А. 

Э. Мынбаев//Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 1. - 

30-33 б. 

Жаман қылықтар және онымен күрес. Кәмелетке жасы толмағандармен 

жұмыс 

        Арнайы комиссияның мәртебесі мен үйлестірушілік рөлі: [Білім және 

ғылым министрлігінің бастамасымен жаңа оқу жылы қарсаңындағы Тамыз 

кеңесінің аясында "Балалар құқықтарының бұзылуын жою бойынша жедел 

ведомствоаралық шараларды қабылдау үшін кәмелетке толмағандардың 

істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияның мәртебесі 

мен үйлестіруші рөлін арттыру" тақырыбындағы республикалық семинар-

кеңес ұйымдастыруы]//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 25 тамыз. - 

15 б. 

        Кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылығы басты назарда: [тамыз 

кеңесі шеңберінде өткен республикалық семинарға ҚР БҒМ Балалардың 

құқықтарын қорғау комитетінің төраға орынбасары Д. Жекебаевтың 

қатысуы, атқарып жатқан жұмыстары жайлы/дайынд. Н. Тілегенұлы] 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 25 тамыз. - 9 б. 

        Кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылығы басты назарда: [Тамыз 

кеңесі шеңберінде "Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық 

бұзушылықтың алдын алу саласындағы қазіргі жағдай: тәжірибе және даму 

перспективалары" тақырыбында республикалық семинар-тренингтің 

ұйымдастырылуы/дайынд. Н. Тілегенұлы]//Білімді ел = Образованная страна. 

- 2020. - 25 тамыз. - 9 б. 

        Мұсаев Ә.   Балалар мен жасөспірімдер арасындағы құқық 

бұзушылықтың алдын алу /Ә. Мұсаев//XXI ғасыр мектебі. - 2020. - № 3-4. - 

13-14 б. 

        Тасболат К.   Бесіктен белі шықпай, қаруға құмар...: [Ақтөбе 

облысының 8-9 сынып оқушыларының бұзақылық жасауы жайлы]/К. 

Тасболат//Aiqyn . - 2020. - 29 қыркүйек. - 4 б. 

        Темірғалиева Г.  Жасөспірімдердің өз-өзіне қол жұмсауының алдын-

алу бағытындағы психопрофилактикалық шара /Г. Темірғалиева//Мектептегі 

психология = Психология в школе. - 2020. - № 9. - 25-28 б. 

        Шәріп А. Кибербуллинг: әжуа емес, азаптау тетігі: [жасөспірімдер 

арасындағы қылмыс, әлеуметтік желі, мессенджерлер, бейнежазба арқылы 

әлемге тарату т. с. с. қатыгездіктер жайында]/А. Шәріп 

//Aiqyn. - 2020. - 11 қыркүйек. - 4 б. 
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Сыныптан, мектептен тыс тәрбие жұмысы 

        Омарбаева М.Р.  Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына 

арналған "Ұлы халықтың - ұлы Абайы" атты әдеби - сазды кеш / М. Р. 

Омарбаева//Педагогикалық кеңес = Педагогический совет. - 2020. - № 3-4. - 

2-7 б. 

        Серікқызы Э.   Балалардың заманауи кейіпкері кім?: [Қазақстан 

баспаларынан шыққан балалар әдебиеттері туралы]/Э. Серікқызы 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 14 шілде. - 11 б. 

Қиын балалар 

        Адырбаева Ұ.А.  Тәрбиесі қиын балалармен жұмыс /Ұ. А. Адырбаева 

//Қазақстан тарихы. - 2020. - № 7. - 83-85 б. 

        Мукушева Ш.С.   "Қиын оқушы", "қиын бала" деген сөздердің пайда 

болу себептері неде? /Ш. С. Мукушева//Қызықты психология. - 2020. - № 7-8. 

- 9-10 б. 

Дарынды балалар 

        Абдикаликова Б.Т.  Дарынды оқушыларға психологиялық қолдау / Б. 

Т. Абдикаликова//Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно-

инновационные технологии. - 2020. - № 4. - 4-6 б. 

        Айтлеуова З.   Дарынды балалардың шығармашылық қабілетін анықтап 

дамыту /З. Айтлеуова//Мектептегі психология = Психология в школе. - 2020. 

- № 7. - 17-19 б. 

        Нұрғазиева Г.О.   Дарынды балалармен жұмыс - қазіргі заман талабы / 

Г. О. Нұрғазиева//Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 7. - 15-18 б. 

        Тлеубергенова Б.  Дарындыларды зерттеу жұмыстарына баулу /Б. 

Тлеубергенова//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 7 шілде. - 12 б. 

Жазғы және қысқы демалысты ұйымдастыру 

        Балалардың жазғы демалысына арналған жаңа тұжырымдама: [Білім 

және ғылым министрлігінің жазғы демалыс туралы тұжырымдама 

дайындауы жайында/дайынд. Н. Тілегенұлы]//Білімді ел = Образованная 

страна. - 2020. - 7 шілде. - 3 б. 

        Бықай Ф.   "Біз онлайн қаникулда...": [Павлодар облыстық білім 

басқармасы 1-10 сынып оқушыларының жазғы демалысын дәстүрлі немесе 

қашықтық форматта өткізу бағдарламасын әзірлеуі]/Ф. Бықай//Egemen 

Qazaqstan. - 2020. - 15 шілде. - 11 б. 

        Маратова Д.  Жазғы демалыстағы онлайн лагерь: [пандемия кезінде 

"Балдәурен" Республикалық оқу-сауықтыру орталығы мен Шығыс Қазақстан 

облысы, Үржар ауданына қарасты "Үржарайым" лагерінің жұмысы жайында] 

/Д. Маратова//Ұлан. - 2020. - 21 шілде. - 5 б. 
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Өрт сөндіру, жол ережесі 

        Болесова Г.Е.   Жол ережесін бәрі білу қажет: [оқушылардың жолда 

жүру ережесі туралы]/Г. Е. Болесова//Мектептегі мерекелер: тәрбие 

жұмыстарының сценарийлері. - 2020. - № 9. - 28-30 б. 

Дидактика. (Білім беру мен оқыту теориясы) 

        Батанасова Б.Е.  Ризоматикалық педагогика және дидактикалық жүйе / 

Б. Е. Батанасова//Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 

1. - 69-71 б. 

Өзіндік таным курсы 

        Бейсекеева Б.  Арт-терапияның элементтерін қолдана отырып, 

балалардың танымдық, шығармашылық қабілеттерін зерттеу /Б. Бейсекеева  

//Мектептегі психология = Психология в школе. - 2020. - № 8. - 22-25 б. 

        Суюнтаева С.  Қашықтан оқытуда кері байланысты ұйымдастыруда 

қолданылатын веб-ресурстар: [оқушылардың танымдық қызығушылығын 

арттыру] /С. Суюнтаева//Қазақстан мектебі. - 2020. - № 6. - 54-56 б. 

        Турмакова С.  Сюжетті ойындар арқылы балалардың танымдық 

қабілеттерін дамыту, шығармашылыққа тәрбиелеу /С. Турмакова//Мектепке 

дейінгі тәрбие мен оқыту. - 2020. - № 3. - 15-19 б. 

        Шаповалова С.Н.  Белсенді әрі танымдық тұрғыдан оқушылар білімін 

тексеруге көмектесетін тәсіл /С. Н. Шаповалова//Білім беру ұйымының 

әдіскері = Методист организации образования. - 2020. - № 9. - 43-47 б. 

Оқыту әдістері (қашықтықтан оқыту, модульдік оқыту) 

        Амиров Е.  Қашықтан оқыту - цифрлық білім беру ресурсының 

нәтижесі /Е. Амиров//Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 7. - 3-6 б. 

        Байғара Н. Білімдегі теңсіздіктің құны - 1,9 млрд. доллар: [карантин 

барысында миллиондаған оқушының қашықтан білім алуы, әлсіз интернет 

байланысы, ноутбук тапшылығы, байланыс ақысы, онлайн білім саласында 

тәжірибенің жетіспеуі жайындағы мәселелер] /Н. Байғара//Aiqyn. - 2020. - 28 

шілде. - 1-2 б. 

        Бартощук О.Ю.  Мектепте қашықтан оқыту: тәжірибе мен ұсынымдар / 

О. Ю. Бартощук//Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = 

Справочник руководителя образовательного учреждения. - 2020. - № 8. - 45-

50 б. 

        Жангарашева М.К.  Қазіргі білім беру талабы - қашықтықтан оқыту / 

М. К. Жангарашева//Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 7. - 7-8 б. 

        Жәкиева Б. Қашықтан оқыту - бүгінгі күннің талабы /Б. Жәкиева 

//Қазақ тарихы. - 2020. - № 8. - 77-78 б. 
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        Жұмахан Н.  Онлайн білім алуға ыңғайлы платформа: [Daryn online 

платформасы оқушының жан-жақты дамуына көмектесетіндігі жайлы]/Н. 

Жұмахан//Ұлан. - 2020. - 15 қыркүйек. - 3 б. 

        Избаева А.Жаңартылған білім негізінде жеті модульді тізбектелген 

сабақтар топтамасына енгізуді негіздеу /А. Избаева//Қазақстан мектебі. - 

2020. - № 7. - 54-56 б. 

        Құдашева Т.   Қашықтықтан оқытудың тиімділігі /Т. Құдашева 

//Қазақ тарихы. - 2020. - № 6. - 79 б. 

        Құттымұратұлы Қ.   17 мыңнан аса оқушы офлайн оқығысы келеді: 

[Батыс Қазақстан облысы бойынша]/Қ. Құттымұратұлы//Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 7 тамыз. - 9 б. 

        Мусина А.  Қашықтықтан оқыту технологиясының тиімді әдіс-тәсілдері: 

[АКТ қолдану]/А. Мусина, С. Ирбулатова//Қазақстан мектебі. - 2020. - № 6. - 

56-58 б. 

        Рыскелдиева Г. Қашықтан оқыту: ерекшеліктер мен қиындықтар /Г. 

Рыскелдиева//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 18 тамыз. - 9 б. 

        Сайдалимова Л.А. Қашықтықтан оқыту технологияларының тиімділігі / 

Л. А. Сайдалимова//Открытая школа. - 2020. - № 7. - 30-31 б. 

        Сенбай Е. Қашықтан оқуға дайынбыз ба?: [қашықтан оқытудың зияны: 

білім сапасының төмендігі, балалар арасында "цифрлы аутизмге" шалдығуы 

т.с.с. мәселелер жайында]/Е. Сенбай//Aiqyn. - 2020. - 14 қыркүйек. - 1-2 б. 

        Серікқызы Э. Қашықтан оқу баланың жүйкесіне қаншалықты салмақ 

түсіреді? /Э. Серікқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 22 қыркүйек. - 8 б. 

        Шарипов Т.   Дуалды оқыту жүйесі - заман талабы /Т. Шарипов 

//Республика ұстаздары. - 2020. - № 11-12. - 1-2 б. 

        Шотбайқызы А. Онлайн білім беру платформаларының жұмысы 

қаралды: [Президент жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінде 

өткен брифингте білім беру платформаларының жұмысы талқыланды]/А. 

Шотбайқызы// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 17 қыркүйек. - 5 б. 

        Індет жағдайында қашықтан оқытуды ұйымдастыру және оның сапасын 

бақылау тәсілі//Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = 

Справочник руководителя образовательного учреждения. - 2020. - № 9. - 30-

33 б. 

Оқу жоспары және бағдарламасы 

  2020-2021 оқу жылында қашықтықтан оқыту жағдайында 

мамандандырылған білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие процесін ұтымды 

ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсыныстар : қашықтықтан оқытуды 

қалай ұйымдастыру керек - мұғалім үшін іс-әрекет жоспары. ҚР Білім 

Министрлігі нұсқаулықтары//Қазақстан тарихы. - 2020. - № 9. - 7-32 б. 

        Нуртазина М.Б.   Мектептің жаңа оқу жылына арналған жұмыс 

жоспарын дайындау /М. Б. Нуртазина//Білім беру мекемесі басшыларының 

анықтамалығы = Справочник руководителя образовательного учреждения. - 

2020. - № 7. - 36-42 б. 
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Жаңартылған білім беру бағдарламасы 

        Ақбаева С.Қ. Жаңартылған білім мазмұны шеңберінде сабақ үдерісінде 

пайда болатын мәселелерді шешу жолдары /С. Қ. Ақбаева 

// Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2020. - № 8-9. - 38-40 б. 

        Ақбаева С.Қ.   Жаңартылған білім мазмұны шеңберінде сабақ 

үдерісінде пайда болатын мәселелерді шешу жолдары /С. Қ. Ақбаева//Қазақ 

тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и литература в русской 

школе. - 2020. - № 7. - 27-29 б. 

        Ғабдешева Г.Т.  Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқытудағы 

жаңаша әдіс-тәсілдерді қолдану /Г. Т. Ғабдешева//Білім кілті = Ключ знаний. 

- 2020. - № 9. - 12-14 б. 

        Жұмабаева Ж.Ж.   Орта білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша 

өткізілетін сабақ қандай болуы керек? /Ж. Ж. Жұмабаева//Қазақ тілі мен 

әдебиеті. - 2020. - № 8-9. - 65-71 б.; Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = 

Казахский язык и литература в русской школе. - 2020. - № 7. - 46-53 б. 

Оқытудың жаңа технологиясы. Педагогикалық инновация 

        Абылканова А.Б.  Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы 

танымдық іс-әрекетті белсендіру: [компьютерлік желілерді, интернет 

жүйесін, электрондық оқулықтарды, мультимедиялық технологияларды, 

қашықтықтан оқыту технологиясын пайдалану, интерактивті тақта қолдану, 

онлайн сабақтар арқылы іске асырылуы]/А. Б. Абылканова, С. 

Сайлаубайулы//Шетел тілін оқыту әдістемесі = Методика обучения 

иностранному языку. - 2020. - № 3. - 40-44 б. 

        Айдарқызы А.  "Білім" тарифі де үмітті ақтамады: [қашықтықтан 

оқитын оқушының сабақ оқуына "Білім" тарифінің тиімсіздігі жайлы]/А. 

Айдарқызы//Aiqyn. - 2020. - 23 қыркүйек. - 6 б. 

        Альмагамбетова Л.С.  Қашықтан оқыту жағдайында кәсіби дамуға 

арналған тексеруден өткен 13 білім беру платформасы: [педагогтер, 

оқушылар мен ата-аналарға арналған 13 білім беру порталдары: 

BilimLand.kz, Twig-bilim.kz, Twig-bilim.kz, Opig.kz жайлы]/Л. С. 

Альмагамбетова//Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации 

образования. - 2020. - № 9. - 29-34 б. 

        Ахметова А.   Интернет пайдаланушылар үлесі артты: [ҚР цифрлық 

даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің мәліметінше 

барлық мектептер компьютермен жабдықталған, мектептердің 93% -ы 

интернет желісіне қосылған, төтенше жағдай кезінде қашықтан оқытуға 

байланысты интернет желісін қолдануы жайлы]/А. Ахметова 

//Заң газеті. - 2020. - 28 шілде. - 8 б. 

        Жақайқызы С.  Мұғалімнің инновациялық әрекеті - білім берудің жаңа 

сапасы /С. Жақайқызы//Қазақстан мектебіндегі директор = Директор 

казахстанской школы. - 2020. - № 3. - 13-14 б. 

        Камалова С.  Қашықтықтан оқыту мәнмәтініндегі педагогикалық іс-

әрекет ерекшеліктері /С. Камалова//Қазақстан мектебі.- 2020. - № 5. - 34-37 б. 
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        Махмұтова А.  Білім алудың болашағы бар тәсілі: [қашықтан оқыту, 

интернет-білім беру жайында]/А. Махмұтова//Білімді ел = Образованная 

страна. - 2020. - 25 тамыз. - 19 б. 

        Рахметова А.К.  Желілік білім беруде виртуалды эксперименттерді 

ұйымдастыруды зерттеу /А. К. Рахметова, Г. И. Мейірова//Шетел тілін оқыту 

әдістемесі = Методика обучения иностранному языку. - 2020. - № 3. - 30-34 б. 

         Шармуханбет С.Р.  Мектепте ақпараттық - коммуникациялық 

технологияларды пайдалану арқылы сабақтың тиімділігін арттыру /С. Р. 

Шармуханбет, Г. С. Карабалаева//Шетел тілін оқыту әдістемесі = Методика 

обучения иностранному языку. - 2020. - № 3. - 17-20 б. 

Бастауыш мектепте оқыту процесі 

        Омарбаева Р.А.  Математика сабағында бастауыш сынып 

оқушыларының логикалық ойлау және есептеу дағдыларын дамыту /Р. А. 

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

= Познание мира в цифрах (математика, информатика, физика). - 2020. - № 3. 

- 11-13 б. 

        Шотбайқызы А.   Бірінші сыныпқа баратын балалар қалай оқиды?: [1-

сынып оқушыларының қашықтан оқитындығы жайында көтерілген 

мәселелер]/А. Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 29 шілде. - 1,9 б. 

Оқулықтар 

        Жұмабай Н. "Домбыра" оқу құралы жарыққа шықты: [мектептің 6-7 

сынып оқушыларына арналған оқулықтың тұсаукесері]/Н. Жұмабай//Egemen 

Qazaqstan. - 2020. - 6 шілде. - 2 б. 

        Қабылбек Н.  Оқулықтағы олқылық пен былық енді жөнделе ме? /Н. 

Қабылбек//Qazaqstan dauiri. - 2020. - 3 қыркүйек. - 6-7 б.  

        Құрманғалиқызы Б.  Халық жадындағы жаңа "Әліппе": [педагогика 

ғылымдарының кандидаты, "Әліппе" оқулығының авторымен сұхбат/әңг. 

Қ.Сімәділ]/Б. Құрманғалиқызы//Ana tili. - 2020. -10-16 қыркүйек. - 3 б. 

        Құсайынов А.   Сапалы оқу әдебиетін жасаудағы тың қадам: [оқулық 

сапасын көтеру мәселесі]/А. Құсайынов//Қазақстан мектебі. - 2020. - № 7. - 3-

10 б.Қазақстан тарихы. - 2020. - № 7. - 7-17 б. 

        Рау Д.   Оқулық сапасын қалай арттырамыз? /Д. Рау//Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - 18 тамыз. - 6 б. 

        Серікқызы Э. "Қазақ әдебиеті" пәні қалай оқытылып жүр?: [оқулықтың 

сапасы жайында]/Э. Серікқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 23 қыркүйек. - 14 

б. 

        "Физика" оқулығы таныстырылды: [Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе 

өңірлік университетінде мектеп оқушыларына арналған "Физика" 

оқулығымен таныстырылғандығы жайлы]//Білімді ел = Образованная страна. 

- 2020. - 8 қыркүйек. - 20 б. 
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        Шотбайқызы А.  Оқулық шығару тәртібі өзгерді: [Білім және ғылым 

министрі А. Аймағамбетовтің оқулықтарды әзірлеу жүйесін толығымен 

өзгеретіндігін мәлімдеуі] / А. Шотбайқызы// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 10 

қыркүйек. - 3 б. 

Ойлау қабілетін дамыту 

        Анарбаева С.  Оқу процесінде сын тұрғысынан ойлау модулін қалай 

тиімді қолдануға болады? /С. Анарбаева//XXI ғасыр мектебі. - 2020. - № 3-4. - 

3-4 б.  

        Ауғанбаева Б. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету /Б. Ауғанбаева//Мектеп 

директоры = Директор школы. - 2020. - № 1-2. - 17-22 б. 

        Матаева С. "Сабақты зерттеу" тәсілін ендіру арқылы оқушылардың 

жоғары деңгейлі ойлау дағдысын қалай дамытуға болады? /С. Матаева, Р. 

Сыздықбаева//Қазақстан мектебі. - 2020. - № 5. - 18-22 б. 

        Нурлыбаева Г. Алты жасар балалардың логикалық ойлауын дамыту / Г. 

Нурлыбаева// Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту. - 2020. - № 3. - 10-13 б. 

        Нұрмағанбетова А.  Орта буын оқушыларының логикалық ойлау және 

есептеу дағдыларын дамыту: [математикаға деген қызығушылығын арттыру] 

/А. Нұрмағанбетова//Қазақстан мектебі. - 2020. - № 4. - 53-55 б. 

        Сайднасимов К.А.  Сыни тұрғыдан ойлау және ойлау туралы ойлану 

дағдыларын дамыту /К. А. Сайднасимов//Қазақстан тарихы. - 2020. - № 8. - 

63-65 б. 

        Тастан Г.  Ойын ойнату арқылы балалардың ойлау белсенділігін 

қалыптастыру / Г. Тастан// Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту. - 2020. - № 3. 

-13-15 б. 

        Тойлыбаева Б.М. Сын тұрғысынан ойлау: [сын тұрғысынан ойлауға 

үйрету модулі арқылы оқушылардың оқу дағдыларын жетілдіру, сөйлеу 

мәнерлерін дамыту]/Б. М. Тойлыбаева//Тәрбие жұмысы: мектепте, және 

мектептен тыс мекемелерде = Воспитательная работа в детском саду, в школе 

и внешкольных учреждениях. - 2020. - № 3-4. - 20-23 б.; Мектеп 

директорының орынбасары: оқу-тәрбие жұмысы = Замиститель директора 

школы: методика по учебно-воспитательной работы.- 2020. - № 3-4. - 12-16 б. 

        Утепбергенова А.  Сабақта сын тұрғысынан ойлау техникасын қолдау 

арқылы оқушылардың білім қорын байыту, қызығушылығын арттыру /А. 

Утепбергенова//Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 8. - 5-6 б. 

Оқушылардың өзіндік жұмысы 

        Байназарова Т.Б.  Бастауыш сынып оқушыларының математикадан 

өзіндік жұмыстарды орындау арқылы білім деңгейлерін бағалау /Т. Б. 

Байназарова, А. Д. Калымбаева//Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 2. - 89-

92 б. 
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Тестілеу. Бағалау. Білімді тексеру 

        Аймағамбетов ҰБТ туралы: "Тестілеу таза өтті, ал сұрақтарға көңілім 

толған жоқ"//Қала& мен дала. - 2020. - 18 қыркүйек. - 6 б. 

        Аймағамбетов А.  Биыл ҰБТ-ға бұрын-соңды болмаған жағдай 

жасалған /А. Аймағамбетов//Республика ұстаздары. - 2020. - № 9-10. - 1 б. 

        Аққайыр Ж. Тегін оқытқан тиімді ме?: [2020-2021 оқу жылына 

мемлекет тарапынан бөлінген гранттар жайлы]/Ж. Аққайыр//Aiqyn. - 2020. - 

18 тамыз. - 5 б. 

        676 оқушының обалы кімде? "Мұның обалы үлкендерде" дейді ұстаз А. 

Ахметжанұлы: [QazBilim" директоры, химия пәнінің ұстазы А. 

Ахметжанұлының ҰБТ төңірегіндегі дауға қатысты пікірі]//Қала& мен дала. - 

2020. - 26 маусым. - 6 б. 

        Әбілда Қ.  "Шпаргалка" шалып жығады, білім алып шығады: [ҰБТ 

тапсырушы талапкерлер жайлы]/Қ. Әбілда//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 1 

шілде. - 9 б. 

        Бүркітбаева А.  БЖБ мен ТЖБ - дан шаршадық: [оқушылардың білімін 

критериалды бағалау жайында мұғалім мен ата-аналар пікірі]/А. 

Бүркітбаева//Жас Алаш. - 2020. - 22 қыркүйек. - 5 б. 

        Даутбаева А.Т.  Оқушылардың білім жетістіктерін мониторинг арқылы 

бағалаудың ерекшеліктері /А. Т. Даутбаева//Қазақстан мектептеріндегі шетел 
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        Қабекенова А. Ұлттық білім беру жүйесінде бастауыш сынып 

оқушыларының білім сапасын бағалау /А. Қабекенова, Л. Айтбекова 

//Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері = Иностранные языки в школах 

Казахстана. - 2020. - № 3. - 27-29 б. 
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        Шотбайқызы А.  Биыл грант қалай бөлінді? /А. Шотбайқызы 
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туризм-өлкетану, қоршаған орта экологиясы үйірмелері мен музей, жылыжай 

жетекшілер арасында облыстық секциялық отырыстың ұйымдастырылуы] 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 8 қыркүйек. - 18 б. 
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Экономика. Статистика 
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        Шотбайқызы А. Жаңа форматтағы жаңа оқу жылы: [мектептердегі 

кезекші сыныптар жайында]/А. Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 1 

қыркүйек. - 1-2 б. 

        Шотбайқызы А. Жаңа оқу жылына дайынбыз ба?: [Үкімет отырысында 

мемлекет басшысы Қ.-Ж. Тоқаев қашықтықтан оқытуда инфрақұрылым мен 

интернет сапасына қатысты мәселені айтуы, жаңа оқу жылы қашықтықтан 

оқытылатындығына тоқталғандығы жайында]/А. Шотбайқызы//Egemen 

Qazaqstan. - 2020. - 15 шілде. - 1,6 б. 

        Шотбайқызы А.  Бірыңғай білім беру платформасы: Қаржы талан-

таражға түспесін десек...: [қаржыны мектеп қажеттілігіне жұмсалуы жайлы]  

/А. Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 14 қыркүйек. - 13 б. 
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        Шығыста қашықтықтан оқыту қалай жүруде?: [Шығыс Қазақстан 

облысындағы мектептердің қашықтан оқытуы жайлы]//Қала& мен дала. - 

2020. - 11 қыркүйек. - 15 б. 

12 жылдық білім беру 

        Айдарқызы А. 12 жылдық білімге дайынбыз ба? /А. Айдарқызы 

//Aiqyn. - 2020. - 18 қыркүйек. - 1,4 б. 

Бастауыш мектеп 

        Айқынбаева Г.  Бастауыш мепктеп жасындағы балаларда дезадаптация 

жағдайын алдын алуға бағытталған коррекциялық-дамытушы сабақтар 

жүйесінің бір нұсқасы /Г. Айқынбаева//Мектептегі психология = Психология 

в школе. - 2020. - № 8. - 8-16 б. 

        Жұмабаева Ә.  Бастауыш сынып оқушыларының оқу сауаттылығын 

қалыптастыру мәселесі және оны шешу жолдары /Ә. Жұмабаева, А. Тоқан 

//Бастауыш мектепте оқыту = Обучение в начальной школе. - 2020. - № 3. - 3-

4 б. 

        Салгараева Г.И.  Бастауыш сынып оқушыларының әлеуметтік 

дағдысын дамытудың психологиялық ерекшеліктері /Г. И. Салгараева 

//Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 2. - 82-89 б. 

Гимназия. Лицей. Арнаулы мектептер 

        Аймурзина Ж. Қашықтан оқыту - заман талабы: [Орал қаласының № 22 

жалпы білім беретін мектебінің қашықтан оқытуы]/Ж. Аймурзина//Мектеп 

директоры = Директор школы. - 2020. - № 3-4. - 8-10 б. 

        Ақмырзаев М. Білім беру жүйесіне жаңашылдық керек: [Маңғыстау 

облысында мектептердің оқу жылына дайындық жұмыстарын жүргізуі 

жайында]/М. Ақмырзаев//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 28 қыркүйек. - 11 б. 

        Анаш Д.  Аралас мектептерден арылған абзал: [көкейкесті мәселе] / Д. 

Анаш//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 28 шілде. - 1,8 б. 

        Аралас мектептер әлем бойынша тек Қазақстанда ғана бар 

//Республика ұстаздары. - 2020. - № 7-8. - 1 б. 

        Аралас мектептер әлем бойынша тек Қазақстанда ғана бар: [соңғы бес 

жылда аралас тілді мектептер саны 200 мыңға жеткендігі жайлы] 

//Республика ұстаздары. - 2020. - № 9-10. - 1 б. 

        Әбілда Қ. Қашықтан машықтан. Қарағанды облысында 312 мектеп 

онлайн оқытады /Қ. Әбілда//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 6 тамыз. - 5 б. 

        Әйтлеуова М.  Қашықтан оқыту технологиясы: [Алматы қаласының № 

163 мектеп-лицей мұғалімінің тәжірибесінен]/М. Әйтлеуова//Тәрбие құралы. 

- 2020. - № 3. - 29-31 б. 

        Байбосынова А.  Қашықтықтан оқытудың іздерімен: [Шымкент 

қаласының Ақпан батыр атындағы № 10 жалпы білім беретін мектептің 
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қашықтықтық оқыту тәжірибесінен]/А. Байбосынова//Қазақстан мектебі. - 

2020. - № 6. - 27-29 б. 

        Берикканова С. Қашықтан оқыту - заман талабы: [Алматы қаласының 

№ 163 мектеп-лицей мұғалімінің тәжірибесінен]/С. Берикканова//Тәрбие 

құралы. - 2020. - № 3. - 28-29 б. 

        Бықай Ф. Бала саны толмайтын орыс сыныбы кімге тиімді?: [Павлодар 

облысы бойынша]/Ф. Бықай//Egemen Qazaqstan.- 2020.- 28 қыркүйек.- 1, 11 б. 

        Есалы А.  Жекеменшік мектептер "клиенттерін" жоғалтпау үшін бәріне 

дайын: [Алматы қаласы бойынша]/А. Есалы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 27 

тамыз. - 1,7 б. 

        Ескендір Р. Жүйені қолдану қиындық туғызып жатқан жоқ: [Алматы 

қаласының № 19 жалпы білім беретін мектеп ұжымы 2020-2021 оқу жылын 

қашықтан оқыту форматында жұмысын бастауы]/Р. Ескендір//Almaty 

aqshamy. - 2020. - 15 қыркүйек. - 9 б. 

        Жаңа мектептер ашылуда: [Алматы облысына қарасты Қарасай, 

Жамбыл аудандадарында жаңа мектептердің ашылуы/дайынд. Қ. 

Мұқаметқали]// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 3 қыркүйек. - 12 б. 

        Жаңа оқу жылының жаңалығы жақсылыққа бастайды: [Шымкент 

қаласының мектептері жаңа оқу жылына дайыдық жұмыстарын жүргізуі 

жайлы]//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 27 тамыз. - 8 б. 

        Құттымұратұлы Қ.  Білім - басты құндылық: [қашықтан оқыту кезінде 

Батыс Қазақстан облысының мектеп мұғалімдері мен оқушыларының 

қауіпсіздігін, денсаулығын қамтамасыз ету шараларына назар аударуы]/Қ. 

Құттымұратұлы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 25 қырқүйек. - 18 б. 

        Мәмбетқалиқызы Ф. Мектептер онлайн оқуға дайын ба?!: [Алматы 

қаласының № 148 мектеп - гимназия директорымен сұхбат/әңг. Н.Абайұлы] 

/Ф. Мәмбетқалиқызы//Ana tili. - 2020. - 27 тамыз - 2 қыркүйек. - 4 б. 

        Сәрсенбиева Г.  Қашықтықтан оқыту сәтті өтуде: [Алматы қаласының 

№ 198 ЖББ мектептегі қашықтан оқыту жұмысы жайлы]/Г. Сәрсенбиева 

//XXI ғасыр мектебі. - 2020. - № 3-4. - 25-26 б. 

        Тоқтаржанқызы Ә.  Қашықтан оқыту: жаңа меже, нәтижелі талпыныс: 

[Алматы қаласының № 84 жалпы білім беретін мектеп мұғалімінің 

тәжірибесінен]/Ә. Тоқтаржанқызы//Тәрбие құралы. - 2020. - № 3. - 32-33 б. 

         Төлекова С. Вахтерсіз мектеп, хатшысыз директор: [елордадағы Ә. 

Бөкейхан атындағы № 76 мектеп-лицей директорымен сұхбат/әңг. 

Н.Тілегенұлы]/С. Төлекова//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 11 

тамыз. - 11 б. 

Ауыл мектебі 

        Ауыл мен қала мектептеріндегі айырмашылық азаяды: [қала мен ауыл 

мектептерін дамыту арқылы білім сапасын арттыруға айырықша мән 

беруі/дайынд. Н.Тілегенұлы]//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 8 

қыркүйек. -3 б. 
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        Доғалова Қ.  Ауыл жағдайында жүзеге асуы: [Алматы облысы, Ұйғыр 

ауданының Сүмбе орта мектебінің қашықтан оқытуы]/Қ. Доғалова 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 7 шілде. - 14 б. 

        Исмагулова Т. Ауыл мектебін басқару тәжірибем: [Атырау облысы, 

Исатай ауданы, Ж.Мырзағалиев атындағы жалпы білім беретін орта мектебін 

қашықтан оқыту кезіндегі басқару жұмысы тәжірибесінен]/Т. Исмагулова 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 7 шілде. - 14 б. 

        Мүсетаева Г. Ауыл мектебі - ауыл социумының бір бөлігі /Г. 

Мүсетаева//Қазақстан мектебі. - 2020. - № 5. - 43-46 б. 

Шағын кешенді мектеп 

        Жамантаева Қ.   Шағын жинақталған мектеп педагогтері: [Солтүстік 

Қазақстан облысы бойынша]/Қ. Жамантаева//Білімді ел = Образованная 

страна. - 2020. - 23 маусым. - 12 б. 

        Нұрбаев Ж.Е.  Шағын жинақты мектептегі білім сапасын арттырудағы 

ресурстық орталықтардың рөлі /Ж. Е. Нұрбаев//Білім = Образование. - 2020. - 

№ 2. - 14-24 б. 

        Төлеген Ө.Ш.  Шағын жинақталған бастауыш мектеп оқушыларының 

шығармашылық қабілетін қалыптастырудың педагогикалық аспектілері /Ө. 

Ш. Төлеген//Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 1. - 

42-47 б. 

Балалар үйі. Балаларды қорғау қоры 

        Жақсылықова Г.  Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балалардың өмірін, тәрбиесін және оқуын ұйымдастырудың заманауи 

үлгісін жасау мәселесі: [жалпы білім беретін мектепте балалар үйінде 

тәрбиеленушілердің білім алуы, олардың бейімделуі]/Г. Жақсылықова 

//Қазақстан мектебі. - 2020. - № 4. - 21-24 б. 

Мектеп-интернат 

        Аманов Н. Қашықтықтан оқыту - жаңа мүмкіндіктер: [М.Құсайынов 

атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған 

мектеп-интернаттың қашықтықтан оқытуы]/Н. Аманов//Қазақстан мектебі. - 

2020. - № 6. - 24-26 б. 

        Есбусинова А. Қашықтықтан оқыту: мектеп - интернат және интернет-

платформа: [М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға 

арналған мамандандырылған мектеп-интернатының қашықтықтан оқыту 

процесі жайлы]/А. Есбусинова, М. Нұрбаева//Қазақстан мектебі. - 2020. - № 

6. - 33-36 б.  

        Құлабай Н. Мектеп-интернат жаңартылды: [Қостанай облысына 

қарасты Амангелді ауылындағы мектеп-интернаттың жөндеуден өткізуі]/Н. 

Құлабай// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 17 шілде. - 6 б. 
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Қазақ тілі 

        Жанбабаева Г. Қазақ тілі пәні бойынша мақсатты оқытудың мәні мен 

жауапкершілігін қалыптастыру /Г. Жанбабаева//Қазақстан мектебі. - 2020. - 

№ 4. - 55-59 б. 

        Жақыпбаева Р.  Қазақ тілін оқуда оқушының саналы көзқарасын 

қалыптастыру /Р. Жақыпбаева//Қазақ тілі және әдебиеті: әдістеме. - 2020. - № 

4. - 14-16 б. 

        Рахимова А.С.   Қазақ тілі сабағында саралап-деңгейлеп оқыту 

технологиясының тиімділігі /А. С. Рахимова//Қазақстан кәсіпкері = 

Профессионал Казахстана. - 2020. - № 1. - 63-66 б. 

Қазақ тілі орыс мектептерінде 

Хазимова Ә.Ж.  Орыс мектептерінде қазақ тілін оқытудың тиімді жолдары 

/Ә. Ж. Хазимова//Қазақ тілі және әдебиеті: әдістеме. - 2020. - № 4. - 16-18 б. 

Шетел тілі 

        Абдиев К.С. Жалпы білім беретін мектеп оқушыларының ағылшын 

тілін меңгеру деңгейін бағалауға арналған тапсырмаларды құрастыру әдістері 

/К. С. Абдиев//Шетел тілін оқыту әдістемесі = Методика обучения 

иностранному языку. - 2020. - № 4. - 26-31 б. 

        Әбдраманова А.Е. Ағылшын тілі сабағында ойын элементтерін 

пайдалану арқылы оқушылардың сөйлеу қабілеттілігін арттыру /А. Е. 

Әбдраманова//Ағылшын тілі бастауышта = Английский язык в начальной 

школе. - 2020. - № 3. - 8-11 б. 

        Зарлықова Г. "Jigsaw" әдісін ағылшын тілі сабағында қолдану /Г. 

Зарлықова//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 1 қыркүйек. - 9 б. 

        Курмангалиева Б.Ш.  Ағылшын тілі сабағында оқушыларды ағылшын 

халық ертегілері арқылы тәрбиелеу /Б. Ш. Курмангалиева//Ағылшын тілі 

мектепте, колледжде, ЖОО-да = Английский язык в школе, колледже и ВУЗ-

е. - 2020. - № 3. - 6-9 б. 

        Сейтжапар С.   Ағылшын тілі сабақтарында оқушылардың сөздік қорын 

дамыту /С. Сейтжапар//Бастауыш мектепте оқыту = Обучение в начальной 

школе. - 2020. - № 3. - 8-9 б. 

        Тилеулиева Н.У. Шетел тілінде жазбаша оқыту процесінде дискурстық 

құзіреттілікті қалыптастыру /Н. У. Тилеулиева//Қазақстан орта мектебі = 

Средняя школа Казахстана. - 2020. - № 5-6. - 34-36 б. 

        Хусаинова Ж.Б.  Ағылшын тілі сабағында ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолданудың маңыздылығы /Ж. Б. 

Хусаинова//Ағылшын тілі мектепте, колледжде, ЖОО-да = Английский язык 

в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2020. - № 3. - 11-13 б. 
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Қазақ  әдебиеті. Ана тілі 

        Даркенбаева Б.Д.   Қазіргі қазақ әңгімелерінің тәрбиелік мәні /Б. Д. 

Даркенбаева, Ж. А. Сейсенбаева//Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = 

Казахский язык и литература в русской школе. - 2020. - № 6. - 63-72 б. 

        Дөненқожаева М.Ө.  Қазақ әдебиеті пәні бойынша оқушылардың 

өздігінен білім алуға бағытталған жұмыстарын ұйымдастыру /М. Ө. 

Дөненқожаева//Қазақ тілі және әдебиеті: әдістеме. - 2020. - № 4. - 18-22 б. 

        Нұрғазиева Г.О. Қазақ әдебиеті сабағында оқушылардың 

шығармашылық белсенділігін арттыру /Г. О. Нұрғазиева//Педагог. - 2020. - 

№ 4. - 7-9 б. 

        Нұрғали А. Қазақ әдебиеті пәнін сабақтан тыс уақытта оқытуда тест 

тапсырмаларын қолдану /А. Нұрғали//Қазақстан мектебі. - 2020. - № 6. - 39-

42 б. 

        Оразалина Г. А. Құнанбаевтың табиғат лирикасын модульдік 

технологиямен оқыту әдістері: [әдебиет сабағында]/Г. Оразалина 

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

русской школе. - 2020. - № 6. - 83-97 б. 

        Саурбаева С.Б. Әдебиет сабағындағы жаңа тәсілдер-нәтижелі білімнің 

кепілі /С. Б. Саурбаева//Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 

2020. - № 2. - 16-19 б. 

Әліппе 

        Шотбайқызы А.   Балдырғандар "Әліппемен" қайта қауышады: [Білім 

және ғылым министрі А.Аймағамбетов 2021 жылы әліппенің 

қайтарылатынын мәлімдеді]/А. Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 23 

шілде. - 1 б. 

Математика. Геометрия 

        Бисенбаева С.  Математика сабағын қашықтықтан оқыту барысында 

бейне-сабақтардың маңызы /С. Бисенбаева//Қазақстан мектебі. - 2020. - № 6. - 

42-44 б. 

        Зейнуллаева Л.М.  Қалыптастырушы бағалау жұмыстарының 

математика сабағында білім сапасын арттыруға әсері /Л. М. Зейнуллаева 

//Математика және физика. - 2020. - № 3. - 6-8 б. 

        Нишанбаев О.Ш.  Конструктивті геометрияның даму тарихына 

қысқаша шолу /О. Ш. Нишанбаев//Математика және физика. - 2020. - № 3. - 

21-24 б. 

        Оқушыларды жұмысқа арналған мәтінді есептерді геометриялық 

әдіспен шешуге үйрету /Е. А. Тұяқов және т.б.//12 жылдық білім беру = 12- 

летнее образование. - 2020. - № 1. - 21-28 б. 

        Рамазанова Ш.К.  Математика сабақтарында зерттеу есептері арқылы 

балалардың дарындылығын дамыту /Ш. К. Рамазанова//Мұғалім 

шеберханасы = Мастерская учителя. - 2020. - № 3. - 2-4 б. 
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        Серіков Н.  Негізгі мектеп геометрия курсында "жазықтықтағы 

түрлендіру" тақырыбын оқыту әдістері /Н. Серіков//Тәрбие құралы. - 2020. - 

№ 3. - 42-45 б. 

        Сымыкова А.Н.  Математика сабақтарында функционалдық 

сауаттылықты дамыту /А. Н. Сымыкова//Ашық сабақ. Факультативті 

сабақтар = Открытый урок. Факультативные работы.- 2020. - № 5-6. - 22-23 б. 

        Ханжарова Б.С.  Математикалық ұғымдарды меңгертудің 

оқушылардың ойлау қабілеттерін арттырудағы ролі /Б. С. Ханжарова, К. М. 

Сыдықбаева//Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2020. 

- № 3. - 6-12 б. 

Тарих 

        Ахметов Г. М.  Сындарлы оқыту теориясындағы тәсілдерді тарих 

сабағында қолдану /Г. М. Ахметов//Оқу-инновациялық технологиялар = 

Учебно-инновационные технологии. - 2020. - № 3. - 6-8 б. 

        Баисова Л.Ж.  Жаңа әдіс-тәсілдер арқылы тарих сабағында білім 

сапасын арттыру /Л. Ж. Баисова//Оқу-инновациялық технологиялар = 

Учебно-инновационные технологии. - 2020. - № 4. - 14-15 б. 

        Даниярова Р.А. Тарих сабағында сын тұрғыдан ойлау әдісінің тиімділігі 

/Р. А. Даниярова//Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно-

инновационные технологии. - 2020. - № 3. - 8-9 б. 

        Ибрагимов Д.Қ.  Тарих сабағын жоспарлаудағы сабақтастық. Пәнішілік 

байланыс /Д. Қ. Ибрагимов//Қазақстан тарихы. - 2020. - № 8. - 24-28 б.; № 9. -

3-6 б. 

        Құсайнов Д. Тарих пәнін қашықтан оқытудың технологиялары / Д. 

Құсайнов//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 1 қыркүйек. - 12 б. 

        Өтеулиев Ж. "Тарих сабақтарында критериалды бағалау жүйесінің 

тиімділігі" /Ж. Өтеулиев//Қазақстан мектебі. - 2020. - № 4. - 40-43 б. 

        Райқұлова А.  Оқушылардың өзіндік қабілетін тарих сабағында дамыту 

/А. Райқұлова//Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно-инновационные 

технологии. - 2020. - № 3. - 15 б. 

        Смағұлова Ш. Тарих сабағында модульдік оқыту технологиясын 

қолданудың тиімділігі /Ш. Смағұлова//Қазақстан тарихы. - 2020. - № 7. - 29-

33 б. 

        Утеулиев Ж.Т.  Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында тарих 

сабақтарындағы саралап оқыту /Ж. Т. Утеулиев//Ашық сабақ. Факультативті 

сабақтар = Открытый урок. Факультативные работы. - 2020. - № 5-6. - 5-6 б. 

  

География 

        Жолмағанбетов М. Google карталарын оқу процесінде пайдаланудың 

тиімділігі: [география пәнінде]/М. Жолмағанбетов//Қазақстан мектебі. - 2020. 

- № 6. - 52-54 б. 

        Калдыбекова Р.Е. Географиялық карталардың жоғары деңгейдегі ойлау 

дағдыларын қалыптастырудағы ролі: [жалпы білім беретін мектептердегі 
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географияны оқыту]/Р. Е. Калдыбекова, Б. Ш. Абдиманапов//Вестник АПН 

Казахстана. - 2020. - № 2. - 93-100 б. 

       Шарип Г.А.  География пәнін жаңартылған бағдарлама бойынша 

оқытудың ерекшелігі /Г. А. Шарип//Оқу-инновациялық технологиялар = 

Учебно-инновационные технологии. - 2020. - № 4. - 20-22 б. 

Жаратылыстану 

        Таумова А.Ж.  Жаратылыстану пәндері бойынша оқушылардың 

шығармашылық ойлау қабілетін дамыту жолдары /А. Ж. Таумова 

//Қазақстан орта мектебі = Средняя школа Казахстана. - 2020. - № 3-4. -7-9 б. 

Өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістемесі 

        Аширбекова Г.О. "Өзін-өзі тану" пәнін оқыту - ізгілікке апарар жол /Г. 

О. Аширбекова//Өзін-өзі тану KZ = Самопознание KZ. - 2020. - № 5.- 29-32 б. 

        Әбдіғапбарова Ұ.М. Оқушылар тұлғасын әлеуметтендіруде "өзін-өзі 

тану" ықпалының басымдығы /Ұ. М. Әбдіғапбарова//Өзін-өзі тану KZ = 

Самопознание KZ. - 2020. - № 5. - 35-40 б. 

        Әкімбаева Ж.Ж. 7 сыныптың өзін-өзі тану пәнін 1 тоқсанда қашықтан 

оқытуда мұғалімге оффлайн режимдегі оқытуда пайдаланатын оқу 

материалдары /Ж. Ж. Әкімбаева//Өзін-өзі тану KZ = Самопознание KZ. - 

2020. - № 6. - 50-56 б. 

        Жанаева Ш.А.  Өзін-өзі тану пәні - баланың рухани әлемін байыту көзі / 

Ш. А. Жанаева//Өзін-өзі тану KZ = Самопознание KZ. - 2020. - № 6. - 28-30 б. 

        Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде 

қашықтан оқыту технологияларын пайдалану арқылы өзін-өзі тану 

сабақтарын өткізу бойынша әдістемелік ұсыныстар//Өзін-өзі тану KZ = 

Самопознание KZ. - 2020. - № 6. - 42-49 б. 

        Оңалбеков Е.С.  Өзін-өзі тану пәні арқылы оқушылардың өзін-өзі 

тәрбиелеуі /Е. С. Оңалбеков, А. Қ. Суиндикова//Вестник АПН Казахстана. - 

2020. - № 2. - 25-31 б. 

Биология 

        Биология мен химия сабақтарында оқушылардың талдау дағдысын 

ашық сұрақты тапсырмалар қолдану арқылы дамыту /Т. К. Үбішева және 

т.б.//Открытая школа. - 2020. - № 7. - 34-37 б. 

        Сейдахмет Д. CLIL - пәндік тілдік кіріктіріп оқыту технологиясы 

сабақтарда: [биология пәнін ағылшын тілі пәндерімен кіріктіре өткізу]/Д. 

Сейдахмет//Қазақстан мектебі. - 2020. - № 4. - 33-36 б. 
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Экология және табиғатты қорғау 

        Шотбайқызы А. Экология пәнін енгізуге әзірміз бе? /А. Шотбайқызы 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 3 тамыз. - 1,7 б. 

        Шотбайқызы А. Экологиялық білім беруге дайынбыз ба? /А. 

Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 18 тамыз. - 2 б. 

Физика 

        Жолдыбаева Ж.М. Физика пәнін интерактивті технологияларды 

қолданып оқыту жолдары /Ж. М. Жолдыбаева//Сандар арқылы әлемді тану 

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

информатика, физика). - 2020. - № 3. - 2-3 б. 

        Мұсабеков О.  Физика есептері - оқушылардың жаратылыстану ғылыми 

сауаттылығын дамыту құралы /О. Мұсабеков//Сандар арқылы әлемді тану 

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

информатика, физика). - 2020. - № 4. - 8-9 б. 

        Физиканы оқытуда электрондық дидактикалық құрал-жабдықтарды 

пайдаланудың әдістемелік аспектілері /М. А. Абдуалиева және т.б.//Вестник 

АПН Казахстана. - 2020. - № 2. -77-82. 

Химия 

        Аширбаева А.  Химия пәнінен "химия қызықтары" атты сыныптан тыс 

іс-шара (8-сыныптар арасындағы сайыс сабақ) /А. Аширбаева, Ү. Култаев 

//Химия мектепте. - 2020. - № 3. - 30-33 б. 

        Элективті курстар арқылы оқушылардың химия ғылымына 

қызығушылығын арттыру /Қ. А. Садыков [және т.б.//Вестник АПН 

Казахстана. - 2020. - № 3. - 160-167 б. 

Дінтану 

        Қажыбай А.Т. Ұлт руханиятының исламдық бастауы және қазақ 

педагогикасының жәдитшілік негізі /А. Т. Қажыбай//Қазақстан кәсіпкері = 

Профессионал Казахстана. - 2020. - № 1. - 49-55 б. 

        Нуралиев М.  Бүгінгі дінтану сабағының әдістемелік талаптарын ашып 

көрсету: [мектептегі дінтану сабағы]/М. Нуралиев//Мектеп директоры = 

Директор школы. - 2020. - № 1-2. - 15-17 б. 

Бейнелеу. Өнер. Мүсіндеу. Сызу 

        Ұлжағалиев Д.  АКТ құралдарын қолданудың ерекшеліктері: [өнер 

пәнінде АКТ құралдарын пайдалану]/Д. Ұлжағалиев//Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - 1 қыркүйек. - 11 б. 
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Музыка. Әдеп сабағы 

        Исманғұлова Э. Инновацияның жүйелі қызметінің бір түрі - өнер 

мектептерінде пәнаралық байланыс арқылы оқыту: [музыкалық тәрбие]/Э. 

Исманғұлова//Қазақстан мектебі. - 2020. - № 7. - 59-61 б. 

Дене тәрбиесі. Спорт 

        Алибеков А. Денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулары: 

[дене шынықтыру сабағында]/А. Алибеков//Мектептегі дене шынықтыру. - 

2020. - № 1-2. - 11-13 б. 

       Баяманов С. Эстафеталық құрастырылған қимыл-қозғалыс ойындары?: 

[дене шынықтыру сабағы]/С. Баяманов//Республика ұстаздары. - 2020. - № 

11-12. - 7 б. 

       Кунанбаев А.Н.  Жаңа технологияларды дене шынықтыру сабағында 

енгізудің тиімділігі /А. Н. Кунанбаев//Оқу-инновациялық технологиялар = 

Учебно-инновационные технологии. - 2020. - № 4. - 18-20 б. 

       Сағидуллаев М.   Дене шынықтыру мұғалімі педагогикалық 

құзыреттілігін қалыптастыру мәселелері /М. Сағидуллаев//Мектептегі дене 

шынықтыру. - 2020. - № 1-2. - 6-7 б. 

        Шотбайқызы А.  Денешынықтыру пәніне дұрыс көзқарас қажет /А. 

Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 20 тамыз. - 1,9 б. 

Технология. Көркем еңбек 

        Джакипова У.Т. Көркем еңбек сабағында жобалау әдісін қолдану /У. Т. 

Джакипова//Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно-инновационные 

технологии. - 2020. - № 3. - 10-11 б. 

        Мырзабекова І.  Этностильдегі бұйымдарды жасау (бас киімдер, 

қазақтың ұлттық киімдері): [көркем еңбек сабағында] /І. Мырзабекова//Білім 

кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 9. - 30-32 б. 

        Нургелдина Т.Т. Сәндік-қолданбалы өнер, негізгі пішіндер мен 

ерекшеліктері. Қазақтың ұлттық ою-өрнектері: [көркем еңбек сабағында]/Т. 

Т. Нургелдина//Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. 

Факультативные работы. - 2020. - № 5-6. - 17-21 б. 

Информатика 

        Әділхан Н.Ә.   Информатика пәнін ағылшын тілінде оқытуда CLIL 

технологиясын кіріктіру /Н. Ә. Әділхан//Информатика негіздері. - 2020. - № 

3. - 2-3 б. 

        Жумабекова М.О.  Информатика сабағында CLIL әдісін қолдану /М. О. 

Жумабекова//Информатика негіздері. - 2020. - № 3. - 5-7 б. 
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Әскери дайындық және азаматтық қорғаныс пәнін оқыту әдісі 

        Алибаев Н. Мектеп оқушыларының әскери-патриоттық тәрбиесі: 

[алғашқы әскери дайындық сабағында]/Н. Алибаев//Сыныптағы тәрбие. - 

2020. - № 1-2. - 18-23 б. 

       "Жігер-2020" - патриоттық марафоны жайлы естігенсіз бе?: [әскери 

патриотизмге байланысты іс-шара мен оның жеңімпаздары жайлы]//Ұлан. - 

2020. - 29 қыркүйек. - 4 б. 

Дефектология 

        Абдрахман А.  Бастауыш сыныптарда оқитын мүмкіндігі шектеулі 

балалармен жүргізілетін ойын түріндегі түзету-дамыту сабақтары /А. 

Абдрахман//Мектептегі психология = Психология в школе. - 2020. - № 9. - 

17-20 б. 

        Айдарханова Б.К.  Инклюзивті білім беру - әлеуметтік оңалту 

жұмысының жаңа технологиясы /Б. К. Айдарханова// Шетел тілін оқыту 

әдістемесі = Методика обучения иностранному языку. - 2020. - № 3. - 22-26 б. 
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        Джанзақова Ш. Болашақ маманның бәсекеге қабілеттілігін арттыруда 

дуальдық білім беру жүйесінің маңызы /Ш. Джанзақова, С. Иманбаева, Л. 

Батырғалиева//Қазақстан мектебі. - 2020. - № 5. - 3-8 б. 

        Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдары үшін "қазақ тілі" жалпы білім беру пәнінің үлгілік оқу 

бағдарламасы (2020-2021 оқу жылында қолданысқа енеді)//Қазақ тілі және 

әдебиеті: әдістеме. - 2020. - № 4. - 44-64 б. 

       Исабаева Д. Педагогтың цифрлық сауаттылығын арттыру - бүгінгі 

күннің өзекті мәселесі: [Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 

университетінде оқытушылардың цифрлық сауаттылығын арттыру үшін 

жүйелі жұмыс басталып кеткендігі жайында]/Д. Исабаева 

//Almaty aqshamy. - 2020. - 23 шілде. - 6 б. 

        Кебекбай Е. Жоғары білімге 53 мың грант беріледі: [ЖОО - ның 

академиялық еркіндігі шеңберінде 2019 жылдан бастап білім беру 

бағдарламаларының тізімі берілгені жайында]/Е. Кебекбай//Заң газеті. - 2020. 

- 24 шілде. - 3 б. 

        Қайнарұлы М.  Цифрлы педагогика зертханасы ашылды: [С. 

Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінде Білім күніне 

арналған "Әліппе - білім бастауы" атты іс-шара өткізуі]/М. Қайнарұлы 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 4 қыркүйек. - 15 б. 

        Қанатұлы С. Асхат Аймағамбетов білім саласында қандай өзгерістер 

болатынын айтты: [ЖОО-ының академиялық дербестігін кеңейту, бәсекеге 

қабілетті, жоғары білім беруді дамытудың дағдарысқа қарсы үш қадамды 

қамтитын жоспары мақалада берілген]/С. Қанатұлы 

//Республика ұстаздары. - 2020. - № 13-14. - 3 б. 
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        Құсайынов А.  Жеңіл тулақ желге ұшар: [Еуразия гуманитарлық 

институт ректорымен сұхбат/әңг. Д. Мықтыбек]/А. Құсайынов//Түркістан. - 

2020. - 24 қыркүйек. - 1,5 б. 

        Қыздар университетінің ректоры халыққа есеп берді: [Қазақ ұлттық 

Қыздар педагогикалық университетінің ректоры Г. Алдамбергенованың есеп 

беруі]// Қала& мен дала. - 2020. - 25 қыркүйек. - 15 б. 

        Қызылов М. "Үш айда білікті маман әзірлеу мүмкін емес": [полиция 

генерал-майормен ЖОО-ының курсанттары абстрактілі теориялардың 

орнына тәжірибелік, құзыреттілік, кәсібилігін шыңдап, білімін шыңдағаннан 

кейін нәтижеге жететіндігі жайлы сұхбаты/әңг. Е. Кебекбай]/М. Қызылов 

//Заң газеті. - 2020. - 10 шілде. - 1,5 б. 

        Майлықұтова М. Қашықтан оқытуға қандай платформа қолайлы?: 

[ЖОО-дарында қашықтан оқытудың әлемдік көшбасшылары, білім беруді 

басқару жүйесі, ZOOM, Microsoft Teams платформалары жайында]/М. 

Майлықұтова// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 24 қыркүйек. - 14 б. 

        Маратова Д.  Қазақстандағы ең жас университет 1100 грант бөледі: 

[Astana IT University- не арнайы грант бөлінетіндігі]/Д. Маратова//Ұлан. - 

2020. - 30 маусым. - 1,7 б. 

        Маратова Д.  Ақылы оқуды Aqyl депозиті арқылы төлеуге болады: 

[Қазақстанда мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі арқылы кез келген 

азамат өзінің баласының атына білім беру жинақтау депозиттін ашып, сол 

қаражатты келешекте пайдалана алатындығы, білім беру несиесі жайлы]/Д. 

Маратова//Ұлан. - 2020. - 28 шілде. - 6 б. 

        Мәмбетқазиев Е.  Болашақтың біліміне инноватор - оқытушы ғана жол 

сала алады: [Өскемендегі Қазақстан - Америка еркін университетінің 

президентімен сұхбат/әңг. А. Сахариева]/Е. Мәмбетқазиев//Жас Алаш. - 2020. 

- 9 шілде. - 4 б. 

        Мұқышев Б.  Білікті педагог һәм сапалы оқулық: [жоғары 

педагогикалық оқу орындарындағы сапалы білім беру жайында]/Б. 

Мұқышев// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 31 тамыз. - 5 б. 

        Мұханбетқали А. "Сапалы білім -еліміздің болашағы": [ҚазҰПУ 

ректоры Т.О Балықбаевтың атқарып жатқан жұмыстары жайлы]/А. 

Мұханбетқали//Qazaq. - 2020. - 15-29 қыркүйек. - 8 б. 

        Мырзалинова А.Ж.  Бейне сабақтардың педагогикалық ерекшеліктері: 

[бейне сабақ - студенттердің функционалдық сауаттылығын дамытады, 

мұғалімнің базалық деңгейін, жеке даму траекториясын құруға мүмкіндік 

беретін тиімді құрал]/А. Ж. Мырзалинова, Л. С. Әлмағамбетова 

//Открытая школа. - 2020. - № 7. - 26-27 б. 

        Рысбеков Қ.  Өндіріспен байланысымыз үзілген емес: [Сәтбаев 

университеті Қ. Тұрысов атындағы Геология, мұнай және тау-кен ісі 

институтының директорымен сұхбат/әңг. С. Жұмабаев]/ Қ. Рысбеков//Almaty 

aqshamy. - 2020. - 30 шілде. - 10-11 б. 

        Сабырова А.  Жетісуда 288 орынды жаңа студенттер үйі пайдалануға 

берілді: [Талдықорған қаласындағы І. Жансүгіров университеттінің 
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студенттеріне арналған жатақхана пайдалануға берілгендігі жайлы]/А. 

Сабырова//Қала& мен дала. - 2020. - 4 қыркүйек. - 11 б. 

        Саурықов Е. Үлкен білім беру корпорациясын құрып жатырмыз: [Тараз 

инновациялық-гуманитарлық университетінің ректорымен сұхбат/әңг. С. 

Сатылған] /Е. Саурықов//Aiqyn. - 2020. - 25 қыркүйек. - 6 б.  

        Сатбекова А.А. Қазақ тілін өзгетілді дәрісханада жобалай оқыту 

технологиясының ғылыми-теориялық негіздері: [ЖОО-да]/А. А. Сатбекова, 

М. Абдреш//Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 2. - 46-53 б. 

        Сеитова Г.А. Тілдік емес мамандықтарда шеттілдік білім берудің 

тарихи генезисі: [ЖОО-да]/ Г. А. Сеитова, К. У. Кунакова//Вестник АПН 

Казахстана. - 2020. - № 2. - 53-62 б. 

        Тухмарова Ш. Білім мен ғылымның алтын қазығы: [Қорқыт Ата 

атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті жайында]/Ш. Тухмарова 

// Qazaq. - 2020. - 23-30 маусым. - 6-7 б.  

        Тілегенқызы З.  Он екі жасында студент болған - Қажымұрат: [Нұр-

Сұлтан қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің студенті Қ. Еркін 

жайында]/З. Тілегенқызы//Qazaqstan dauiri. - 2020. - 16 шілде. - 9 б. . 

        Шалғынбаева Қ.Қ.   Студенттердің кәсіби тұлғалық құндылықтарын 

дамытудың педагогикалық-психологиялық шарттары /Қ. Қ. Шалғынбаева, А. 

М. Халықова//Білім = Образование. - 2020. - № 2. - 83-90 б. 

        Шотбайқызы А.  Отыздан аса университет мемлекеттік тапсырыс ала 

алмады: [жалған диплом шығарумен айналысып жүрген ЖОО-ын қысқарту 

жайында]/А. Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 16 қыркүйек. - 13 б. 

Волонтерлер жылы 

        Волонтерлік - халықтың мұң-мұқтажын бөлісетін қозғалыс: [Президент 

Қ.-Ж. Тоқаевтың волонтерлік ұйымдардың және бизнес-сектордың 

өкілдерімен онлайн форматта кездесуі]//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 1 қазан. - 

1-2 б. 

        Бүркітбай М.   Волонтер жылы халықаралық шараға ұласа ма? /М. 

Бүркітбай//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 29 қыркүйек. - 19 б. 

        Бүркітбай М. Волонтерлікті шыңдаған уақыт: [карантин кезіндегі 

атқарған жұмыстары жайлы]/М. Бүркітбай//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 23 

қыркүйек. - 9 б. 

        Досжанова Р.  Жастар тарихи мұраны жандандырмақ: [Түркістан 

облысы жастар ресурстық орталығы "Birgemiz: Asyl mura" жалпыұлттық 

тарихи - мәдени мұраны сақтау жобаларына волонтерлерді тарту мақсатында 

кешенді жұмыстар жүргізуі]/Р. Досжанова//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 27 

шілде. - 9 б. 

        Шәріп А.  Ерікті болдың, елге еңбегің сіңді...: [волонтерлер жайында]/ 

А. Шәріп//Aiqyn. - 2020. - 29 шілде. - 4 б. 
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«Болашақ» бағдарламасы 

        Қуанышев Е. "Болашақпен" Америкада оқыған Ернар: [Оңтүстік 

Калифорния университетін "Болашақ" бағдарламасымен оқу тәжірибесі мен 

ағылшын тілін үйрену туралы сұхбаты/әңг. Н. Сапарова]/Е. Қуанышев 

//Ұлан. - 2020. - 7 шілде. - 1,5 б. 

        Сәйкенов Ф.  Болашаққа салынған инвестиция. 27 жылдағы "Болашақ" 

стипендиясының қайтарымы қандай? /Ф. Сәйкенов//Qazaq. - 2020. - 14 шілде. 

- 10 б. 

        Шотбайқызы А.  Шетелдегі студенттер елге қайта ма?: [шетелде 

"Болашақ" бағдарламасымен оқып жүрген студенттер мәселесі]/А. 

Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 25 тамыз. - 1,9 б. 

       Шотбайқызы А.   "Болашақ" бағдарламасы жаңа үлгімен іріктейді: 

["Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындаудың конкурстық 

рәсімдері толығымен автоматтандырылып, бірыңғай онлайн-платформада 

өткізуі]/А. Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 15 қыркүйек. - 19 б. 

Білім қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 

        Есмақаева Г.  Қашықтан оқытудағы заманауи қадам: [Павлодар 

қаласының Педагогикалық шеберлік орталығы мұғалімдердің біліктілігін 

арттыруға әзірлеген "Қашықтан оқытуды үйренемін" онлайн курсы 5 модуль 

бойынша ұйымдастырылғаны жайлы]/Г. Есмақаева//Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - 1 қыркүйек. - 11 б. 

        Педагогтердің біліктілігін арттырудағы әдістемелік тәсілдер: 

[біліктілікті арттырудағы тәсілдер жайлы мамандар пікірі/дайынд. Н. 

Тілегенұлы]//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 18 тамыз. - 7 б. 

        Тілегенұлы Н.  Педагогтердің біліктілігін арттырудағы әдістемелік 

тәсілдер /Н. Тілегенұлы//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 18 тамыз. 

- 7 б. 

Психология. Этнопсихология 

        Айгараева К.М.  Бастауыш сынып оқушыларының есте сақтау қабілетін 

дамытудың құралдары мен әдістері /К. М. Айгараева//Психологическая наука 

и образование. - 2020. - № 3. - 12-16 б. 

        Жамиева А.  Оқушылардың интеллектуалдық қабілетін дамыту 

технологиялары: [қоршаған орта балаға тән қабілеттерді (интеллект, 

креативтілік, талант) оятып, дамыту жайлы]/А. Жамиева 

//Мектептегі психология = Психология в школе. - 2020. - № 7. - 6-11 б. 

       Кыдыкенова Д.  Қашықтықтан оқыту жағдайында білім беру үдерісін 

психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу /Д. Кыдыкенова//Мектептегі 

психология = Психология в школе. - 2020. - № 9. - 3-5 б. 

       Петерсен А. Оқушыларды мектепке қалай дайындаймыз?: [психолог 

маманның жауабы/дайынд. М. Бүркітбай]/А. Петерсен//Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 31 тамыз. - 3 б. 
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       Тоқтағанова А. Эмпатия қазіргі заман педагогінің кәсіби маңызды 

сапасы ретінде: [оқушылардың бойында эмоционалдық зиятты дамыту 

әдісткері: арттерапия, психогимнастика, мінез-құлық терапиясы, 

дискуссиялық ойындар жайында]/А. Тоқтағанова//Мектеп директоры = 

Директор школы. - 2020. - № 3-4. - 3-7 б. 

        Үсенова А.М.  Болашақ педагог-психологтарды жоғары сынып 

оқушыларының көшбасшылық қабілеттерін дамытуға даярлау: [мектеп 

психологының жоғары сынып оқушыларының көшбасшылық қабілетін 

дамытуы]/А. М. Үсенова, Г. Н. Бахтиярова, С. Т. Мамадалиев//Вестник АПН 

Казахстана. - 2020. - № 3. - 145-152 б. 

Отбасылық тәрбие 

        Абсатова М.А.  Отбасы - тұлғаны құндылықтарға тәрбиелеудің қайнар 

көзі /М. А. Абсатова, С. Нишанбаева//Қазақстан мектебіндегі директор = 

Директор казахстанской школы. - 2020. - № 4. - 19-22 б. 

        Альмагамбетова Л.С.  Қашықтықтан оқытуды қолдау: отбасының 

белсенді рөлі /Л. С. Альмагамбетова, Г. К. Әлжанова//Открытая школа. - 

2020. - № 7. - 28-30 б. 

        Избулатова Г.  Отбасы тәрбиесіндегі ойындардың маңызы /Г. 

Избулатова//Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту. - 2020. - № 3. - 53-54 б. 

        Сәбитханқызы М.   Сіз қандай ата-анасыз? /М. Сәбитханқызы 

//Мектептегі психология = Психология в школе. - 2020. - № 9. - 23-25 б. 

        Ситказиева Г.М.   Отбасындағы қарым-қатынас мәдениеті: [ашық 

сабақ] /Г. М. Ситказиева//Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 7. - 46-48 б. 

        Шахметова Ж.А.  Отбасындағы бала мен ата-ананың қарым-қатынасы 

 /Ж. А. Шахметова//Мұғалім шеберханасы = Мастерская учителя. - 2020. - № 

3. - 18-21 б. 

Ғылыми-педагогикалық қауымға арналған басылымдар 

        Нұғманбекова Р. "Абай ұрпақтары" журналы қалай шықты? /Р. 

Нұғманбекова//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 25 қыркүйек. - 12 б. 

        Отандық ғылыми журналдар халықаралық базаға енгізілді: [12 

қазақстандық ғылыми журнал Web of Science мәліметтер базасына және 5 

журнал Scopus-қа енгізілуі/дайынд. А. Шотбайқызы]//Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 24 қыркүйек. - 15 б. 

Білім беру саласының кітапханалары 

        Ақыш Н. Мектеп кітапханасының өзекті мәселелері /Н. Ақыш 

//Almaty aqshamy. - 2020. - 30 шілде. - 22 б. 

        Бейсенбай Б. Отырар кітапханасы қандай болған? /Б. Бейсенбай 

//Almaty aqshamy. - 2020. - 1 қазан. - 8-9 б. 
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        Бек К.  Депутат деген екен...: [елордадағы мәслихат депутаты М. 

Шекенов астаналық кітапханаларды жауып тастауы жөнінде]/К. Бек//Жас 

Алаш. - 2020. - 29 қыркүйек. - 1-2 б. 

        Даулетқалиева М.Л.  Мұнайлы өлкенің рухани ордасы: [Спанов 

атындағы Атырау облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы карантин 

жағдайындағы атқарған қызметі]/М. Л. Даулетқалиева//Кітап& Кітапхана = 

Книга& Библиотека. - 2020. - № 3. - 25-30 б. 

        Иманбекқызы Қ. Ұлттық кітапхананың диссертация залына Салық 

Зимановтың есімі берілді: [академик, заңгер С. Зимановтың 100 жылдық 

мерейтойына орай ашылуы]/Қ. Иманбекқызы//Almaty aqshamy. - 2020. - 12 

қыркүйек. - 11 б. 

       Кошабаева Б.  Онлайн режимдегі кітапхана: [С. Бәйішев атындағы 

Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы төтенше жағдай кезінде 

онлайн режимде жұмыс жүргізуі]/Б. Кошабаева//Қазақ тілі мен әдебиеті орыс 

мектебінде = Казахский язык и литература в русской школе. - 2020. - № 7. - 

138-143 б.; Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2020. - № 7. - 139-143 б.; Мектеп - 45 

минут. - 2020. - № 5. - 10-11 б. 

        Қаймақбаева Қ.Е.  Электрондық кітапхана-заман талабы: [Ғылым 

ордасы кітапханасының қашықтан қызмет көрсетуі]/Қ. Е. Қаймақбаева 

//Кітап& Кітапхана = Книга& Библиотека. - 2020. - № 3. - 12-16 б. 

        Мұңалбаева Ү.  Абай - ұлт мәдениетінің темірқазығы: [Ұлттық 

академиялық кітапхана басшысымен сұхбат/әңг. А. Кабидуллина]/Ү. 

Мұңалбаева//Қазақ әдебиеті. - 2020. - 25 қыркүйек. - 5 б. 

        Тоқабаева Ғ.С.  Карантин - кітапхана жұмысына кедергі емес: 

[С.Сейфуллин атындағы Алматы облыстық әмбебап кітапханасының онлайн 

кітапхана қызметін атқаруы]/Ғ. С. Тоқабаева//Кітап& Кітапхана = Книга& 

Библиотека. - 2020. - № 3. - 3-7 б. 

        Токатова Ж.М. Электрондық кітапхана жүйесі: сайттар мен ресурстар. 

Қолдану нұсқаулары /Ж. М. Токатова//Мектеп кітапханашысы= Школьный 

библиотекарь. - 2020. - № 1-2. - 4-8 б. 

Тіл білімі. Тіл туралы ғылым 

        Бәкір Ә.  Тіл тағдыры - халық тағдыры: [қазақ тілінің тарихына шолу] 

 /Ә. Бәкір//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 28 тамыз. - 16 б. 

        Қалиұлы Б. Сөздік қорымызда қанша сөз бар?: [қазақ тілінің түсіндірме 

сөздіктері жайында]/ Б. Қалиұлы//Ana tili. - 2020. - 30 шілде - 5 тамыз. - 1,6 б. 

       Сағындықұлы Б.  Қазақ тілі біліміндегі терминологиялық тіркестердің 

зерттелуі /Б. Сағындықұлы, А. Қ. Ибадуллаева//Қазақстан жоғары мектебі = 

Высшая школа Казахстана. - 2020. - № 3. - 51-55 б. 
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Официальные документы по образованию в Республике Казахстан 

        Республика Казахстан. Закон. 

        О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам защиты материнства и детства: Закон 

Республики Казахстан от 13 мая 2020 года № 326 - VI ЗРК /Республика 

Казахстан. Закон //Қазақстан Республикасы Парламентінің жаршысы = 

Ведомости Парламента Республики Казахстан. - 2020. - № 10. - Ст. 38. 

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

        О внесении изменений и дополнения 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 Президента 

Республики Казахстан от 7 сентября 2020 года № 403 /Республика Казахстан. 

Президент (2019-; К.Токаев) //Казахстанская правда. - 2020. -9 сентября.-С. 1. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 11 июня 2001 года № 789 "Об утверждении типового 

положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав": 

Постановление от 18 марта 2020 года № 122 /Республика Казахстан. 

Правительство //Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента 

Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2020. - № 

10/11. - Ст. 74. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 30 марта 2012 года № 380 "Об утверждении Правил 

передачи детей, являющихся гражданами Республики Казахстан, на 

усыновление": Постановление от 18 марта 2020 года № 123 /Республика 

Казахстан. Правительство //Қазақстан Республикасының Президенті мен 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 

2020. - № 10-11. - Ст. 75. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О присвоении наименования и переименовании некоторых объектов 

образования и культуры Атырауской области: Постановление от 19 марта 

2020 года № 124 /Республика Казахстан. Правительство //Қазақстан 

Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики Казахстан и 

Правительства Республики Казахстан. - 2020. - № 10-11. - Ст. 76 . 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы 

Министерства образования и науки Республики Казахстан": Постановление 

от 2 апреля 2020 года № 163 /Республика Казахстан. Правительство 
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//Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики 

Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2020. - № 12-13. - Ст.92 . 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        Об определении размера стипендии для лиц, поступающих на службу в 

органы прокуратуры, антикоррупционную службу и службу экономических 

расследований и проходящих первоначальную профессиональную 

подготовку в организациях образования правоохранительных органов: 

Постановление от 6 апреля 2020 года № 173 /Республика Казахстан. 

Правительство //Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента 

Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2020. - № 

12-13. - Ст. 96. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 14 марта 2009 года № 317 "Об утверждении Правил 

присуждения и размеров образовательного гранта Первого Президента 

Республики Казахстан - Елбасы "Өркен" для оплаты обучения одаренных 

детей в автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные 

школы": Постановление от 14 апреля 2020 года № 203 /Республика 

Казахстан. Правительство //Қазақстан Республикасының Президенті мен 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 

2020. - № 12-13. - Ст. 105. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        Об определении организации (администратора), осуществляющей 

мероприятия по награждению детей и молодежи в возрасте от четырнадцати 

до двадцати девяти лет знаком отличия за проявленный патриотизм и 

активную гражданскую позицию: Постановление от 24 апреля 2020 года № 

248 /Республика Казахстан. Правительство //Қазақстан Республикасының 

Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = 

Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. - 2020. - № 16-17. - Ст. 136. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        Об утверждении Правил награждения детей и молодежи в возрасте от 

четырнадцати до двадцати девяти лет знаком отличия за проявленный 

патриотизм и активную гражданскую позицию: Постановление от 24 апреля 

2020 года № 249 /Республика Казахстан. Правительство //Қазақстан 

Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики Казахстан и 

Правительства Республики Казахстан. - 2020. - № 16-17. - Ст. 137. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 24 декабря 2007 года № 1270 "Об утверждении Правил 
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государственной аттестации организаций образования": Постановление от 29 

апреля 2020 года № 254 /Республика Казахстан. Правительство //Қазақстан 

Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики Казахстан и 

Правительства Республики Казахстан. - 2020. - № 16-17. - Ст.139. 

        Республика Казахстан. Правительство.  

        О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 30 марта 2012 года № 390 "Об утверждении Правил 

направления специалиста на работу, предоставления права самостоятельного 

трудоустройства, освобождения от обязанности или прекращения 

обязанности по отработке гражданами, обучавшимися на основе 

государственного образовательного заказа", и внесении изменений и 

дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 

января 2008 года № 58 "Об утверждении Правил присуждения 

образовательного гранта": Постановление от 29 апреля 2020 года № 258 

/Республика Казахстан. Правительство //Қазақстан Республикасының 

Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = 

Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. - 2020. - № 16-17. - Ст. 141. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства 

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

отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" 

и определении направлений расходования междунардной стипендии 

"Болашак": Постановление от 6 мая 2020 года № 271 /Республика Казахстан. 

Правительство //Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента 

Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2020. - № 

18-19. - Ст. 152. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 24 апреля 2020 года № 249 "Об утверждении Правил 

награждения детей и молодежи в возрасте от четырнадцати до двадцати 

девяти лет знаком отличия за проявленный патриотизм и активную 

гражданскую позицию": Постановление от 14 мая 2020 года № 296 

/Республика Казахстан. Правительство //Қазақстан Республикасының 

Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = 

Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. - 2020. - № 18-19. - Ст. 159. 

         Республика Казахстан. Правительство. 

        Об утверждении перечня государственных организаций высшего и (или) 

послевузовского образования, первые руководители которых назначаются на 

должности и освобождаются от должностей Правительством Республики 

Казахстан, правил их назначения на должности, освобождения от 
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должностей и аттестации: Постановление от 29 мая 2020 года № 336 

/Республика Казахстан. Правительство //Қазақстан Республикасының 

Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = 

Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. - 2020. - № 20-21. - Ст. 173. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 30 января 2008 года № 77 "Об утверждении 

Типовых штатов работников государственных организаций образования и 

перечня должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц": 

Постановление от 3 июня 2020 года № 346 /Республика Казахстан. 

Правительство //Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента 

Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2020. - № 

22-23. - Ст. 181. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

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

присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или 

послевузовского образования с присуждением степени "бакалавр" или 

"магистр": Постановление от 8 июня 2020 года № 362 /Республика Казахстан. 

Правительство //Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента 

Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2020. - № 

22-23. - Ст. 184. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О переименовании республиканского государственного учреждения 

"Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики" 

Министерства образования и науки Республики Казахстан: Постановление от 

23 июня 2020 года № 384 /Республика Казахстан. Правительство //Қазақстан 

Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики Казахстан и 

Правительства Республики Казахстан. - 2020. - № 24-25. - Ст. 202. 

        Республика Казахстан. Акимат города Алматы. 

        Об утверждении государственного образовательного заказа на 

подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним 

образованием на 2020-2024 годы: Постановление акимата города Алматы от 

8 сентября 2020 года № 3/355 /Республика Казахстан. Акимат города Алматы 

//Вечерний Алматы. - 2020. - № 110. 17 сентября. - С. 20. 

        Республика Казахстан. Министерство образования и науки. 

        Внесены дополнения в требования к обязательной школьной форме для 

организаций среднего образования: Приказ от 13 июля 2020 года № 296 

/Республика Казахстан. Министерство образования и науки //Білім беру 
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мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2020. - № 9. - С. 96. 

 

        Искакова Б.   Школьная стратегия: [на недавнем заседании 

Правительства РК, посвященном подготовке к началу нового-2020/21 

учебного года, главный педагог страны Асхат Аймагамбетов заявил, что 

первая четверть нового учебного года будет проходить в дистанционном 

формате] /Б. Искакова //Новое поколение. - 2020. - 6 августа. - С. 1. 

        Куттыбаев Д.   Учебный год начался, но есть вопросы: [дистанционное 

обучение - вынужденный формат, и МОН будет стараться возобновить 

работу в штатном режиме всех организаций образования, как только это 

позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка] /Д. Куттыбаев 

//Казахстанская правда. - 2020. - 10 сентября. - С. 2. 

        Подготовка к учебному году: [Глава государства принял министра 

образования и науки Асхата Аймагамбетова. Глава государства поручил 

Асхату Аймагамбетову продолжить работу по повышению статуса педагогов, 

ограждению их от исполнения несвойственных функций и обеспечению 

запланированного увеличения заработной платы на 25% с января 2021 года] 

//Казахстанская правда. - 2020. - 6 августа. - С. 1. 

 

Послание Президента Республики Казахстан 

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

        Казахстан в новой реальности: время действий: [Послание Главы 

государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана (доступное и 

качественное образование. В целях повышения уровня грамотности граждан, 

их цифровых знаний Правительству поручено разработать концепцию 

непрерывного образования)] /Республика Казахстан. Президент (2019-; 

К.Токаев) //Казахстанская правда. - 2020. - 2 сентября. - С. 1-5. 

        Жумагулов Б.   Ключ к движению вперед: [в Послании Главы 

государства Касым-Жомарта Токаева "Казахстан в новой реальности: время 

действий" особое внимание уделяется на сферу образования и науки] /Б. 

Жумагулов //Казахстанская правда. - 2020. - 16 сентября. - С. 4. 

        Рыстина И.   Импульс для развития науки и образования: [Президент 

особо остановился на том, что в связи со сложившейся в мире ситуацией и 

переходом на дистанционное обучение сильно изменилось и его содержание, 

что отразилось на качестве. И это, наверное, одна из главных особенностей 

нынешнего Послания: в нем признаются ошибки, которые были допущены 

государством] /И. Рыстина //Казахстанская правда. - 2020. - 10 сентября.-С. 5. 

        Туймебаев Ж.   Послание Президента - ответ на вызовы времени: 

[Жансеит Туймебаев, заместитель Председателя Ассамблеи народа 

Казахстана] / Ж. Туймебаев //Казахстанская правда. - 2020. - 4 сентября.-С. 3. 
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Научно-исследовательская работа в организациях образования в 

Казахстане 
        Сыздыков А.   Science Talks - современные тенденции развития науки: 

[августовское совещание-2020: "Образование и наука: особенности нового 

учебного года"] / А. Сыздыков //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 

32. 25 тамыз. - С. 3. 

  

История педагогической мысли и образования в Казахстане 

        "Хочу сделать все возможное, чтобы каждый наш гражданин был 

счастлив": [ректор КазНПУ им.Абая Такир Балыкбаев в интервью 

корреспонденту Литера рассказал, что его побудило принять участие в 

праймериз] // Литер. - 2020. - 29 августа. - С. 3. 

        Брусиловская Е.   Тайна "Промелькнувшего метеора": [великого сына 

казахского народа Чокана Чингисовича Валиханова по праву сравнивают с 

метеором. Он прожил короткую (всего 29 лет!), но яркую, наполненную 

событиями и научными открытиями жизнь, был знаком со многими 

выдающимися людьми своего времени] /Е. Брусиловская //Мысль. - 2020. - № 

9. Сентябрь. - С. 63-67. 

        Гамарник Г.   Академик К.А. Сагадиев - в наших сердцах: [память. 

Кенжегали Абенович Сагадиев прошел яркий жизненный путь, 

отличающийся от судеб других известных личностей] /Г. Гамарник //Білімді 

ел = Образованная страна. - 2020. - № 34. 8 қыркүйек. - С. 9. 

        Прохоров И.   Вспоминая Алтынсарина: [30 июля 1889 года скончался в 

своем зимовочном доме близ Костаная выдающийся просветитель казахского 

народа Ибрай (Ибрагим) Алтынсарин. В Государственном архиве г.Нур-

Султана хранятся связанные с ним уникальные и малоисследованные 

документы: воспоминания современников, а также его деловая и личная 

переписка] /И. Прохоров //Казахстанская правда. - 2020. - 3 августа. - С. 6 . 

        Ускенбаева Р.   Ученый. Наставник. Личность: [выдающийся ученый, 

педагог, основатель научной школы Кенжегали Абенович Сагадиев] /Р. 

Ускенбаева //Казахстанская правда. - 2020. - 4 сентября. - С. 9. 

  

175-летие Абая Кунанбаева 

        Абдрахманов С.   Конгениальность. 1. Переводная лирика: [статья 

Сауытбека Абдрахманова, депутата Мажилиса, члена Государственной 

комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая 

Кунанбайулы] /С. Абдрахманов //Казахстанская правда. - 2020. - 18 августа. - 

С. 4. Окончание следует. 

        Абдрахманов С.   Конгениальность. 2. Торжество созвучности: 

[наследие Абая Кунанбаева] /С. Абдрахманов //Казахстанская правда. - 2020. 

- № 156. 19 августа. - С. 4. Окончание следует. 

        Абдрахманов С.   Конгениальность. 3. Эталон мастерства: [перевод дал 

очень многое казахской литературе. Одно из направлений при этом - 

рождение новых жанров. Возьмем для примера жанр басни, где также ярко 
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проявилась гениальность Абая как переводчика] /С. Абдрахманов 

//Казахстанская правда. - 2020. - № 157. 20 августа. - С. 4. 

        Балюк С.О.   "Красота моих слов - для достойных умов": [к 175-летию 

Абая Кунанбаева] / С. О. Балюк //Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 8. - 

С. 23-27. 

        Бри А.   Блистательный посол духовного единения: [Международную 

онлайн-конференцию, приуроченную к первому празднованию Дня Абая и        

175-летию великого казахского мыслителя, провела Ассамблея народа 

Казахстана] /А. Бри //Казахстанская правда. - 2020. - 11 августа. - 1,3. 

        Демченко М.   В честь великого мыслителя: [в Казахстане появился 

новый праздник - День Абая (10 августа)] /М. Демченко //Казахстанская 

правда. - 2020. - 6 августа. - С. 3. 

        Дуйсен Г.   Социально-экономические взгляды Абая Кунанбаева /Г. 

Дуйсен, М. Черманова //Мысль. - 2020. - № 7. - С. 10-14. 

        Каскабасов С.   Эпохальность Абая в контексте исторической науки: 

[статья Сеита Каскабасова, доктора филологических наук, профессора, 

академика Национальной академии наук РК. Посвящена к 175-летию Абая 

Кунанбаева] /С. Каскабасов //Казахстанская правда. - 2020. - 14 сентября. -  

С. 11. 

        Кривошеева Н.   О наследии великого поэта: [к 175-летию со дня 

рождения Абая Кунанбаева. Н.Кривошеева, учитель русского языка и 

литературы; А.Ахметова, учащаяся 11 класса НИШ ХБН г.Алматы] /Н. 

Кривошеева, А.Ахметова //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 32. 

25 тамыз. - С. 20. 

        Магауова А.С.   Вклад Абая в сокровищницу общенациональной 

культуры / А. С. Магауова //Саясат Policy. - 2020. - № 2. - С. 4-7. 

        Мирзоев К.   Абай - великий поэт и мыслитель Востока: [к 175-летию 

Абая Кунанбаева. Выдающийся мыслитель Абай Кунанбаев внес бесценный 

вклад в сокровищницу мировой духовности, оставил яркий след в истории и 

культуре казахского народа как философ, поэт, просветитель, переводчик, 

композитор] /К. Мирзоев //Мысль. - 2020. - № 9. Сентябрь. - С. 20-23. 

        Оразбекова Ф.   Творческий период жизни Абая: [избранные цитаты из 

романа М.Ауэзова "Путь Абая" на трех языках - русском, казахском, 

английском. Часть II] /Ф. Оразбекова, А.Шауханов //Педагогикалық кеңес = 

Педагогический совет. - 2020. - № 3-4. - С. 30-32. 

        Прохоров И.   Нравственный ориентир: [к 175-летию Абая Кунанбаева 

Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы 

подготовила виртуальную видеовыставку "Наследие Абая как нравственный 

ориентир"] / И. Прохоров //Казахстанская правда. - 2020. - 29 июля. - С. 6. 

        Сыдыкова Р.Ш.   Культуроантропологический подход к хоровому 

прочтению музыкально-поэтического наследия Абая /Р.Ш. Сыдыкова, А.А. 

Калдаякова, К.А. Есдаулетова //Вестник Академии Педагогических Наук. - 

2020. - № 2. - С. 9-14. 
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        Токаев К.-Ж.   "Абай - духовный реформатор": [вышла статья Главы 

государства, посвященная 175-летию со дня рождения великого 

просветителя] /К.-Ж. Токаев //Вечерний Алматы. - 2020. - 11 августа. - С. 1-2. 

        Туймебаев Ж.   Наследие Абая - духовный оплот единства: [10 августа 

отмечен как День Абая и внесен в список государственных памятных дат. 

Мы считаем, что высокое уважение к Великому поэту - исторический шаг в 

развитии нашей национальной духовности и литературы, уважение к 

искусству слова] /Ж. Туймебаев //Казахстанская правда. - 2020. - 10 августа. - 

С. 2 . 

        Хомс Н.   Золотое имя казахской культуры: [175-летие великого поэта и 

мыслителя Абая Кунанбаева отметили в столице] /Н. Хомс //Казахстанская 

правда. - 2020. - 11 августа. - С. 1-2 . 

        Шулембаева Р.   "Вечен творец бессмертного слова": [благородство и 

одухотворенность, подкупающая прямота и непостижимая глубина мудрости 

и таланта всегда манили художников к образу Абая - яркому символу 

времени] /Р. Шулембаева //Казахстанская правда. - 2020. -7 августа. - С. 1,5. 

 

1150-летие Аль-Фараби 
        Алтаев Ж.   Врачующая музыка Аль-Фараби: [научно-культурное 

наследие аль-Фараби многогранно, однако особое место в нем занимает 

теория музыки] /Ж. Алтаев, Г.Муканова //Мысль. - 2020. - № 7. - С. 6-9. 

        Дрога В.М.   Только добрые люди могут построить добрый город: 

[идейное наследие Абу Насыра аль-Фараби] /В.М. Дрога //Өзін-өзі тану = 

Самопознание kz. - 2020. - № 6. - С. 35-38. 

         Нойер Т.   Знания - ключ к успеху: [в Библиотеке Елбасы подвели итоги 

конкурса "Великая личность Великой степи" на лучшее эссе среди учащихся 

7-11-х классов общеобразовательных школ Нур-Султана, организованного к 

1150-летию ученого Востока, философа, математика, теоретика музыки Абу 

Насра аль-Фараби] /Т. Нойер //Казахстанская правда. - 2020. - 25 августа. -   

С. 11. 

        Нурышева Г.   Уроки французского фарабиеведения: [современное 

французское фарабиеведение значительно шагнуло вперед в изучении 

наследия великого философа. Эта наука строится на исторически 

обусловленных связях Франции с арабоязычным миром. Статья посвящена 

1150-летию Абу Насра Аль-Фараби] /Г. Нурышева, Л.Турарбекова 

//Казахстанская правда. - 2020. - 16 сентября. - С. 6. 

 

Государственный язык 
        Аскаров А.   С заботой о языке: ["в Республике Казахстан 

государственным является казахский язык", - записано в Конституции нашей 

страны] /А. Аскаров //Казахстанская правда. - 2020. - 26 августа. - С. 4. 

        Зироян Э.   Как второй родной: [выпускница школы-лицея им. 

Н.Марабаева в Актау Садаф Маммадова делится лайфхаками для 
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эффективного изучения государственного языка] /Э. Зироян //Казахстанская 

правда . - 2020. - № 156. 19 августа. - С. 6. 

        Рыщанова У.М.   Новые книги мировой научной литературы на 

казахском языке: [в рамках Проекта "Новое гуманитарное знание. 100 новых 

учебников на казахском языке" библиотекой Костанайского инженерно-

экономического университета им.М.Дулатова получены на сегодняшний 

день 54 наименования новых учебников] /У.М. Рыщанова //Өзін-өзі тану = 

Самопознание kz. - 2020. - № 6. - С. 39-41. 

 

Латинский алфавит 
        Капалбек Б.   Байтурсыновский букварь: [правомерным является факт, 

что после перехода казахского языка на латинскую графику также должен 

быть изменен букварь. В настоящее время Министерство образования и 

науки уже приступило к данной работе] /Б. Капалбек //Казахстанская правда. 

- 2020. - 30 июля. - С. 9. 

 

Организация образования в мире 
        Бабалова Г.Г.   Актуальные проблемы подготовки переводчиков-

синхронистов в процессе межкультурного взаимодействия: [Россия] /Г.Г. 

Бабалова, С.Н. Широбоков //Білім = Образование. - 2020. - № 2. - С. 6-12. 

        Воловик И.В.   Роль образования в становлении современной 

российской культуры /И.В. Воловик //Білім = Образование. - 2019. - № 4. - С. 

16-27. 

        Жамолова Д.М.   Взгляды Туркестанских и Бухарских джадидов о 

традиционной и новой системе образования /Д.М. Жамолова 

//Отан тарихы. - 2020. - № 2. - С. 39-47. 

        Иванилова А.   Пора в школу: [сегодня во многих странах мира встала 

дилемма - благополучная эпидситуация или образованные дети? Кроме того, 

закрытие школ на карантин сказывается в том числе и на снижении 

экономической активности страны. В связи со всем этим многие государства 

отказались от онлайн-обучения] /А. Иванилова //Новое поколение. - 2020. - 4 

сентября. - С.1-2. 

        Мардахаев Л.   Социальное здоровье выпускников: [подготовка кадров 

в вузе (г.Москва, Россия)] /Л. Мардахаев //Қазақстан мектебі. - 2020. - № 6. - 

С. 19-23. 

        Найденова Н.   Культура обучения в эпоху цифровизации: взгляд из 

стран Северной Европы: [Наталья Найденова, г. Москва, Россия] /Н. 

Найденова //Қазақстан мектебі. - 2020. - № 5. - С. 27-33. 

        Омарова С.Ж.   Как повысить качество подготовки профессиональных 

кадров. Опыт зарубежных коллег /С.Ж. Омарова //Білім беру мекемесі 

басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2020. - № 9. - С. 78-81. 

        Физика на суржике: [начало учебного года на Украине преподнесло 

местным властям неприятный сюрприз. Несмотря на тотальную 
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украинизацию школьного образования, многие директора учебных заведений 

нашли способ продолжить обучение детей на русском языке] 

//Новое поколение. - 2020. - 4 сентября. - С. 3. 

 

Международное сотрудничество в области образования 

        В Бухаресте торжественно открыт бюст Абаю Құнанбайұлы 
//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 35. 15 қыркүйек. - С. 19. 

  

Народное образование и охрана детства. 1 июня - День защиты детей 
        Джумагалиева А.Н.   Мир за счастливое детство: [1 июня - 

Международный день защиты детей] /А.Н. Джумагалиева //Өзін-өзі тану = 

Самопознание kz. - 2020. - № 6. - С. 10-12 . 

        Новые аспекты законодательства в области защиты прав детей: [в 
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вызовов современности /А.К. Кусаинов, Б.К. Кудышева, Б.Ч. Дуанабаева и 

др. //Вестник Академии Педагогических Наук. - 2020. - № 2. - С. 16-22. 

  

Теория и методика воспитания 
        Жумашева А.Ш.   Педагогические аспекты формирования 

толерантности как составной части коммуникативной компетенции: 

[воспитание толерантности у младших школьников] /А.Ш. Жумашева, Ф.Т. 

Саметова //Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана. - 2020. - № 

3. - С. 47-54. 

  

Этнопедагогика 
        Батвинкина Ю.М.   Казахская национальная одежда. Этностиль /Ю.М. 

Батвинкина //Қазақстан мектебіндегі технология = Технология в 

Казахстанской школе. - 2020. - № 4. - С. 37-40. 

        Попова Н.А.   Обычаи и традиции казахского народа: [внеклассное 

мероприятие] /Н.А. Попова //Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. -№8.-С.20-23. 

 

Одаренные дети 
        Алпысбаева А.Е.   Организация работы с одаренными студентами на 

уроках иностранного языка: [преподавание в колледже] /А.Е. Алпысбаева 

//Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 2. - С. 53-55. 
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        Валдаева Е.   Кружковая работа, как средство развития 

интеллектуального потенциала школьников /Е. Валдаева //Мектеп директоры 

= Директор школы. - 2020. - № 1-2. - С. 44-46 . 

        Гасанова Д.   Записано со слов - воспоминаний очевидицы 

(свидетельницы) Ленинградской блокады Дерновой Екатерины Евгеньевны: 

[одаренные дети. Работа студентов 2 курса Инновационного колледжа г. 

Алматы] /Д. Гасанова, Б.Башир //История Казахстана: преподавание в 

школах и ВУЗах. - 2020. - № 8. - С. 77-80. 

        Куспекова А.   Гении не падают с неба, или Как определить одаренного 

ребенка /А. Куспекова //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 27. 21 

шілде - С. 9. 

        Новосёлова С.О.   Детская одаренность: [одно из самых интересных и 

загадочных явлений человеческой психики] /С.О. Новосёлова 

//Уроки русского языка и литературы в школе. - 2020. - № 4. - С. 2-3. 

        Сагиндыкова Г.   Взаимодействие социального педагога, классного 

руководителя и школьного психолога по поддержке одаренных детей /Г. 

Сагиндыкова  //Өзін-өзі тану = Самопознание kz. - 2020. - № 5. - С. 46-49. 

        Сюе Фэн.   Подготовка будущего педагога-психолога к работе с 

одаренными детьми в школах /Сюе Фэн //Қазақстан мектебі. - 2020. - № 5. - 

С. 52-54. 

  

Трудные дети. Подросток 
        Бескорсая Е.   Трагедия или образ жизни?: [кибербуллинг в стране есть, 

но статистики по нему практически нет. Между тем пришло время менять 

законодательное поле, чтобы травля в Интернете, от которой в первую 

очередь страдают дети, перестала быть чем-то обыденным и безнаказанным. 

Такую задачу поставил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем 

Послании народу Казахстана] /Е. Бескорсая //Казахстанская правда. - 2020. - 

11 сентября. - С. 6. 

        Власова А.   Кнопка SOS на телефоне: [эксперты считают, что в 

Казахстане необходимо провести работу по профилактике цифровой 

грамотности как среди детей, так и родителей, педагогов. О внедрении в 

наши школы антибуллинговых инструментов] /А. Власова //Казахстанская 

правда. - 2020. - 10 сентября. - С. 2. 

  

Формирование гуманистического мировоззрения 
        Курманалиева А.Д.   Религиоведение и религиоведческое образование в 

Казахстане /А.Д. Курманалиева, Ш.С. Рысбекова //История Казахстана: 

преподавание в школах и ВУЗах . - 2020. - № 7. - С. 70-72. 

 

Патриотическое воспитание 
        Байгонова М.К.   Полынный запах Родины: [6-7 класс. Воспитание 

толерантности, казахстанского патриотизма и гражданственности, любви и 
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уважения к Родине, ее истории] /М.К. Байгонова //Қазақстан мектебіндегі 

директор = Директор казахстанской школы. - 2020. - № 3. - С. 24-29. 

        Бюкова С.В   Воспитание патриотизма на уроках НВП и истории /С.В. 

Бюкова //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах . - 2020. - № 

7. - С. 73-77. 

        Давыдова О.   Патриотизм - синоним слова "уважение": [у 

подрастающих казахстанцев растет интерес к защите Родины. За годы 

независимости в Казахстане была создана система военно-патриотического 

воспитания. Благодаря ей дети уже со школьного возраста имеют 

возможность стать частью большого республиканского движения и проявить 

свои таланты в различных сферах деятельности, обменяться опытом, 

определиться с будущей профессией] /О. Давыдова //Литер. - 2020. - 19 

сентября. - С. 7. 

        Мустафина Л.М.   Мой Казахстан - мой дом родной: [классный час. 

Формирование у школьников основ гражданственности и патриотизма] /Л. 

М. Мустафина //Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 8. - С. 4-7. 

        Орунбаева Ш.А.   Программа "Рухани жаңғыру - взгляд в будущее": 

[воспитание казахстанского патриотизма] /Ш.А. Орунбаева //Классный час. - 

2020. - № 2-3. - С. 6-7. 

        Шайхынова А.   Урок мужества: [классный час. В Национальном 

военно-патриотическом центре Вооруженных Сил состоялась встреча 

воспитанников столичного филиала военно-патриотического движения "Жас 

сарбаз" с депутатом Мажилиса Парламента РК, Халық Қаһарманы, генерал-

лейтенантом Бахытжаном Ертаевым] /А. Шайхынова //Литер. - 2020. - 19 

сентября. - С. 8. 

 

75-летие Победы 
         Бекова Г.К.   Навечно в памяти останется война: [к 75-летию Великой 

Победы и к Дню защитника Отечества посвящается] /Г.К. Бекова 

//Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2020. - № 3 - С.52-

54. 

        Глезнуца Т.Е.   Казахстан в Великой Отечественной войне: [классный 

час. Познакомить детей с огромной ролью Казахстана в войне 1941-1945 

годов] /Т.Е. Глезнуца //Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 8. - С. 20-22. 

        Коновалов А.   Победа, достигнутая ценой больших потерь: [военно-

патриотическое мероприятие к 75-летию Великой Победы! В школе № 49 

г.Семея] /А. Коновалов //Алғашқы әскери және технологиялық дайындық = 

Начальная военная и технологическая подготовка. - 2020. - № 2-3. - С. 25-27. 

        Мурзабекова Н.У.   "День Победы: Никто не забыт, ничто не забыто": 

[урок русского языка в 7 классе] /Н.У. Мурзабекова //Уроки русского языка и 

литературы в школе. - 2020. - № 4. - С.19-21. 

        Тайматов Г.   Мы этой памяти верны!: [под таким названием в старших 

классах мужского лицея "Жас Улан" (г.Семея) для одаренных детей 

проведено военно-патриотическое воспитание] /Г. Тайматов //Алғашқы 
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әскери және технологиялық дайындық = Начальная военная и 

технологическая подготовка. - 2020. - № 2-3. - С. 28-29. 

 

День Независимости 
        Байгонова М.К.   Независимость, опаленная декабрем: [продолжить 

формирование знаний исторических событий, сопровождавших становление 

независимости Казахстана] /М.К. Байгонова //Қазақстан мектебіндегі 

директор = Директор казахстанской школы. - 2020. - № 3. - С. 34-37. 

 

Экологическое воспитание 
        Аджанова Г.Ж.   Формирование экологической компетентности 

учащихся при изучении химии в основной школе /Г.Ж. Аджанова, Л.Ш. 

Алтынбаева //12-жылдық білім беру = 12-летнее образование. - 2020. - № 1. - 

С. 14-20. 

        Русакова З.   Экологическое образование - фактор устойчивого развития 

общества /З. Русакова //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 31. 18 

тамыз. - С. 15. 

        Сыздыкова Л.   Экологизация образования: [экологическое образование 

и воспитание должны быть организованы как комплексная системная работа 

на всех уровнях, в которую должны включаться не только образовательные 

учреждения, но и родители, эксперты, НПО] /Л. Сыздыкова 

//Казахстанская правда. - 2020. - 18 августа. - С. 2. 

        Ускембаева М.А.   Экологическая тема на уроках русского языка /М А. 

Ускембаева //Мектеп - 45 минут. - 2020. - № 4. - С. 12-13. 

  

Гражданское и правовое воспитание 

        Кожабаева А.А.   Знай свои права, управляй своим будущим: 

[представить учащимся среднего звена международно-правовой акт 

"Конвенцию о правах ребенка", "Декларацию прав ребенка"; познакомить 

учащихся с правами и обязанностями школьников] /А.А. Кожабаева 

//Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 8. - С. 8-14. 

  

День Конституции 

        Ахметова А.   Раскрыть потенциал Конституции: [о мероприятиях в 

честь 25-летия Конституции, нацеленных на раскрытие потенциала 

Основного закона страны] /А. Ахметова //Литер. - 2020. - 22 августа. - С. 1. 

        Бержанова И.   По пути приоритетов: [Конституцию справедливо 

называют Основным законом государства] /И. Бержанова //Казахстанская 

правда. - 2020. - 31 августа. - С. 4. 

        Власова А.   Конституции - 25 лет: [в Казахстане стартует Неделя 

Основного закона] /А. Власова //Казахстанская правда. - 2020. - 24 августа. - 

С. 2. 

        Володин П.   Касым-Жомарт Токаев: "Созидательный потенциал 

Основного Закона не исчерпан": [25 лет Конституции Республики Казахстан. 



66 
 

Глава государства принял участие в международной конференции, 

посвященной 25-летию Конституции Республики Казахстан] /П. Володин 

//Вечерний Алматы. - 2020. - 29 августа. - С.2. 

        Галлямов Р.Ш.   День Конституции Республики Казахстан: [классный 

час] /Р.Ш. Галлямов //Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 7. - С. 2-4. 

        Канкенова И.   Стимул для талантливых: [25 августа в рамках Недели 

Основного закона состоялась онлайн-презентация сборников произведений 

"Жыр арқауы - Ата Заң" детских рисунков и эссе "Бала өрген Ата Заң", 

посвященных 25-летию Конституции Республики Казахстан, а также 

церемония ввода в обращение юбилейной почтовой марки] /И. Канкенова 

//Казахстанская правда. - 2020. - 26 августа. - С. 2. 

        Нойер Т.   От реформ - к общенациональной идеологии: [в Библиотеке 

Елбасы открылась виртуальная выставка "Записка о судебной реформе 

Шокана Уалиханова"] /Т. Нойер //Казахстанская правда. - 2020. - 31 августа. - 

С. 4. 

        Ныгмет К.   Соответствуя реалиям времени: [Конституция Республики 

Казахстан отвечает современным требованиям, обеспечивая динамичное 

развитие общества и государства] /К. Ныгмет //Казахстанская правда. - 2020. 

- 26 августа. - С. 4. 

  

Трудовое воспитание 
        Казбаева А.   Уроки труда: [не сдавших ЕНТ бесплатно обучат рабочим 

специальностям по программе "Бастау бизнес"] /А. Казбаева //Вечерний 

Алматы. - 2020. - № 97. 20 августа. - С. 7. 

  

Профориентация. Выбор профессии 

        Мукашева А.Б.   Модель формирования у старшеклассников 

компетенций профессионального самоопределения: [выбор профессии 

старшеклассником общеобразовательного учреждения во многом определяет 

его будущее] /А.Б. Мукашева, Б.Х. Галиева, Г.А. Касен //Вестник Академии 

Педагогических Наук. - 2020. - № 2. - С. 137-143. 

        Саят Нурбек: "Атлас новых профессий - это путеводная звезда в 

выборе специальности": [поможет школьнику выбрать подходящую 

именно по его способностям профессию] //Білімді ел = Образованная страна. 

- 2020. - № 29. 4 тамыз. - С. 4. 

        Тутенбаева Г.М.   Профориентация "Хочу - могу - надо": [классный час. 

Расширить представление детей о различных профессиях] / Г. М. Тутенбаева 

// Классный час. - 2020. - № 2-3. - С. 10-12. 

 

Нравственное воспитание 
        Завертяева И.В.   Формирование культуры толерантности на уроках 

иностранного языка /И.В. Завертяева //Қазақстан кәсіпкері = Профессионал 

Казахстана. - 2020. - № 2. - С. 56-59. 
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        Капаева А.Т.   Исторические аспекты меценатства в Казахстане /А.Т. 

Капаева //Отан тарихы. - 2020. - № 2. - С. 107-120. 

        Омарбекова С.М.   Роль метафорических историй в формировании 

ценностных ориентиров студентов: [притчи как средство развития 

ценностных ориентаций студентов колледжа] /С.М. Омарбекова, Т.В. 

Леканова, М.К. Таипова //Өзін-өзі тану = Самопознание kz. - 2020. - № 4. - С. 

35-39. 

  

Воспитание культуры поведения 
        Затолокина Н.А.   Честность и порядочность - норма поведения: 

[классный час] /Н.А. Затолокина //Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 7. 

- С. 8-10. 

        Хасенова К.А.   Правила хорошего тона: [классный час. Способствовать 

воспитанию у учащихся хороших манер, доброжелательности, 

взаимопонимания с одноклассниками] /К.А. Хасенова //Классный час. - 2020. 

- № 2-3. - С. 29-31. 

 

Физическое воспитание 
        Байтайляков А.Т.   Физическое воспитание молодежи в колледже /А.Т. 

Байтайляков //Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2020. - 

№ 3. - С. 25-26. 

        Дюкова С.В.   Внеклассное мероприятие "Азиада в школе": ["О спорт - 

ты мир", 10-11 классы] /С.В. Дюкова, Л.Ю. Ананьина //История Казахстана: 

преподавание в школах и ВУЗах. - 2020. - № 8. - С. 81-84 . 

  

Валеология. Здоровый образ жизни 

        Балабекова Г.К.   Привлечение внимание учащихся к проблеме СПИДа 

/Г.К. Балабекова //Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. 

Здоровый образ жизни. - 2020. - № 1-2. - С. 25-26. 

        Беймарт М.А.   Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!: 

[классный час. Уроки здоровья. О том, как нужно заботиться о своем 

здоровье, чтобы не болеть, расти крепкими и здоровыми] /М.А. Беймарт 

//Классный час. - 2020. - № 2-3. - С. 31-32. 

        Вержбицкая Н.   Уроки на дом: [как организовать распорядок дня 

школьника во время дистанционного обучения, рассказал санврая Научно-

практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы Асхат 

Ахметбеков] /Н. Вержбицкая //Вечерний Алматы. - 2020. - № 110. 17 

сентября. - С. 19. 

        Лысенко О.   Новая реальность?: [как долго ребенок может сидеть за 

компьютером? Этот вопрос давно волнует не только родителей, но и 

психологов, врачей и других специалистов] /О. Лысенко //Литер. - 2020. - 22 

сентября. - С. 6. 
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        Облеухина И.В.   Основы здорового питания /И.В. Облеухина 

//Қазақстан мектебіндегі технология = Технология в Казахстанской школе. - 

2020. - № 3. - С. 39-40. 

        Серкебекова Г.М.   Коронавирус: симптомы и профилактика /Г.М. 

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

образ жизни. - 2020. - № 1-2. - С.17-19. 

 

Борьба с вредными привычками. Профилактика наркомании, 

ВИЧ/СПИДа 
        Балабекова Г.К.   Опасно - это СПИД: [классный час. Воспитание 

физической культуры, здорового образа жизни] /Г.К. Балабекова 

//Классный час. - 2020. - № 2-3. - С. 24-26. 

        Уранкаева Г.   Что мы знаем о ВИЧ/СПИДе? /Г. Уранкаева 

//Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. Здоровый образ жизни. - 
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25 тамыз. - С. 6. 

 

Типы общеобразовательных школ.  

Отдельные общеобразовательные школы 
        Испанова Н.   Кадет - звучит гордо: [об открытии кадетского класса при 

общеобразовательной школе № 2 Бесколя (административный центр 

Кызылжарского района СКО)] /Н. Испанова //Казахстанская правда. - 2020. - 

30 июля. - С. 7. 

        Вержбицкая Н.   Хотим в офлайн: [накануне нового учебного года 

родители просят разрешить работать частным школам в офлайн-режиме] /Н. 

Вержбицкая //Вечерний Алматы. - 2020. - № 97. 20 августа. - С. 3. 

         Миленькая Ю.   Когда традиции сильнее инноваций: [родители, чьи 

дети ходят в казахстанские частные школы, весьма обеспокоены ситуацией с 

обучением в этом секторе. Они просят предоставить возможность школам 

функционировать в штатном режиме] /Ю. Миленькая //Казахстанская правда. 

- 2020. - № 157. 20 августа. - С. 8. 

        Сыздыков А.   Откроются ли частные школы 1 сентября? /А. Сыздыков 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 27. 21 шілде - С. 5. 

  

Обновление содержания образования 
        Винтер Л.   Низко висящие фрукты - легко критиковать недостатки в 

системе оценивания и ошибки в учебниках в контексте обновленного 

содержания образования: [в статье обсуждаются результаты анализа 

эмпирических данных опроса 729 учителей из общеобразовательных школ 

Казахстан, собранных с целью изучения внедрения обновленного 
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содержания /Л. Винтер, Ж.Махметова, К.Куракбаев //Білім = Образование. - 

2020. - № 1. - С. 6-25 . 

        Рубашова Т.С.   Эффективные подходы к организации деятельности 

учащихся в рамках обновленного содержания образования: [использование 

ИКТ, диалоговое обучение] /Т.С. Рубашова //Вестник образования. - 2020. - 

№ 3. - С. 30-33. 

 

Начальная школа 
        Батырбаева Н.   Пять лайфхаков учителю начальных классов: как 

помочь детям в условиях дистанционного обучения /Н. Батырбаева, 

С.Журунтаева //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 34. 8 қыркүйек. 

- С. 16. 

        Гавришова Л.И.   Повторение. Главные члены предложения: [урок 

русского языке в 4 классе] /Л.И. Гавришова //Ашық сабақ. Факультативті 

сабақтар = Открытый урок. Факультативные работы. - 2020. - № 5-6. - С. 41-

42. 

        Ермакова А.   Вредная привычка школьников: [сосание предметов 

(например ручку или грызть карандаш) младшими школьниками] /А. 

Ермакова, Л.М. Булгакова //Вестник образования. - 2020. - № 4. - С. 32-36. 

        Есимова С.   Дистанционное обучение в начальной школе: [о плюсах 

дистанционного обучения, о том, что дистанционное обучение дает 

дополнительные навыки учащимся] /С. Есимова //Білімді ел = Образованная 

страна. - 2020. - № 34. 8 қыркүйек. - С. 17. 

        Житкова С.П.   Что такое предлог?: [обучение грамоте в 1 классе] /С.П. 

Житкова //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. 

Факультативные работы. - 2020. - № 5-6. - С. 36-38. 

        Кабдолова Л.К.   Учимся прощать: [2 класс] /Л.К. Кабдолова 

//Психологическая наука и образование. - 2020. - № 4. - С.23-24. 

        Калмыкова Т.В.   Активные методы обучения как способ повышения 

эффективности образовательного процесса: [начальной школы] /Т.В. 

Калмыкова //Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 2. - 

С. 30-31. 

        Курганбекова З.Т.   В гости к сказке "Теремок": [урок русского языка 

во 2 классе] /З.Т. Курганбекова //Уроки русского языка и литературы в 

школе. - 2020. - № 2. - С. 5-6. 

        Мажикенова А.Т.   До свидания, начальная школа: [праздник для 

учащихся 4 класса] /А.Т. Мажикенова //Начальная школа Казахстана. - 2020. 

- № 5-6. - С. 30-32. 

        Мажикенова А.Т.   Личностно-ориентированное образование - 

ориентация на обучение, воспитание и развитие младших неслышащих 

обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей /А.Т. Мажикенова 

//Начальная школа Казахстана. - 2020. - № 3-4. - С. 12-14. 
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        Нуганова А.   Дифференциация обучения в начальной школе /А. 

Нуганова //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 33. 1 қыркүйек. - С. 

14. 

        Павленко Е.Н.   Шесть эффективных приемов, чтобы развить у 

школьников навыки критического мышления: [начальная школа] /Е.Н. 

Павленко //Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации 

образования. - 2020. - № № 8. - С. 85-90. 

        Пирогова Т.   Классный час "День Земли": [развитие экологической 

грамотности, кругозора, творческих способностей учащихся начальной 

школы] /Т. Пирогова //Начальная школа Казахстана. - 2020. - № 5-6. - С. 26-

30. 

        Седенкова Н.В.   Хлеб - всему голова: [классный час, 2 класс] /Н.В. 

Седенкова //Қазақстан мектебіндегі директор = Директор казахстанской 

школы. - 2020. - № 3. - С. 30-34. 

        Суровицкая Ю.Ю.   Педагогические условия формирования 

коммуникативных способностей младших школьников как основы их 

социальной адаптации /Ю.Ю. Суровицкая, А.К. Садыкова 

//Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері = Иностранные языки в школах 

Казахстана. - 2020. - № 4. - С. 30-34. 

 

Сельские и малокомплектные школы 
        Ахметова Б.С.   Организация образовательного процесса в 

совмещенных классах малокомплектной школы /Б.С. Ахметова //Білім = 

Образование. - 2020. - № 2. - С. 35-43. 

        Жаныгулова А.К.   Развитие малокомплектной школы в контексте 

реализации Государственной программы образования и науки на 2020-2025 

годы /А.К. Жаныгулова //12-жылдық білім беру = 12-летнее образование. - 

2020. - № 1. - С. 42-45. 

        Испанова Н.   Кто - за парты, а кто - за компьютеры: [для 

малокомплектных школ (Северо-Казахстанская область), которые находятся 

в отдаленных сельских населенных пунктах, новый учебный год начнется в 

традиционном формате]  Н. Испанова //Казахстанская правда. - 2020. - 3 

августа. - С. 3. 

        Казанцева Т.   В помощь детям из глубинки: [сельских школьников 

обеспечат ноутбуками и планшетами] /Т. Казанцева //Литер. - 2020. - 12 

августа. - С.4. 

        Каирбекова Б.Д.   Дистанционное обучение в МКШ /Б.Д. Каирбекова, 

К.Е. Кудабаева //Білім = Образование. - 2020. - № 2. - С. 45-53. 

        Каримова Б.Т.   Особенности составления краткосрочного 

планирования урока для совмещенных классов малокомплектных школ в 

условиях обновления содержания образования /Б.Т. Каримова //Білім = 

Образование. - 2019. - № 4. - С. 54-65. 

        Муканова А.   Из сел - в лучшие школы страны: [о завершающем этапе 

первой национальной олимпиады для сельских школ "Мың бала", участие в 
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которой приняли 5 тыс.школьников] /А. Муканова //Казахстанская правда. - 

2020. - 25 августа. - С. 2. 

        Ресурсные центры - наша поддержка: [за каждой малокомплектной 

сельской школой закреплена базовая общеобразовательная, которые 

называются ресурсными центрами (Акмолинская область)] //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - № 32. 25 тамыз. - С. 18. 

  

Детские дома. Акция "Дорога в школу" 
        Доброта Л.   У школьников будут обновки!: [неделю назад в Шымкенте 

стартовала акция "Мектепке жол" - "Дорога в школу", в ходе которой дети-

сироты и школьники из малообеспеченных семей получают финансовую 

помощь, необходимую для того, чтобы собраться в школу] /Л. Доброта 

//Казахстанская правда. - 2020. - 4 августа. - С. 3. 

        Казанцева Т.   Благие дела: [Ассамблея народа Казахстана в рамках 

традиционной республиканской акции "Дорога в школу" оказала 

благотворительную помощь 2 704 семьям и 5 938 детям из многодетных и 

малообеспеченных семей, а также тем, кто остался без попечения родителей] 

/Т. Казанцева //Литер. - 2020. - 11 сентября. - С. 8. 

        Турысбекова А.   Лучшее место для ребенка - семья: [усыновление] /А. 

Турысбекова //Казахстанская правда. - 2020. - 14 сентября. - С. 14. 

 

Методика преподавания русского языка 
        Алипова К.А.   Рекорды в цифрах: [интегрированный урок в 7 классе: 

русский язык, география , английский язык] /К.А. Алипова //Уроки русского 

языка и литературы в школе. - 2020. - № 2. - С. 28-30. 

        Ашимбетова Р.Д.   Особенности написания аргументированного эссе: 

[на уроках русского языка] /Р.Д. Ашимбетова //Білім = Образование. - 2019. - 

№ 4. - С. 39-52. 

        Бигалиева А.С.   Особенности работы со сплошными и несплошными 

текстами в свете развития функциональной грамотности учащихся /А.С. 

Бигалиева //Открытая школа. - 2020. - № 6. - С. 32-34. 

        Джанибекова З.Н.   Береги честь: [урок русского языка] /З.Н. 

Джанибекова //Мектеп - 45 минут. - 2020. - № 3. - С. 29-33. 

        Емельянова О.В.   Секреты написания эссе: [школьного сочинения] 

/О.В. Емельянова //Открытая школа. - 2020. - № 6. - С. 30-32. 

        Куспаналиева Г.Т.   Использование игровых технологий на уроках 

русского языка /Г.Т. Куспаналиева //Педагог. - 2020. - № 4. - С. 10-14. 

        Макаева Р.Б.   Дружба - богатство бесценное: [урок русского языка в 5 

классе с казахским языком обучения] /Р.Б. Макаева //Уроки русского языка и 

литературы в школе. - 2020. - № 2. - С. 7-10. 

        Нышан А.М.   Методы обучения на уроках русского языка в рамках 

обновления содержания образования /А.М. Нышан //Орыс тілі мен әдебиетін 

оқыту әдістемелігі мектепте, колледжде = Преподавание русского языка и 

литературы в школе, колледже. - 2020. - № 3-4. - С. 4-5. 
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        Рзаева А.Б.   Пути развития творческих способностей учащихся на 

уроке русского языка /А.Б. Рзаева //Орыс тілі мен әдебиетін оқыту 

әдістемелігі мектепте, колледжде = Преподавание русского языка и 

литературы в школе, колледже. - 2020. - № 3-4. - С. 7-10. 

        Садуова Б.А.   Однородные члены предложения: [урок русского языка с 

использованием текста этнокультурного содержания в 8 классе] /Б.А. 

Садуова //Уроки русского языка и литературы в школе. - 2020. - № 2. - С. 33-

34. 

        Сейсембаева Г.К.   Сложноподчиненное предложение с придаточными 

определительными /Г.К. Сейсембаева //Орыс тілі мен әдебиетін оқыту 

әдістемелігі мектепте, колледжде = Преподавание русского языка и 

литературы в школе, колледже. - 2020. - № 3-4. - С. 16-17. 

  

Методика преподавания казахского языка 
        Жумабаева Р.Г.   Жер жаннаты - Жетісу. Джунгарский Алатау: [қазақ 

тілі орыс мектебінде] /Р.Г. Жумабаева //Қазақ тілі мен әдебиеті орыс 

мектебінде = Казахский язык и литература в русской школе. - 2020. - № 8-9. - 

С. 82-92. 

        Калымов А.   Қазақша сөйлесеміз!: [по мнению экспертов-языковедов, в 

изучении казахского языка хороший эффект дают интерактивные методы, 

вовлекающие учащихся в самостоятельную творческую работу]  А. Калымов 

//Казахстанская правда. - 2020. - 18 сентября. - С. 9. 

        Сыздықова Ұ.С.   Әлем мәдениеті: [қазақ тілі орыс мектебінде] /Ұ.С. 

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

литература в русской школе. - 2020. - № 7. - С. 117-127. 

        Хазимова Э.Ж.   Орыс мектептерінде қазақ тілін оқытудың тиімді 

жолдары /Э.Ж. Хазимова //Қазақ тілі және әдебиеті: әдістеме. - 2020. - № 4. - 

16-18 б. 

        Шимырбаева Г.   Раскрыть потенциал языка: [Алматинские учителя 

казахского языка заметили в последние годы отрадную тенденцию: в 

казахстанском обществе по отношению к государственному языку многое 

изменилось в положительную сторону] /Г. Шимырбаева //Казахстанская 

правда. - 2020. - 14 сентября. - С. 10. 

 

Методика преподавания иностранных языков 
        Байболова Ш.Е.   Новый день для меня - это новое открытие: 

[преподавание английского языка] /Ш.Е. Байболова //Современное 

образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2020. - № 3. - С. 31-32. 

        Демеуова Г.К.   Развитие речи учащихся на уроках английского языка 

через применение речевых ситуаций /Г.К. Демеуова //Білім кілті = Ключ 

знаний. - 2020. - № 7. - С. 19-21. 

        Дубовая Т.А.   Особенности заданий на развитие навыков аудирования 

на уроках английского языка в условиях дистанционного обучения /Т.А. 

Дубовая, Л.В. Журба //Открытая школа. - 2020. - № 7. - С. 41-43. 
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        Ережепова А.С.   Enjou English: [изучение английского языка. Тема: 

"Животные", "Алфавит", "Числительные"] /А.С. Ережепова //Білім кілті = 

Ключ знаний. - 2020. - № 7. - С. 44-45. 

        Зелинская К.Б.   Использование интернет-технологий и ресурсов в 

обучении иностранному языку как фактор повышения мотивации учащихся 

/К.Б. Зелинская //Қазақстан мектебіндегі директор = Директор казахстанской 

школы. - 2020. - № 4. - С. 39-40. 

        Кужахметова Д.Е.   Изменение правильного множественного числа 

мужского рода по флексиям в синтаксисе арабского языка /Д.Е. Кужахметова 

//Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері = Иностранные языки в школах 

Казахстана. - 2020. - № 3. - С. 30-31. 

        Лысенко Е.Ю.   Использование видеоматериалов в процессе обучения 

иностранному языку: [английскому] /Е.Ю. Лысенко //Қазақстан кәсіпкері = 

Профессионал Казахстана. - 2020. - № 2. - С. 68-70. 

        Сураганова А.   Развитие устной речи на уроках английского языка. 

Контекстно-центрированный подход в обучении иноязычному общению: [в 

колледже] /А. Сураганова //Қазақстан мектебі. - 2020. - № 5. - С. 60-62. 

        Фоменко С.В.   Путешествие по Лондону: [урок английского языка. 

Начальная школа] /С.В. Фоменко //Ағылшын тілі бастауышта = Английский 

язык в начальной школе. - 2020. - № 1-2. - С. 29-32. 

        Шайманова Б.К.   Task based learnin: [преподавание английского языка] 

/Б.К. Шайманова //Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 

2020. - № 3. - С. 51-52. 

        Эбель С.Н.   Цифровая грамотность на уроках английского языка /С.Н. 

Эбель //Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері = Иностранные языки в 

школах Казахстана. - 2020. - № 4. - С. 8-14. 

        Яушева Е.Г.   Методы и приемы работы с текстом на занятиях по 

домашнему чтению: [методика преподавания английского языка] /Е.Г. 

Яушева //Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 2. - С. 

71-75. 

 

Методика преподавания русской литературы 
        Айтуганова А.Н.   Михаил Юрьевич Лермонтов: [преподавание русской 

литературы] /А.Н. Айтуганова //Орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемелігі 

мектепте, колледжде = Преподавание русского языка и литературы в школе, 

колледже. - 2020. - № 3-4. - С. 11-14. 

        Акчурина А.А.   Тенгри и Умай: [русская литература, 6 класс] /А.А. 

Акчурина //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. 

Факультативные работы. - 2020. - № 5-6. - С. 42-43. 

        Ковалева Н.П.   Семейная тема в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина 

"Господа Головлевы" /Н.П. Ковалева //Орыс тілі мен әдебиетін оқыту 

әдістемелігі мектепте, колледжде = Преподавание русского языка и 

литературы в школе, колледже. - 2020. - № 3-4. - С. 15-16. 
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        Нарманова М.Н.   Л.Н. Толстой "Кавказский пленник": [урок русской 

литературы в 7 классе] /М.Н. Нарманова //Уроки русского языка и 

литературы в школе. - 2020. - № 4. - С. 30-32. 

        Саламаха Е.И.   "Души моей царицы...": [урок русской литературы в 9 

классе. Александр Сергеевич Пушкин] /Е.И. Саламаха //Открытая школа. - 

2020. - № 7. - С. 54-56. 

        Сапиева Н.К.   Наш милый Чехов: [литературная композиция для 

начальных классов] /Н.К. Сапиева //Уроки русского языка и литературы в 

школе. - 2020. - № 4. - С. 38-39. 

  

Методика преподавания казахской литературы 
        Изосимова Т.Е.   Поэзия акынов и жырау XV - XVIII веков: [казахская 

письменная литература XVI - XVII веков. Урок в 9 классе] /Т.Е. Изосимова 

//Уроки русского языка и литературы в школе. - 2020. - № 2. - С. 35-37. 

        Иманжусуп Р.   Мухтар Ауэзов: Путь к Абаю: [к 175-летию Абая 

Кунанбаева. Тема Абая в творчестве Мухтара Ауэзова] /Р. Иманжусуп 

//Әдіскер = Методист. - 2020. - № 2. - С. 20-27. 

        Каскабасов С.   Многогранный труд: [об Абише Кекильбаеве написано 

немало. До сих пор писалось о нем как о прозаике-классике, создавшем 

блестящие рассказы, повести, романы и многое другое, выдвинувшие его еще 

в молодые годы в ряды выдающихся художников слова] /С. Каскабасов 

//Казахстанская правда. - 2020. - 18 сентября. - С.5. 

        Койшибаева Г.К.   Махамбет Өтемісұлы: [қазақ әдебиеті орыс 

мектебінде] /Г.К. Койшибаева //Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = 

Казахский язык и литература в русской школе. - 2020. - № 7. - С. 95-100. 

        Омар А.   Время Аскарова: [в свет вышел сборник избранных рассказов 

и повестей писателя Алибека Аскарова "Пестрые горы, снежные вершины"] 

/А. Омар //Казахстанская правда. - 2020. - 4 сентября. - С. 10. 

        Оразбекова Ф.   Детские и юношеские годы Абая (избранные цитаты из 

романа М.Ауэзова "Путь Абая" на трех языках - русском, казахском, 

английском). Часть: [к 175-летию Абая] /Ф. Оразбекова, А.Шауханов 

//Орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемелігі мектепте, колледжде = 

Преподавание русского языка и литературы в школе, колледже. - 2020. - № 3-

4. - С. 2-4. 

        Сулейменова Ж.Д.   М.Макатаев "Три счастья": [урок казахской 

литературы в 6 классе] /Ж.Д. Сулейменова //Уроки русского языка и 

литературы в школе. - 2020. - № 2. - С. 41-44. 

        Талипова Н.А.   Абай Кунанбаев "Зима": [урок в 5 классе] /Н.А. 

Талипова //Уроки русского языка и литературы в школе. - 2020. - № 2. - С. 

38-40. 

        Темирова А.А.   Актуальность слов назиданий Абая: [в мире казахской 

литературы] /А.А. Темирова //Уроки русского языка и литературы в школе. - 

2020. - № 4. - С. 29. 
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        Шәріп Қ.Ә.   С.Сарғасқаев "Тәмпіш қара": [қазақ әдебиеті орыс 

мектебінде] /Қ.Ә. Шәріп //Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = 

Казахский язык и литература в русской школе. - 2020. - № 8-9. - С. 54-62. 

  

Методика преподавания математики 
        Амандосова А.Ш.   Сравнение десятичных дробей: [преподавание 

математики] /А.Ш. Амандосова //Математика. - 2020. - № 3. - С. 33-38. 

        Кошетова Г.Ж.   Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных 

дробей: [математика, 5 класс] /Г.Ж. Кошетова //Сандар арқылы әлемді тану. 

Математика, информатика, физика = Познание мира в цифрах. - 2020. - № 3. - 

С. 26-29. 

        Куракбаева Г.К.   Применение эффективных методов обучения на 

уроках математики в условиях обновленного содержания образования /Г.К. 

Куракбаева //Электрондық мектеп = Электронная школа. - 2020. - № 3. -С.8-9. 

        Лохматова Е.М.   Адаптация пятиклассников в условиях обновления 

содержания образования на уроках математики /Е.М. Лохматова 

//Сандар арқылы әлемді тану. Математика, информатика, физика = Познание 

мира в цифрах. - 2020. - № 3. - С. 42-43. 

        Мукашева З.К.   Целые числа. Рациональные числа: [6 класс] /З.К. 

Мукашева //Математика. - 2020. - № 4. - С. 22-26. 

        Прокопенко З.Б.   Обобщение последовательности. Строим будущее 

сами: [треугольники, 4 класс] /З.Б. Прокопенко //Математика. - 2020. - № 3. - 

С. 28-33. 

        Прокопенко З.Б.   Решение задач. Космические аппараты и 

космодромы: [математика, 4 класс] /З.Б. Прокопенко //Математика. - 2020. - 

№ 4. - С. 27-30. 

        Сабирова Г.А.   Масса. Измерение и сравнение: [1 класс] /Г.А. Сабирова 

//Математика. - 2020. - № 4. - С. 38-40. 

        Сабыржан А.Б.   Специфика формирования познавательной активности 

средствами информационных технологий у школьников на уроках 

математики /А.Б. Сабыржан //Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа 

Казахстана. - 2020. - № 3. - С. 18-20. 

        Сафина Г.Г.   Решение линейных уравнений с одной переменной: 

[математика] /Г.Г. Сафина //Математика. - 2020. - № 3. - С. 22-28 . 

        Скирда Т.И.   Координатная плоскость: [математика, 6 класс] /Т.И. 

Скирда //Сандар арқылы әлемді тану. Математика, информатика, физика = 

Познание мира в цифрах. - 2020. - № 3. - С. 32-36. 

        Суйналина Г.Ж.   Дроби, сравнение дробей: [4 класс] /Г.Ж. Суйналина 

//Математика. - 2020. - № 3. - С. 38-40. 

  

Методика преподавания истории 
        Атейбекова И.Б.   Ботайская культура: [всемирная история] /И.Б. 

Атейбекова //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2020. - 

№ 8. - С. 43-50. 
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        Усембаева А.Т.   Почему Атлахскую битву называют "битвой народов" 

/А.Т. Усембаева //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 

2020. - № 8. - С. 51-55. 

  

Методика преподавания истории Казахстана 
        Абраимова Б.Ж.   Внутренняя и внешняя политика Абылай хана /Б.Ж. 

Абраимова //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах . - 2020. - 

№ 7. - С. 52-56. 

        Бисенбаев А.   Жузы: какой из них старше?: [казахские жузы являются 

уникальным феноменом. Каждый из них имел своих ханов, военные 

формирования, территорию, экономические и политические связи, 

государственную атрибутику] /А. Бисенбаев //Мысль. - 2020. - № 9. 

Сентябрь. - С. 57-62. 

        Жумадилова А.Д.   Декабрьские события 1986 года в Казахстане /А.Д. 

Жумадилова //Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно-инновационные 

технологии. - 2020. - № 3. - С. 48-52. 

        Иманбаева С.И.   Внутреннее и внешнее положение Казахского ханства 

во второй половине 15 века /С.И. Иманбаева //Ашық сабақ. Факультативті 

сабақтар = Открытый урок. Факультативные работы. - 2020. - № 5-6. - С.45-

46. 

        Калыбекова М.Ч.   Роль спецпереселенцев в восстановлении народного 

хозяйства в послевоенные годы: [история Казахстана] /М.Ч. Калыбекова 

//История Казахстана: преподавание в школе. - 2020. - № 6. - С. 2-8. 

        Карибжанова Е.А.   Казахстан в период революционных движений 

начала XX в. и гражданского противостояния /Е.А. Карибжанова //История 

Казахстана: преподавание в школе. - 2020. - № 6. - С. 9-12. 

        Кудайбергенова Ж.А.   Сложные тестовые задания для подготовки к 

ЕНТ 11-х классов с одним, двумя и тремя правильными ответами: [по 

истории Казахстана] /Ж.А. Кудайбергенова, Е.А. Карибжанова //История 

Казахстана: преподавание в школе. - 2020. - № 7. - С. 17-24. 

        Помозова Е.Н.   План работы ученика при дистанционном обучении по 

истории Казахстана /Е.Н. Помозова //История Казахстана: преподавание в 

школе. - 2020. - № 7. - С. 7-16. 

       Сагитова М.М.   Завершение присоединения Казахстана к Российской 

империи /М.М. Сагитова //История Казахстана: преподавание в школах и 

ВУЗах . - 2020. - № 7. - С. 57-62. 

      Сарыбаева А.К.   Какую роль сыграла Ак Орда в сложении казахской 

государственности? /А.К. Сарыбаева //История Казахстана: преподавание в 

школах и ВУЗах . - 2020. - № 7. - С. 45-51. 

        Тлекеева В.А.   Казахстанцы на фронтах Великой Отечественной 

войны: [история Казахстана] /В.А. Тлекеева //Современное образование в 

школе, колледже и ВУЗ-е. - 2020. - № 3. - С. 54-60. 
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        Шарафудинова Г.Р.   Декабрьские события 1986 года /Г.Р. 

Шарафудинова //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах . - 

2020. - № 7. - С. 78-82. 

  

Методика преподавания естествознания 
        Кусаинова К.Ж.   Растение - целостный организм: [урок естествознания 

в 7 классе] /К.Ж. Кусаинова //Открытая школа. - 2020. - № 6. - С. 53-56. 

  

Методика преподавания экологии и охраны природы 
        Домоевская Н.Н.   Наш дом - планета Земля: [классный час] /Н.Н. 

Домоевская //Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 7. - С. 16-19. 

        Скрынчук Л.М.   Экскурсия в природу: [классный час. Человек и 

природа. Познакомить детей с осенним явлением природы - листопадом] 

/Л.М. Скрынчук //Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 8. - С. 2-3. 

 

Методика преподавания физики и астрономии 
        Какитаева С.   Понятие "решение задач" в психологии и теории 

обучения физике /С. Какитаева //Электрондық мектеп = Электронная школа. 

- 2020. - № 3. - С. 5-7. 

        Михайлова А.А.   Организация исследовательской деятельности 

учащихся на уроках физики /А.А. Михайлова, А.А. Забугина //Қазақстан 

мектебіндегі директор = Директор казахстанской школы. - 2020. - № 4. - С. 

36-38. 

        Мусабаева С.К.   Методы активизации познавательной деятельности 

при внедрении полиязычия: [в преподавании физики на английском языке] 

/С.К. Мусабаева //Педагог. - 2020. - № 4. - С. 15-19. 

        Тлеубекова К.   Альтернативные источники энергии: [преподавание 

физики] /К. Тлеубекова, К.Р. Губайдулин //Электрондық мектеп = 

Электронная школа. - 2020. - № 3. - С. 2-4. 

        Хайдарова С.Т.   Вопросы методики разработки материалов для 

самостоятельной работы учащихся на уроках физики /С.Т. Хайдарова 

//Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 7. - С. 31-34. 

 

Методика преподавания химии 
        Котов С.О.   Об использовании активного обучения на уроках химии в 9 

классе: [из опыта проведения Lesson Study] /С.О. Котов //Открытая школа. - 

2020. - № 6. - С. 21-23. 

        Серикбаева Г.Қ.   Органические соединения вокруг нас. Влияние 

синтетических органических веществ на окружающую среду: [химия] /Г.Қ. 

Серикбаева //Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно-инновационные 

технологии. - 2020. - № 4. - С. 44-45 . 

        Усенова Г.К.   Развитие навыков оформления лабораторных работ на 

уроках химии в 7 классе через применение приемов CLIL /Г.К. Усенова, Б.Б. 

Абуева, А.Е. Салыгулова //Открытая школа. - 2020. - № 6. - С. 23-26. 
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        Шоинбаева Ш.У.   Ионная химическая связь /Ш.У. Шоинбаева 

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

2020. - № 3. - С. 47-48. 

  

Методика преподавания искусства 
        Байсакалова А.К.   Разработка сценария. Создание героев и декорации: 

[создание кукольного театра] /А.К. Байсакалова //Қазақстан мектебіндегі 

технология = Технология в Казахстанской школе. - 2020. - № 3. - С. 31-34. 

        Байсакалова А.К.   Современные техники и достижения науки в 

искусстве. Микрорисунки природы: [изобразительное искусство] /А.К. 

Байсакалова //Қазақстан мектебіндегі технология = Технология в 

Казахстанской школе. - 2020. - № 4. - С. 25-29. 

        Каркавина Е.А.   Роль инновационных технологий в развитии 

творческих способностей детей на занятиях изостудии /Е.А. Каркавина 

//Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 7. - С. 20-22. 

        Романова Ю.П.   Особенности книжной графики и ее значение в 

художественном воспитании детей /Ю.П. Романова //Открытая школа. - 2020. 

- № 7. - С. 66-68. 

        Рубашова Т.С.   Цвет как средство выражения: [урок по 

изобразительному искусству с использованием интерактивных технологий, 4 

класс] /Т.С. Рубашова //Қазақстан мектебіндегі технология = Технология в 

Казахстанской школе. - 2020. - № 3. - С. 34-39. 

  

Методика преподавания рисования 
        Безуглая Т.А.   Маковое поле: [урок рисования в 3 классе, знакомство с 

нетрадиционными техниками рисования, а именно рисование "мятой 

бумагой"] /Т.А. Безуглая //Открытая школа. - 2020. - № 6. - С. 61-62. 

  

Методика преподавания музыки 
        Субботина С.Ф.   Психолого-педагогическая коррекция эмоциональных 

состояний различной этиологии у детей предшкольного и младшего 

школьного возраста на уроках музыки /С.Ф. Субботина //Психологическая 

наука и образование. - 2020. - № 3. - С. 18-21. 

        Султанова Ф.Г.   Музыка семейства Штраусов на прекрасном годубом 

Дунае: [изучение творческого мирового наследия, развитие интереса к 

музыке] /Ф.Г. Султанова //Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 8. -    

С.14-20. 

        Шишанова О.   Король казахского вальса: [в нынешнем августе 

исполняется 90 лет со дня рождения композитора, народного артиста 

Казахстана Шамши Калдаякова, названного королем казахского вальса] /О. 

Шишанова //Новое поколение. - 2020. - 11 августа. - С. 7. 
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Методика преподавания физической культуры 

        Бруева А.   Национальные игры. Игровые единоборства с 

перетягиванием и выталкиванием /А. Бруева //Физкультура в школе. - 2020. - 

№ 3-4. - С. 20-22. 

        Исаев И.   Урок физкультуры в современном образовании: [методика 

преподавания] /И. Исаев //Физкультура в школе. - 2020. - № 3-4. - С. 3-5. 

        Куттыбаев Д.   Как проводить физкультуру в школах?: [в условиях 

дистанционного обучения] /Д. Куттыбаев //Казахстанская правда. - 2020. - № 

157. 20 августа. - С. 8. 

        Луцюк Г.   Мы за здоровый образ жизни!: [спортивное мероприятие] /Г. 

Луцюк //Физкультура в школе. - 2020. - № 1-2. - С. 19-22. 
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