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Бұл жинақта ««Педагогикалық білім беру – ел өркендеуі мен тұрақтылығының негізі: жаңа 
мүмкіндіктер және заманауи трендтер» атты Дулати Халықаралық педагогикалық оқуларына 
қатысушыларының инновациялық идеяларға негізделген мақалалары енді. Мақалалар заманауи 
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Жинақ материалдары білім берудің барлық деңгейіндегі жетекшілер, педагогтер, ғалымдар мен 
жас зертеушілердің қызығушылығын туғызады. 

Статьи посвящены проблемам рассмотрения новых возможностей и современных трендов 
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The articles are devoted to the problems of considering new opportunities and modern trends in teacher 
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«quality Education» Educated Nation» and studying the pedagogical heritage of M.H.Dulati. 
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ӘОЖ 37.0 (075) 
WWW.SMART-PEDAGOG.KZ  

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ПОРТАЛЫ 

 Бузаубакова  Клара Джайдарбековна 
педагогика ғылымдарының докторы, профессор 

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, Тараз қ. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020-2023 жылдарға арналған 
ғылыми-зерттеу жобаларын  гранттық  қаржыландырудың  AP09259497  «Жаңа  жағдайдағы 
Қазақстанда педагогикалық білім беру жүйесін жетілдіру: Қазақстан Республикасында қашықтықтан 
оқытуда болашақ педагогтердің цифрлы құзыреттіліктерін қалыптастырудың  технологиялық-
әдістемелік аспектілері»   ғылыми жоба аясында www.smart-pedagog.kz педагогикалық білім беру 
порталы жасалынды. 

«Үздік инновациялық жоба»  атауы: www.smart-pedagog.kz педагогикалық білім беру 
порталы. 

«Үздік инновациялық жоба»  авторы: К.Д.Бузаубакова. 
Үздік инновациялық жобаның    жарық  көрген  мерзімі: 12.10.2021жыл. 
Қолдану саласы: Педагогикалық мамандықта  білім алып жатқан  жоғары  педагогикалық оқу 

орны студенттеріне арналады. 
Мақсаты: Жаңа жағдайдағы Қазақстанда қашықтықтан білім беру жағдайында болашақ 

педагогтердің цифрлы-креативті құзыреттіліктерін қалыптастыру. 
Негізгі  техникалық сипаттамасы: 
Хостинг провайдері: PS Internet Company (Қазақстан) 
Диск көлемі: 5GB 
Тілі: қазақ, орыс, ағылшын 
Портал бөлімдері: жаңалықтар, фотогалерея, бейнегалерея 
Сыртқы интерфейс: HTML, CSS, JavaScript 
Ішкі интерфейс: Joomla, PHP 
Деректер базасы: MySQL 

- CPU-Intel ІІІ-500 MHz;
- RAM-64 Mb;
- HDD-2 Gb  ашық кеңістік;
- Vega-8 Mb;
- CD-ROM-20x;
- Операциялық жүйе – Windows’98 и Windows ME и Windows XP

http://www.smart-pedagog.kz/
http://www.smart-pedagog.kz/
http://www.smart-pedagog.kz/
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Процессор:  Microsoft® Windows® . Intel® Pentium® II немесе  тактік жиілігі 450МГц   кем 
емес типтік  процессор, AMD Athlon® немесе  тактік жиілігі 600 МГц кем емес типтік  процессор. 

Зерде:128 Мб оперативті зерде Mac OS X. Процессор Intel Core™ Duo  тактілік жиілігі 1,33 ГГц 
кем емес, PowerPC® Процессор G3 тактілік жиілігі 500 МГц1 кем емес 128 Мб оперативті зердесі. 

Бағдарламалау тілі: HTML, CSS, JavaScript, Action Script 2.0. 
ХХІ ғасырда білім беруді  экономикалық  өсудің  жаңа моделінің  орталық буынына айналдыру 

үшін  оқыту бағдарламасын  сыни ойлау, өз бетімен іздену дағдыларын  дамытуға, қашықтықтан да 
білім алуға   бағыттау қажет. 

Жаңа жағдайдағы  Қазақстанда   педагогикалық білім  беру жүйесін модернизациялау, болашақ 
педагогтердің цифрлы-креативті құзыреттілігін  қалыптастыру  қажеттілігі  туындауда. 

www.smart-pedagog.kz педагогикалық білім беру порталы болашақ педагогтердің  цифрлы-
креативті құзыреттілігі болашақ педагогтің  креативті ойлау қабілеті, әдіснамалық рефлексия, 
жаңалыққа деген талпынысы, инновациялық технологияларды шығармашылықпен пайдалану, оқу-
тәрбие процесін жетілдіру мақсатындағы ұдайы ізденістері, педагогикалық  инновацияларды  өз іс-
тәжірибесінде жүйелі пайдалану, ақпаратты  өз бетінше іздеп, таба алуы; алынған мәліметті өңдей 
алуы, жинақтауы, сұрыптауы және   т.с.  шығармашылық  іс-әрекеттерінен  көрініс табатын цифрлы-
құзыреттілігін қалыптастыруды  көздейді. 

1-суретте www.smart-pedagog.kz педагогикалық білім беру порталының арнайы ерекшелік
таңбасы (логотипі) берілді. 

Сурет 1. www.smart -pedagog.kz  педагогикалық білім беру порталының арнайы ерекшелік таңбасы 
(логотипі) 

www.smart-pedagog.kz  педагогикалық білім беру порталы  3 тілде жұмыс жасайды: қазақ, 
орыс және ағылшын тілдерінде ( 2- сурет). 

Басты беттің сол жақ жоғарғы тұсында  Қазақстан, Ресей және Англияның  байрақтары 
қойылған. 

Қай тілде ақпарат алу керек болса, сол елдің байрағын басу арқылы тілді таңдауға болады. 
 Жоғары орта тұста  «Google  play»  таңбасымен  «Сауалнама -Тест»- мобильдік қосымшасы 

орналастырылған. 
Жоғары сол жақта «Іздеу»  торкөзі  орналасқан.  Ізделінетін  ақпараттың тірек сөздерін  жазу 

арқылы  қажетті ақпаратты  іздеп табуға болады. 
Басты беттің 2 жолағында  6 блог  топтастырылған: 
1-Басты бет.
2-Жаңалықтар.
3-Біз туралы.
4-Жоба туралы.
5-Медиа.
6-Онлайн кафедра (ШМПУ).
«Басты » шертпесі – басты бетке әкеледі.

http://www.smart-pedagog.kz/
http://www.smart-pedagog.kz/
http://www.smart-pedagog.kz/
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Сурет 2. www.smart-pedagog.kz  педагогикалық білім беру порталының басты беті 
www.smart-pedagog.kz  педагогикалық білім беру порталының басты бетінде  «Біз туралы» 

блогы орналастырылған. Педагогикалық білім беру порталының  «Біз туралы»  блогында  жобаның 
жетекшісі және жоба мүшелері бойынша қысқаша мәліметтер беріледі. 

www.smart-pedagog.kz  педагогикалық білім беру порталының басты бетінде  «Жоба туралы» 
блогы орналастырылған. 

Педагогикалық білім беру порталының «Жоба туралы»  блогында   жоба тақырыбы, жобаның 
өзектілігі, зерттеудің  әдіснамасы,  жобаның  мақсаты, жобаның міндеттері, жобадан күтілетін 
нәтижелер   ұсынылады (3-сурет). 

http://www.smart-pedagog.kz/
http://www.smart-pedagog.kz/
http://www.smart-pedagog.kz/
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Сурет 3. www.smart-pedagog.kz  педагогикалық білім беру порталының «Жоба туралы»  блогы 

www.smart-pedagog.kz  педагогикалық білім беру порталының басты бетінде  «Жаңалықтар» 
блогы орналастырылған. «Жаңалықтар»  блогы жоба бойынша атқарылған іс-шаралар   туралы жаңа 
ақпараттармен ұдайы толықтырылып отырылады. Мәселен, 2022 жылдың 5 ақпанында 
педагогикалық білім беру порталының басты бетіндегі «Жаңалықтар» блогында 2 материал 
орналастырылды: 

1) Жоба авторы – педагогика ғылымдарының докторы К.Д.Бузаубакованың  «Педагогика»
электронды оқулығына берілген Авторлық құқықпен қорғалатын обьектілерге құқықтардың 
мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы 2022  жылдың 1-ақпанында алынған №23213 
куәлік; 

2) Қазақстан және Ресейлік ғалымдар  коллабарациялық ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу
бойынша қысқаша мәлімет (4-сурет). 

Сурет 4. www.smart-pedagog.kz  педагогикалық білім беру порталының «Жаңалықтар»  блогы 

http://www.smart-pedagog.kz/
http://www.smart-pedagog.kz/
http://www.smart-pedagog.kz/
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www.smart-pedagog.kz  педагогикалық білім беру порталының басты бетінде «Медиа»  блогы 
орналастырылған. Педагогикалық білім беру порталының «Медиа»  блогы  2 бөліктен тұрады: 
видеогалерея; фотогалерея. 

Педагогикалық білім беру порталы «Медиа»  блогының  «Видеогалерея» бөлігінде 
Жоба авторы К.Д.Бузаубакованың  «Педагогика» пәнінен 12 видеосабағы     ұсынылады  (5-сурет). 

Сурет 5. www.smart-pedagog.kz  педагогикалық білім беру порталы «Медиа»  блогының 
«Видеогалерея» бөлігі 

Педагогикалық білім беру порталының «Медиа»  блогының  «Фотогалерея» бөлігінде Жоба 
аясында жүргізілген іс-шаралардың мазмұнын ашатын  фото-суреттер   топтастырылған ( 6-сурет). 

Сурет 6. www.smart-pedagog.kz  педагогикалық білім беру порталы  «Медиа»  блогының  
«Фотогалерея» бөлігі 

Педагогикалық білім беру порталының  «Онлайн-кафедра» блогында Жоба аясында 
Шадринск мемлекеттік педагогикалық университетінде ашылған М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік 
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университеті «Педагогика»  кафедрасының онлайн-кафедрасын ашу бойынша дайындаған арнайы 
құжаттары  беріледі. 

Ұсынылып отырған педагогикалық білім беру порталының артықшылығы жаңа жағдайдағы 
Қазақстанда  педагог мамандарды дайындау  және болашақ педагогтердің  цифрлы  сауаттылықтары 
мен құзыреттіліктерін  арттыру бойынша  DULATY цифрлы педагогикалық хаб (педагогикалық 
кампус) жасақталатындығы. 

Цифрлы педагогикалық кампус –  білім алуда, қашықтан білім алуда және біліктіліктерін 
көтеруде барлық  білім беру  ресурстарына қолжетімтілікті  қамтамасыз ететін  интеллектуалды 
инновациялық  виртуалды  білім беру алаңы.  

 Цифрлы  педагогикалық  хаб  болашақ  педагогтің   цифрлы- креативті  құзыреттіліктері 
қалыптасқан  smart-болашақ педагогтің  цифрлы-әдістемелік  кабинеті  болмақ.  

ҚР педагог мамандарды дайындау және болашақ педагогтердің  цифрлы   креативті 
құзыреттіліктерін арттыру мақсатында ашылған www.smart-pedagog.kz  педагогикалық білім беру 
порталы төмендегідей бағытта жұмыс жасайды және 7 онлайн-педагогикалық ресурсты пайдаланады: 

1) smart- онлайн  педагогикалық шеберхана (педагогикалық орталық);
2) smart- онлайн  педагогикалық  студия;
3) smart-онлайн  әдістемелік қожын;
4) smart-онлайн коучинг;
5) smart-онлайн  коворкинг-орталық;
6) smart - онлайн виртуалды зертхана;
7) smart -онлайн цифрлы  контент.
SMART-онлайн педагогикалық шеберхана (педагогикалық орталық) – мұнда болашақ

педагогтер Қазақстан, Ресей және басқа да алдыңғы қатарлы шетел мемлекеттерінің жаңашыл 
педаготерінің бейнесабақтарын көру, талдау,  педагогикалық  практика кезеңінде сынақтан  өткізу 
нәтижесінде  педагогикалық  мамандықтың  қыр-сыры мен таңғажайып құпияларымен танысады; 
қашықтықтан оқыту бойынша  сабақтар әзірлейді  және т.б. 

SMART -онлайн  педагогикалық  студия – мұнда  болашақ педагогтер  өздерінің алғашқы 
инновациялық онлайн сабақтарын  бейнетаспаға жазуға қажетті білім, білік, дағдыларды алады; 
алғашқы  бейнесабақтарын жасап үйренеді,  дайындайды . 

SMART-онлайн  әдістемелік қоржын – smart-болашақ педагог  Қазақстан мен Ресей және 
басқа да алдыңғы қатарлы шетел мемлекеттерінің  жаңашыл педагогтерінің алдыңғы қатарлы 
инновациялық  педагогикалық тәжірибелерін  үйрену, қолдану, тарату  бойынша  қажетті IT -
құзыреттіліктерді меңгереді ( 7-сурет). 

Сурет 7. www.smart-pedagog.kz  педагогикалық білім беру порталының SMART-онлайн  әдістемелік 
қоржын блогы 
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SMART-онлайн коучинг – мұнда болашақ педагогтер педагогика, киберпедагогика, 
медиапедагогика, цифрлы педагогиканың көкейкесті проблемалары бойынша  педагогикалық 
коучинг, тренингтерді өткізу бойынша  қажетті құзыреттіліктерді меңгереді. 

SMART-онлайн  коворкинг-орталық – креативті педагогтер мен болашақ педагогтердің 
ашық алаңы;   білім беру стартап-жобалар жасайтын  педагогикалық  хакатон,  өз  тәжірибелері  және 
өз  идеяларымен бөлісетін креативті болашақ педагогтердің симуляциялық орталығы; мұнда smart-
болашақ педагог педагогика, киберпедагогика, медиапедагогика, цифрлы педагогиканың  көкейкесті 
проблемалары  бойынша  инновациялық зерттеулер мен  ғылыми жобаларды  жүргізуге қатысты 
креативті  құзыреттіліктерді. 

SMART-онлайн виртуалды зертхана –  болашақ педагогтер кейбір зертханалық жұмыстарды 
виртуалды зертханаларда жүргізеді . 

SMART-онлайн   цифрлы  контент – smart- болашақ педагог өз пәні бойынша  электронды 
контент әзірлейді. 

www.smart-pedagog.kz  педагогикалық білім беру порталының видеогалерея блогінде 
«Педагогика» пәнінен  жоба жетекшісі К.Д.Бузаубакованың  видеолекциялары орналастырылған. 

Сондай-ақ, www.smart-pedagog.kz  педагогикалық білім беру порталында  «Smart-болашақ 
педагог»   онлайн тест және онлайн-сауалнаманың веб  версиясына  және мобильді қосымшасына 
шығуға болады  (8-сурет). 

Сурет 8. www.smart-pedagog.kz  педагогикалық білім беру порталының  «Smart- болашақ педагог» 
онлайн тест және онлайн-сауалнаманың веб  версиясы 

www.smart-pedagog.kz  педагогикалық білім беру порталында  «Smart-болашақ педагог 
онлайн-сауалнамасында 10 сауалнама ұсынылады,  жоғарыда  көрсетілген  батырмаларды басу 
арқылы  тілді таңдауға мүмкіндік бар (9-сурет). 
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Сурет  9.  www.smart-pedagog.kz  педагогикалық білім беру порталындағы  «smart- болашақ педагог 
онлайн-сауалнамасы 

www.smart-pedagog.kz  педагогикалық білім беру порталында  «smart- болашақ педагог» 
онлайн тест веб  версиясына  шығуға болады. «Smart- болашақ педагог»   онлайн тест батырмасын 
басу арқылы  15 тест тапсырмасынан тұратын тесттен өтіп, болашақ педагог  өз білімін тексеруге 
мүмкіндік алады (10-сурет). 

Сурет 10.  www.smart-pedagog.kz  педагогикалық білім беру порталындағы  «Smart- болашақ 
педагог» онлайн-тесті 

Жоғарыда  сол жақта «Іздеу»  торкөзі  орналасқан.  Ізделінетін   кез келген ақпараттың тірек 
сөздерін  жазу арқылы  қажетті ақпаратты  іздеп табуға болады. Мәселен,  «Іздеу»  торкөзіне  «жоба»  
сөзін жазсақ, жоба туралы мәліметтер алуға болады  (11- сурет). 
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Сурет 11. www.smart-pedagog.kz  педагогикалық білім беру порталындағы  «Іздеу»  блогы 

Болашақ педагогтердің цифрлы-креативті құзыреттілігін қалыптастыруда www.smart-
pedagog.kz  педагогикалық білім беру порталының  қосар үлесі зор болмақ. 

Жоба авторы – педагогика ғылымдарының докторы К.Д.Бузаубакованың  www.smart-
pedagog.kz  педагогикалық білім беру порталы Авторлық құқықпен қорғалатын обьектілерге 
құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы   2022  жылдың  14-ақпанында 
алынған № 23588  куәлікпен қорғалады. 

ИНФОРМАТИКА ПӘНІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДАҒЫ «ОҚУ 
МЕН ЖАЗУ АРҚЫЛЫ СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУ» 

ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК РОЛІ 

Дилимбетова Акнур Уразовна 
Көктал орта мектебі, Байзақ ауданы 

Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы – әлемнің түкпір-түкпірінен жиылған білім 
берушілердің бірлескен еңбегі. Тәжірибені жүйеге келтірген Джинни Л.Стил, Куртис С.Мередит, 
Чарльз Тэмпл. Жобаның негізі Ж.Пиаже, Л.С.Выготский теорияларын басшылыққа алады. Мақсаты 
барлық жастағы оқушыларға кез келген мазмұнға сыни тұрғыдан қарап, екі ұйғарым бір пікірдің 
біреуін таңдауға саналы шешім қабылдауға сабақтарда үйрету. Біздің елімізге Джордж Соростың 
ашық қоғам институты, “Сорос-Қазақстан” қоры арқылы келген бұл технология орыс және қазақ 
тілдерінде мектеп тәжірибелеріне ене бастады. “Сын тұрғысынан ойлау” ұғымы белгілі бір 
идеяларды қабылдай отырып, оның неге қатысты екенін зерттеу, оларды жеңіл септикалық ойларға 
қарсы қоя білу, салыстыра алу, сол идеяларға қарсы көзқарастармен тепе-теңдікте ұстап зерттеу, 
оларға сеніммен қарау деп түсіндіреді авторлар. Сын тұрғысынан ойлау – сынау емес, шыңдалған 
ойлау. Бұл деңгейдегі ойлау тек ересек адамдарға, жоғарғы сынып оқушыларына ғана тән деп ойлау 
аса дұрыс емес. Жас балалардың да бұл жұмысты дұрыс ұйымдастырған жағдайда өз даму деңгейіне 
сәйкес ойы шыңдалып, белгілі бір жетістіктерге жетері сөзсіз. Оған осы жобамен жұмыс жасау 
барысында көз жеткіздік. 

 Аталмыш бағдарламаның ішкі құрылымында ерекшелік бар. Бұл құрылым 3 деңгейден 
тұратын оқыту мен үйретудің моделі. Білімнің болашақта пайдаға асуы, қажетке жарауын 
қалыптастырады. Көп ақпаратты талдай, жинақтай отырып, ішінен қажеттісін алуға үйретеді. 

http://www.smart-pedagog.kz/
http://www.smart-pedagog.kz/
http://www.smart-pedagog.kz/
http://www.smart-pedagog.kz/
http://www.smart-pedagog.kz/


502 

МАЗМҰНЫ/СОДЕРЖАНИЕ 

«ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӨНІМ 

Ауренова Н.С., Култаева З. Т. ........................................................................................... 4 
Демесинова А.Т. …………………………………………………..................................... 7 
Жакиянова А. Н................................................................................................................... 8 
Жауынбеков  Е. А................................................................................................................ 10 
Жотабаева  Г. М. ................................................................................................................ 
Кенжебекова  Ф.Т............................................................................................................... 13 
Қарабекова  Р.  С................................................................................................................. 16 
Станбекова  А.С.................................................................................................................. 19 
Сегизбаева  М. Н................................................................................................................. 25 
Спатова А. А........................................................................................................................ 29 
Саткынова  А. Т................................................................................................................... 32 
Тулепова Ж.У...................................................................................................................... 35 

 «ҮЗДІК ИННОВАЦИЯЛЫҚ САБАҚ (ТӘРБИЕЛІК ІС-ШАРА)» 
1-4 сынып

Айтжанова  А.Т.................................................................................................................... 39 
Ақмағанбетова  Ә. Н............................................................................................................ 42 
Асанкулова А.Н.................................................................................................................... 48 
Асанова  Ш. У...................................................................................................................... 53 
Балтабаева  Н.Т.................................................................................................................... 57 
Болысбекова  У.Ш............................................................................................................... 61 
Жангалиева  Ш.И................................................................................................................. 69 
Жекибаева  А.М................................................................................................................... 76 
Копжасарова К.Ш................................................................................................................ 81 
Нарымбаева Ә.  Ғ................................................................................................................. 84 
Рашова  Р.А........................................................................................................................... 87 
Тойбаева Р.А......................................................................................................................... 90 

«ҮЗДІК ИННОВАЦИЯЛЫҚ САБАҚ (ТӘРБИЕЛІК ІС-ШАРА)» 
5-9 сынып

Абишева Л.С....................................................................................................................... 93 
Ағмағанбетова А.М. ........................................................................................................... 98 
Алайдарова Ж.К. ................................................................................................................ 101 
Алашбаева Э. Д. ..................................................................................................................       111 
Аликулова С.Е.................................................................................................................... 114 
Асқанбай А.Е....................................................................................................................... 118 
Байтанаева Д.М...................................................................................................................  123 
Бектаева Г.М ....................................................................................................................... 129 
Донасова Г. У. .....................................................................................................................     134 
Егембердиева  Ж.Б............................................................................................................. 137 
Есбаева Н.Қ. ........................................................................................................................ 141 
Есеева А.Б........................................................................................................................... 145 
Жаксыбаева Э. А................................................................................................................ 148 
Жаттоева С.Ш ..................................................................................................................... 154 
Жумабекова Ә. М .............................................................................................................. 158 
Жунтаева Г.И ...................................................................................................................... 163 



503 

Имангалиева  А.Б ...............................................................................................................  164 
Иргебаева Г.Ж ................................................................................................................... 166 
Исмайлова  Г.Т ................................................................................................................ 171 
Калманбетова  К.А ......................................................................................................... 176 
Колдасова Л.С .................................................................................................................. 180 
Коркмазова  К.У ................................................................................................................. 183 
Қуатова К. М ....................................................................................................................... 190 
Мейрахатқызы Н ................................................................................................................. 196 
Нурбаева М. К ..................................................................................................................... 197 
Нурланкулова Д.С .............................................................................................................. 200 
Нуфарова С.Ш. ................................................................................................................... 203 
Оспанова Б. О. ....................................................................................................................             207 
Орынов Қ. П. ....................................................................................................................... 211 
Сирманова  Н. А. ................................................................................................................ 214 
Сугиров Б.А. ........................................................................................................................      220 
Сүлеймен А. Р. .................................................................................................................... 223 
Тулегнова А. Д. ................................................................................................................... 227 
Турабекова  Ж.Д. ................................................................................................................ 231 
Таукебаева Т. Ж. ................................................................................................................. 235 
Тусипова Ж. С. ................................................................................................................... 241 
Тұрсынбекова Ж. А. ........................................................................................................... 247 
Тезекбаева Ж. С. ................................................................................................................. 251 
Умбетова З. И. ..................................................................................................................... 255 
Фазылова Т. М. ................................................................................................................... 260 

«ҮЗДІК ИННОВАЦИЯЛЫҚ САБАҚ (ТӘРБИЕЛІК ІС-ШАРА)» 
10-11 сынып

Ағмағанбетова Г.М. ...........................................................................................................                    267 
Мамева А.А. ........................................................................................................................ 269 
Сайдахметов Б.С. ................................................................................................................ 277 
Тажибаева Г.Ш. .................................................................................................................. 278 
Туткушева  Б.Т.
Тусупханова Б. А.
Болкенбаева А. Д. ............................................................................................................... 282 

 «ҮЗДІК  ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕМЕ»  
«ҮЗДІК ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 

«ҮЗДІК ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОБА» 
Абитова К.Ш. ....................................................................................................... 288 
Абылхасова Р.Д. ................................................................................................... 290 
Аликулва А.Б. 
Әшірбай  Ж. Ш. 
Сейітсұлтан О.Т. 
Ахметбекова А.А. 
Жубандыкова А.М. ............................................................................................... 291 
Байтанаева Д.М. .................................................................................................... 295 
Балтабек Б. К. ........................................................................................................ 
Сейлханова А.Б. 
Карлова  П. Б.  
Жубандыкова  А.М. .............................................................................................. 297 
Бузаубакова К.Д. .................................................................................................. 300 



«ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ – ЕЛ ӨРКЕНДЕУІ МЕН ТҰРАҚТЫЛЫҒЫНЫҢ 
НЕГІЗІ: ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ ТРЕНДТЕР» 

Дулати Халықаралық педагогикалық оқулары 
ЖИНАҒЫ 

СБОРНИК 
материалов Дулати Международных педагогических чтений  

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ 
И СТАБИЛЬНОСТИ СТРАНЫ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И  

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ» 

COLLECTION 

materials of the Dulati International рedagogical readings 
«PEDAGOGICAL EDUCATION IS THE BASIS OF PROSPERITY  

AND THE STABILITY OF THE COUNTRY: NEW FEATURES AND 
MODERN TRENDS» 

Тараз, 01 сәуір 2022 жыл 
Тараз, 01 апреля 2022 года 

Taraz, 01 april 2022 year 

Жауапты редактор: Бузаубакова К.Д. 
Корректорлар:  Ушакбаева К.Р. 

Елубаева М.С. 
Техникалық редакторы Абдрасилов А.И. 
Компьютерлік беттеу Дауирбекова Г.Н. 

Баспа кітаптың ішкі мазмҧнына жауап бермейді. 
Автордың дайын файлынан алынған. 

Баспаға 30.03.2022ж. қол қойылды. 
Пішімі 60х80 1/16. Есепті б. т. 31,0. Шартты б. т. 31,6 

 Таралымы 100 Тапсырыс 777. 

М.Х. Дулати атындағы ТарӨУ 
 «Дулати университетi» баспасы 

080012, Тараз қ., Төле би к-сі, 60 


