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«БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ШЕҢБЕРІНДЕ
ОҚЫТУ ОРТАСЫН ДАМЫТУ»
ОБЛЫСТЫҚ ҒЫЛЫМИ –ТӘЖІРИБЕЛІК
ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

БАҒДАРЛАМАСЫ

Ақтау- 2020

Құрметті ______________________________________
Cізді 2020 жылы 30 қаңтар күні сағат 09.00 - де (жергілікті уақыт)
өтетін «Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде оқыту ортасын
дамыту» тақырыбындағы облыстық ғылыми-тәжірибелік оnline
конференция жұмысына қатысуға шақырамыз.
Конференция
жұмысының
мақсаты:
Педагогтардың
кәсіби
құзіреттілігі мен білімін инновациялық қызметте арттыру, отандық
және тәжірибелік мәселелерді талқылау мен ендіру және білім мен
ғылымды дамыту бағытында пікір алмасу.
Ұйымдастырушылар:
 Маңғыстау облыстық техникалық және кәсіптік білім берудің оқу әдістемелік кабинеті
 «Назарбаев зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының
педагогикалық шеберлік орталығының Ақтау қаласындағы филиалы
 «Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық
колледжі» МКҚК

«Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде оқыту ортасын дамыту»
тақырыбындағы облыстық ғылыми-тәжірибелік
оnline конференция
РЕГЛАМЕНТІ
Модератор:
Утебаев Мазилбек Нурбосынович – Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы
Маңғыстау
гуманитарлық
колледжінің
басшысы,
физика-математика
ғылымдарының кандидаты, доцент.
Алғы сӛз:
Сармурзина Жания Оналбаевна - Маңғыстау облысы білім басқармасының
техникалық және кәсіптік білім бөлімінің басшысы.
Боранбаева Қатира Қарасайқызы -«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ
Педагогикалық шеберлік орталығының Ақтау қаласындағы филиалының директоры
Юлдашов Фаррух Каримович - Маңғыстау облыстық техникалық және кәсіптік
білім берудің оқу-әдістемелік кабинетінің директоры.
Іс – шара
Қатысушыларды тіркеу
Конференцияның ашылуы
Алғы сөз
Пленарлық мәжіліс
Секциялық мәжіліс
Ұсыныстар қабылдау

Уақыты
9.00 - 9.30
09.30 - 09.35
09.35 - 09.50
09.50 - 11.10

Марапаттау

«Мұрын жырау Сеңгірбекұлы
атындағы Маңғыстау
гуманитарлық колледжі» МКҚК

11.10-13.30
http://1.sabak.kz mng_Mangistau_GumColl

Қорытындылау
Ашық микрофон

Ӛтетін орны

13.30 -14.00

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫНЫҢ БАРЫСЫ

Уақыты

09.50-10.00

10.00-10.10

10.10-10.20

10.20-10.30

10.30-10.40

10.40-10.50

10.50-11.00

ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС
1.Боранбаева Қатира Қарасайқызы
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік
орталығының Ақтау қаласындағы филиалының директоры
«Педагогтердің біліктілігін арттыру мен қолдаудағы
ӛзгерістер және мүмкіндіктер»
2.Кайболдиева Нургул Жумакелдыевна
Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық
колледжі басшының оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі
орынбасары, педагогика және психология ғылымының магистрі
«Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде
жаңартылған білім беру мазмұнына сай
кәсіби құзіретті маман даярлау мәселелері»
3. Тлеуов Кайрат Кипчакбаевич, Рысбекова Алия Айтбаевна
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік
орталығының Ақтау қаласындағы филиалының аға-менеджерлері
«Сабақты зерттеу мен іс-әрекеттегі зерттеу: ӛзектілігі,
маңыздылығы мен перспективалары»
4.Жамекова Бибигуль Мустафиевна
Ақтөбе гуманитарлық колледжі басшысының
оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары
«Ақтӛбе гуманитарлық колледжінде оқу-тәрбие процесінде «Ӛзінӛзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасын
интеграциялау нәтижесі»
5.Каментаева Гулзада Бекеновна
Қ. Дүтбаева атындағы Атырау гуманитарлық колледжі басшының
оқу жұмысы жөніндегі орынбасары
«Оқу – тәрбие үрдісіндегі инновациялық процестердің қызметі »
6. Есенова Ляззат Сайкомовна
Ж. Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледжінің
психология пәнінің оқытушысы, педагогика
ғылымдарының магистрі
«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы
психология пәнін оқыту»
7.Мұсатаева Бақтыгүл Исатайқызы,
Ибраева Мейрамгүл Даниярқызы
М.Мәметова атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары
колледжінің физика пәні оқытушылары
«Физика сабағында сандық білім беру ресурстарын қолданудың
оқушылардың ақпараттық құзіреттілігін
қалыптастырудағы ролі»

11.00-11.10

8. Калимова Жаннур Бейбитовна
О.Тұрмағанбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық
колледжінің арнайы пән оқытушысы
«Арнайы пәндерді ағылшын тілінде оқытуда
BOPPPS моделін кіріктіру»

СЕКЦИЯЛЫҚ МӘЖІЛІС-1
Модераторлар: 1.Тлеуов Кайрат Кипчакбаевич, «Назарбаев Зияткерлік
мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығының Ақтау қаласындағы
филиалының аға-менеджері
2.Толеубаева Айша Бакытжановна, Маңғыстау облыстық техникалық және
кәсіптік білім берудің оқу-әдістемелік кабинетінің әдіскері
3.Кайболдиева Нургул Жумакелдыевна, Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы
Маңғыстау гуманитарлық колледжі басшының оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі
орынбасары, педагогика және психология ғылымының магистрі

11.10-11.20

11.20-11.30

11.30-11.40

11.40-11.50

11.50-12.00

12.00-12.10

1. Алпамысова Толкын Акмурзаевна
Жакебева Айнур Танатаровна
Ақтөбе гуманитарлық колледжінің арнайы пән оқытушылары
«Заманауи мектепке дейінгі білім берудің ӛзекті мәселелері»
2. Журекенова Алия Бекесовна
Ж. Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледжінің
тарих пәнінің жоғары санатты оқытушысы
«Из опыта внедрения цифровых технологий
в образовательный процесс»
3.Қыстаубаева Құндыз Тазабаевна
Ш. Есенов атындағы Каспий мемлкеттік технологиялар және
инжиниринг университетінің аға оқытушысы
«Жастардың үйлесімді дамуы және ӛзін-ӛзі бағалауындағы дене
тәрбиесінің рӛлі»
4.Елдашбаева Амангүль Сарықтұрдықызы
Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық
колледжі басшының ақпараттық технологиялар
жөніндегі орынбасары
«ActivInspire бағдарламасында дидактикалық материалдар
дайындау жолдары»
5.Кереева Оксана Жылқыбайқызы
Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық
колледжінің ағылшын тілі пәнінің оқытушысы
«CLIL технологиясы арқылы болашақ мұғалімдердің тілдік
құзыреттіліктерін қалыптастыру»
6.Сдыкова Гүлшат Габиденовна
Маңғыстау туризм колледжінің экономика пәні оқытушысы
«Білім беру үрдісіндегі дуальді оқыту – білікті маман даярлау»

12.10-12.20

12.20-12.30

12.30-12.40

12.40-12.50

12.50-13.00

13.00-13.10

13.10-13.20

7.Калиева Салтанат Абужаровна
Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық
колледжінің информатика пәнінің оқытушысы
«Электрондық портфолио – оқытушылардың ақпараттықкоммуникациялық құзырлығын қалыптастыру құралы»
8.Жумабаева Лидия Конарбаевна
Ш.Есенов атындағы КМТжИУ көпсалалы колледжінің
арнайы пән оқытушысы
«Ұрпақ тәрбиесіндегі рухани-адамгершіліктің маңыздылығы»
9.Джакаева Гулзира Баженовна
Каспий өңірі "Болашақ" колледжі басшының тәрбие жұмысы
жөніндегі орынбасары
«Инклюзивті білім беруде педагог мамандардың
қызметтік міндеттері»
10. Утешова Гулмира Очиловна
О.Тұрмағанбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды
техникалық колледжінің өзін-өзі тану пәнінің оқытушысы
«Ӛзін-ӛзі тану» пәні арқылы тұлғаға
рухани-адамгершілік тәрбие беру жолдары
11. Кӛшерова Айғаным Есқазықызы
Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық
колледжінің информатика пәнінің оқытушысы
«learningApps.org онлайн жүйесінде электронды
тапсырмалар құру»
12.Тенизбаева Кенжетай Бектуровна
Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық
колледжінің информатика пәнінің оқытушысы
«Создание тестовых заданий средствами программы MyTest»
13. Егенисова Алмажай Құлжанқызы
Ш. Есенов атындағы Каспий мемлкеттік технологиялар және
инжиниринг университетінің педагогика
ғылымдарының кандидаты, профессор
«Психологиялық ағарту жұмыстарын жүргізудің әдіс-тәсілдері»

СЕКЦИЯЛЫҚ МӘЖІЛІС-2

Модераторлар:
1.Нурмухамбетова Клара Хайрлиева, Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы
Маңғыстау гуманитарлық колледжі басшының оқу-өндірістік жұмысы жөніндегі
орынбасары.
2. Калиева Даметкен Жиенгалиевна, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ
Педагогикалық шеберлік орталығының Ақтау қаласындағы филиалының тренері
3.Бейсенова Минаим Беймахановна, Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы
Маңғыстау гуманитарлық колледжінің әдіскері
1.Калиева Даметкен Жиенгалиевна
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік
11.10-11.20
орталығының Ақтау қаласындағы филиалының тренері
«4К моделі негізінде ұйымдастырылған оқу қызметін
жоспарлаудың тиімділігі»
2.Мусрепова Хадича Культасовна
Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық
11.20-11.30
колледжінің психология пәнінің оқытушысы, психолог
«Инклюзивное образование – как путь вовлечения детей с
особыми образовательными потребностями в учебный процесс»
3.Калабаева Орынгуль Джаумитбаевна
Жаңаөзен қызмет көрсету және жаңа технологиялар колледжінің
11.30-11.40
арнайы пән оқытушысы
«Білімді ұрпақ – болашақтың кепілі»
4.Әлқуат Қама Сүлейменқызы
11.40-11.50
Маңғыстау туризм колледжінің физика пәнінің оқытушысы
«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы ӛзекті мәселелер»
5.Ергалиева Калдыгуль Орынбасаровна
Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық
11.50-12.00
колледжінің ағылшын тілі пәнінің оқытушысы
«Ағылшын тілі сабағында интербелсенді әдіс-тәсілдерді
қолданудың тиімділігі»
6.Туменбаева Гайнижамал Исламовна
Маңғыстау облыстық медицина колледжінің
12.00-12.10
қазақ тілі пәнінің оқытушысы
«Адамгершілік құндылықтырды жеке тұлға бойына
қалыптастыру жолдары»
7.Жанабаева Айжан Бектурбаевна
Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық
колледжінің педагогика пәнінің оқытушысы
12.10-12.20
«Процесс формирования мыслительных навыков у будущих
специалистов как основы критического мышления,
обуславливающей сердцевину педагогического мастерства»
8.Урезекова Жанат Ноғайқызы
Жаңаөзен қызмет көрсету және жаңа технологиялар
12.20-12.30
колледжінің әлеуметтік педагогі
«Инклюзивті білім берудің маңызы»

12.30-12.40

12.40-12.50

12.50-13.00

13.00-13.10

13.10-13.20

13.20-13.30

9.Макарова Венера Валерьевна
Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық
колледжінің ағылшын тілі пәнінің оқытушысы
«Психологическое исследование раннего детского аутизма и его
коррекция»
10.Аязбаева Молдир Бримжановна
Жаңаөзен қызмет көрсету және жаңа технологиялар колледжінің
өндірістік оқыту шебері
«Инклюзивті білім беру принциптерін жүзеге асыру - заман
талабы»
11.Джантекеева Асель Бейбутовна
Каспий өңірі "Болашақ" колледжінің информатика
пәнінің оқытушысы
«Сәнімай Отарқызының игі істері: Құрық ТТС-н алғаш құрушы»
12.Елешева Жанаргуль Назуллаевна
Жаңаөзен қызмет көрсету және жаңа технологиялар колледжінің
арнайы пән оқытушысы
«Цифрландыру – білім берудегі жаңа бағыт»
13. Абилханова Перизат Тилекбергеновна
Маңғыстау энергетикалық колледжінің ағылшын тілі пәнінің
оқытушысы
«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы ӛзекті мәселелер»
14.Кушанова Гулнур Джексембаевна
Маңғыстау туризм колледжінің экономика пәнінің оқытушысы
«Қазақстанда инклюзивті білім берудің негізгі мәселелері»

КОНФЕРЕНЦИЯҒА СЫРТТАЙ ҚАТЫСУШЫЛАР
Жахандану жағдайындағы рухани – адамгершілікке оқытудың маңыздылығы
Сапиев Б.К., Зайнуллина А.Т., өзін-өзі тану пәні оқытушылары
Ж. Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледжі, Орал қаласы
Студенттердің педагогикалық жобалау дағдысын қалыптастыру жолдары
Даулетова В. А.,
Ж. Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледжі, Орал қаласы
Сындарлы оқыту – табысты оқытудың көзі
Утегенова А.Т.
Ж. Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледжі, Орал қаласы
Использования активных методов на уроках информатики при обновленной программе
Джумагазиева А. К.
Высший педагогический колледж им.Ж.Досмухамедова, город Уральск
Предмет физика в системе обновления содержания образования РК
Сайденова Д.У.,
Высший педагогический колледж им.Ж.Досмухамедова, город Уральск
Информатика пәнін оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кеңінен
пайдалану
Абдирахманова А. Д.,
Ж. Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледжі, Орал қаласы
Колледжде өзін-өзі тану рухани жалпы адамзаттық құндылықтарды қалыптастыру
бағдарламасын оқу процесінде жүзеге асыру
Шотова Гзам директор
Орал гуманитарлық-техникалық колледжі, Орал қаласы
Студенттердің бойында рухани-адамгершілік
қасиеттерді өзін-өзі тану пәнімен
кіріктірілген сабақтарында дамыту
Конарова Б.Б.
Орал гуманитарлық-техникалық колледжі, Орал қаласы
Болашақ тәрбиешілердің бойында сүйіспеншілік пен дұрыс әрекет құндылықтарды өзінөзі тану пәнімен кіріктірілген сабақтарында дамыту
Мажитова А.Т.
Орал гуманитарлық-техникалық колледжі, Орал қаласы
Инклюзивное образование в условиях ТиПО: проблемы и перспективы
Тасименова Л.В.
Орал «Сервис» технологиялық колледжі, Орал қаласы
Ел ертеңі – жас ұрпақ
Козыбакова А. П., физика пәнінің жоғары санатты оқытушысы
Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжі, Ақтау қаласы

Групповая работа как один из методов развития речевой активности обучающихся на
занятиях русского языка
Аймуханова А.А, орыс тілі мен әдебиеті пәнінің жоғары санатты оқытушысы, магистр
Мангистауский гуманитарный колледж имени Мурын жырау Сенгирбекулы, город Актау
Жаңартылған білімге – жаңаша көзқарас
Кдырова Г.Г., қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің жоғары санатты оқытушысы
Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжі, Ақтау қаласы
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы өзекті мәселелер
Испекеева Д.Е., ағылшын тілі пәнінің жоғары санатты оқытушысы
Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжі, Ақтау қаласы
Критериалды бағалаудың мүмкіндіктері
Нұрдәулет А., қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің жоғары санатты оқытушысы
Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжі, Ақтау қаласы
Эффективные методы обучения на уроках русского языка в рамках обновления
содержания образования
Ешпанова Г.А., директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжі, Ақтау қаласы
UniorSkills - WorldSkills стандарттарына сүйене отырып, кәсіби құзыреттілік негіздері
бойынша 10-16 жастағы оқушыларды кәсіби даярлау және кәсіптік бағдар беру
бағдарламасы.
Нурмухамбетова К.Х., директордың оқу-өндірістік жұмысы жөніндегі орынбасары
Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжі, Ақтау қаласы
Биология сабағында инновациялық технологияларды қолданудың жолдары
Бейсенова М.Б.,әдіскер
Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжі, Ақтау қаласы
Жастардың ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру жолдары
Егенисова А.Қ., п.ғ.к., профессоры
Ш.Есенов атындағы КМТИ, Ақтау қаласы
Шетел тілдерін оқыту арқылы кәсіби бағыттылықты қалыптастыру
Шахтыбаева Ж.Т.информатика пәні оқытушысы
Ш.Есенов атындағы КМТИ, Ақтау қаласы
MS Excel бaғдaрлaмaсында арифметикалық прогрессияны есептеу
Шуакбаева Р. С., п.ғ.к., доцент
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Қазақ дүниетанымындағы жеке тұлғаға бағытталған адами құндылықтар
Табылдиева О. Д., т.ғ.к., доценті.
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы

Инклюзивті білім берудің мәні мен құрылымы
Аренова А.Х., п.ғ.к., профессор, Едигаева Г.А., магистрант
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Білім беру жүйесін цифрландыру
Шуакбаева Р.С., п.ғ.к., доцент, Сүйінбаева Г.М., магистрант
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Ұрпақ тәрбиесіндегі ұлттық құндылықтардың маңызы
Акжигитова Н.М.
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Математика пәнін оқыту барысында жаңа иннвоациялық әдіс-тәсілдерді тәжірибелік
тұрғыда негіздеу
Кощанова Г.Р.,п.ғ.к., профессор, Әлқуат Б.И., магистрант
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Дифференциал теңдеуінің ерекше нүктелерінің классификациясы
Кощанова Г.Р., п.ғ.к., профессор,Бектеміс Б.І.,магистрант
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Студенттердің өз денсаулығына деген оң көзқарасын қалыптастыру жолдары
Қыстаубаева Қ. Т.,аға оқытушы
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Денсаулық сақтау мәселелері және оны сақтау жолдары
Ахметов Н.А., п.ғ.к.
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Жастарды саламатты өмір салтына тәрбилеу тұжырымдамасы
Ахметов Н.А.п.ғ.к.
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Инклюзивті білім беруді дамыту – қоғам қажеттілігі
Рисбаева Р.Б., химия пәнінің оқытушысы
Ш.Есенов атындағы КМТжИУ көпсалалы колледжі, Ақтау қаласы
Жобалық әдіс оқытудың интерактивті әдісі ретінде
Абдыкеримова Э.А., п.ғ.к., профессор, Жаманғара Н.С., магистрант
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Жобалау әдісін қолдану арқылы оқушылардың ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру
Абдыкеримова Э.А., п.ғ.к., профессор, Жаманғара Н.С., магистрант
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Оқу үдерісінде автоматтандырылған бақылау құралын қолдану
Абдыкеримова Э.А., п.ғ.к., профессор, Нокатов Ж.Т., магистрант
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы

Компьютер мүмкіндіктерін пайдаланып физикалық сөзжұмбақтар құрастырудың
ерекшеліктері
Абдыкеримова Э.А., п.ғ.к., профессор, Сүйінбаева Г.М., магистрант
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Вредные вещества в нефтяной и газовой промышленности и их опасность
Туркменбаева М. Б., доцент, Акмуратов К., магистрант
КГУТИ им. Ш. Есенова, город Актау
Новые варианты осуществления пиролиза
Туркменбаева М. Б., доцент, Кушербаева К.Д., магистрант
КГУТИ им. Ш. Есенова, город Актау
Объектілі бағытталған бағдарламалау ортасының жобалау мүмкіндіктерін салыстыру
Урбисинова Г.У.
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
С++бағдарламалаутіліндемассивтерменфункциялардыүйренудіңәдістемелікжолдары
Урбисинова Г.У.
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдердің бірі сыни тұрғысынан ойлау технологиясы
Урбисинова Г.У.
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Физиканы оқытудың мазмұны мен технологияларын жаңғырту негіздері
Таймуратова Л.У.ф.м.ғ.к., доцент
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Физика сабақтарында жаңа оқыту технологияларын қолдану
Туркменбаев А.Б. п.ғ.к., профессор, Хасан Ж.Қ.,магистрант
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Физиканы оқыту үдерісінде демонстрациялық экспериментті қолданудың маңыздылығы
Туркменбаев А.Б. п.ғ.к., профессор, Азанғалиқызы Ы.,магистрант
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Эксперименттік есептер арқылы оқушылардың танымдық іскерліктерін қалыптастыру
Туркменбаев А.Б. п.ғ.к., профессор, Азанғалиқызы Ы.,магистрант
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Молекулалық физика бөлімін тереңдетіп оқытудың әдістемелік ерекшеліктері
Туркменбаев А.Б. п.ғ.к., профессор, Амангелді А.А.,магистрант
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Газ заңдары тақырыбын оқытуға дәстүрлі емес сабақ элементтерін қолдану
Туркменбаев А.Б. п.ғ.к., профессор, Амангелді А.А.,магистрант
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы

Физикалық есептерді шығаруда компьютерді пайдалану
Туркменбаев А.Б. п.ғ.к., профессор, Бармуханбетова У.К.,магистрант
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Қиындығы жоғары физикалық есептерді шешу әдісі
Туркменбаев А.Б. п.ғ.к., профессор, Бармуханбетова У.К.,магистрант
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Интербелсенді оқыту технологиясын қолдану әдістері
Туркменбаев А.Б. п.ғ.к., профессор, Сүйінбаева Г.М.,магистрант
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Білім беру сапасын жетілдіруге жаңа оқыту технологияларын қолдану
Туркменбаев А.Б. п.ғ.к., профессор, Сүйінбаева Г.М.,магистрант
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Физика пәні бойынша сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың ерекшеліктері
Абдыкеримова Э.А.,п.ғ.к., профессор, Хасан Ж.Қ., магистрант
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Геометриялық оптика есептерін шығару әдістері
Бижанова К. Б., физика пәнінің оқытушысы
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Қозғалыстың салыстырмалығы мен жылдамдықтарды қосуға арналған есептерді шығару
жолдары
Бижанова К. Б., физика пәнінің оқытушысы
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Aлгeбpaның кeйбip eceптepiн шығapудa вeктopды қoлдaну әдістемесі
Кулжагарова Б.Т. ф.м.ғ.к., доцент
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Кейбір мәтінді есептерді шығару ерекшеліктері
Кулжагарова Б.Т. доцент, Мурадалиев Е.магистрант
Есенов ат.КМТИУ, Ақтау қаласы
Білім беру мазмұнын жаңартудағы іс-тәжірибе
Сауяева Н.С., математика және физика пәнінің оқытушысы
М.Мәметова атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжі, Қызылорда қаласы
Арнайы пәндерді оқытуда цифрлы ресурстардың тиімділігі
Ермекбайқызы З., физика пәні оқытушысы
М.Мәметова атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжі, Қызылорда қаласы
Сандық білім беру ресурстарын математика сабағында тиімді пайдалану
Тилемисова М. Ж., математика пәнінің оқытушысы
М.Мәметова атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжі, Қызылорда қаласы

Математика, физика сабақтарында цифрлық білім беру ресурстарын пайдаланудың
тиімділігі
Жұмағұлова Г.А., математика пәнінің оқытушысы
М.Мәметова атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжі, Қызылорда қаласы
Сабақта цифрлық білім беру ресурстарын қолдану
Кулманова Ж.А., физика пәнінің оқытушысы
М.Мәметова атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжі, Қызылорда қаласы
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы өзекті мәселелер
Нұрғазиева Г.О., директордың оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары
Маңғыстау энергетикалық колледжі, Ақтау қаласы
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы өзекті мәселелер
Абилханова П.Т., ағылшын тілі пәнінің оқытушысы
Маңғыстау энергетикалық колледжі, Ақтау қаласы
Инклюзивті білім беру және оның ерекшелігі
Камалова К.П.,өндірістік оқыту шебері
Жаңаөзен қызмет көрсету және жаңа технологиялар колледжі, Жаңаөзен қаласы
Рухани адамгершілік даму және жаңғыру заман қажеттілігі
Шамырханова О.Қ.
Жаңаөзен қызмет көрсету және жаңа технологиялар колледжі, Жаңаөзен қаласы
Техникалық және кәсіптік білім берудегі білім беру мазмұнын жаңарту – жаһандық білім
жүйесінің талабы
Жазыкбаева А.Ж.арнайы, техникалық ғылымдардың магистрі
О.Тұрмағанбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық колледжі, Жаңаөзен
қаласы
Білім беру жүйесін ақпараттандыру және цифрландыру
Исағалиева З.А. арнайы
О.Тұрмағанбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық колледжі, Жаңаөзен
қаласы
АӘД сабақтарын қазақ ғұлама өлеңдерімен байланыстыра цифрландыру
Тогызбаева Г.Т. нвп
О.Тұрмағанбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық колледжі, Жаңаөзен
қаласы
Жаңа ақпараттық білім беру арқылы оқушылардың оқу мотивациясын нығайту
Сегизбаева Ж.Х. арнайы пән
О.Тұрмағанбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық колледжі,Жаңаөзен
қаласы
Цифрландыру жүйесі – бүгінгі білім беру жүйесінің жаңа бағыты
Уразова А.А. арнайы пән
О.Тұрмағанбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық колледжі,Жаңаөзен
қаласы

СLIL әдістемесі бойынша арнайы пәндерді оқытуды ұйымдастыру
Ибатова А.С. арнайы пән
О.Тұрмағанбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық колледжі,Жаңаөзен
қаласы
Білім беру жүйесін ақпараттандыру және цифрландыру
Исағалиева З.А. арнай ыпән
О.Тұрмағанбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық колледжі,Жаңаөзен
қаласы
Цифрландыру - бүгінгі білім берудегі жаңа бағыт
Қайратова Н.Қ.
Маңғыстау техникалық колледжі, Шетпе кенті
Тарих пәнінде үштілділікті қоданудың тиімділігі
Тұрғамбай А.Б. тарих пәнінің
Ақтөбе гуманитарлық колледжі, Ақтөбе қаласы
Информатика сабағында ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану
Абдирахманова А. Д., информатика пәні оқытушысы
Маңғыстау туризм колледжі, Ақтау қаласы
Специфика и ключевые компетенции инклюзивного образования на уроках английского
языка
Аубекерова Л. Е., ағылшын тілі пәні оқытушысы
Маңғыстау туризм колледжі, Ақтау қаласы
Жаңа білім беру мазмұнындағы әдіс-тәсілдер
Жазымбай Ж.Т., ағылшын тілі пәні оқытушысы
Маңғыстау туризм колледжі, Ақтау қаласы
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы өзекті мәселелер
Байтуякова М. А., ағылшын тілі пәні оқытушысы
Маңғыстау туризм колледжі, Ақтау қаласы
Қазіргі таңдағы білім беру жүйесіндегі өзін-өзі тану пәнінің маңыздылығы
Ильясова Ж.Ж., өзін-өзі тану пәні оқытушысы
Маңғыстау туризм колледжі, Ақтау қаласы
Мен қазіргі заман педагогымын
Нұртаева Райхан Асанқызы, тәрбиеші
Бейнеу санаторлық бөбекжайы, Бейнеу ауданы
Жаңартылған білім беру жағдайында қазақ тілін оқытудың электронды құралы: бүгінгі
жағдайы мен келешегі
Аманбекова Назия тәрбиеші
Бейнеу санаторлық бөбекжайы, Бейнеу ауданы

Білім берудегі құзырлылық
Тегисова Т.Т., биология пәнінің оқытушысы
Ақтау қаласындағы медицина колледжі, Ақтау қаласы
Оқушылардың рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру
Нуриманова А.Ж.
Абай атындағы орта мектебі, Бейнеу ауданы
Инклюзивті білім берудің негізгі аспектілері
Абилова Г.Г.
М.Әбдіхалықов атыдағы мектеп-гимназиясы, Ақшұқыр ауылы
Техникалық және кәсіптік білім берудегі инновациялық әдістерді қолдану ерекшелігі
Кулбатирова Н.Е., арнайы пәндер оқытушысы
Маңғыстау облыстық медицина колледжі, Жаңаөзен қаласы
Цифрландыру бүгінгі білім берудегі жаңа бағыт
Узакбаева К.Т.
Қайнар колледжі, Ақтау қаласы
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы өзекті мәселелері
Суйишева А. Х., арнайы пән оқытушысы
Бейнеу политехникалық колледжі, Бейнеу ауданы
Критериалды бағалау технологиясы арқылы рухани-адамгершілік білім беру
Джумагамбетова З. С., арнайы пән оқытушысы
«Каспий» педагогика және салалық технологиялар колледжі, Жаңаөзен қаласы

