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беру жүйесінің даму және жаңару бағыттары, халық педагогикасы, 
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Қазақстан Республикасының білім саласындағы ресми құжаттары 

(Заң. Жарлық. Қаулы. Бұйрық) 

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

2021-2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан 

Республикасының 2020 жылғы 2 желтоқсандағы № 379-VI ҚРЗ /Қазақстан 

Республикасы. Президент. (2019. - Қ.-Ж.Тоқаев)//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 

3 желтоқсан. - 124 б. 

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

Қазақстан Республикасының әл-Фараби атындағы ғылым мен техника 

саласындағы 2020 жылғы мемлекеттік сыйлығын беру туралы: Қазақстан 

Республикасының Президентінің 2020 жылғы 3 желтоқсандағы № 460 

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

// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 4 желтоқсан. - 1,3 б. 

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

«Орталық атқарушы органдар басшыларының, әкімдердің, ұлттық 

жоғары оқу орындары ректорларының халыққа есеп беру кездесулерін өткізу 

туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 5 ақпандағы № 

190 Жарлығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы: Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2020 жылғы 7 қыркүйектегі № 403 жарлығы / 

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

//Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики 

Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2020. - № 35. - 5-7 б. 

Қазақстан Республикасы. Үкімет.  
"Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру 

ұйымдарында (Қарулы Күштер, басқа да әскерлер мен әскери құрылымдар, 

сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдар үшін мамандар даярлауды жүзеге 

асыратын білім беру ұйымдарын қоспағанда) жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі, сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білімі бар мамандар даярлауға 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 оқу 

жылдарына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 16 сәуірдегі № 199 

қаулысына өзгерістер енгізу туралы : Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2020 жылғы 23 шілдедегі № 470 қаулысы / Қазақстан Республикасы. 

Үкімет//Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента 

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

26-27. - 94-116 б. 

Қазақстан Республикасы. Үкімет. 

"Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдарының ерекше мәртебесі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 14 ақпандағы № 66 қаулысына өзгеріс 

енгізу туралы : Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 шілдедегі 

№ 477 қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет//Қазақстан 
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Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики Казахстан и 

Правительства Республики Казахстан. - 2020. - № 26-27. - 121-122 б. 

Қазақстан Республикасы. Үкімет.  

"Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік 

стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың мөлшерлерін 

бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы 

№ 116 қаулысына өзгерістер енгізу туралы: Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2020 жылғы 5 тамыздағы № 498 қаулысы /Қазақстан 

Республикасы. Үкімет// Қазақстан Республикасының Президенті мен 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 

2020. - № 30-31. - 8-10 б. 

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

ұйымдастыру қағидалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің "Қашықтықтан білім беру технологиялар бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 

бұйрығына өзгеріс енгізу туралы бұйрығына қосымшасы /Қазақстан 

Республикасы. Білім және ғылым vинистрлігі// Қазақстан тарихы. - 2020. - № 

10. - 16-24 б. 

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

кезеңінде орта білім беру ұйымдарына оқу процесін іске асыру жөніндегі 

әдістемелік ұсынымдар. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2020 жылғы 3 қыркүйектегі № 381 бұйрығына 1 - қосымшасы; 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 13 

тамыздағы № 345 бұйрығына 2-қосымшасы /Қазақстан Республикасы. Білім 

және ғылым министрлігі// Қазақстан тарихы. - 2020. - № 10. - 25-71 б. 

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

шектеу шаралары кезеңінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдарында оқу процесін ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік 

ұсынымдар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 

жылғы 13 тамыздағы № 345 бұйрығына қосымшасы/Қазақстан 

Республикасы. Білім және ғылым министрлігі// Қазақстан тарихы. - 2020. - № 

10. - 72-81 б. 

Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі  

"Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламаларын 

бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

міндетін атқарушының 2016 жылғы 12 тамыздағы № 499 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2020 жылғы 24 қыркүйектегі № 412 бұйрығы /Қазақстан 
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Республикасы. Білім және ғылым министрлігі//Білім беру ұйымының әдіскері 

= Методист организации образования. - 2020. - № 11. - 50 б. 

Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі. 

Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды 

аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларына 

өзгертулер енгізілді : Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы 28 тамыздағы № 373 бұйрығы қосымшасымен /Қазақстан 

Республикасы. Білім және ғылым министрлігі//Білім беру мекемесі 

басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2020. - № 11. - 41-50 б. 

 

Съезд. Кеңес. Семинар. Мәжіліс 

Бүркітбай М. Байыпты бастамалар мен нақты нәтижелер: [Мемлекет 

басшысы Қ.-Ж. Тоқаевтың Ұлттық қоғамның сенім кеңесінің кезекті онлайн 

отырысында мектептердегі инфрақұрылымды дамыту, оқушыларды 

компьютермен жабдықтау, оқу сауаттылығын жетілдіру, отандық 

кітапханалар ағартушылық қызметін заманауи талаптарға сай болуы тиіс, 

балалардың құқығын қорғау мәселелеріне тоқталуы, ЖОО-да профессорлық-

оқытушылық құрамының орташа еңбекақысы, докторанттар, магистранттар, 

бакалавриат студенттерінің шәкіртақысының өсіуі жайында] /М. Бүркітбай, 

С. Ғалымжанқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 23 қазан. - 1-2 б. 

7 мыңнан астам мектеп психологі мен әдіскері біліктілігін арттырды: 

["Жас ұлан" бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы" республикалық 

қоғамдық бірлестігі Балалардың құқықтарын қорғау комитетімен бірлесе 

мектеп психологтері мен әдіскерлеріне арнап оқыту семинарын өткізгені 

жайында]// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 9 қазан. - 16 б. 

Күмісбек М. Мектеп музейлеріндегі тиімді тетіктер: [Нұр-Сұлтан 

қаласы бойынша мектеп музейлерінің жетекшілеріне "Оқу-тәрбие үрдісінде 

мектеп музейлерін тиімді пайдалану" тақырыбында қалалық семинардың 

өтуі] / М. Күмісбек// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 7 желтоқсан. - 12 б. 

Сенбай Е. Реформалар жүйелі түрде жалғасады: [Президент Қ.-Ж. 

Тоқаевтың төрағалығымен Ақорда резиденциясында Реформалар жөніндегі 

жоғары кеңестің отырысында мектептердегі инфрақұрылымды дамыту, оқу 

сауаттылығын жетілдіру, кітапханалардың заманауи талапқа сай болуы тиіс, 

балалардың құқығын қорғау мәселелеріне тоқталуы, ЖОО-ы АҚ -ға айналуы, 

"Дипломмен ауылға!", "Серпін" жобаларының іске асуы жайлы]/Е. Сенбай 

//Aiqyn. - 2020. - 23 қазан. - 2 б. 

Тоқаев Қ.-Ж. Елдің береке-бірлігі мен амандығы бәрінен қымбат: 

[Мемлекет басшысы коронавирус індетінің екінші кезеңіне дайындық 

мәселелері бойынша кеңес өткізді] /Тоқаев Қ.-Ж.//Almaty aqshamy. - 2020. - 8 

қазан. - 1-2 б. 
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Тұжырымдама. Бағдарлама. Конференция. Форум 

Абайұлы Н. Бағытың қалай, балалар әдебиеті?: [балалар әдебиетіне 

қатысты мекемелердің қатысуымен "Балалар әдебиеті - ұлт болашағы" 

тақырыбында онлайн форматта конференция өткендігі жайлы]/Н. Абайұлы 

//Ana tili. - 2020. - 3-9 желтоқсан. - 1 б. 

Асанкелдіұлы А. Исламабадта жаһандық Фараби форумы өтті: 

[Пәкістанда ұлы ойшыл әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай Ғылыми-

технологиялық ынтымақтастық жөніндегі Ислам Ынтымақтастығы 

Ұйымының Тұрақты комитеті және ҚР Үкіметінің ұйымдастырумен өл-

Фараби жаһандық форумын өткізуі]/А. Асанкелдіұлы//Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 24 желтоқсан. - 4 б. 

Жоғары білімі жоқ жастарды тегін оқытады: ["Еңбек" мемлекеттік 

бағдарламасы шеңберінде 9-11 сыныптан кейін түлектердің тегін кәсіптік 

және техникалық білім алуына мүмкіндік берілетіндігі жайлы/дайынд. О. 

Өтемұрат]// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 15 қазан. - 9 б. 

Ғалымжанқызы С. Креативті экономика дегеніміз не?: ["Bolashaq" 

қауымдастығының ұйымдастырумен "Жастар және инновациялар" онлайн 

форумын өткізуі] /С. Ғалымжанқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 2 қараша. - 

25 б. 

Қуанғанов Ф. "Ел үміті" бастамасы - таланттар тартатын күш: [ҚР 

Тұңғыш Президенті "Ел үміті" және "Қамқорлық" бастамаларының 

"Тәуелсіздік жолын жалғастырар ұрпақ" атты форумға қатысуы, жастарды 

қолдау, дарынды жас таланттардға бағыт беруі, "Елбасы медалі", 

бағдарламасы, "Мың бала" олимпиадасы, "Қабілет" жобасы, дарынды 

балаларды анықтауға мүмкіндік беретін шаралар жайында]/Ф. 

Қуанғанов//Aiqyn. - 2020. - 15 желтоқсан. - 1,4 б. 

Мардазимова Р.С. Рухани жаңғыру - заман талабы: [Елбасының 

"Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" бағдарламалық мақаласына орай, 

рухани жаңғыру, латын әліпбиі жайында] /Р. С. Мардазимова//М.Х.Дулати 

атындағы ТарМУ хабаршысы. "Табиғатты пайдалану және антропосфера 

мәселелері = Вестник ТарГУ "Природопользование и проблемы 

антропосферы" . - 2019. - № 3. - 187-190 б. 

Мемлекет берген мүмкіндік "Дипломмен ауылға" барған мамандарға 

0,01% - бен 15 жылға дейін несие беріледі//Qazaq. - 2020. - 8-15 желтоқсан. - 

5 б. 

Молдабаева А.А. Рухани жаңғыру - болашақ кепілі: [Елбасының 

"Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" бағдарламасына орай]/А. А. 

Молдабаева//М.Х.Дулати атындағы ТарМУ хабаршысы. "Табиғатты 

пайдалану және антропосфера мәселелері = Вестник ТарГУ 

"Природопользование и проблемы антропосферы" . - 2019. - № 3. - 199-202 б. 

Назарбек Н. Пандемиядан кейінгі өңір: [Шымкент қаласындағы М. 

Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде онлайн форматта 

"Өндірістік технологиялар және инжиниринг-ICITE-2020" VII халықаралық 

конференция өткізуі] / Н. Назарбек// Aiqyn. - 2020. - 18 қараша. - 8 б. 
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Өтебаева Ш.Ш. Рухани жаңғыру - қоғамдық сананың жаңғыруы: 

[Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы қарастырылған]/Ш. Ш. 

Өтебаева//М.Х.Дулати атындағы ТарМУ хабаршысы. "Табиғатты пайдалану 

және антропосфера мәселелері = Вестник ТарГУ "Природопользование и 

проблемы антропосферы" . - 2018. - № 3. - 177-182 б. 

"Пәндік — әдістемелік кеңістік: қайта жүктелу уақыты" пән 

мұғалімдерінің форумы: [Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім 

академиясының онлайн форум өткізуі]//12 жылдық білім беру = 12-летнее 

образование. - 2020. - № 2. - 48-56 б. 

Пленарлық отырыс: күн тәртібінде маңызды мәселелер: [Ғ. Даукеев 

атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінде "Энергетика, 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және жоғары білім" атты XI 

Халықаралық ғылыми-техникалық конференция өткізуі]//Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - 10 қараша. - 9 б. 

Сәркен Р. Күн тәртібінде: заманауи білім беру әдістері: [Петропавл 

қаласында "Ұлылар мұрасы және заманауи білім" тақырыбындағы қазақ тілі 

мен әдебиеті мұғалімдерінің I Халықаралық форумын өткізгендігі жайлы] / Р. 

Сәркен// Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 17 қараша. - 20 б. 

Тұрмағанбетова А. Жас мамандар көмекке зәру: ["Дипломмен ауылға" 

бағдарламаның мақсаты ауылдың әлеуетін күшейту, жас мамандардың еңбек 

етуін арттыру] / А. Тұрмағанбетова// Заң газеті. - 2020. - 25 желтоқсан. - 3 б. 

Тілегенұлы Н. Болон үдерісіндеміз: 10 жылдағы жетістіктер: ["Өңірлік 

деңгейдегі жаһандық Қазақстан Болон процесінде және Еуроодақ 

жобаларында" тақырыбында халықаралық онлайн форумының өтуі]/Н. 

Тілегенұлы// Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 27 қазан. - 2 б. 

Педагогикалық оқулар 

Балаубаева Б. Нүсіпбеков оқулары: ["Қазақстанның Ұлы жеңіске 

қосқан үлесі және Ақай Нүсіпбеков мұрасы" атты ғылыми-практикалық 

конференцияның өтуі] /Б. Балаубаева//Ana tili. - 2020. - 3-9 желтоқсан. - 5 б. 

Нұртазин Ә. Тұлғаны танудың талпынысы: ["Әл-Фараби мұрасы және 

рухани жаңғыру жолындағы Қазақстан" тақырыбында облыстық 

педагогикалық оқулары ұйымдастырылуы, әл-Фараби есімін иеленген 

Петропавл қаласының мектеп-лицейінде "Әл-Фараби сабақтары" атты 

арнайы жобаны қолға алуы] /Ә. Нұртазин//Білімді ел = Образованная страна. 

- 2020. - 27 қазан. - 9 б. 

 

Қазақстандағы педагогика мен білім беру саласындағы ғылыми 

зерттеу жұмысын ұйымдастыру 

Андрей Ә.С. Халықаралық зерттеулер нәтижелерін талдау және 

сараптау: [қазақстандық мектеп оқушыларының TIMSS, PISA халықаралық 

зерттеуіне қатысуы]/Ә. С. Андрей//Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері = 

Иностранные языки в школах Казахстана. - 2020. - № 5. - 32-35 б. 
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Асанова А.У. "Оқушылардың зерттеушілік кызығушылық дамытудағы 

танымдық тапсырмалар" /А. У. Асанова, А. Б. Мамбетова//Мектеп - 45 

минут. - 2020. - № 9-10. - 11-13 б. 

Елешов Р. Қазақстан ғылымының даму кезеңдері мен басымдықтары: 

[Тәуелсіздік жылдарындағы ғылымды ұйымдастыру мен ғылыми 

шығармашылық процесті басқарудың жаңа тәсілдерін енгізу, ғалымдарға 

жағдай жасау, ғылыми кадрларды даярлау, қазақ ғылымы дамуының негізгі 

күші - ғылыми-зерттеу институттары мен ЖОО-ы, Қазақстан еуропалық 

білім беру кеңістігінің толыққанды мүшесіне енуі жайында] /Р. Елешов 

//Almaty aqshamy. - 2020. - 3 желтоқсан. - 11 б. 

Мамбетрзаева Г. Сабақты зерттеу әдісін мектеп тәжірибесіне енгізудің 

тиімділігі /Г. Мамбетрзаева//Өзін-өзі тану = Самопознание. - 2020. - № 2-3. - 

24-25 б. 

Рақышева Ғ. Сабақтағы ғылыми-зерттеу жұмысының орны /Ғ. 

Рақышева//Қазақ тарихы. - 2020. - № 10. - 70 б. 

Қазақстандағы халық ағарту ісі, педагогикалық ақыл-ой тарихы 

Ахмет А. "Жас элемент" атанған жастар. Жоғары оқу орнынан 

шығарылып, қудалауға ұшырағандар кімдер еді?: [XX ғасырдың 20-30 

жылдарында Кеңес өкіметі қоғамды қайта құрудың бағдарламасын жасап, 

білім беру ісіне, мәдениет пен пен ғылым мәселелеріне көңіл бөлгені, "жат 

элемент", "алашордашыл" деген айдар тағылып, қуғынға ұшырағандар 

жайында] / А. Ахмет// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 23 қараша. - 12 б. 

Баймбетов У.М. XIX ғасырдағы білім беру мен ағарту ісі / У. М. 

Баймбетов// Қазақстан тарихы. - 2020. - № 12. - 40-43 б. 

Бар өмірін ағартушылыққа арнаған: [ұлы ағартушы Ы. Алтынсарин 

туралы/әзірл. Ә. Исламханұлы]//Almaty aqshamy. - 2020. - 3 қараша. - 11 б. 

Есполов Т. Сәбденов салған сара жол: [ғалым Қ. Сәбденұлының өмірі 

мен ғылым жолы, ҚазҰАЗУ-нің 1983 жылдары ректоры болған, ҚазҰАЗУ-не 

90 жыл толуына орай] / Т. Есполов// Qazaq. - 2020. - 1 желтоқсан. - 7 б. 

Қайнарұлы М. Бітібаеваның атына бір көше бұйырмай тұр: 

[Қазақстанның еңбек сіңірген мұғалімі Қ. Бітібаева туралы] / М. Қайнарұлы// 

Egemen Qazaqstan. - 2020. - 30 қараша. - 12 б. 

Нагимов Ш. Атыраудағы оқу-ағарту ісі (Кеңес үкіметінің алғашқы 

жылдары) / Ш. Нагимов, К. Жұмабаева, С. Молдашева// Қазақ тарихы. - 2020. 

- № 10. - 40-42 б. 

Таубаева Ш. Академик Тоқмұхамед Сәлменұлы Садықовтың 

Қазақстанның педагогика ғылымын дамытуға қосқан үлесі / Ш. Таубаева 

// Қазақстан мектебі. - 2020. - № 8. - 3-6 б. 

 Тәжіғалиева Г.М. Профессор Ш. Таубаеваның педагогика ғылымының 

дамуына қосқан үлесі /Г. М. Тәжіғалиева, А. Төлеген//Педагогика және 

Психология. - 2020. - № 1. - 225-229 б. 
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Ыбырай Алтынсаринге ескерткіш ашылды: [Қостанайда ұлы ағартушы 

Ы. Алтынсариннің туғанына 180 жылдығына орай ашылған ескерткіші 

жайлы/әзірл. Ә. Исламханұлы] // Almaty aqshamy. - 2020. - қараша. - 11 б. 

Әбу Насыр әл-Фараби - 1150 жыл 

Асан М. Адамзат ақыл-ойының алыбы: [ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-

Фарабидің 1150 жыл толуына орай "Жібек жолында өркениеттер үндестігі" 

атты халыаралық форумның онлайн режимінде өтуі] / М. Асан, М. Күмісбек 

// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 20 қазан. - 5 б. 

Әуезова З-А. Адамзат ғалымы: [шығыс әдебиетінің маманы, 

түріктанушы, көркем аудармашымен ғалы әл-Фараби туралы сұхбат/әңг. Қ. 

Жаныбаева] / Әуезова З-А.// Қазақ әдебиеті. - 2020. - 4 желтоқсан. - 4-5 б. 

Дербісәлі Ә. қажы. Әл-Фарабидің музыкалық мұрасы / Дербісәлі Ә. 

қажы// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 4 қараша. - 16 б. 

Дербісәлі Ә. қажы. Ортағасырлық араб тарихшылары Әбу Насыр әл-

Фараби туралы /Дербісәлі Ә. қажы//Egemen Qazaqstan. - 2020.- 16 қазан. - 8 б. 

Көшербаев Қ. Әл-Фараби әлемі және қазіргі Қазақстан / Қ. Көшербаев 

// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 20 қазан. - 2-3 б. 

Медеубекұлы С. Әл-Фарабидің сыбызғысы / С. Медеубекұлы// Ana tili. 

- 2020. - 8-14 қазан. - 4 б. 

Мұтанов Ғ. Ұлы ұстаздан ұлағат: [ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің 

1150 жылдығына арналған] / Ғ. Мұтанов// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 22 

желтоқсан. - 9 б. 

Мұтанов Ғ. "...Әл-Фараби Біріккен Ұлттар Ұйымын басқарар еді": [ұлы 

ойшы Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойына орай] / Ғ. 

Мұтанов// Қазақ әдебиеті. - 2020. - 25 желтоқсан. - 22-23 б. 

Нусупова О. Әл-Фарабидің ғылыми мұралары / О. Нусупова// Қазақстан 

мектебі. - 2020. - № 8. - 6-13 б. 

Октябрь А. Әл-Фараби мұрасы жасампаздыққа жол ашады / А. 

Октябрь// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 19 қазан. - 2 б. 

Сағиқызы А. Әл-Фараби мұрасының қазіргі қоғамдық сананы 

қалыптастырудағы маңызы / А. Сағиқызы// Almaty aqshamy. - 2020. - 3 

қараша. - 9 б. 

Сланбекова Қ.Б. Ұлы даланың ұлық тұлғасы: [ғұлама ғалым Әбу Насыр 

әл-Фарабиге 1150 жыл] / Қ. Б. Сланбекова// Қазақстан тарихы. - 2020. - № 11. 

- 10-14 б. 

Сымағұлова К. Әл-Фараби философиясындағы тіл мен мәдениет / К. 

Сымағұлова, А. Уәлиханұлы// Қазақ тарихы. - 2020. - № 9. - 2-5 б. 
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Абай Құнанбайұлына - 175 жыл 

Әліпхан М. "Адамды сүй, Алланың хикметін сез": [ақын Абай 

Құнанбайұлының 175 жылдығына орай] /М. Әліпхан//Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 6 қараша. - 15 б. 

Балықбаев Т. "Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп" (Елбасы Н. 

Назарбаевтың "Абай аманаты" мақаласын оқығаннан кейінгі ой)/Т. 

Балықбаев//Qazaqstan dauiri. - 2020. - 15 қазан. - 6 б. 

Бекішева Г. Архив құжаттарындағы Абай: [ақын А.Құнанбайұлының 

175 жылдығына орай] / Г. Бекішева// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 4 қараша. - 

24 б. 

Белобородов А. Ойлауды өзгерткен құдірет: Абайдың қазақ тілін 

байытуы: [мәдениеттанушы, Сауытбек Абдрахмановтың Абай аудармалары 

туралы мақалалары Ресейдің "Литературная газета", Независимая газета", 

"Комсомольская правда", "Аргументы и факты", газеттерінде жариялануы] / 

А. Белобородов// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 14 желтоқсан. - 7 б. 

Виннер Т.Г. Үш дәстүрді ұштастырған: [ақын Абай Құнанбайұлының 

175 жылдық мерейтойына орай шыққан мақаласы] / Томас Густав 

Виннер//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 16 қазан. - 7 б.; 19 қазан. - 10 б. 

Ерғалиев Ж. Қазаққа қандай қасиеттер қажет? Абай мұрасындағы және 

Президент Жолдауындағы ұлттық жаңа болмысын қалыптастыру қағидалары 

/ Ж. Ерғалиев// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 26 қазан. - 7 б. 

Ергалиева Ж.А. Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан / Ж. А. 

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

литература в русской школе. - 2020. - № 10-11. - 36-39 б. 

Игілік С. Сирек қордағы Абай мұралары: ["Ғылым Ордасы" РМК 

Ғылыми кітапханасының Сирек кітаптар бөлімінде сақтаулы Абай мұралары 

жайында] / С. Игілік// Жас Алаш. - 2020. - 24 желтоқсан. - 7 б. 

Қайнарұлы М. Президент Қ. Тоқаев: Абай өсиеті - ұрпақтың айнымас 

темірқазығы: [Мемлекет басшысы Қ.-Ж. Тоқаев Семей өңіріне арнайы келіп, 

Абай музейінде ақын рухына тағзым етуі, ақынның ескеркішінің 

ашылғанына қатысуы]/ М. Қайнарұлы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 16 қазан. - 

1-2 б. 

Қоңыратбаев Ә. Абай мұрасын зерттеудегі кейбір шалағайлықтар 

туралы: [дайынд. Т. Қоңыратбай] / Ә. Қоңыратбаев// Қазақ әдебиеті. - 2020. - 

30 қазан. - 18 б. 

Қосан С. "Қазақ шиғырлары": Абайтанудың елеусіз беттері ... / С. 

Қосан// Қазақ әдебиеті. - 2020. - 9 қазан. - 18-19 б. 

Мазан Е. Абай қытай елінде: [Ұлы ақынның қытай елінде 

шығармаларының таралуы мен зерттелуі хақында] / Е. Мазан, Е. Сыламхан 

// Qazaqstan dauiri. - 2020. - 10 желтоқсан. - 2 б.; 16 желтоқсан. - 4 б. 

Матыжанов К. Құғын - сүргінге ұшыраған ұстаздар: [академик 

Г.Ахметованың "Репрессированные учителя" монографиясы жайында] / К. 

Матыжанов// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 5 қазан. - 10 б. 
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Назарбаев Н. Абай аманаты: [ҚР Тұңғыш Президенті ақын А. 

Құнанбайұлының 175 жылдығына орай]/Н. Назарбаев //Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 7 қазан. - 2-3 б.Almaty aqshamy. - 2020. - 8 қазан. - 1,12-13 б.; Aiqyn. - 

2020. - 7 қазан. - 1-3 б. 

Нұрлан Ж. Президент - Абай жерінде: [Мемлекет басшысы Қ.-Ж. 

Тоқаев Семей өңіріне болып, Абай музейінде, ақынның ескерткішінің 

ашылғанына қатысуы] / Ж. Нұрлан// Aiqyn. - 2020. - 16 қазан. - 1-2 б. 

Октябрь А. Абай мұрасы - мәңгілік тақырып: [Білім және ғылым 

министрлігінің қолдауымен Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология 

институты ұйымдастырған "Қазақстан тарихы Абайдың рухани мұрасы 

аясында" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияда өз ойларын 

ортаға салуы] / А. Октябрь// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 12 қазан. - 15 б. 

Өтелбай Г. Тіл - бірегейлік тұғыры: [10 тамыз -Абай күні деп бекітілуі, 

ЖОО-да Абайтану курсын оқыту, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінде Абай академиясының, шетелдегі елшіліктерде Абай 

орталықтарының ашылуы, Алматы қаласындағы Абай атындағы мектеп-

интернаттың мүмкіндіктерін толық пайдалану жөнінде]/Г. Өтелбай//Ana tili. - 

2020. - 22-28 қазан. - 2 б. 

Сыдықов Е. Ұлт данасын ұлықтау: [ақын А.Құнанбайұлына - 175 жыл] 

/ Е. Сыдықов// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 21 желтоқсан. - 9 б. 

Шәріп А. Абайды ардақтаған Америка (осыдан алпыс екі жыл бұрын 

Солтүстік Каролина штатында жарық көрген бір ғылыми еңбек туралы): 

[АҚШ-тың славянтанушы және семиотик ғалымы Томас Густав Виннердің 

Абай Құнанбаев туралы зерттеу еңбегі жайлы]/А. Шәріп, Б. Омарұлы 

// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 16 қазан. - 7 б. 

Шоқай Е. Абай және құран /Е. Шоқай//Ana tili. - 2020. - 22-28 қазан. - 

1,4 б.Almaty aqshamy. - 2020. - 24 қазан. - 6 б. 

Дүниежүзіндегі білім беру ісі және педагогика 

Антонинис М. Қыздар неге мектепке бармайды: [Марокко, Сахара, 

Сьерра-Леоне, Экваторлық Гвинея, т. с.с. елдердегі қыздардың мектептерге 

баруына мүмкіндік бермейтіні, гендерлік нормалар, айырмашылықтар 

жайында] / М. Антонинис//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 18 қараша. - 4 б. 

Гарикано Л. Еуропа университеттері көбірек қаржы бөлуді қажет етеді: 

[Еуропа елдерінің білім беру орындары жайлы]/Л. Гарикано 

// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 8 қазан. - 6 б. 

Құлжабаев Б.Т. Ежелгі Үндістанда ғылыми білімдер қаншалықты 

дамыды? / Б. Т. Құлжабаев// Қазақстан тарихы. - 2020. - № 11. - 48-52 б. 

Шотбайқызы А. Білім сапасын қалай сақтап қаламыз?: [індеттен 

сақтану мақсатында дамыған елдердегі (Аустралия, АҚШ, Англия) 

мектептерді қашықтан оқытуы, ондағы білім сапасының көрсеткішінің 

нашарлауы] / А. Шотбайқызы// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 25 қараша. - 9 б. 
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Латын әліпбиі 

Алипкалиева Г. Латын әліпбиіне көшудегі ұстаздардың алдындағы 

міндеттер /Г. Алипкалиева, Б. Габбасова//Бастауыш мектепте оқыту = 

Обучение в начальной школе. - 2020. - № 5. - 2-3 б. 

Байтерекова М. Латын әліпбиіне көшу - өз әліпбиімізге оралу / М. 

Байтерекова// Қазақстан мектебі. - 2020. - № 11. - 23-27 б. 

Букенова Ж.С. Латын әліпбиіне көшу - түркі әлемімен қауышу / Ж. С. 

Букенова// М.Х.Дулати атындағы ТарМУ хабаршысы. "Табиғатты пайдалану 

және антропосфера мәселелері = Вестник ТарГУ "Природопользоание и 

проблемы антропосферы" . - 2019. - № 3. - 171-175 б. 

Жапарова Т.Е. Қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуі және ағылшын 

тілімен байланысы /Т. Е. Жапарова, А. Б. Пралиева//М.Х.Дулати атындағы 

ТарМУ хабаршысы. "Табиғатты пайдалану және антропосфера мәселелері = 

Вестник ТарГУ "Природопользование и проблемы антропосферы" . - 2018. - 

№ 3. - 134-139 б. 

Жумабекова Г. Латын әліпбиіне көшу - рухани даму жолы / Г. 

Жумабекова// Қазақстан мектебі. - 2020. - № 11. - 20-22 б. 

Зарыққанқызы Қ. Латынға көшудің құны бюджеттің мұңы болайын 

деп тұр / Қ. Зарыққанқызы// Жас Алаш. - 2020. - 1 желтоқсан. - 3 б. 

Күмісбек М. Ескі латын әліпбиін ескерсек /М. Күмісбек 

// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 21 қазан. - 14 б. 

Қазақ тілінің ауқымды реформасы. Президент бұл үрдістің біртіндеп 

іске асырылатынын айтты: [Білім және ғылым министрі А. Аймағамбетов 

жаңа әліпбидің мектептер мен білім беру ұйымдарына жүйелі түрде енгізудің 

дайындық кезеңін ұстаздарды, оқулықтарды даярлау мәселесін кеңесте 

көтеруі] // Egemen Qazaqstan. - 2020. - 10 қараша. - 1 б. 

Турмакова С. Латын негізді қазақ әліпбиі - рухани жаңғырудың кепілі / 

С. Турмакова// Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту. - 2020. - № 5. - 28-32 б. 

Үш тұғырлы тіл 

Әбілдаева А.Н. Үш тілді оқыту - заман талабы /А. Н. Әбілдаева//Орта 

мектеп жаршысы = Вестник средней школы. - 2020. - № 2. - 17-18 б. 

Қожахметова Ф.Б. Үш тілді меңгеру - жарқын болашақтың кепілі: [үш 

тұғырлы тіл - өмір қажеттілігі жайында]/Ф. Б. Қожахметова, А. Р. 

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

литература в русской школе. - 2020. - № 12. - 27-29 б. 

Құрманәлиев К. Шет тілін білуді ана тілінен бастау керек: [үш тілді 

білім беру жүйесі жайында] / К. Құрманәлиев// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 2 

қараша. - 16 б. 
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Мемлекеттік тіл 

Әлікен Ж. Мемлекеттік тіл - ұлттық идеология /Ж. Әлікен//Ana tili. - 

2020. - 22-28 қазан. - 1,7 б. 

Әмірұлы Д. Тіл тәуелсіз болмай, шын тәуелсіз болмаймыз: [мемлекеттік 

тіл мәртебесі көтеру жайлы] / Д. Әмірұлы// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 6 

қараша. -7 б. 

Бәкір Ә. "Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады...": [мемлекеттік тіл 

туралы] / Ә. Бәкір// Ana tili. - 2020. - 22-28 қазан. - 6 б. 

Мақұлбеков Б. Туған тілім - тағдырым: [мемлекеттік тілге орай] / Б. 

Мақұлбеков// Заң газеті. - 2020. - 30 қазан. - 1,5 б. 

 

Жолдаулар. Үндеулер 

Арынова З. Ел Президенті Жолдауындағы халықтың әлеуметтік 

жағдайы мен білім беру мәселесі: [ҚР Президенті Қ.-Ж. Тоқаевтың 2020 

жылдың 1 қыркүйегіндегі "Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі" 

жолдауына байланысты] / З. Арынова// Қазақстан тарихы. - 2020. - № 11. - 3-

9 б. 

Тебегенова Э. Мемлекет басшысының жаңа Жолдауы - әділетті 

мемлекет құру жолы дамуының тарихи негізі: [ҚР Президенті Қ.-Ж. К. 

Тоқаевтың "Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі" атты жолдауына 

орай] /Э. Тебегенова//Орта мектеп жаршысы = Вестник средней школы. - 

2020. - № 2. - 7-9 б. 

Мәңгілік Ел 

Абимолдина Ж. Мәңгілік Ел және этнопедагогика мәселелері / Ж. 

Абимолдина// Қазақстан мектебіндегі директор = Директор казахстанской 

школы. - 2020. - № 5. - 7-10 б. 

Жақсымбетов Б. "Мәңгілік Ел" идеясы: мәні мен тарихи бастаулары / 

Б. Жақсымбетов// Қазақ тарихы. - 2020. - № 11. - 56-57 б. 

Құдайбергенова А.М. "Мәңгілік ел - ұлттық идея" контекстіндегі 

педагог мәртебесі, педагог-психолог имиджі мәселесі /А. М. Құдайбергенова, 

А. Б. Смайлова// Педагогическая наука и образование. - 2020. - № 5. - 4-6 б. 

Сансызбаева К.З. "Мәңгілік ел" ұлттық идеясы негізінде азаматтық - 

патриоттық тәрбиені қалыптастыру /К. З. Сансызбаева, Г. Қ. Жапақова, Ж. А. 

Бакенова// Вестник образования. - 2020. - № 5. - 9-12 б. 

Балалар құқығын қорғау 

Анаш Д. Халықаралық ұйымдар оқушыларға алаңдаулы: [ЮНЕСКО, 

ЮНИСЕФ, ДДҰ және жергілікті серіктестермен бірігіп мектеп 

оқушыларының денсаулығы мен қауіпсіздік құқықтарын қорғау бойынша 

вебинарларды іске қосуы, офлайн оқытуы] / Д. Анаш// Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 29 қазан. - 19 б. 
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Әбілдәқызы Қ. Заңдарды жетілдіру - бала құқығын қорғауға сеп / Қ. 

Әбілдәқызы// Заң газеті. - 2020. - 27 қазан. - 3 б. 

Базар Ж. Әрбір бала бақытты болуға лайықты: [Еуропалық одақ және 

БҰҰ Балалар қоры Қазақстандағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілмен 

бірлесіп "Көші-қон үдерістеріндегі балаларды қорғау" бағдарламасы аясында 

мемлекеттік органдар балалардың құқықтарын қорғаудың нәтижелері мен 

болашақ әрекеттерін талқылауы] / Ж. Базар// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 14 

қазан. - 3 б. 

Жетпісбай М. Бала құқығын қалай қорғап жүрміз?: [кәмелетке толмаған 

балалар құқығын қорғау мекемелерінің жұмысы жайында] / М. Жетпісбай// 

Egemen Qazaqstan. - 2020. - 18 қараша. - 27 б. 

Нұрекеш Е. Балаңды ренжітсең бәлеге қаласың...: ["Отбасылық-

тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл туралы" жаңа заң жобасы 

қызу пікірталас туғызуы жайында] / Е. Нұрекеш// Aiqyn. - 2020. - 11 қараша. - 

1,5 б. 

Шотбайқызы А. Әр мектепте балалар өкілі болады: [мектеп 

оқушылары мен колледж студенттері арасынан сайланатын балалар өкілі әр 

оқу ошағындағы балалардың құқықтарын қорғау мәселелерімен айналысатын 

болады] / А. Шотбайқызы// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 24 қараша. - 26 б. 

Шотбайқызы А. Bala qorgay проблеманы жедел анықтайды: [Қазақстан 

бала құқықтарын қорғау бойынша әлемде алдынғы орында бой көрсетіп 

келетіндігі Дүниежүзілік балалар күніне орай өткізілген брифингте айтылды] 

/ А. Шотбайқызы// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 24 қараша. - 26 б. 

Қазақстанда білім беру ісін ұйымдастыру. Білім сапасы 

Ахметжанұлы А. Бізге өзі білім керек пе?: [қашықтан білім алудағы 

білім сапасы жайында]/А. Ахметжанұлы//Қала& дала.- 2020.- 20 қараша.- 5 б. 

Білім саласының инвестициялы: [2020 жылдың қаңтар-қыркүйек 

айларының қорытындысы бойынша білім саласына 143,5 млрд. теңге 

инвестиция тартылуы, қашықтықтан оқыту кезінде мемлекеттік қаржылық 

қолдау шаралары жайлы]// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 20 қарақша. - 7 б. 

Ескендір Р. Білімге бетбұрыс: [қала әкімі Б. Сағынтаевтың қатысуымен 

онлай-режимде өткен кеңеске Бала құқықтары жөніндегі уәкілі А. Саин, 

Білім беру ұйымдары қауымдастығының төрайымы Р. Садықова, білім беру 

ұйымдарының басшылары қатысты, жиында мектептер мен балабақшаларда 

орын тапшылығын азайту, қашықтан оқытуда білім сапасын арттыру, 

балалар денсаулығы, тамақтануы, қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтау 

сияқты мәселелер қаралды] / Р. Ескендір// Almaty aqshamy. - 2020. - 24 

желтоқсан. - 1-2 б. 

Қайдар Р. Карантин білім алуға кедергі емес: [Нұр-Сұлтан қаласының 

білім ұйымдары қашықтан оқыту және кезекші сынып режимінде 

жұмыстарын жалғастыруда, кәсіптік білім беру, ерекше білімді қажет ететін 

балалар, "Жас маман" жобасы жайында]/Р. Қайдар//Egemen Qazaqstan. - 2020. 

- 20 қараша. - 11 б. 
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Мемлекеттік оқу орындары сатылмайды: [Білім және ғылым министрі 

А. Аймағамбетовтің Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі отырысындағы 

мәлімдемесі]//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 27 қазан. - 4 б. 

Уәлибек Д. Министрдің "қысқарту қайшысы" ректорлардың ұйқысын 

қашырды: [лицензиясыз қалған оқу орындары]/Д. Уәлибек//Түркістан. - 2020. 

- 8 қазан. - 1,4 б. 

Функционалдық сауаттылық 

Ескендірова З.Ж. Сыни тұрғысында ойлау технологиясы арқылы 

оқушылардың функционалдық қабілеттерін дамыту / З. Ж. Ескендірова 

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

русской школе. - 2020. - № 12. - 30-50 б. 

Жумабаева Б.Н. Оқушылардың функционалдық оқу сауаттылығын 

дамыту /Б. Н. Жумабаева//Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = 

Казахский язык и литература в русской школе. - 2020. - № 12. - 100-105 б. 

Сүлейманова Э.Б. Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық 

сауаттылығын қалыптастыру және білім сапасын арттыру /Э. Б. 

Сүлейманова//Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. - 2020. - № 4-5. 

- 23-26 б. 

Үздіксіз білім беру 

Анаш Д. Үздіксіз білім беру үрдісін тиімді ұйымдастырды: [қашықтан 

оқыту форматында "Білім берудегі олқылықтарды қалпына келтіру және 

тұрақты мектеп жүйесін құру" атты онлайг-вебинар барысында Дүниежүзілік 

банк, БҰҰ Балалар қоры (ЮНИСЕФ), ЮНЕСКО, Дүниежүзілік денсаулық 

сақтау ұйымы мен Білім және ғылым министрлігі бірлесіп тиімді 

ұйымдастыруы] / Д. Анаш// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 10 желтоқсан. - 8 б. 

Үздіксіз білім беру тиімді ұйымдастырылуда: [қашықтан оқыту кезінде 

үздіксіз білім беру үрдісін тиімді ұйымдастыруы/дайынд. Н. Тілегенұлы] 

// Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 8 желтоқсан. - 2 б. 

Білім мазмұнын жетілдірудегі ТМД және шет елдермен байланыс 

Асхат Аймағамбетов елшілік өкілдерімен онлайн жиын өткізді: 

[шетелдік ғалымдарды тарту, "Болашақ" бағдарламасын жаңғырту, ғылыми 

зерттеулер жүргізуге қатысты мәселелерді талқылауы]// Қазақстан мектебі. - 

2020. - № 8. - 41-42 б. 

Анаш Д. Central Asia Nobel Fest Live алғашқы онлайн фестивалі: 

[Инклюзивті Даму қорының бастауымен Нұр-Сұлтан қаласында өткен 

онлайн фестиваліне Нобель сыйлығының лауреаты, Оскар сыйлығының 

иегерлері, әлемнің 35 елінен, 105 қаласынан және 137 университет 

мамандарының қатысуы]/Д. Анаш//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 6 қазан. - 14 б. 
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Байқоңырда "қазақ тілі" мен "Қазақстан тарихын" оқытуға не кедергі?: 

[Ресейлік оқу бағдарламасымен оқитын қазақстандық оқушылар жайында 

Үкімет басшысы А. Мамин, сенатор М.Бахтиярұлы, Мемлекет хатшысы Қ. 

Көшербаевтың пікірлері]// Қала& дала. - 2020. - 11 желтоқсан. - 7 б. 

Беларусь мамандарымен әріптестік байланыс: [ҚазҰАЗУ мен Беларусь 

елінің тауар өндірушілерімен әріптестік, ынтымақтастық байланыс орнатып, 

тәжірибе алмасуы]// Qazaq. - 2020. - 17 қараша. - 4 б. 

Болат Д. "Атажұртта оқиды қалың қазақ баласы": ["Жас қазақ" 

ұйымның жобалар координаторымен "Отандастар қорының" жобалары 

жайында сұхбаты/әңг.С. Ғалымжанқызы] / Д. Болат//Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 7 қазан. - 20 б.  

Еуразияшыл кадрлар тәрбиелеу керек. Кремель Қазақстанды ортақ 

білім кеңістігін құруға үгіттеуде: [Парламентаралық ассамблеясы жанындағы 

университет ректоры И.Искаков одақ елдеріне ортақ білім кеңістігін құру 

тиімді деген пікір білдіруі]/ Қала& дала. - 2020. - 2 қазан. - 4 б. 

Жомарт Н.-Қ. Байқоңырлық балалар Ресейлік білім жүйесін таңдауда: 

[Ресейлік оқу бағдарламасымен оқитын қазақстандық оқушылар жайында] / 

Жомарт Н.-Қ.// Жас Алаш. - 2020. - 8 желтоқсан. - 5 б. 

Қадыров А. Германияға оқуға жіберілген түркістандықтар (1922-1923 

жылдары) / А. Қадыров// Қазақ тарихы. - 2020. - № 10. - 33-34 б. 

Құдайбергенова Д. Қазақстанды әлемдік ғылыми ортада танытқым 

келеді: [Кембридж университетінде әлеуметтану саласынан сабақ беріп, 

зерттеуші, докторант қызметін атқарып жүрген отандасымызбен сұхбат/әңг. 

Ә.Тілеужанқызы] / Д. Құдайбергенова// Түркістан. - 2020. - 15 қазан. -1,8 б. 

Минскіде оқыту кабинеті ашылды: [Минск қаласының М. Әуезов 

атындағы № 143 орта мектебінде Әл-Фараби атындағы қазақ тілін, тарихы 

мен әдебиетін оқыту кабинетінің ашылуы]// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 24 

қараша. - 5 б. 

Мұқаметқали Қ. Қоғамға қажет қос дипломды маман: 

[Талдықорғандағы І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті мен Польша 

Лингвистика-техникалық университеті ынтымақтастыққа қол қойып, 

жетісулық студенттердің екі жақты білім алуына жағдай жасалынғандығы 

жайлы] / Қ. Мұқаметқали// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 12 қараша. - 15 б. 

Шотбайқызы А. Білімдегі дағдарыс - келешекке қауіп: [қашықтан 

оқыту кезіндегі PISA нәтижелері, әлемде білім беру сапасының төмендеуі, 

Аустралия, АҚШ, Ұлыбритания, Қазақстан елдеріндегі халықаралық бағалау 

бағдарламасының көрсеткіштері, білім сапасының нашарлауы, 

сарапшылардың мәлімдемесі]/А. Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 15 

желтоқсан. - 8 б. 

 

Президент күні 

Айтқазы Е. Елбасы музейі - бір дәуірдің айнасы: [Елбасының музейі 

туралы] / Е. Айтқазы// Aiqyn. - 2020. - 1 желтоқсан. - 6 б. 
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Әбдіманапов С. Көреген көшбасшы: [Тұңғыш Президенттің Е. Бөкетов 

атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті мен Л.Н. Гумилев атындағы 

Еуразиялық ұлттық университетінің элиталық білім алудағы алғашқы 

қадамын жасағаны] / С. Әбдіманапов// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 30 қараша. 

- 6 б. 

Әшімбаев М. Қазақтың жаңа замандағы ұлы көшін бастап берді: [ҚР 

Президенті Н.Ә.Назарбаев туралы] / М. Әшімбаев// Egemen Qazaqstan. - 2020. 

- 1 желтоқсан. - 2 б. 

Базар Ж. Жаһандық ауқымдағы саясаткер: [Елбасы туралы] / Ж. Базар 

// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 1 желтоқсан. - 1,3 б. 

Байжігітов Н. Нұрсұлтан Назарбаевтың есте сақтау қабілетіне 

таңғалғанбыз / Н. Байжігітов// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 1 желтоқсан. - 10 б. 

Бижанов А. Кемеңгер келбеті: [еліміздің Тұңғыш Президенті Н.Ә. 

Назарбаев жайында] / А. Бижанов// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 1 желтоқсан. - 

6 б. 

Бүркітбай М. Ядролық қарусыз әлем көшбасшысы: [Елбасының 

антиядролық бастамаға қолдау көрсетуі] / М. Бүркітбай// Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 1 желтоқсан. - 1-2 б. 

Жолдасбеков М. Елбасы туралы тебіреніс / М. Жолдасбеков// Almaty 

aqshamy. - 2020. - 1 желтоқсан. - 8-9 б. 

Қожамжарова Д. Тұңғыш Президент және дамудың қазақстандық 

моделі / Д. Қожамжарова// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 1 желтоқсан. - 11 б. 

Түймебаев Ж. Тау алыстаған сайын биіктей түседі: [ҚР Президенті Н.Ә. 

Назарбаев туралы] / Ж. Түймебаев// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 1 желтоқсан. 

- 5 б. 

 

Қосымша білім беру 

Балаларды ақысыз қосымша біліммен қаму 83% ға дейін жекізіледі: 

[Алматы қаласы бойынша]// Almaty aqshamy. - 2020. - 8 желтоқсан. - 5 б. 

Жылангозова Ж.Е. Қосымша білім беру ұйымында жаңа СанЕН 

қағидалары бойынша жұмыс істеу / Ж. Е. Жылангозова// Білім беру мекемесі 

басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2020. - № 10. - 39-45 б. 

Көшербайұлы Ж. Робот құрастырып, дрон ұшырған ауыл балалары 

жаңа технологияны меңгере бастады: [Атырау облысы, Қызылқоға 

ауданындағы Сағыз орта мектебінің қосымша білім алатын оқушылардың 

робот құрастырып, дрон ұшыруды меңгеруі, ой-өрісін кеңейтуі] / Ж. 

Көшербайұлы// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 10 желтоқсан. - 12 б. 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқу. Мектепалды дайындық 

Акимбаева Ж.Ж. Мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі өзін-өзі тану 

пәнінің мазмұндық сипаты /Ж. Ж. Акимбаева//Өзін-өзі тану KZ = 

Самопознание KZ. - 2020. - № 8. - 28-32 б. 
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Ата-аналармен қашықтан байланысу бойынша шығармашылық топ 

құру. Ереже мен жоспар: [балабақша педагогтері қашықтан сабақ және кеңес 

беруі]// Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации образования. 

- 2020. - № 10. - 22-31 б.  

Бахитова Б.К. "Балабақшада инновациялық технологияларды қолдану 

арқылы баланың шығармашылық қабілетін дамыту" / Б. К. Бахитова 

// Отбасы және балабақша. - 2020. - № 5. - 12-13 б. 

Бекжанова Б. Адамгершілік-рухани тәрбие - адамзаттың басты 

құндылығы: [балабақшадағы тәрбие] /Б. Бекжанова//Отбасы және балабақша. 

- 2020. - № 6. - 41-42 б. 

Бижанова А.А. "Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру мазмұнын 

жаңартудың маңызы" /А. А. Бижанова//Отбасы және балабақша. - 2020. - № 

5. - 2-3 б. 

Виртуалды мұрағат: педагогтердің қашықтан оқу кезіндегі жұмыс 

тәжірибесін көрсету үшін материалды жүйелеңіз//Білім беру ұйымының 

әдіскері = Методист организации образования. - 2020. - № 11. - 8-13 б. 

Ешмуханбетова Д.Қ. Отбасы - рухани - адамгершілік білімінің бастауы: 

[қашықтан жұмыс істеу жағдайындағы балабақшадағы іс-шаралар] /Д. Қ. 

Ешмуханбетова//Өзін-өзі тану KZ = Самопознание KZ. - 2020. - № 8. - 7-8 б. 

Жаздықбаева М.Б. Баланың диалогтық сөйлеуін қалыптастыру: 

[балабақшада] / М. Б. Жаздықбаева, И. Хакимова// Қазақстан мектептеріндегі 

шетел тілдері = Иностранные языки в школах Казахстана. - 2020. - № 5. - 20-

26 б. 

Жашибаева Н.С. "Балаларға арналған дидактикалық ойындардың 

маңызы": [мектепке дейінгі балаларға дидактикалық ойындарды пайдалану] / 

Н. С. Жашибаева// Отбасы және балабақша. - 2020. - № 5. - 16-18 б. 

Журынбаева Г.К. "Балабақша мен отбасының ынтымақтастығына 

қатысты заманауи тәсілдер" /Г. К. Журынбаева//Отбасы және балабақша. - 

2020. - № 5. - 8-9 б. 

Куанышева Г.Х. "Педагогтардың кәсіби құзыреттілігін арттыру 

мақсатында қолданылатын дәстүрден тыс шығармашылық әдістер": 

[балабақша педагогінің оқыту әдісі]/Г. Х. Куанышева//Отбасы және 

балабақша. - 2020. - № 6. - 23-24 б. 

Муслимова С. Мектепке дейінгі ұйымда ата-аналармен жұмысты 

ұйымдастыру / С. Муслимова// Бала тәрбиесі. - 2020. - № 11. - 12-14 б. 

Назирова А.А. "Мектепке дейінгі мекеме мен отбасы 

ынтымақтастығында қолданылатын жаңаша тәсілдер" /А. А. Назирова // 

Отбасы және балабақша. - 2020. - № 5. - 6-7 б. 

Нуралина А.С. Психологиялық диагностика: [мектепке дейінгі тәрбие 

мекемелеріндегі балаларға психологиялық диагностика жүргізу] /А. С. 

Нуралина//Тілашар. Түзету педагогикасы = Логопед. Коррекционная 
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Тәжиева Ж. Балабақша: сан бар, ал сапа қандай?: [Шымкент қалалық 
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Социальная педагогика и самопознание. - 2020. - № 4-5. - 8-10 б. 

 



20 
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Халық педагогикасы. Этнопедагогика. Ұлттық тәрбие 
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2020. - 10 қараша. - 2 б. 

Құттымұратұлы Қ. Ұстаз қандай құрметке де лайық: [Батыс Қазақстан 

облысындағы мектеп, колледж ұстаздары арасында "Үздік педагог" 

конкурсына қатысуы, марапаттарға ие болуы] /Қ. Құттымұратұлы//Egemen 

Qazaqstan. - 2020. - 8 қазан. - 13 б. 

Маханова М.О. Алматы электромеханикалық колледжінің арнайы пән 

оқытушысы Ахметов Елнар "Үздік педагог-2020" байқауының жеңімпазы / 

М. О. Маханова//Оқу - инновациялық технологиялар = Учебно - 

инновационные технологии. - 2020. - № 5. - 4-5 б.Колледж: кәсіби білім беру 

= Колледж: профессиональное обучение. - 2020. - № 9-10. - 4 б. 

Мұқашева А. Шын Хакім - сөзің асыл, баға жетпес (республикалық 

әдеби онлайн байқауы): [ақын А. Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған 

әдеби онлайн байқауы] /А. Мұқашева//Қазақстан мектебі. - 2020. - № 11. - 28-

30 б. 

Нургалиева А.Ж. Мектепте "Рухани жаңғыру" бағдарламасының "Кітап 

- білім бұлағы" жобасын іске асыру: әріптестер тәжірибесі: [мектеп 

кітаханасының жұмысы]/А. Ж. Нургалиева, М. А. Гривко//Білім беру 

ұйымының әдіскері = Методист организации образования. - 2020. - № 11. - 

43-46 б. 

Өтемұрат О. Оқуға құштарлық оятады: [Білім және ғылым министрлігі 

"Оқуға құштар мектеп" жобасын қолға алуы] /О. Өтемұрат//Egemen 

Qazaqstan. - 2020. - 3 қараша. - 7 б. 

Тоқсанбай Қ. Өзін білімге арнаған жандар: [ұстаздардың 

Республикалық Don`t worry be a teacher байқауының онлайн форматта өтуі] / 

Қ. Тоқсанбай// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 8 қазан. - 13 б. 
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Сыныптан тыс оқу 

Балалар әдебиеті мемлекеттік қолдауға зәру: [балалар әдебиетіне 

қатысты ұйымдастырылған дөңгелек үстелде балалар жазушылары балалар 

әдебиеті мәселесін көтеруі, пікірлерін білдіруі/сұхбат жүрг. А. Сейл]// 

Egemen Qazaqstan. - 2020. - 11 қараша. - 1,12-13 б. 

Бүркітбай М. Кітап оқу мәдениеті қалыптасып келеді: [Bolashaq 

қауымдастығы жастарды кітап оқуға баулуы] /М. Бүркітбай//Egemen 

Qazaqstan. - 2020. - 13 қараша. - 10 б. 

Дене тәрбиесі. Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы. Санитарлық - 

гигиеналық тәрбие 

Ерполат Н. Ғұламаның қазіргі ізбасарлары: ["Балдәурен" 

республикалық оқу-сауықтыру орталығының атқарып жатқан істері 

жайында] / Н. Ерполат// Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 27 қазан. - 

18 б. 

Есалы А. Онлайн отырған оқушы індетті қайдан жұқтырады?: 

[коронавирус жұқтырған мектеп оқушылары жайында] / А. Есалы// Egemen 

Qazaqstan. - 2020. - 10 желтоқсан. - 3 б. 

Қайдар Р. Оқушылар офлайн оқи ма?: [қашықтан оқытуда санитарлық 

талаптарды сақтай отырып, кезекші сыныптардың жұмыс жасайтыны 

жайында] / Р. Қайдар// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 29 қазан. - 19 б. 

Сагатбекова М.Б. Дененің саулығы - жаныңның саулығы: [дененің 

саулығы, қалыптасуы, жаттығулар жайлы] / М. Б. Сагатбекова// Қазіргі білім 

мектепте, колледжде, ЖОО-да = Современное образование в школе, 

колледже и ВУЗ-е. - 2020. - № 5. - 9-10 б. 

Салауатты өмір салты. Валеология 

Абиева Р.А. Валеология - денсаулық сақтау туралы ғылым / Р. А. 

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

жизни. - 2020. - № 3-4.5 б. 

Айтбаева Б. Денсаулық сақтау шаралары: [адам ағзасына темекінің, 

ішімдіктің, есірткінің зиянды тұстарын оқушыларға түсіндіру] / Б. Айтбаева 

// Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. Здоровый образ жизни. - 

2020. - № 3-4. - 16 б. 

Даулетбекова А.Б. Бірінші байлық - денсаулық: [денсаулық сақтаудың 

аспектілері: физикалық денсаулық, психикалық және интеллектуалды 

денсаулық, жеке денсаулық, рухани денсаулық, эмоционалды денсаулық, 

әлеуметтік денсаулықтар жайлы] /А. Б. Даулетбекова//Валеология. 

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

13-14 б. 

Еркебаева Г.Е. Салауатты өмір салты - өмірдің мәні / Г. Е. Еркебаева 

// Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. Здоровый образ жизни. - 

2020. - № 3-4. - 8-9 б. 
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Жапарқұлова А. Б. Ауырып ем іздегенше, ауырмай жол ізде: 

[салауатты өмір салтына тәрбиелеу] /А.Б. Жапарқұлова//Валеология. 

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

11-13 б. 

Коронавирус: қаперге алмаған қатерге ұрынар// Өзін-өзі тану = 

Самопознание. - 2020. - № 2-3. - 9-11 б. 

Коронавирус туралы анықталған 80 дерек// Өзін-өзі тану = 

Самопознание . - 2020. - № 2-3. - 13-13 б. 

Қожалымова С. Пандемия кезіндегі АИТВ жұқпасы / С. Қожалымова 

// Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. Здоровый образ жизни. - 

2020. - № 3-4. - 3 б. 

Макенбаева З. Салауаттылық - өмір салты: [оқушыларға денсаулық 

ұғымының құндылығы, адам өмірінің маңызын түсіндіру, салауатты өмір 

салтын ұстануға тәрбиелеу] /З. Макенбаева//Мектептегі сыныптан тыс 

жұмыстар. - 2020. - № 9. - 4-5 б. 

Мирзалиева А.Қ. Салауатты өмір - денсаулықтың кепілі / А. Қ. 

Мирзалиева 

//Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. Здоровый образ жизни. - 

2020. - № 3-4. - 6-7 б. 

Нұртай Қ. Салауатты өмір салтын ұстанудың маңызы: [оқушының 

зерттеу жобасы] /Қ. Нұртай, Ж. Т. Таласбаева//Валеология. Салауатты өмір 

салты = Валеология. Здоровый образ жизни. - 2012. - № 3-4. - 17-20 б. 

Нысанова Ж.Қ. Өмір өлшемі - салауаттық, салауаттық - өмір заңы / Ж. 

Қ. Нысанова//Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. Здоровый 

образ жизни. - 2020. - № 3-4. - 10-11 б. 

Жаман қылықтар және онымен күрес. Кәмелетке толмағандармен 

жұмыс 

Булшекбаева А.И. Жасөспірімдер арасындағы хейзинг пен аутингтің 

пайда болу факторлары және олардың агрессивті мінез-құлықтың 

ерекшеліктері: [хейзинг - жасөспірімдер арасындағы күштінің әлсізге қорлық 

көрсетуі, адамды мазақтау, қорлау, өсек тарату, ақшасын не басқа заттарын 

тартып алу, қоқан-лоқы көрсету, қорқытуы] / А. И. Булшекбаева, А. С. 

Халмахан// Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная 

педагогика и самопознание. - 2020. - № 45-5. - 16-18 б. 

Жұмағұлова Б.П. Он алты жасқа толмаған қыздардың заңсыз түсік 

жасауын құқықтық реттеу: [кәмелетке толмаған қыздар мәселесіне қатысты] / 

Б. П. Жұмағұлова, М. М. Әбіш// М.Х.Дулати атындағы ТарМУ хабаршысы. 

"Табиғатты пайдалану және антропосфера мәселелері = Вестник ТарГУ 

"Природопользование и проблемы антропосферы" . - 2018. - № 3. - 140-144 б. 

Қабылбек Н. Тентекті жендет еткен кім. "Тәрбиесіз берілген білім - 

адамзаттың қас жауы" болса, бұзақы балаға кім жауапты?: [мектеп 

оқушыларының түрлі бұзақылық жасауы жайында]/Н. Қабылбек 

// Qazaqstan dauiri. - 2020. - 15 қазан. - 11 б. 
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Молдағалиева А. Мектептегі буллинг мәселесі: [күш көрсету, сөзбен 

кемсіту, қорқыту, ақща сұрау, қасақана бүлдіру т.с.с.] /А. Молдағалиева// 

Мектептегі психология = Психология в школе. - 2020. - № 11. - 33-35 б. 

Сыныптан, мектептен тыс тәрбие жұмыстары 

Әзімханова Т. Қазақтың ақшасы - теңге: [15 қараша Ұлттық валюта 

күні] / Т. Әзімханова// Бала тәрбиесі. - 2020. - № 11. - 10-11 б. 

Әлханова А. Ұлттық валютамыз - теңге: [15 қараша Ұлттық валюта 

күні] / А. Әлханова// Бала тәрбиесі. - 2020. - № 11. - 8-9 б. 

Әлібекова А. Жаңа жыл!: [Жаңа жыл мерекесіне арналған сценарийі] / 

А. Әлібекова// Бала тәрбиесі. - 2020. - № 12. - 27-30 б. 

Елеусізов Е.М. Тәуелсіздік символы - ұлттық теңге / Е. М. Елеусізов, А. 

А. Жайлау// Қазақстан тарихы. - 2020. - № 11. - 28-31 б. 

Елхондиева Қ. Жаңа жыл - жаңа жыр: [Жаңа жыл мерекесіне арналған 

сценарийі] / Қ. Елхондиева// Бала тәрбиесі. - 2020. - № 12. - 31-34 б. 

Жақсылықова Р. Сыйқырлы Жаңа Жыл! : [Жаңа жыл мерекесіне 

арналған сценарийі]/Р. Жақсылықова// Бала тәрбиесі. - 2020. - № 12. - 23-26 б. 

Төлепберген Б. Төл теңгемізді төрге шығарған азамат: [Қазақстан 

дизайн орталығының бас директоры Х. Ғабжалилов теңгенің авторының бірі 

ғана емес, жарыққа шығаруды ұйымдастырушы] / Б. Төлепберген// Қала& 

дала. - 2020. - 20 қараша. - 12 б. 

Шалманова Б.С. Үйірменің үйретері көп: [сыныптан тыс жүргізілетін 

пәндік үйірме жұмыстар жайында] / Б. С. Шалманова// Ұлағат. - 2020. - № 4-

5. - 69-71 б. 

 

Дарынды балалар 

Асқарова Э.Д. Білімді ұрпақ - ертеңгі тірегіміз: [Түркістан облысы 

адами әлеуетті дамыту басқармасының "Облыстық дарынды балаларды 

анықтау және қолдау" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директорымен 

сұхбат/әңг.С. Бектенғалиева] / Э. Д. Асқарова// Egemen Qazaqstan. - 2020. - № 

10. - 15-18 б. 

Байтерекова М.А. Дарынды балалар - ел болашағы / М. А. Байтерекова 

// Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2020. - № 10-11. - 36-39 б. 

Избасарова Қ.М. Шығармашылықты арттыруға бет алдым: 

[оқушылардың дарындылығы мен қабілеттілігін арттыру, дамыту] / Қ. М. 

Избасарова// Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 10. - 18-20 б. 

Оқушылардың техникалық шығармашылығы 

Тілегенқызы З. Өнертапқыш оқушылар COVID-19-ға қарсы: [Astana IT 

University-де елорда оқушыларының STEM білімін арттыру мақсатында 

олимпиада өткендігі, өнертапқыш оқушылар: Р. Мұстафин, П. Кокошко 

жеңімпаздары жайлы] /З. Тілегенқызы//Qazaqstan dauiri. - 2020. - 3 

желтоқсан. - 3 б. 
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Дарынды балалар 

Құрмашева Н.Қ. Дарынды балалармен жұмыс істеудегі әлеуметтік 

педагогтың интеллектуалды әлеуеті /Н. Қ. Құрмашева//Қазақстан 

мектептеріндегі шетел тілдері = Иностранные языки в школах Казахстана. - 

2020. - № 6. - 14-17 б. 

Өрт сөндіру. Жол ережесі 

Айтжанов Ө. Жол белгілерін білеміз бе? / Ө. Айтжанов// Қазақ тілі мен 

әдебиеті. - 2020. - № 10-11. - 98-105 б. 

Байтөбетова Ж.К. Жол ережесін білейік, аман-есен жүрейік! / Ж. К. 

Байтөбетова// Мектепалды даярлық: мектепте және балабақшада = 

Предшкольная подготовка в школе и детском саду. - 2020. - 3/4. - 16-18 б. 

Кудобаева Е.К. Көліктер мен бағдаршам: [логопед маманының 

балаларға көліктер мен бағдаршам, жол ережесін түсіндіру, көлікте, көшеде 

өзін қалай ұстауды үйрету, тілін жаттықтыру жұмыстарын жүргізуі] /Е. К. 

Кудобаева//Тілашар. Түзету педагогикасы = Логопед. Коррекционная 

педагогика. - 2020. - № 4-5. - 24-25 б. 

Дидактика. Білім беру мен оқыту теориясы 

Кобдикова Ж.У. Мектептегі дидактикалық үдерістің сапасын 

басқарудың теориялық негіздері /Ж. У. Кобдикова, У. А. Динсламова// 

Педагогика және Психология. - 2020. - № 2. - 29-36 б. 

Өзіндік таным курсы 

Байтерекова М. Сабақта қалыптастырушы танымдық кері байланысты 

ұйымдастыру / М. Байтерекова// Қазақстан мектебі. - 2020. - № 10. - 30-33 б. 

Нусубалиева С.Ж. Оқушыны өздігінен іздендіруге бағыттаудағы 

дамыта оқытудың рөлі: [мектеп оқушысының ойлау қабілеті іздену әрекеті 

нәтижесінде дамитындығы, оның жүзеге асуы өзіндік таным нәтижесіне 

байланысты болуы] / С. Ж. Нусубалиева// Оқу - инновациялық технологиялар 

= Учебно - инновационные технологии. - 2020. - № 5. - 11-13 б. 

Хасанова Қ. Балалардың танымдық қабілеттерін дамытуда "Нумикон" 

жиынтығын қолдану: ["Нумикон" - мектеп және мектепке дейінгі жастағы 

балалардың математикалық білімін қалыптастыруға арналған 

мультисенсорлық көрнекті материалдар жиынтығы] /Қ. Хасанова// 

Дефектология. - 2020. - № 8. - 7-8 б. 

Оқыту әдістері (қашықтықтан оқыту, модульдік оқыту) 
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2020. - № 9. - 51-52 б. 
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Ойлау қабілетін дамыту 

Абдыжанова Г.Қ. Оқушылардың ойлау қабілетін дамыту / Г. Қ. 

Абдыжанова// Мұғалім шеберханасы = Мастерская учителя. - 2020. - № 5-6. - 

16-17 б. 

Алтынбекова С.С. Оқушының оқуға деген қызығушылығы мен ойлау 

қабілетін арттыру / С. С. Алтынбекова// Оқу - инновациялық технологиялар = 

Учебно - инновационные технологии. - 2020. - № 5. - 7-8 б. 

Құрманбекова А.А. Оқушылардың клиптік ойлауға дағдыландыру 

жолдары: [клиптік ойлау оқушылардың мотивациясымен де, ойлау танымдық 

процесітерінің физиологиясымен тығыз байланысты болуы] / А. А. 

Құрманбекова// Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 10. - 36-40 б. 

Мукашева З. Оқушылардың ойлау қабілеттерін арттыру /З. Мукашева 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 8 желтоқсан. - 19 б. 

Нуралина А.С. Сын тұрғысынан оқыту дегеніміз не?: [оқу мен жазу 

арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту, оның бағдарламасы 25 

стратегиядан тұратындығы жайында] /А. С. Нуралина//Тілашар. Түзету 

педагогикасы = Логопед. Коррекционная педагогика. - 2020. - № 4-5. - 3-4 б. 

Тестілеу. Бағалау. Білімді тексеру 

Әлімгали Д.Ә. Критериалды бағалаудың маңыздылығы мен тиімділігі / 

Д.Ә. Әлімгали//Шетел тілін оқыту әдістемесі = Методика обучения 

иностранному языку. - 2020. - № 6. - 35-38 б. 

Дәулетов Н. ҰБТ беделі неге түсті?: [2020 жылдың тестілік сынағы 

жайында]/Н. Дәулетов, А. Аманбаев//Egemen Qazaqstan.- 2020. - 2 қазан. - 5 б. 

Омарбекова Ш.О. Оқушының оқу жетістігін бағалауда тест 

тапсырмаларын қолдану / Ш. О. Омарбекова, А. Н. Омарқұлова//Қазақстан 

мектептеріндегі шетел тілдері = Иностранные языки в школах Казахстана. - 

2020. - № 6. - 26-30 б. 

Өтемұрат О. Жиынтық бағалау басталды: [қашықтан оқыту кезіндегі 

жиынтық бағалау жұмыстары жайлы] /О. Өтемұрат//Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 2 қараша. - 22 б. 

Сейткожина Б.К. Блум таксономиясы бойынша БЖБ тапсырмаларын 

дайындау: практикалық ұсынымдар / Б. К. Сейткожина// Білім беру 

ұйымының әдіскері = Методист организации образования. - 2020. - № 12. - 

33-41 б.  
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Таубаева Ш.Т. Қазіргі білім беру жүйесіндегі бағалау /Ш. Т. Таубаева, 

Д. Амангельдықызы//Шетел тілін оқыту әдістемесі = Методика обучения 

иностранному языку. - 2020. - № 6. - 27-29 б. 

Мектептану 

Айдарқызы А. Ұстазға сыйақы төлене ме?: [мектеп мұғалімдеріне бір 

айлық есеп көрсеткіші бойынша сыйақы төленетіндігі жайлы] /А. 

Айдарқызы//Aiqyn. - 2020. - 23 желтоқсан. - 1,5 б. 

Аққайыр Ж. Ұстаздар жұмыла жинайтын "жылу": [мектептердегі 

заңсыз жиналатын қаражат жайында] / Ж. Аққайыр// Aiqyn. - 2020. - 13 

қараша. - 1,5 б. 

Бипажанова А.Б. Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында 

мектепішілік бақылауды ұйымдастыру / А. Б. Бипажанова, Б. Сайфуллақызы 

// Открытая школа. - 2020. - № 8. - 12-14 б. 

Бошкулова Ж.Е. Әдепті мұғалім - әр уақытта оқушылардың құрметті 

адамы / Ж. Е. Бошкулова// Педагог. - 2020. - № 5. - 36-37 б. 

Есаман Х. Білім нысандарының құрылысы неге кешігуде?: [Жамбыл 

облысының мектептерінде жұргізіліп жатқан құрылыс жайында] / Х. Есаман 

// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 5 қазан. - 6 б. 

Қашықтан оқу кезінде МІБ-ті іске асыру: [мектепішілік бақылау 

жұмысының жоспары 2020-2021 оқу жылының 1-ші тоқсанында] 

//Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник 

руководителя образовательного учреждения. - 2020. - № 10. - 16-22 б. 

Оқушылардың қауіпсіздігі маңызды: [мектептерді бейнебақылау 

камераларымен жабдықтау]//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 27 

қазан. - 4 б. 

Тифанциди Н.А. Қазіргі жағдайда мектепішілік бақылауды жоспарлау: 

түрлері, нысандары мен әдістері /Н. А. Тифанциди//Білім беру мекемесі 

басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2020. - № 10. - 29-38 б. 

Шотбайқызы А. Парақор педагог қайдан шығады?: [мектеп 

директорлары, педагогтерді порталмен іріктеу жайында]/А. 

Шотбайқызы//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 24 қараша. - 1,26 б. 

Педагогикалық ұжым. Ұстаз шеберлігі 

Бірманова Қ. Педагогтардың заманауи икемді дағдыларын дамытудағы 

мектеп басшысының тиімді жолдары: [мектеп басшысы педагогтердің икемді 

дағдыларын қалыптастыруы]/Қ. Бірманова//Қазақстан мектебі. - 2020. - № 11. 

- 13-16 б. 

Қаплиева А. Рухани жаңғыру - креативті педагогтың басты бағдары: 

[педагогтердің кәсіби даму шеберлігін жетілдіруі, өздігінен дамуы, 

зерттеудегі ізденісі, бәсекеге қабілеттілікті қанағаттандыруы, рухани 
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жаңғырудағы креативті дамуы жайлы]/А. Қаплиева//Қазақстан мектебі. - 

2020. - № 11. - 3-6 б. 

Құсайын Т. Заң қабылданды, орындалуы қалай?: ["педагог мәртебесі 

туралы" заңның орындалуы, оның жүзеге асырылуы туралы] /Т. Құсайын 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 4 қараша. - 22 б. 

Мендаяхова Қ.М. Педагогтар ұжымындағы құндылықтар жүйесі /Қ. М. 

Мендаяхова//Педагогическая наука и образование. - 2020. - № 5. - 11-13 б. 

Нүсіп А. Мұғалімдер VS кітапханашылар: Аймағамбетов кім жағына 

шығады?: [мұғалімдер мәртебесі, жалақысы, мектеп кітаханашылары, мектеп 

кітапханасының қоры жайында] /А. Нүсіп//Жас Алаш. - 2020. - 1 желтоқсан. - 

1-2 б. 

Темірбек М. "Интернет қашан жақсарады" деп шаршадық: ["Мұғалім 

мәртебесі" қоғамдық бірлестігінің атқарып жатқан жұмыстары жайында 

сұхбаты/әңг. А.Айдарқызы] / М. Темірбек//Aiqyn. - 2020. - 13 қазан. - 5 б. 

Мектептің отбасымен және жұртшылықпен байланысы 

Абуова А. Мектеп пен отбасы ынтымақтастығы /А. Абуова//Бала 

тәрбиесі. - 2020. - № 10. - 29-32 б. 

Аханова Г.Б. Мұғалім және ата-ана арасында тиімді қарым-қатынас 

құру жолдары / Г. Б. Аханова// Қызықты психология. - 2020. - № 10. - 19-21 б. 

"Кішкентай балалардың үлкен мәселелері": [Ақмола облысында онлайн 

форматта ата-аналар жиналысын өткізуі] //Білімді ел = Образованная страна. 

- 2020. - 17 қараша. - 14 б. 

Ұстаздың - көмекшісі, ата-ананың - хабаршысы, оқушының - 

нұсқаушысы: [электрондық күнделік - мектепті, мұғалімді ата-анамен, 

мұғалімді баламен байланыстыратын тиімді құрал жайында/сауалнама жүрг. 

А. Райысқызы]//Almaty aqshamy. - 2020. - 3 қараша. - 6-7 б. 

Жалпы білім беретін мектептерді ұйымдастыру. Басқару. 

Экономика. Статистика 

Аймағамбетов: "Келер жылдан бастап мектептер "цифрлы 

бухгалтерияға" көшеді"// Қала& дала. - 2020. - 13 қараша. - 2 б. 

Әбілда Қ. Өндірісті өңірдегі оң өзгерістер: [ҚР Президенті елордадағы 

Абай атындағы жаңадан салынған мектеп-гимназиясында, пандемия кезінде 

оқу үрдісінің қалай ұйымдастырылып жатқанына қызығушылық танытты, 

кезекші сыныптар штаттық режимде жұмыс істеп жатқандығы, санитарлық 

режимнің күшейтілуі және өнеркәсіп орындарында болуы] /Қ. Әбілда 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 24 қараша. - 1-2 б. 

Балтабекова А. Мектептегі қашықтан оқу: тәжірибе және мүмкіндіктер 

/ А. Балтабекова, С. Матаева//Қазақстан мектебі. - 2020. - № 8. - 20-21 б. 

Ескендір Р. Қашықтан оқыту қалай жүріп жатыр?: [Алматы қаласы 

өңірлік коммуникациялар қызметі орталығында қалалық Білім басқармасы 

басшысының орынбасары Қ.Жұманов БАҚ өкілдеріне арнап қала 
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мектептерінің қашықтан оқытудың қалай өтіп жатқандығы жайында онлайн-

брифинг өткізуі] / Р. Ескендір// Almaty aqshamy. - 2020. - 10 қазан. - 5 б. 

Ескендір Р. Бірқатар мектептер дәстүрлі оқу форматына көшті: [індетке 

байланысты оқушылар мен мұғалімдердің денсаулығы мен қауіпсіздігін 

сақтау мақсатында 2020 жылдың оқу жылы қаланың 205 мемлекеттік 

мектебінде қашықтан оқытуы, кезекші сыныптардың дәстүрлі форматта оқуы 

жайында] / Р. Ескендір// Almaty aqshamy. - 2020. - 17 қараша. - 2 б. 

Жұбанова Д. Білім беруді дамытудың мониторинг жүйесі: [ҚР-сында 

2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы міндеттерінің бірі 

ретінде білім беруді дамытудың мониторинг жүйесін жетілдіру, халықаралық 

талаптарды ескере отырып, ұлттық білім статистикасын құру міндеті 

қарастырылған. Сапа менеджменті жүйесіндегі принциптердің бірі-

мониторинг жайлы] / Д. Жұбанова// Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері 

= Иностранные языки в школах Казахстана. - 2020. - № 5. - 3-7 б. 

Құлабай Н. 88 мың бала қашықтан оқиды: [Қостанай облысы бойынша] 

/ Н. Құлабай//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 2 қазан. - 5 б. 

Бастауыш мектеп 

Атантаева Н.М. Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық 

қабілетін арттыру /Н. М. Атантаева//Вестник образования. - 2020. - № 5. - 13-

15 б. 

Бастауыш сынып оқушыларында ұлттық бірегейлік негіздерін 

қалыптастыру /Н. И. Сабанбаев және т.б.//Вестник АПН Казахстана. - 2020. - 

№ 4. - 5-12 б.  

Көбес Ә.Ж. Бастауыш сыныптарда оқудың жаңа технологияларын 

қолдану / Ә. Ж. Көбес//Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 11. - 16-18 б. 

Уали Ж.Ө. Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық 

қабілеттерін дамыту / Ж. Ө. Уали// Электрондық мектеп = Электронная 

школа. - 2020. - № 4. - 7-8 б. 

Шаповалова С.Н. Мұғалімге бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу 

дағдысын дамытуға көмектесетін жаттығулар / С. Н. Шаповалова// Білім беру 

ұйымының әдіскері = Методист организации образования. - 2020. - № 12. - 

28-32 б. 

Гимназия. Лицей. Арнаулы мектептер 

Аққайыр Ж. Оқушы жүр сенделіп, бос мектеп тұр сәнделіп: [қашықтын 

оқыту кезінде Ақтөбе мектептерінің мәселесі жайында] / Ж. Аққайыр//Aiqyn. 

- 2020. - 30 қазан. - 1,4 б. 

Әбілдәқызы Қ. Қазығұрттағы онлайн оқу оңбай тұр: [Түркістан 

облысы, Қазығұрт ауданындағы мектептерде қосымша сыныптар, кезекші 

сыныптардың қарастырылуы, онлайн сабақтар өтудегі мәселелер жайлы] / Қ. 

Әбілдәқызы//Заң газеті. - 2020. - 25 желтоқсан. - 1-2 б. 
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Әлішева Н. Ер мұғалім: [Б. Атыханұлы атындағы атындағы № 36 

гимназия директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары М. Қасымбаевпен 

сұхбат] / Н. Әлішева//Almaty aqshamy. - 2020. - 3 қазан. - 6 б. 

Байәділ Б. Тілді тұқыртудың тетігі ме?: [қашықтан оқыту кезіндегі 

Көкшетау, Қарағанды қалаларындағы аралас мектептер және қазақ тілі 

мәселесі жайында /Б. Байәділ//Egemen Qazaqstan.- 2020. - 8 желтоқсан. - 1,6 б. 

Бақтиярұлы М. Байқоңырдағы жеті мектепте Қазақстан тарихы, қазақ 

тілі мен әдебиеті оқытылмайды /М. Бақтиярұлы//Qazaq. - 2020. - 17 қараша. - 

8 б. 

Болатаева Р. Бағдары анық білім ордасы: [Нұр-Сұлтан қаласындағы 

Райымбек батыр атындағы № 50 "Қазғарыш" мектеп-лицейі жайлы] /Р. 

Болатаева// Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 13 қазан. - 11 б. 

2021 жылы Алматыда мектептегі оқушы орнының тапшылығы 80%-ға 

қысқарады // Almaty aqshamy. - 2020. - 8 желтоқсан. - 5 б. 

Қуандыққызы Б. Қымбатқа алынған компьютерлер...: [Ақтөбе 

облысының мектептерін компьютермен жабдықтау, қашықтан оқытуға 

байланысты оқушыларды қамтамасыз ету шараларын жүргізуі] / Б. 

Қуандыққызы// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 29 қазан. - 1,7 б. 

Құлабай Н. Қазақ мектептеріне сұраныс артып келеді /Н. Құлабай 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 2 қараша. - 22 б. 

Тәңірбергенова А. Үлгерімі төмен оқушыны қалай үйретуге болады?: 

[ұстаздардың үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс жүргізуі жайында] / А. 

Тәңірбергенова// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 9 қазан. - 16 б. 

Темірханова А. Қашықтан оқытудың білім ордасында 
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Қонысбаева С.И. Шет тілін оқытудың негізгі міндеттері / С. И. 
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Ахметхан Ж. Жаңартылған білім беру жүйесінде жалпы білім беретін 

мектепте "Зар заман" ақындары шығармаларының берілуі туралы: [5-9 
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математикалық сауаттылығын арттыру, оқушының рефлексивті ойлауына 
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Казахстана. - 2020. - № 4. - 33-40 б. 
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40 
 

География 
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Джумагальдиева А.З. География сабағында карта - сызбаларды қолдану 
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3. - 24-27 б. 

 

Дүниетану 

Түрманова М.Ж. Дүниетану сабағын оқытудың әдістемелік 

ерекшеліктері / М. Ж. Түрманова//Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 11. - 
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бойынша қашықтан оқыту жағдайында жобалау қызметін ұйымдастыру / Е. 

Е. Камет// Өзін-өзі тану KZ = Самопознание KZ. - 2020. - № 8. - 25-27 б. 

Қашықтан оқыту жағдайындағы Өзін-өзі тану сабақтарын оқыту 

бойынша ата-аналарға арналған нұсқаулық//Өзін-өзі тану KZ = 

Самопознание KZ. - 2020. - № 7. - 26-36 б. 

Қашықтан оқыту жағдайындағы Өзін-өзі тану сабағын оқу бойынша 

оқушыларға арналған нұсқаулық//Өзін-өзі тану KZ = Самопознание KZ. - 

2020. - № 7. - 37-39 б. 

Ожаева Б.Б. Өзін-өзі тану - адамгершілікке тәрбиелеу пәні /Б. Б. Ожаева 

// Өзін-өзі тану KZ = Самопознание KZ. - 2020. - № 9. - 4-5 б. 

Өтегенова Ж. Оқушылардың адамгершілік - рухани қасиеттерінің 

дамуына өзін-өзі тану пәнінің ықпалы /Ж. Өтегенова//Өзін-өзі тану = 

Самопознание. - 2020. - № 2-3. - 18-19 б. 

Ширинбаева Г.К. Мектепте оқушыларды отбасылық өмірге 

даярлаудың әлеуметтік-педагогикалық жүйесі: [отбасылық өмірге 

дайындаудың "Өзін-өзі тану" сабағының педагогикалық әдіс-тәсілдері] /Г. К. 

Ширинбаева, К. А. Тасполат//Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = 

Социальная педагогика и самопознание. - 2020. - № 4-5. - 6-8 б. 

Ширинбаева Г.К. Қашықтықтан білім беруде "Өзін-өзі тану" пәнінің 

педагогикалық мүмкіндіктері / Г. К. Ширинбаева//Педагогика мәселелері = 

Вопросы педагогики. - 2020. - № 4-5. - 13-17 б. 

Биология 

Алимбатырова А.А. Биологиядан өткізілетін сыныптан тыс 

жүргізілетін жұмыстардың түрлері /А. А. Алимбатырова//Электрондық 

мектеп = Электронная школа. - 2020. - № 4. - 14-15 б. 

Ахметова С. "Биология" пәні бойынша 3-тоқсанға арналған жиынтық 

бағалау тапсырмалары /С. Ахметова//Орта мектеп жаршысы = Вестник 

средней школы. - 2020. - № 2. - 22-25 б. 
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Физика 

Желдыбаева Б.С. Компьютерлік технологияларды орта мектеп 

физикасын оқытуда қолдану / Б. С. Желдыбаева// Математика және физика. - 

2020. - № 5. - 2-3 б. 

Мұсабеков О. Қашықтан оқыту жағдайында физикадан зертханалық 

сабақ өткізу /О. Мұсабеков//Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 10. - 8-9 б. 

Омирбаева С. "ISPRING QUIZ MAKER" бағдарламасын қолдана 

отырып физика пәнінен сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың 

тиімділігі / С. Омирбаева// Математика және физика. - 2020. - № 5. - 3-5 б. 

Сатыбаева Н.Қ. Физика пәнін оқыту жайлы / Н. Қ. Сатыбаева 

// Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 11. - 3-5 б. 

Шүйіншина Ш.М. "Физика" пәні бойынша (10-11 сыныптарда) 

жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламасының ерекшеліктері / Ш. М. 

Шүйіншина, М. Е. Адамова//12 жылдық білім беру = 12 - летнее образование. 

- 2020. - № 2. - 20-27 б. 

Химия 

Аширбаева А.А. Жаңартылған мазмұнға сай химия пәнінен 

практикалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулық құрастыру: [химия 

пәнінен практикалық жұмыстар оқушылардың ізденушілік қабілеттерін 

арттыруға, зерттеу жұмыстарына дағдылануына мүмкіндік беру]/А. А. 

Аширбаева, А. И. Ниязбаева//Вестник АПН Казахстана.- 2020.- № 4.- 75-84 б. 

Досыбекова Г.И. Оқушылардың білімін арттыруда химия пәнінде 

қолданылатын ақпараттық технологиялардың рөлі / Г. И. Досыбекова 

// Колледж: кәсіби білім беру = Колледж: профессиональное обучение. - 2020. 

- № 5-6. - 26-27 б. 

Исмагулова А.Е. Химия пәндерінде жаңа оқыту технологияларын 

пайдалану / А. Е. Исмагулова// Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. 

- 2020. - № 4-5. - 51-53 б. 

Какимова Б.У. Химияны қашықтықтан оқытуда оқушы білімін FORMS 

арқылы қалыптастырушы бағалаудың тиімділігін зерттеу /Б. У. Какимова, А. 

С. Тахметова, А. К. Игенова//Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 12. - 12-

14 б. 

Төлеген Г. Химия пәніндегі PISA тапсырмаларын пайдалану тиімділігі / 

Г. Төлеген// Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 11. - 30-31 б. 

Дінтану 

Белдеубай Д. Дін - ғылым емес: [Қазақстан 90- жылдардың басында 

исламға бет бұруы жайында] / Д. Белдеубай//Түркістан. - 2020. - 26 қараша. - 

1,7 б. 
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Бейнелеу. Мүсіндеу. Сызу 

Найманов Б.Т. Гравюра өнеріне үйрету: [бейнелеу өнерінің графика 

саласындағы гравюра жасау өнерін меңгерту] / Б. Т. Найманов, Б. Е. Оспанов 

// Педагогика және Психология. - 2020. - № 2. - 105-111 б. 

Оразқұлова К.С. Дәстүрлі құндылықтарды модернизациялау негізіндегі 

инновациялық білім мен тәрбие: [көркемөнерден білім берудің дәстүрлі 

құндылықтарды сақтай отырып білім берудің инновациялық дамуы, жеке 

тұлғаның көркем-эстетикалық дамуы мен қалыптасуы] / К. С. Оразқұлова// 

Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2020. - № 4. - 112-

117 б. 

 

Музыка. Әдеп сабағы 

Абдрахманова Н. Қазақтың әдет-ғұрып, тұрмыс-салт, ұлттық өнердің 

бастау көзі: [музыкалық фольклор, сопылық сарындар, әдет-ғұрып әндер] / Н. 

Абдрахманова// Қазақстан мектебі. - 2020. - № 8. - 22-28 б. 

Қарабекова К. Музыка және бейнелеу өнері: [музыкалық шығарманы 

талдау, оның түрлерін, стиль , жанрларын анықтауға үйрету] / К. Қарабекова 

//Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные 

работы. - 2020. - № 7-8. - 18 б. 

Дене тәрбиесі. Спорт 

Бекбергенова Ж.Е. Ақпараттық технологияны дене тәрбиесіне 

енгізудің мәселелері мен ерекшеліктері / Ж. Е. Бекбергенова// М.Х.Дулати 

атындағы ТарМУ хабаршысы. "Табиғатты пайдалану және антропосфера 

мәселелері = Вестник ТарГУ "Природопользование и проблемы 

антропосферы" . - 2018. - № 3. - 194-198 б. 

Бекбергенова Ж.Е. Дене тәрбиесі сабақтарындағы құралдар мен әдістер 

мазмұны / Ж. Е. Бекбергенова// М.Х.Дулати атындағы ТарМУ хабаршысы. 

"Табиғатты пайдалану және антропосфера мәселелері = Вестник ТарГУ 

"Природопользование и проблемы антропосферы" . - 2018. - № 3. -199-203 б. 

Дәурен Ж. Білім беру мекемелеріндегі дене шынықтыру сабақтарында 

ұлттық ойындарды оқыту әдістері / Ж. Дәурен // Педагогика және 

Психология. - 2020. - № 2. - 218-223 б. 

Дрейт Н.А."Дене шынықтыру" пәні бойынша қашықтан оқытудың 

әдістемелік ұсыныстары / Н. А. Дрейт // Открытая школа. - 2020. - № 8. - 21-

26 б. 

Ескендір Р. Мектептің спорт алаңдары неге пайдаланылмайды?: 

[Алматы қаласы мектептерінің аумағында орналасқан спорт алаңдар жайлы] / 

Р. Ескендір// Almaty aqshamy. - 2020. -10 жетоқсан. - 22 б. 

Жұмаділбекова М.Б. Оқушыларға волейбол ойынын үйрету: [дене 

шынықтыру сабағында] / М. Б. Жұмаділбекова// Білім кілті = Ключ знаний. - 

2020. - № 11. - 39-40 б. 



44 
 

Қазақ күресі негізінде күрес түрлерін сабақтарда үйретудің техникалық 

әдістері / А. Советханов // Педагогика және Психология. - 2020. - № 2. - 179-

185 б. 

Құспанова А. Мектептегі дене шынықтыру жұмыстарының 

педагогикалық негіздері / А. Құспанова // Педагогика және Психология. - 

2020. - № 2. - 111-118 б. 

Спорттық жаттықтырудағы педагогикалық үдерістің біліми негіздері / 

К. Алшынбаев және т.б.// Педагогика және Психология.- 2020.- № 1. - 127-

132 б. 

 

Технология. Көркем еңбек 

Аширбаева К.С. "Натюрморт өнері" : [еңбек сабағында] / К. С. 

Аширбаева// Орта мектеп жаршысы = Вестник средней школы. - 2020. - № 3. 

- 32-35 б. 

Балходжаева С.А. Эстетикалық пәндерді оқытудағы ерекшеліктер 

жайында: [көркем еңбек пәнін оқыту, пәнаралық байланыстар] / С. А. 

Балходжаева// Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 12. - 19-21 б. 

Досекенова Э.К. Қазақтың ұлттық қолөнеріндегі ши (ора) тоқудың 

тарихи тағылымы мен заманауи болмысы: [көркем еңбек сабағында] / Э. К. 

Досекенова// Открытая школа. - 2020. - № 9. - 38-41 б. 

Дюсембаева Ж.Н. Жаңа ақпараттық технологияларды көркем еңбек 

сабағында қолданудың тиімділігі / Ж. Н. Дюсембаева// Көркем еңбек = 

Художественный труд. - 2020. - № 9-10. - 2-3 б. 

Саипов А. Болашақ көркем еңбек мұғалімдері және олардың 

шығармашылық белсенділігін дамыту ерекшеліктері / А. Саипов, А. 

Балтабекова// Қазақ тарихы. - 2020. - № 9. - 77-79 б. 

Тойгамбаева Р.А. Дайын суретті матаға көшіру, тықан ізін қолданып 

кесте тігу: [еңбек сабағында қолөнерге үйрету] / Р. А. Тойгамбаева// 

Қазақстан мектебіндегі технология = Технология в казахстанской школе. - 

2020. - № 5. - 4-6 б. 

Шагирбаева А.М. Кілем тоқу материалдары мен құрал-жабдықтары: 

[көркем еңбек сабағы] / А. М. Шагирбаева// Көркем еңбек = Художественный 

труд. - 2020. - № 9-10. - 15-17 б. 

Информатика 

Арынова А.К. Ақпаратты жазу және оқу, сақтау: [мектептегі 

информатика пәнін оқыту] / А. К. Арынова//Білім кілті = Ключ знаний. - 

2020. - № 11. - 34-36 б. 

Бердібек Ұ.А. Ақпараттандыру жағдайында информатика пәнін оқыту / 

Ұ. А. Бердібек/ Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 11. - 9-11 б. 

Кушербаева М.Ж. Компьютерлік графика: [информатика пәнін оқыту] / 

М. Ж. Кушербаева// Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 11. 32-34 б. 

Нургазина Ж.С. Оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын 

қалыптастырудағы информатика пәнінің мүмкіндіктері / Ж. С. Нургазина 
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//Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные 

работы. - 2020. - № 7-8. - 6 б. 

Экономика негіздерін оқыту 

Айтжанбайқызы Г. Бизнес әліппесін ерте оқытсақ, ұтарымыз көп: 

[Білім және ғылым министрі А. Аймағамбетовтің 2019 жылдан бастап 

"Бизнес және кәсіпкерліктің негіздері" пәнін жалпы білім беретін 

мектептердің 10-11 сынып оқушыларына таңдау пәні есебінде оқытуды 

жоспарлағаны жайында] / Г. Айтжанбайқызы// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 13 

қазан. -1,3 б. 

Муканова А.К. Жобалап оқыту технологиясын экономикалық пәндерді 

оқытуда қолдану / А. К. Муканова// Қазақстан кәсіпкері = Профессионал 

Казахстана. - 2020. - № 3. - 69-71 б. 

Әскери дайындық және азаматтық қорғаныс пәнін оқыту әдісі 

Батыршаев Қ.Б. Алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнін 

мектепте оқытудың жайы /Қ. Б. Батыршаев//Алғашқы әскери және 

технологиялық дайындық = Начальная военная и технологическая 

подготовка. - 2020. - № 4-5. - 2-3 б. 

Дастанов А.Е. Оқушыларды Алғашқы әскери дайындық пәніне 

қызығушылығын арттырудың жолдары / А. Е. Дастанов// Алғашқы әскери 

және технологиялық дайындық = Начальная военная и технологическая 

подготовка. - 2020. - № 4-5. - 3-5 б. 

Сарыбаев Ж.К. Жастарға әскери-патриоттық тәрбие берудің маңызы: 

[алғашқы әскери дайындық пәнінде] /Ж. К. Сарыбаев//Колледж: кәсіби білім 

беру = Колледж: профессиональное обучение. - 2020. - № 5-6. - 10 б. 

Дефектология 

Абылқайырова А. Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту және 

тәрбиелеу барысында ойынды қолданудың тиімділігі / А. Абылқайырова 

//Дефектология. - 2020. - № 6-7. 2-5 б. 

Аққайыр Ж. Аутизм: баланың қатарға қосылуға құқығы бар / Ж. 

Аққайыр//Aiqyn. - 2020. - 4 желтоқсан. - 1,4 б. 

Аслан Э.А. Мектепке дейінгі мекемелерде арнайы білімді қажет ететін 

балалардың ата-анасымен жұмыс жасаудың ерекшелігі / Э. А. Аслан, А. Б. 

Мұқашева// Открытая школа. - 2020. - № 9. - 53-55 б. 

Асхатова Ә. Жалпы сөйлеу тілінің дамымауы бар балалармен 

атқарылатын жұмыстар /Ә. Асхатова, М. Ауренова, А. Тенкебаева // 

Дефектология. - 2020. - № 6-7. - 13-18 б. 

Әлімжанов С. Елордада 10 мыңнан аса ерекше білімді қажет ететін бала 

оқиды: [психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация (ПМПК), 
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айналдыру] // Almaty aqshamy. - 2020. - 16 желтоқсан. - 5 б. 

Әбіш М. Оқу-білім өркениетке бастайды: [Ұлттық академиялық 

кітапханада онлайн режимде "Заманауи кітапхананың жаңа келбеті-оқу 

мәдениетін қалыптастырудың жаңа форматы" тақырыбында дөңгелек үстел 

өткізуі] / М. Әбіш// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 9 қараша. - 12 б. 

Байназарова М. Кітап - асыл қазынаң: [Ә. Тәжібаев атындағы облыстық 

әмбебап ғылыми кітапханасының жұмысы жайлы] / М. Байназарова// Aiqyn. - 

2020. - 11 қараша. - 7 б. 

Бектас Г. "Мәдениетке" өзгеріс енді. Жаңа заң көңілден шықты ма?: 

[қаламгерлердің қаламақысы, әншілердің фонограммасыз ән салуы, 

кітапханадағы ақылы қызмет түрлері жайында] / Г. Бектас// Aiqyn. - 2020. - 

11 қараша. - 6 б. 
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Ермағанова М. Рухани мұра: фольклортанушы О. Нұрмағамбетованың 

жеке кітапханасы: [Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің Ғылыми кітапханасына 

фольклортанушы О. Нұрмағамбетованың еңбектерін тарту етуі / М. 

Ермағанова// Кітап патшалығы. kz. - 2020. - № 2. - 48-56 б. 

Жиенбекова Ж. Карантин кезіндегі кітапхана: [Өскемен қаласындағы 

Оралхан Бөкеев атындағы орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің 

төтенше жағдай кезіндегі атқарған жұмыстары жайлы] / Ж. Жиенбекова// 

Кітап патшалығы. kz. - 2020. - № 2. - 8-15 б. 

Имансыдықова Н. Өз-өзімізді дамытуға күш салуымыз керек: 

[қашықтан оқыту кезінде Абай атындағы ҚазҰПУ-нің кітапханасының 

онлайн қызмет көрсетуі] / Н. Имансыдықова// Aqiqat. - 2020. - № 10. - 18-19 б.  

Күмісбек М. Балалар кітапханасының базынасы: [балалар 

кітапханасының қазіргі кездегі жағдайы, балалар әдебиеті, қазақ тіліндегі 

ертегілер жайында] / М. Күмісбек// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 23 қараша. - 

1,13 б. 

Күмісбек М. Ахуалың қалай, ауыл кітапханасы: [Қазақстан бойынша 

ауыл кітапханаларының қазіргі ахуалы жайында] / М. Күмісбек// Egemen 

Qazaqstan. - 2020. - 9 қараша. 1, 10 б. 

Қаба Ә. Балалар әдебиетіне стратегиялық мәселе ретінде көңіл бөлу 

қажет: [тіл саясаты комитеті балаларға арналған кітаптарға қатысты жас 

жазушылармен кездесу өткізуі, мектеп кітапханалары, мәдениет саласындағы 

балалар кітапханасының қорын балалар әдебиетімен толықтыру, балалардың 

кітап оқу мәдениетін қалыптастыру мәселесін көтеруі] / Ә. Қаба// Қазақ 

әдебиеті. - 2020. - 27 қараша. - 10-11 б. 

Қайнарұлы М. 50 жыл бұрын қашықтан оқытуды енгізген: 

[Өскемендегі Пушкин кітапханасында педагогтер әулетінің негізін салушы 

КСРО халық мұғалімі Қ. Нұрғалиевтің туғанына 95 жыл толуына орай еске 

алу кешін онлайн түрде өткізуі] / М. Қайнарұлы// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 

10 қараша. - 2 б. 

Қайратұлы Б. Елбасы кітапханасының виртуалды көрмесі әлем 

мәдениетінің құнды мұрасы "Пазырық кілемі" жәдігерін ұсынды: ["Бір 

жәдігер тарихы" жобасы аясындағы виртуалды көрмені ұйымдастыруы] / Б. 

Қайратұлы// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 13 қазан. - 13 б. 

Қайратұлы Б. Меморандумға қол қойды: [ҚР Президенті кітапханасы 

мен Білім және ғылым министрлігі ынтымақтастық меморандумға қол қоюы, 

меморандум аясында серіктестік зерттеу бағдарламаларын, ғылыми-

практикалық іс-шаралар (семинар, форум, конференция...) ұйымдастыруға, 

ақпарат алмасуға негізделгені жайында] / Б. Қайратұлы// Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 5 қараша. - 3 б. 

Қайратұлы Б. Музейлендірілген кітапхана бөлмесі: [Түркістандағы 

Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде музейлендірілген кітапхана бөлмесінің 

ашылуы] / Б. Қайратұлы// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 14 желтоқсан. - 12 б. 

Қарашүкеева Д.Т. Ұлттық құндылықтар мен оқырмандар арасын 

жалғастырушы - кітапханашылар / Д. Т. Қарашүкеева// Қазақстан 
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мектебіндегі директор = Директор казахстанской школы. - 2020. - № 5. - 10-

14 б. 

Мұңалбаева Ү. Болашағымыз баянды болу үшін ел ертеңіне бейжай 

қарамағанымыз жөн: [мәслихат депутаты М. Шекеновтың "кітапханалар 

жабылсын!" деген мәлімдемесіне орай] / Ү. Мұңалбаева// Жас Алаш. - 2020. - 

8 қазан. - 3 б. 

Нұралиева П. Абай мұрасын насихаттаудағы Ғылыми кітапхананың 

ролі: [Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің Ғылыми 

кітапханасының ақын А. Құнанбайұлының 175 жылдығына орай атқарған 

жұмыстары жайлы] / П. Нұралиева// Кітап патшалығы. kz. - 2020. - № 2. - 19-

28 б. 

Өміртай А. "100 жаңа оқулық". Жоба жалғасын таппай қалуы мүмкін: 

["Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық" жобасымен 

аударылған кітаптар ЖОО-ы, мектеп кітапханаларына тартылуы] / А. 

Өміртай// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 25 қараша. - 1,6 б. 

Сайлаубекқызы А. Кітапханаға кімдер келеді? Жастар не оқиды?: [С. 

Сейфуллин атындағы Алматы облыстық әмбебап кітапханасының Алматы 

аймақтық филиалының меңгерушісімен сұхбат/әңг. Е. Нұрбай] / А. 

Сайлаубекқызы// Ұлан. - 2020. 15 желтоқсан. - 5 б. 

Тобықбаева Г. Шәкәрім атындағы үш тілде оқытатын көпбейінді 

гимназия кітапханасының онлайн режиміндегі жұмысы / Г. Тобықбаева, Д. 

Сақаева//Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. 

Факультативные работы. - 2020. - № 7-8. - 4-5 б. 

Шотбайқызы А. Мектеп кітапханашыларының міндеті неге 

нақтыланбаған?: [мектеп кітапханашысының жалақысы жайлы] / А. 

Шотбайқызы// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 8 қазан. -1,13 б. 

Тіл білімі! Тіл туралы ғылым 

Абитжанова Ж. Ескі қазақ жазба тілінің ерекшелігі / Ж. Абитжанова, 

М. Жақып, Б. Ешметова// Ұлағат. - 2020. - № 6. - 28-35 б. 
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Официальные документы по образованию в Республике Казахстан 

        Республика Казахстан. 

        О республиканском бюджете на 2021-2023 годы: Закон Президента 

Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года № 379-VI ЗРК /Республика 

Казахстан //Казахстанская правда. - 2020. - 3 декабря. - С. 13. 

        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) //Қазақстан Республикасының Президенті мен 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 

2020. - № 35. - Ст. 257. 

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

        О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2020 

года в области науки и техники имени аль-Фараби: Указ Президента 

Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года № 460 /Республика Казахстан. 

Президент (2019-; К.Токаев) //Казахстанская правда. - 2020. - № 232. 4 

декабря. - С. 1-2. 

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

        О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики 

Казахстан от 12 октября 2000 года № 470 "О республиканской комиссии по 

подготовке кадров за рубежом": Указ Президента Республики Казахстан от 

16 июля 2020 года № 372 /Республика Казахстан. Президент (2019-; 

К.Токаев) //Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента 

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

28-29. - Ст. 234. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 16 апреля 2018 года № 199 "Об утверждении государственного 

образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и 

послевузовским образованием, а также техническим и профессиональным, 

послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из 

республиканского бюджета (за исключением организаций образования, 

осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных сил, других 

войск и воинских формирований, а также специальных государственных 

органов), на 2018-2019, 2019-2020,2020-2021 учебные года": Постановление 

от 23 июля 2020 года № 470 /Республика Казахстан. Правительство 

//Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики 
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Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2020. - № 26-27. - Ст. 

226. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда 

гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет 

средств государственного бюджета, работников казенных предприятий": 

Постановление от 23 июля 2020 года № 471 /Республика Казахстан. 

Правительство //Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента 

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

26-27. - Ст. 227. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 14 февраля 2017 года № 66 "Об утверждении Положения об 

особом статусе организаций высшего и (или) послевузовского образования": 

Постановление от 29 июля 2020 года № 477 /Республика Казахстан. 

Правительство //Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента 

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

26-27. - Ст. 229. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 "Об утверждении Правил 

назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в 

организациях образования": Постановление от 5 августа 2020 года № 498 

/Республика Казахстан. Правительство //Қазақстан Республикасының 

Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = 

Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. - 2020. - № 30-31-32. - Ст. 239. 

        Республика Казахстан. Министерство образования и науки. 

        Внесены изменения в Типовые правила проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для 

организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего 

образования: Приказ от 28 августа 2020 года № 373 / Республика Казахстан. 

Министерство образования и науки //Білім беру мекемесі басшыларының 

анықтамалығы = Справочник руководителя образовательного учреждения. - 

2020. - № 11. - С. 87-89. 

        Республика Казахстан. Министерство образования и науки. 

        О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности министра 

образования и науки Республики Казахстан от 12 августа 2016 года № 499 

"Об утверждении Типовых учебных программ дошкольного воспитания и 

обучения": Приказ от 24 августа 2020 года № 412 /Республика Казахстан. 
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Министерство образования и науки //Білім беру ұйымының әдіскері = 

Методист организации образования. - 2020. - № 11. - С. 96. 

        Республика Казахстан. Министерство образования и науки. 

        Внесены изменения в Типовые правила проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для 

организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего 

образования: Приказ от 21 октября 2020 года № 453 /Республика Казахстан. 

Министерство образования и науки //Білім беру мекемесі басшыларының 

анықтамалығы = Справочник руководителя образовательного учреждения. - 

2020. - № 12. - С. 95-96. 

 

        Андреев В.   Касым-Жомарт Токаев: "Благотворительные и 

волонтерские организации должны получить реальный юридический статус": 

[Глава государства принял участие в онлайн-встрече с представителями 

благотворительных, волонтерских организаций и бизнес-сектора] /В. 

Андреев //Вечерний Алматы. - 2020. - 1 октября. - С. 1-2. 

         Магер Ю.   Реформы, нацеленные на результат: [Президент Касым-

Жомарт Токаев принял участие в четвертом заседании Национального совета 

общественного доверия. Президент Казахстана отдельно остановился на 

вопросах системы образования. Результаты авторитетных международных 

исследований показывают, что у наших школьников не на должном уровне 

развиты навыки читательской грамотности. Поэтому привитие высокой 

культуры чтения, развитие читательской грамотности должно стать одним из 

приоритетных направлений образовательного процесса в казахстанских 

школах. Интерес к чтению, познанию окружающего мира через книги 

должен формироваться у детей со школьной скамьи, а библиотеки должны 

быть местом сосредоточения такого интереса, проводником в увлекательный 

мир книг] /Ю. Магер //Казахстанская правда. - 2020. - 23 октября. - С. 1-3. 

        Муканова А.   В основе - человеческий капитал: [развитие 

человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа - важнейшие 

задачи сегодняшнего экономического курса (Послание -2020. Доступное и 

качественное образование)] /А. Муканова //Казахстанская правда. - 2020. - 28 

сентября. - С. 4. 
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участие в церемонии открытия памятника Абаю] /Л. Сыздыкова 

//Казахстанская правда. - 2020. - 16 октября. - С. 1-2. 

        Шарипханова А.   Заветы Абая - со школьной скамьи: [о приобщении 

детей к наследию великого мыслителя со школьного возраста. Сейчас 

учащиеся изучают предмет "Абайтану", начиная с пятого класса. 
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Государством выпущены учебники "Абайтану" для школьников 5-11 

классов] /А. Шарипханова //Литер. - 2020. - 23 октября. - С. 7. 

 

1150-летие Аль-Фараби 
        Дербисали А.   Музыкальное наследие великого отрарца: [о том, что 

музыкальное наследие сына Отрара исследовано недостаточно. Статья 

Абсаттара хаджи Дербисали, академика НАН РК, доктора филологических 

наук, профессора] /А. Дербисали //Казахстанская правда. - 2020. - 21 декабря. 

- С. 7. 

        Жарикбаев К.Б.   Естественнонаучные основы психологии аль-Фараби 

/К.Б. Жарикбаев, А.К. Жарикбаева //Мектептегі психология = Психология в 

школе. - 2020. - № 10. - С.9-11. 

        Золотарева Л.Р.   Наследие Аль-Фараби в искусствоведческо-

культурологическом и педагогическом осмыслении /Л.Р. Золотарева, Я.А. 

Золотарева //Педагогика және психология = Педагогика и психология. - 2020. 

- № 1. - С. 196-204. 

        Каштелюк Ю.   Мудрость на все времена: [на протяжении веков труды 

аль-Фараби остаются ценным источником знаний] /Ю. Каштелюк //Вечерний 

Алматы. - 2020. - 31 октября. - С. 4. 

        Клышева М.   Пути счастья по Аль-Фараби: [статья посвящена теме 

счастья в трактатах Аль-Фараби] /М. Клышева //История Казахстана: 

преподавание в школе. - 2020. - № 10. - С.9-10. 

        Мейрбаев Б.   "Учение великого аль-Фараби востребовано в мировом 

масштабе": [о первых итогах юбилейного года, значимости трудов аль-

Фараби для современного человечества газете "Литер" рассказал директор 

Международного центра аль-Фараби, кандидат философских наук Бекжан 

Мейрбаев] /беседовал Нургали Абильдаев /Б. Мейрбаев //Литер. - 2020. - 7 

ноября. - С. 4. 

        Муканова А.   Великий мыслитель мировой цивилизации: 

[Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев 

принял участие в международном форуме "Созвучие цивилизаций на 

Шелковом пути", посвященном 1150-летию со дня рождения Абу Насра аль-

Фараби] / А. Муканова //Казахстанская правда. - 2020. - 20 октября. - С. 2. 

        Сыздыков А.   В честь Года аль-Фараби: [в Международном центре аль-

Фараби при КазНУ им. аль-Фараби состоялось открытие бюста известного 

ученого и фарабиеведа Акжана Жаксыбекулы Машанова, известного в мире 

как аль-Машани. Госсекретарь отметил особый вклад основоположника 

казахстанской школы фарабиеведения, который доказал миру, что Второй 

учитель человечества аль-Фараби родился на территории Казахстана в 

Отраре - крупнейшем центре древней культуры Казахстана и Средней Азии, 

носившем когда-то название Фараби] /А. Сыздыков //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - № 39. 20 қазан. - С. 1. 

        Тулеубаева С.   Мост между Востоком и Западом: [в честь юбилея 

великого мыслителя и ученого Абу Наср аль-Фараби во всех уголках страны 
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обсуждается его вклад в развитие науки и культуры Старого Света. Особенно 

часто о его заслугах говорят в стенах КазНУ имени аль-Фараби. Профессора 

и студенты провели онлайн-лекцию с представителями иностранных вузов] 

/С. Тулеубаева //Литер. - 2020. - 6 ноября. - С. 8. 

          

Организация образования в мире 
        Беляева Н.   Добровольчество (волонтерство) в библиотеке: 

содержательно-организационный аспект: [в России] /Н. Беляева //Кітап 

патшалығы.qz. - 2020. - № 2. - С. 68-73. 

        Губайдуллина Г.Н.   Формы семейного устройства детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации (опыт Грузии) /Г.Н. Губайдуллина, 

Н.Тцетхаладзе //Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана. - 2020. 

- № 4. - С. 146-149. 

       Иванилова А.   Без статуса студента: [в некоторых странах 

предусмотрено обучение в качестве "вольных слушателей". Они могут 

посещать лекции в высших учебных заведениях, но при этом официально не 

являются студентами. Это хорошая возможность получить образование тем, 

кто по каким-то причинам не был зачислен на очную или заочную форму 

обучения, а также тем, кому знания важнее диплома. Однако в Казахстане 

такая форма обучения не распространена, хотя мировой опыт доказал ее 

эффективность] /А. Иванилова //Новое поколение. - 2020. - № 136. 4 декабря. 

- С. 2. 

       Интересные факты об образовании в разных странах //Орта мектеп 

жаршысы = Вестник средней школы. - 2020. - № 2. - С. 33. 

        Исторический анализ становления и развития социальной педагогики 

как науки в Германии /Г.С. Смаилова и [др.] //Вестник Академии 

Педагогических Наук Казахстана. - 2020. - № 4. - С. 151-154. 

        Калиева Г.И.   Игра - высшая форма исследования: [дидактический 

материал, разработанный известным педагогом, доктором педагогических 

наук, профессором кафедры педагогики Московского института открытого 

образования Надеждой Егоровной Щурковой] /Г.И. Калиева //Өзін-өзі тану 

kz = Самопознание. - 2020. - № 7. - С. 84-85. 

        Конысбаева А.Б.   Особенности современного дошкольного 

образования в Южной Корее: опыт изучения /А.Б. Конысбаева, Г.М. 

Мышбаева, Шин Намин //Педагогика және психология = Педагогика и 

психология. - 2020. - № 1. - С. 164-169. 

        Образование в Японии: интересные факты //Орта мектеп жаршысы = 

Вестник средней школы. - 2020. - № 2. - С. 33-34. 

        Халиков А.А.   Развитие педагогического мастерства будущих учителей 

вузов: [Республика Узбекистан] /А.А. Халиков //Шетел тілін оқыту 

әдістемесі = Методика обучения иностранному языку. - 2020. - № 5. - С. 26-

36. 
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Международное сотрудничество в области образования 

        Булешев К.   Книга - лучший подарок: [в Международный день 

школьных библиотек Российский центр науки и культуры в Нур-Султане 

передал в дар Центральной детско-юношеской библиотеке столицы 

Казахстана новые комплекты детских книг] /К. Булешев //Комсомольская 

правда Казахстан. - 2020. - 30 октября. - С. 5. 

        Булешев К.   Образование - объединяет!: [представительство 

Россотрудничества в Казахстане организовало online-встречу выпускников 

российских вузов. По традиции, желанными гостями события, прошедшего 

на этот раз в режиме онлайн, стали будущие абитуриенты - казахстанские 

старшеклассники, планирующие получать высшее образование в России] / К. 

Булешев //Комсомольская правда Казахстан. - 2020. - 13 ноября. - С.5. 

        Сартаев О.   Ключевые навыки для новой экономики: [в 2019 году на 

мировом чемпионате профессионального мастерства, проходившем в городе 

Казани (Россия), в котором приняли участие 80 стран, команда колледжей 

Республики Казахстан заняла 14-е место. Неплохой результат для 

государства, присоединившегося к движению WorldSkills International всего 

лишь пять лет назад] /О. Сартаев //Казахстанская правда. - 2020. - № 234. 8 

декабря. - С. 5. 

        Сыздыков А.   Мы в Болонском процессе: достижения за 10 лет: 

[высшее образование. Центр Болонского процесса и академической 

мобильности МОН РК и Национальное бюро "Эразмус+" провели 

международный онлайн-форум "Глобальное в региональном: Казахстан в 

Болонском процессе и проектах ЕС"] /А. Сыздыков //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - № 40. 27 қазан. - С. 3. 

        Тулеубаева С.   Казахское слово на белорусской земле: [в Минской 

средней школе № 143 им. М.Ауэзова открылся кабинет изучения казахского 

языка, литературы и истории им. аль-Фараби] /С. Тулеубаева //Литер. - 2020. 

- 21 ноября. - С. 8. 

        Шулембаева Р.   В честь мыслителя человечества: [в США открывается 

казахстанский центр "Аль-Фараби"] /Р. Шулембаева //Казахстанская правда. - 

2020. - 24 ноября. - С. 11. 

 

Организация и управление образованием в Казахстане. 

 Качество образования 
        Алиакпарова С.   Какие учителя нужны школе?: [какие кадры должны 

готовить педагогические вузы страны, и каких знаний сегодня не хватает 

учителям? Как вдохновлять и мотивировать школьных педагогов? Ответ на 

эти вопросы попыталась найти команда отраслевых менеджеров по 

управлению изменениями в образовании] /С. Алиакпарова //Казахстанская 

правда. - 2020. - 3 ноября. - С. 1,8. 

        Алиакпарова С.   Новые реалии: как жить с COVID-19: [пандемия 

поставила школы перед необходимостью внедрения гибридного образования, 
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однако и оно не в состоянии заменить детям традиционное офлайн-обучение] 

/С. Алиакпарова //Казахстанская правда. - 2020. - 18 ноября. - С. 7. 

       Бескорсая Е.   Недолго музыка играла...: [в городах Прииртышья из-за 

усиления карантинного режима все школьники переведены на 

дистанционное обучение] /Е. Бескорсая //Казахстанская правда. - 2020. - № 

235. 9 декабря. - С. 8. 

        Вержбицкая Н.   Учеба в безопасном формате: [об организации 

учебного процесса в новом учебном году рассказал замруководителя 

Управления образования Алматы Кайрат Жуманов] /Н. Вержбицкая 

//Вечерний Алматы. - 2020. - 10 октября. - С. 3. 

        Власова А.   Оценки в режиме онлайн: [в МОН РК подвели итоги 

первой четверти и рассказали о том, как будут дальше учиться казахстанские 

школьники] /А. Власова //Казахстанская правда. - 2020. - 18 ноября. - С. 2. 

        Вологодская Г.   Про зарплаты и доплаты: [в Восточном Казахстане 

руководители частных образовательных учреждений заявили об 

искусственно созданных неравных условиях. О том, что учителям, которые 

ведут уроки в дежурных классах начальной школы, не доплачивают] /Г. 

Вологодская //Казахстанская правда. - 2020. - 11 ноября. - С. 11. 

        Жолдасбаева С.А.   Как управлять изменениями в организации? /С.А. 

Жолдасбаева //Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = 

Справочник руководителя образовательного учреждения. - 2020. - № 11. - С. 

68-73. 

        Инвестиционный потенциал сферы образования укрепляется 

//Казахстанская правда. - 2020. - № 232. 4 декабря. - С. 6. 

        Качественное образование - будущее нации: [интервью с ректором 

Казахского национального педагогического университета им. Абая Такиром 

Балыкбаевым] /беседовал Бахтияр Тохтахунов //Юридическая газета. - 2020. - 

29 сентября. - С. 1,3. 

        Макышева А.   Траектория обучения: [образование всегда было 

предметом обсуждения в обществе. Оно и понятно: этот вопрос касается 

большинства казахстанцев, и проблемы качества образования особенно 

обострились с началом пандемии: статус педагога; обучение на протяжении 

всей жизни; концепция непрерывного образования; неформальное 

образование; почему государство будет поддерживать "обычные" школы?; 

проблемы дистанционки] /А. Макышева //Казахстанская правда. - 2020. - 29 

сентября. - С. 4. 

        Путь перемен: Достойную жизнь каждому!: [выступление Президента 

Казахстана Касым-Жомарта Токаева на внеочередном XX Съезде партии 

"Нур Отан". "Для того, чтобы наша страна была конкурентоспособной, мы 

должны уделять большое внимание развитию сферы образования и 

культуры, поддержке молодежи"] //Литер. - 2020. - 26 ноября. - С. 2. 

        Развитие индустриальное и социальное: [Президент Касым-Жомарт 

Токаев побывал с рабочей поездкой в Карагандинской области. По прибытии 

в Караганду Касым-Жомарт Токаев осмотрел построенную здесь новую 
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школу-гимназию на 1 200 мест. В это учебное заведение были переведены 

900 учащихся из близлежащих школ с казахским языком обучения, что стало 

важным шагом на пути к ликвидации трехсменного обучения] 

//Казахстанская правда. - 2020. - 24 ноября. - С. 1-2. 

        Сариева К.Н.   Ноосферная модель содержания образования средней 

школы: [предлагаемая целостная модель структуры содержания образования 

включает четыре области учебно-образовательной деятельности: научную, 

культурную, политическую и экономическую и приводит к необходимости 

разработки четырех интегрированных профильных курсов: 

естественнонаучного, художественно-гуманитарного, общественно-

политического, социально-экономического] /К.Н. Сариева //Әдіскер = 

Методист. - 2020. - № 3. - С. 4-8. 

        Тё М.   Работа над качеством: [в регионе (Жамбылская область), 

несмотря на действующий карантин, стараются создать благоприятные 

условия для получения образования] /М. Тё //Казахстанская правда. - 2020. - 

№ 231. 3 декабря. - С. 10. 

        Тусупбекова Л.   Педагогическая поэма: [Мажилис на пленарном 

заседании под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина в 

первом чтении одобрил депутатский законопроект по вопросам образования. 

Важные новеллы - время прохождения практики в системе дуального 

образования будет засчитываться в трудовой стаж. Срок отработки будет 

пропорционален продолжительности обучения выпускника вуза на 

государственном образовательном гранте. Поправки окажут также 

позитивное влияние на популяризацию профессии педагога] /Л. Тусупбекова 

//Казахстанская правда. - 2020. - 1 октября. - С.2. 

  

Непрерывное образование 
        Дощанова А.   Преемственность поколений ученых Костанайской 

области: [истоки и современность: через призму времени] /А. Дощанова 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 36. 29 қыркүйек. - С. 16-17. 

        Мурзалинова А.   Непрерывное образование для каждого из нас: [одно 

из поручений правительству, обозначенных Президентом в Послании народу 

Казахстана, - разработка Концепции непрерывного образования] /А. 

Мурзалинова //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 36. 29 қыркүйек. 

- С. 24. 

        Назарбекова С.   Основные проблемы преемственности школьного и 

вузовского образования в Казахстане /С. Назарбекова //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - № 38. - 13 қазан. - С. 12. 

        Сыздыкбаева А.Д.   Вопросы формирования готовности будущего 

педагога к обеспечению преемственности дошкольного и начального 

математического образования /А.Д. Сыздыкбаева, А.Т. Искакова, Р.К. 

Бекмагамбетова //Педагогика және психология = Педагогика и психология. - 

2020. - № 1. - С. 12-21. 
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Дополнительное образование 

        Ермакова Е.   Стандартизировать творчество: [организации 

дополнительного образования в нынешних условиях могут стать школами 

развития надпрофессиональных навыков детей, однако сама система их 

работы нуждается в корректировке] /Е. Ермакова //Казахстанская правда. - 

2020. - 6 октября. - С. 9. 

        Жылангозова Ж.Е.   Как в организации дополнительного образования 

работать по новым правилам СанПин: [санитарно-эпидемиологические 

требования к объектам образования] /Ж.Е. Жылангозова //Білім беру 

мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2020. - № 10. - С. 84-91. 

        Икамбаева А.   Интересная жизнь школьников: [в Петропавловске 

кружки и секции сегодня работают в штатном режиме, с соблюдением 

санитарных норм. Пандемия поставила педагогов дополнительного 

образования в сложные условия, и на ее пике им пришлось искать новые 

формы работы] /А. Икамбаева //Казахстанская правда. - 2020. - 30 октября. - 

С. 8. 

 

Дошкольное воспитание и образование 
        Абильдаев Н.   Разработают модель дошкольного воспитания: [сегодня 

само время требует повышения качества обучения и воспитания на 

дошкольном уровне. О том, какие цели стоят сегодня в этой сфере и что 

предпринимается для их достижения, газете "Литер" рассказала кандидат 

педагогических наук, член рабочей группы по разработке модели 

дошкольного воспитания и обучения Шарапат Султангазиева] /Н. Абильдаев 

//Литер. - 2020. - 3 ноября. - С. 4. 

        Байметова А.А.   Использование лэпбука как нового средства обучения 

и воспитания: [в дошкольном мини-центре "Дубовская ОШ" (с.Дубовка, 

Абайский район, Карагандинская область)] /А.А. Байметова, А.Ж. 

Жолдыбаева //Білім кілті - Ключ знаний. - 2020. - № 11. - С. 24-25. 

        Виртуальный архив: систематизируйте материалы, чтобы 

демонстрировать опыт работы педагогов на дистанционке: [детского сада] 

//Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации образования. - 

2020. - № 11. - С. 54-59. 

        Как организовать творческую группу по дистанционному 

взаимодействию с родителями. Положение и план: [дистанционное 

взаимодействие педагогов дошкольного образования с родителями] //Білім 

беру ұйымының әдіскері = Методист организации образования. - 2020. - № 

10. - С. 68-77. 

        Кожагулов А.Т.   Арт-практики в дошкольной педагогике: мировые 

тренды и казахстанские реалии /А.Т. Кожагулов, А.А. Алимбекова 

//Педагогика және психология = Педагогика и психология. - 2020. - № 1. - С. 

38-42. 
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        Кожахметова Р.   Профессиональное развитие педагога в условиях 

модернизации дошкольного образования /Р. Кожахметова, К.Бургегулова 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 43. 17 қараша. - С. 15 . 

        Наурзбаева З.   Организация экологического пространства: 

[дошкольное образование. В коммунальном государственном казенном 

предприятии № 4 "Березка" Отдела образования акимата города Экибастуза" 

с сентября 2018 года работает экспериментальная площадка "Формирование 

экологической культуры дошкольников посредством использования 

технологии проблемного обучения"] /З. Наурзбаева //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - № 44. 24 қараша. - С. 20. 

        Подобинская Л.В.   Методы и формы организации образовательной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста в условиях 

дистанционного обучения: [онлайн-занятия и консультации, образовательные 

ситуации, презентации, виртуальные экскурсии, опыты, исследования, 

проекты, подвижные игры и др.] /Л.В. Подобинская //Открытая школа. - 

2020. - № 9. - С. 31-33. 

        Портнягина Н.   Как выжить частным детсадам?: [частные дошкольные 

организации оказались на грани закрытия (Западно-Казахстанская область)] 

/Н. Портнягина //Казахстанская правда. - 2020. - 27 октября. - С. 1,5. 

        Стрельцова М.В.   Волшебная страна толерантности: [предшкольная 

подготовка] /М.В. Стрельцова //Мектепалды даярлық мектепте және 

балабақшада = Предшкольная подготовка в школе и детском саду. - 2020. - № 

3-4. - С. 26-30. 

        Таипова М.К.   Самопознание и саморазвитие ребенка через творчество 

как универсальный способ познания мира: [детей дошкольного возраста] 

/М.К. Таипова //Өзін-өзі тану kz = Самопознание. - 2020. - № 7. - С. 20-25 . 

        Тайтелиева Л.Р.   Развитие инновационной деятельности педагогов 

дошкольных организаций /Л.Р. Тайтелиева //Педагогика және психология. - 

2020. - № 2. - С.70-73. 

        Тлеубаева С.Ж.   Формирование патриотического воспитания 

дошкольников посредством совместной проектной деятельности /С.Ж. 

Тлеубаева, Н.М. Ерембетова //Отбасы және балабақша = Семья и детский 

сад. - 2020. - № 5. - С. 59-60 . 

        Трегубская Е.В.   В поисках волшебного сундука: [занятие в детском 

саду] /Е.В. Трегубская //Отбасы және балабақша = Семья и детский сад. - 

2020. - № 5. - С. 61-62. 

       Три ошибки на взаимопосещениях в детском саду, которые следует 

избегать педагогам: [взаимопосещения - одна из форм методической работы] 

//Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации образования. - 

2020. - № 11. - С. 60-65. 

        Умерзакова О.   Детсад для "особенных" малышей: [в 

Актау(Мангистауская область). Инклюзивное образование] /О. Умерзакова 

//Литер. - 2020. - 3 октября. - С. 6. 
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       Холодова Т.Н.   Бабушек и дедушек с праздником поздравим: [урок в 

детском саду] /Т.Н. Холодова //Отбасы және балабақша = Семья и детский 

сад. - 2020. - № 5. - С. 63-64. 

  

Общеобразовательная школа. Педагогика школы 

        Дистанционное образование - вызов времени или новые 

возможности?: [введение обучения в дистант-формате поставило перед 

школами Казахстана, и в частности перед коллективом школы-лицея № 16 

города Павлодара во главе с директором Т.А. Мигуновой, вопросы, ответы на 

которые нужно было дать незамедлительно. Мы справились, более того, 

открылись новые горизонты развития] //Білімді ел = Образованная страна. - 

2020. - № 46. 8 желтоқсан. - С. 20. 

        Доброта Л.   Школа в новом микрорайоне: [в Шымкенте состоялось 

торжественное открытие нового учебного заведения] /Л. Доброта 

//Казахстанская правда. - 2020. - № 232. 4 декабря. - С.12. 

        Иванилова А.   На второй год: [до начало второй четверти остаются 

считаные дни, но родители, учителя и дети до сих пор точно не знают, в 

каком формате школы продолжат свою работу. Неопределенность рождает 

различные слухи] /А. Иванилова //Новое поколение. - 2020. - 13 ноября. -С. 1. 

 

Теория и методика воспитания 
        Киселева И.Б.   Роль колледжа в воспитании личности /И.Б. Киселева 

//Колледж кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. - 2020. - № 7-8. - 

С. 1719. 

        Марткова Г.В.   Содержание воспитательного процесса /Г.В. Марткова 

//Қазақстан орта мектебі = Средняя школа Казахстана. - 2020. - № 7-8. - С.6-8. 

        Шлымова С.М.   Ведите детей от успеха к успеху, от радости к радости: 

[из опыта воспитательной работы со студентами Колледжа Международной 

Академии Бизнеса] /С.М. Шлымова //Техникалық және кәсіптік білім = 

Техническое и профессиональное образование . - 2020. - № 1. - С. 8-10. 

 

Этнопедагогика 
        Алибекова А.К.   Тире между частями бессоюзного сложного 

предложения: [моделирование урока в 9 классе с использованием текста 

этнокультурного содержания] /А.К. Алибекова //Уроки русского языка и 

литературы в школе. - 2020. - № 5. - С. 40-41. 

        Муканова Г.   Уроки мудрости: [көрімдік и байғазы - схожие казахские 

обычаи, в которых заключен глубокий смысл] /Г. Муканова //Казахстанская 

правда. - 2020. - 30 октября. - С. 10. 

        Мулдашева С.О.   Пути формирования и развития этнокультурной 

компетенции учащихся на уроках русского языка: [научный проект на 

примере урока в 8 классе на тему "Способы подчинительной связи в 

словосочетании"] /С.О. Мулдашева, Р.А. Жанабаева //Уроки русского языка и 

литературы в школе. - 2020. - № 5. - С. 36-38. 
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        Переверзенцева Р.П.   Моделирование урока с использованием текста 

этнокультурного содержания на примере занятия по теме "Однородные 

члены предложения" в 8 классе /Р.П. Переверзенцева //Уроки русского языка 

и литературы в школе. - 2020. - № 5. - С. 38-39. 

        Тохтабаева Ш.   Честь дороже жизни: [этические нормы и свод правил 

поведения в старинном казахском обществе всегда были основаны на 

справедливости, ценностях нравственной культуры и высокой морали] 

/Ш.Тохтабаева //Казахстанская правда. - 2020. - 30 октября. - С. 1,10. 

 

Воспитание коллектива школьников 
        Жиренчина Г.А.   Самоуправление студентов как фактор организации 

воспитательной работы в колледже /Г.А. Жиренчина //Техникалық және 

кәсіптік білім = Техническое и профессиональное образование . - 2020. - № 1. 

- С. 15-17. 

  

Одаренные дети 
        Калымов А.   За концепцию Zero Waste: [учащиеся Назарбаев 

Интеллектуальной школы Талдыкоргана сконструировали робота для сборки 

еловых и сосновых шишек, а также разработали ряд других научных 

проектов, направленных на защиту окружающей среды] /А. Калымов 

//Казахстанская правда. - 2020. - № 234. 8 декабря. - С. 5. 

        Смолин А.   Чтобы помочь людям: [учащиеся Назарбаев 

Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Актау 

Галаммадин Аскар и Сагынбек Талгатулы запатентовали изобретение 

автоматизированной трости для слабовидящих] /А. Смолин //Казахстанская 

правда. - 2020. - № 232. 4 декабря. - С. 13. 

        Ташенов Ч.   "Твой стиль", "Арман" и другие: [в своем Послании 

"Казахстан в новой реальности: время действий" Глава государства Касым-

Жомарт Токаев отметил, что "...государственная поддержка только 

одаренных школьников может усилить дистанцию между детьми. Это 

недопустимо". О государственной поддержке учащимся средней школы-

лицея № 2 г.Кокшетау. Школьное научное общество "Арман"] /Ч. Ташенов 

//Казахстанская правда. - 2020. - 5 октября. - С. 11. 

  

Трудные дети. Подросток 
        Байшагирова С.А.   Диагностика и профилактика предсуицидального 

синдрома у студентов колледжа /С.А. Байшагирова //Техникалық және 

кәсіптік білім = Техническое и профессиональное образование . - 2020. - № 1. 

- С. 40-42. 

        Кулен Ф.   Профилактика буллинга в подростковой среде: [защита детей 

от кибербуллинга] /Ф. Кулен //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 

42. 10 қараша. - С. 18. 
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        Можаева О.И.   Кибербуллинг как фактор риска в образовательной 

среде /О.И. Можаева, Ж.Ш. Аманова, Д.Х. Уалкенова //Открытая школа. - 

2020. - № 9. - С. 45-47 . 

        Молоткова Е.В.   Жизнестойкость: [профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних] /Е.В. Молоткова //Колледж кәсіби білім 

беру = Профессиональное обучение. - 2020. - № 7-8. - С. 30-31. 

        Правильные решения: [как в Алматы помогают трудным подросткам 

подготовиться к самостоятельной жизни] //Вечерний Алматы. - 2020. - 24 

ноября. - С. 8. 

        Сураншиева М.К.   Профилактика и коррекция девиантного поведения 

подростков как социально-педагогическая проблема /М.К. Сураншиева, А.И. 

Булшекбаева //Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная 

педагогика и самопознание. - 2020. - № 4-5. - С. 39-40. 

        Сыздыков А.   Кибербуллинг: как оградить детей от виртуального 

насилия? /А. Сыздыков //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 39. 20 

қазан. - С. 4. 

        Тайланова А.   Работа с детьми с девиантным поведением в период 

дистанционного обучения /А. Тайланова, З.Кожаева //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - № 41. 3 қараша. - С. 20. 

  

Формирование гуманистического мировоззрения 
        Булатбаева А.А.   Природа ментального терроризма: теоретический 

анализ: [ментальный терроризм как метод информационного воздействия на 

сознание личности. Субъектом ментального терроризма выступают 

заинтересованные стороны, осуществляющие ментальный терроризм] /А.А. 

Булатбаева, Ж.А. Байназаров //Вестник Академии Педагогических Наук 

Казахстана. - 2020. - № 4. - С. 131-137. 

  

Патриотическое воспитание 
        Бегельдинова О.   Путь борьбы и побед: [память. О Герое Советского 

Союза Талгате Бегельдинове, о том, что вся его жизнь замечательный 

образец для патриотического воспитания подрастающего поколения] /О. 

Бегельдинова //Казахстанская правда. - 2020. - № 215. 10 ноября. - С.14. 

        Даулеткалиев А.М.   Урок мужества "Афганская война" - встреча с 

воинами-интернационалистами /А.М. Даулеткалиев //Білім кілті - Ключ 

знаний. - 2020. - № 12. - С. 29-33. 

        Соколова Е.   Уроки поколений: [своим опытом поделились с 

молодежью алматинские ветераны. Встреча, организованная в рамках 

программы "Рухани жаңғыру", прошла в Государственной юношеской 

библиотеке имени Жамбыла. В теплой атмосфере собравшиеся говорили о 

патриотизме, связи поколений, важности сохранения национальных 

традиций] /Е. Соколова //Вечерний Алматы. - 2020. - 29 октября. - С. 2. 
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День Победы 

        Ибраимова В.А.   75-летию Великой Победы, посвящается "Низкий 

поклон Вам, Солдаты Победы!": [классный час] /В.А. Ибраимова //История 

Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2020. - № 10. - С. 83-87. 

  

Экологическое воспитание 
        Брусиловская Е.   Земля тревоги нашей: ["Человек, поклонись Земле!" - 

так, перефразировав название своей же поэмы, назвал III Алматинский 

международный форум сближения культур Евразии народный писатель, 

Герой Труда Казахстана Олжас Сулейменов. На этот раз речь на форуме шла 

об "одухотворенной экологии как основе сохранения планеты"] /Е. 

Брусиловская //Казахстанская правда. - 2020. - 11 ноября. - С. 14. 

        Даниярова А.Н.   Проблема воспитания экологической культуры у 

подрастающего поколения /А.Н. Даниярова //Қазақстан жоғары мектебі. - 

2020. - № 4. - С. 38-43. 

        Ильдерякова Т.Ю.   Экополис: [научный проект студента 3 курса 

"Экологическое поселение нового типа ("Высший колледж лесного 

хозяйства, экологии и туризма, город Щучинск, Бурабайского района")] 

/Т.Ю. Ильдерякова //Техникалық және кәсіптік білім = Техническое и 

профессиональное образование . - 2020. - № 4. - С. 27-28. 

        Казанцева Т.   Любить природу с детства: [бережное отношение к 

окружающей среде - одна из самых актуальных проблем в мире. И прививать 

его необходимо с детства. Производственные компании понимают, что, 

обучая детей сортировке мусора, могут не только решать проблемы в области 

образования, но и дать им экологическое воспитание] /Т. Казанцева //Литер. - 

2020. - 29 сентября. - С. 2. 

        Эстафету мира - молодым!: [в течение всего прошедшего учебного 

года экологи школ города под руководством ОО "Экош" г.Балхаш, 

руководителем которого является Страшко Л.К. принимали участие в 

мероприятиях, посвященных Международному Дню птиц, Всемирному Дню 

воды, Дню Солнца и Земли] //География в школах и вузах Казахстана. - 2020. 

- № 3. - С. 43. 

  

Гражданское и правовое воспитание 
        Гончаров С.Б.   Какие права и обязанности у человека и гражданина 

Республики Казахстан? /С.Б. Гончаров //История Казахстана: преподавание в 

школах и ВУЗах. - 2020. - № 10. - С. 42-51. 

 

День Конституции 

        Онищенко Л.В.   Национальный праздник Республики Казахстан - День 

Конституции: [30 августа] /Л.В. Онищенко //Өзін-өзі тану kz = 

Самопознание. - 2020. - № 8. - С. 9-11. 
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Профориентация. Выбор профессии 

        Агдаутова Г.А.   Профессия изобретатель: [востребованные профессии, 

специальность, профессиональная подготовка, профориентация] /Г.А. 

Агдаутова //Мектеп - 45 минут. - 2020. - № 9-10. - С. 14-17. 

        Балакина Н.   Как поддерживать интересы и склонности подростков 

для успешного профессионального самоопределения. Консультация 

психолога /Н. Балакина //Открытая школа. - 2020. - № 9. - С. 47-48. 

        Жирнова М.А.   Профориентационные игры и упражнения /М.А. 

Жирнова, М.В. Френкель //Психологическая наука и образование. - 2020. - № 

5. - С. 16-21. 

        Кажаева С.Б.   Тьюторное сопровождение профессионального 

становления обучающихся начальной школы через вариативный курс "Туған 

жер": [занятие "Туған жер" включает вопросы профориентационной 

направленности, предполагающие не просто знакомство с профессиями, а 

развитие профессиональных компетенций учащихся] /С.Б. Кажаева 

//Көркем еңбек = Художественный труд. - 2020. - № 9-10. - С. 30. 

        Кудусов Р.   Моя будущая профессия - машиностроение: 

[исследовательская работа учащихся] /Р. Кудусов, Д.Ли, З.К. Мусалиева 

//Ғылымға кіріспе. Оқушылардың ғылыми жобалары = Введение в науку. 

Научные проекты учеников. - 2020. - № 4-5-6. - С. 47-50. 

        Тутенбаева Г.М.   Профориентация "Хочу - могу - надо" /Г.М. 

Тутенбаева //Көркем еңбек = Художественный труд. - 2020. -№ 9-10.-С.26-28. 

 

Нравственное воспитание 
        Байсарина К.Ж.   Спешите делать добро!: [классный час. 

Формирование нравственных качеств личности младшего школьника] /К.Ж. 

Байсарина //Внеклассная работа в школе . - 2020. - № 9. - С. 4-7. 

        Калымов А.   Дарить улыбки и знания: [ученики Назарбаев 

Интеллектуальной школы Талдыкоргана опекают воспитанников дома 

ребенка и помогают сверстникам из сел подготовиться к сдаче ЕНТ] /А. 

Калымов //Казахстанская правда. - 2020. - 9 октября. - С. 12. 

        Нурова А.М.   Нравственное воспитание на уроках русского языка и 

литературы /А.М. Нурова //Колледж кәсіби білім беру = Профессиональное 

обучение. - 2020. - № 5-6. - С. 50-51. 

 

Физическое воспитание 
        Мырзагалиев Б.К.   Физическая подготовка как одно из приоритетных 

направлений воспитания будущего специалиста: [основной формой 

физического воспитания в колледже являются игровые занятия] /Б.К. 

Мырзагалиев //Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 3. 

- С. 79-81. 

        Турысбекова А.   Воспитывать не только чемпионов: [о том, как 

развивается детский спорт в крупнейшем городе республики и как будут 

выполняться поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, 
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озвученные в Послании народу страны (Алматы)] /А. Турысбекова 

//Казахстанская правда. - 2020. - 2 октября. - С. 15. 

        Фабер А.Н.   Развитие физических качеств (сила, ловкость, 

выносливость, гибкость) в домашних условиях. Программа и методика 

тренировок /А.Н. Фабер //Валеология. Салауатты өмір салты = Здоровый 

образ жизни. - 2020. - № 3-4. - С. 31-32. 

 

Валеология. Здоровый образ жизни 
        Кучерова А.Г.   Ситуационные задачи как инновационная технология 

формирования здорового образа жизни /А.Г. Кучерова //Қазақстан 

мектебіндегі директор = Директор казахстанской школы. - 2020. - № 5. - С. 

27-28. 

        Мельниченко А.Н.   Здоровый образ жизни: основные принципы /А.Н. 

Мельниченко //Валеология. Салауатты өмір салты = Здоровый образ жизни. - 

2020. - № 3-4. - С. 21-22. 

        Орунбаева Ш.А.   Меры безопасности зимой: [классный час] /Ш.А. 

Орунбаева //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. 

Факультативные работы. - 2020. - № 9-10. - С. 34-35. 

       Паримбай Г.Г.   Модуль "Здоровья" для детей дошкольного возраста 

/Г.Г. Паримбай, Р.К. Керимбаева //Педагогика және психология. - 2020. - № 

2. - С. 186-190. 

  

Внешкольная и внеклассная воспитательная работа 
        Вологодская Г.   Рассказывают и показывают: [емкий, информативный, 

образный, познавательный - так отзываются о киноцикле "7 граней 

Независимости" педагоги и ученики Восточно-Казахстанского лицея для 

одаренных детей] /Г. Вологодская //Казахстанская правда. - 2020. - 27 ноября. 

- С. 4. 

        Левкович Е.   Дети солнца: [20 ноября - Всемирный день ребенка. О 

любви к особенному ребенку, про слезы радости и отчаяния, про успехи и 

невероятную тягу к победе рассказали создатели общественного фонда 

"Солнечный мир" - люди, для которых их дети - как брызги Солнца] /Е. 

Левкович //Казахстанская правда. - 2020. - 20 ноября. - С. 7. 

        Лысенко О.   Вчера, сегодня, завтра: [в стенах Центральной научной 

библиотеки "Ғылым ордасы" в Алматы состоялась презентация 

биобиблиографии "Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев"] /О. Лысенко //Литер. - 

2020. - 13 ноября. - С. 5. 

        Лысенко О.   Добро пожаловать в историю: [в Казахском национальном 

университете им. аль-Фараби презентовали зал, в котором можно "совершить 

путешествие во времени" и узнать все о становлении молодого независимого 

государства под руководством Лидера Нации - Нурсултана Назарбаева. 

Событие приурочено к Дню Первого Президента Республики Казахстан, 

который отмечается 1 декабря] /О. Лысенко //Литер. - 2020. - 13 ноября. -С. 5. 
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        Нурмагамбетова Б.И.   Интеллектуальная игра "День веселых 

вопросов": [мероприятие "Неделя русского языка и чтения"] /Б.И. 

Нурмагамбетова //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. 

Факультативные работы. - 2020. - № 9-10. - С. 32-33. 

        О Казахстане, о жизни, обо всем...: [в честь празднования Дня Первого 

Президента газета "Казахстанская правда" решила вспомнить самые яркие и 

интересные цитаты, высказывания Елбасы за последние 30 лет] 

//Казахстанская правда. - 2020. - 1 декабря. - С. 6-7. 

        Онищенко Л.В.   Маленький большой принц: [Антуан де Сент-

Экзюпери, мыслитель, философ, писатель, поэт, эссеист, профессиональный 

летчик, Человек...] /Л.В. Онищенко //Өзін-өзі тану kz = Самопознание. - 2020. 

- № 7. - С. 6-9. 

        Пак Г.Ж.   Сказочник из Италии: [к 100-летию итальянского сказочника 

Джанни Родари] /Г.Ж. Пак //Внеклассная работа в школе . - 2020. - № 9. - С. 

18-21. 

        Туймебаев Ж.   Нурсултан Назарбаев: "Мы - Казахстан, единая нация, 

один народ!": [к Дню Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы 

Нурсултана Назарбаева] /Ж. Туймебаев //Казахстанская правда. - 2020. - 1 

декабря. - С. 3. 

        Шварц А.   Организация с миссией: [Организация Объединенных Наций 

- единственная на сегодня международная структура, объединяющая 193 

государства мира, - отпраздновала 75-летний юбилей] /А. Шварц 

//Казахстанская правда. - 2020. - 29 октября. - С. 7. 

        Юрченко Т.В.   "Голубь мира" над Казахстаном: [21 сентября - 

Международный день мира] /Т.В. Юрченко //Современное образование в 

школе, колледже и ВУЗ-е. - 2020. - № 5. - С. 37-38. 

 

Олимпиады. Конкурсы 
        Алмазов Р.   Искусство на расстоянии: [в Алматы прошли официальная 

церемония награждения и открытие выставки работ победителей 14-го цикла 

Международного конкурса детского творчества Asian Childrens Enikki Festa 

2019-2020. Обладателем главного приза стала 12-летняя ученица Назарбаев 

Интеллектуальной школы из Кокшетау Айнар Габдолла] /Р. Алмазов 

//Казахстанская правда. - 2020. - 24 ноября. - С. 11. 

        Муканова А.   Первые в бизнесе шаги: [тысячи активных и талантливых 

ребят из всех регионов Казахстана приняли участие в фестивале-выставке 

инновационных проектов Enactus Kazfest 2020] /А. Муканова //Казахстанская 

правда. - 2020. - 16 ноября. - С. 5. 

        Соколова Е.   Искусство традиций: [юная алматинка Дария Бегедаева 

получила специальный приз международного конкурса. Девочку наградили в 

рамках фестиваля Mitsubishi Asian Childrens Enikki Fest за выдающееся 

мастерство. Юные художники из разных государств представляют свои 

работы, в которых делятся пятью самыми яркими воспоминаниями] /Е. 

Соколова //Вечерний Алматы. - 2020. - 24 ноября. - С. 6. 
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        Шарипханова А.   Сюрприз от интеллектуалов: [команда "kzSGM" 

стала призером Всемирной олимпиады по LEGO робототехнике WRO-2020, в 

которой приняли участие 450 команд из 50 стран. Казахстанская сборная 

интеллектуалов вошла в десятку лучших] /А. Шарипханова //Литер. - 2020. - 

18 ноября. - С. 7. 

 

Экскурсионно-туристская и краеведческая работа. Школьные музеи 

        Кенбаева А.С.   "Исторический квест-конкурс "Туған өлке тарихы" или 

приобщение подрастающего поколения к национальным духовным 

традициям: [воспитание нравственности у школьников через активную 

краеведческую деятельность] /А.С. Кенбаева //Техникалық және кәсіптік 

білім = Техническое и профессиональное образование . - 2020. -№ 1.-С.33-35. 

        Лютерович О.Г.   Что в имени тебе моем... улицы Алматы: 

[краеведение] /О.Г. Лютерович //Орта мектеп жаршысы = Вестник средней 

школы. - 2020. - № 2. - С. 31-32. 

        Ташенов Ч.   Уроки истории: [в музее Боевой славы средней школы-

лицея № 2 (Кокшетау) проводятся уроки истории] /Ч. Ташенов 

//Казахстанская правда. - 2020. - 29 октября. - С. 13. 

 

Организация отдыха и досуга школьников 

        Аденова М.Х. .   Солнечно, радостно, классно - лето прошло не 

напрасно!: [здоровление и отдых в режиме онлайн. О летнем лагере в 

Национальном научно-практическом и оздоровительном центре "Бөбек"] 

/М.Х. Аденова, М.Садуллақызы //Өзін-өзі тану kz = Самопознание. - 2020. - 

№ 7. - С. 60-63. 

 

Внешкольные учреждения 
        Ульянкина Е.   Экзамен на смекалку: [создание видеоспектаклей, 

виртуальное конструирование и танцы перед смартфоном - эти новые методы 

работы в период карантина пришлось осваивать воспитанникам 

карагандинского Дворца детей и юношества. Педагогам помогала смекалка, а 

их ученикам - желание двигаться и творить] /Е. Ульянкина //Казахстанская 

правда. - 2020. - 30 октября. - С. 8. 

 

Учебные планы и программы 
        Гончаров С.Б.   Программа Предмета по выбору "Теоретические и 

практические основы правового регулирования основных общественных 

процессов в Республике Казахстан", для учащихся 11 классов (общественно-

гуманитарное направление) /С.Б. Гончаров, С.А. Ибраева //История 

Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2020. - № 10. - С. 3-32. 

        Доброта Л.   Бизнесу учат в школе: [в расписании занятий шымкентских 

колледжей и школ появился новый предмет, позволяющий учащимся изучить 

азы предпринимательства] /Л. Доброта //Казахстанская правда. - 2020. - 30 

сентября. - С. 7. 
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Программа "Самопознание" 

        Абдирова А.Г.   Мой дом: [урок самопознания. Формировать 

первоначальные представления о понятиях "дом", "семья", о 

взаимоотношениях в семье] /А.Г. Абдирова //Білім кілті - Ключ знаний. - 

2020. - № 12. - С. 26-28. 

        Дауб О.Л.   Я и мир вокруг: [урок самопознания для учащихся 6 

классов. Взаимосвязь человека и окружающего мира через раскрытие граней 

ценности праведное поведение] /О.Л. Дауб //Өзін-өзі тану = 

Самопознание.kz. - 2020. - № 9. - С. 63-67. 

        Ендуткина В.В.   Доброжелательность - алмаз человеческой души: 

[урок самопознания для учащихся 3 классов] /В.В. Ендуткина //Өзін-өзі тану 

= Самопознание.kz. - 2020. - № 9. - С. 53-58. 

        Калачева И.В.   Урок самопознания как источник нравственно-

духовного воспитания в семье /И.В. Калачева //Өзін-өзі тану kz = 

Самопознание. - 2020. - № 8. - С. 57-63. 

        Мамыт Е.   Волонтерская деятельность "Руханият" центра "Бөбек" /Е. 

Мамыт //Өзін-өзі тану kz = Самопознание. - 2020. - № 8. - С. 48-50. 

        Молоткова Е.В.   Самовоспитание студентов посредством предмета 

самопознание /Е.В. Молоткова //Колледж кәсіби білім беру = 

Профессиональное обучение. - 2020. - № 9-10. - С. 31-32. 

        Турысбекова А.   С верой в идеи гуманизма: [Центр "Бөбек" у нас в 

стране по праву называют колыбелью инновационных подходов в 

гуманизации образования] /А. Турысбекова //Казахстанская правда. - 2020. - 

27 ноября. - С. 3. 

        Уроки самопознания в условиях дистанционного обучения: [инструкция 

для родителей] //Өзін-өзі тану kz = Самопознание. - 2020. - № 7. - С. 46-56. 

        Уроки самопознания в условиях дистанционного обучения: [инструкция 

для учащихся] //Өзін-өзі тану kz = Самопознание. - 2020. - № 7. - С. 57-59. 

  

Дифференцированное обучение 
        Спайкова И.Н.   Применение уровневой дифференциации как условие 

повышения результативности обучения по русскому языку /И.Н. Спайкова 

//Қазақстан мектебіндегі директор = Директор казахстанской школы. - 2020. - 

№ 5. - С. 28-38. 

 

Средства обучения. Учебники. Учебные пособия 
        Саметова Ф.Т.   К вопросу о повышении качества школьного учебника 

/Ф.Т. Саметова //Педагогика және психология. - 2020. - № 2. - С. 91-95. 

        Сатова А.   Детям вернут "Әліппе" и "Букварь": [с нового учебного года 

казахстанские первоклассники начнут обучаться по новым учебникам - 

"Әліппе" и "Букварь"] /А. Сатова //Казахстанская правда. - 2020. - 3 ноября. - 

С. 11. 

        Сыздыков А.   Новый "Әліппе" - скоро во всех школах!: [с января 2021 

года новый "Әліппе" ("Букварь"), составленный по методике Ахмета 
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Байтурсынова, будет внедрен в пилотном режиме в некоторых школах 

страны] /А. Сыздыков //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 41. 3 

қараша. - С. 1 . 

  

Проблемное обучение 
        Калымова А.   Проблемно-активные формы обучения как инструмент 

реализации компетентностного подхода /А. Калымова //Қазақстан мектебі. - 

2020. - № 11. - С. 8-12. 

  

День учителя 
        Вержбицкая Н.   Педагогическая поэма Алматы: [о лучших учителях 

Алматы] /Н. Вержбицкая //Вечерний Алматы. - 2020. - № 117. 3 октября.-С. 4. 

        Избицкая В.   Бакытжан Сагинтаев: "Пусть лучшей наградой для вас 

будет признательность ваших учеников": [аким Алматы поздравил учителей 

с профессиональным праздником. Лучшим педагогам мегаполиса глава 

города вручил ключи от квартиры и автомобиля, а также денежные гранты] 

/В. Избицкая //Вечерний Алматы. - 2020. - № 117. 3 октября. - С. 1,3. 

        Икамбаева А.   Мастер: [о молодом и талантливом учителе истории 

Ерлане Букенове (Северо-Казахстанская область, Айыртауский район)] /А. 
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