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 Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің «Дарын» республикалық 
ғылыми-практикалық орталығы 20-22 маусым 
аралығында Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің базасында  
«Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу 
мен оқыту барысында қолданатын 
вариативтік бағдарламалар» тақырыбындағы 
балабақша тәрбиешілеріне арналған 
республикалық оқу-әдістемелік семинарын 
өткізді. 



 Семинардың мақсаты: Балабақша 
тәрбиешілерінің кәсіби деңгейлерін арттыру, білім 
беру процесінде мектеп жасына дейінгі балалардың 
оқу икемділігі мен машығын қалыптастыруға 
бағытталған педагогикалық технологияларды тиімді 
пайдалану. 
 Семинар бағдарламасында тыңдаушылар 
Қазақстандағы мектепке дейінгі білім беруді 
дамытудың негізгі  тенденциясымен 
таныстырылады. Тыңдалып, талқыланатын 
тақырыптар: мектепке дейінгі ұйымдардағы 
вариативті бағдарламаларды ұтымды пайдалану, 
балалардың дамуын психологиялық-педагогикалық 
диагностикалау, мектеп жасына дейінгі балалардың 
рухани тазалық ұстанымдарын қалыптастыру 
жолдары, балалардың нәтижесін бағалау түрлері. 



 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы оқу мен 
тәрбиелеу білім беру мазмұнының жаңаруы, қоғамдағы білім 
беру мәденетінің дамуына бағытталған  Қазақстан 
Республикасының жаңа білім саясатына негізделіп отыр. 
 Балалық шақ – баланың тұлға болып қалыптасуының 
негізгі сатысы. Осы жылдары баланың дамуын анықтайтын 
қарым-қатынас, дағды, сезім, адамгершілік 
құндылықтар  қалыптасады. 
 Білім берудегі вариативтілік – заманауи білім берудің 
дамуына бағытталған негізгі принциптердің бірі. Мектеп 
жасына дейінгі балаларды дамытуға бағытталған вариативтік 
бағдарламалар практикада қолданар кезінде аса назар аударуды 
қажет етеді және білім беруде аймақтық компонентті ескеруге, 
педагогикалық процесті жетілдіру мақсатында 
технологиялардың алуан-түрлерін пайдалануға мүмкіндік 
береді. 



Дәріскерлер құрамы Абай 
атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университеті, Педагогика және 
психология институтының «Мектепке 
дейінгі білім беру және әлеуметтік 
педагогика», «Жалпы және 
қолданбалы психология»  және 
жалпы университеттік «Мәңгілік ел 
және өзін-өзі тану» кафедраларының 
оқытушылары мен Қазақ 
мемлекеттік қыздар педагогикалық 
университетінің оқытушы-
профессорлар құрамынан тұрды. 



СЕМИНАР 
МОДЕРАТОРЛАРЫ 

№  Модераторлардың аты-жөні  Ғылыми дәрежесі, атағы  Жұмыс орны  

1 Манкеш Ақсәуле 
Ержанбайқызы  

П.ғ.д., профессор  Абай атындағы ҚазҰПУ, Мектепке дейінгі білім беру және 
әлеуметтік педагогика кафедрасы  

2 Цой Алла Александровна  П.ғ.д., доцент  Абай атындағы ҚазҰПУ, Мектепке дейінгі білім беру және 
әлеуметтік педагогика кафедрасы  

3 Айтпаева Алмагуль 
Карекбаевна  

П.ғ.к., доцент  Абай атындағы ҚазҰПУ, Мектепке дейінгі білім беру және 
әлеуметтік педагогика кафедрасы  

4 Метербаева Кулбаршын 
Метербаевна  

П.ғ.к., доцент  Абай атындағы ҚазҰПУ, Мектепке дейінгі білім беру және 
әлеуметтік педагогика кафедрасы  

5 Қыяқбаева Ұлбосын 
Қозыбаевна  

П.ғ.к., профессор  Абай атындағы ҚазҰПУ, Мектепке дейінгі білім беру және 
әлеуметтік педагогика кафедрасы  

6 Атемкулова Назира Омаровна  П.ғ.к., доцент  Абай атындағы ҚазҰПУ, Мектепке дейінгі білім беру және 
әлеуметтік педагогика кафедрасы  

7 Азимбаева Дарига Куановна  П.ғ.м, аға оқытушы  Абай атындағы ҚазҰПУ, Мектепке дейінгі білім беру және 
әлеуметтік педагогика кафедрасы  

8 Каримова Разия Елеупановна  П.ғ.м, аға оқытушы  Абай атындағы ҚазҰПУ, Мектепке дейінгі білім беру және 
әлеуметтік педагогика кафедрасы  

9 Сайдахметов Бауыржан 
Сейітбекович  

П.ғ.к., профессор  Абай атындағы ҚазҰПУ, «Мәңгілік ел және өзін-өзі тану» 
кафедрасы  

10 Жигитбекова Бакыт 
Дастановна  

Пс.ғ.к., доцент  Абай атындағы ҚазҰПУ, «Жалпы және қолданбалы психология» 
кафедрасы  

11 Абишева Женыскуль 
Акановна  

Пс.ғ.к., доцент  Абай атындағы ҚазҰПУ, «Жалпы және қолданбалы психология» 
кафедрасы  

12 Левченко Татьяна 
Александровна 

П.ғ.к., профессор Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 

13 Рябова Екатерина 
Владимировна 

П.ғ.м., аға оқытушы Абай атындағы ҚазҰПУ, Бастауышта оқыту педагогикасы мен 
әдістемесі 

14 Нурбекова Салтанат 
Молотовна 

П.ғ.м., аға оқытушы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 

15 Абилбакиева Галия 
Турысбековна 

П.ғ.м., оқытушы Абай атындағы ҚазҰПУ, Мектепке дейінгі білім беру және 
әлеуметтік педагогика кафедрасы 



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК СЕМИНАРДЫҢ АШЫЛУ 
САЛТАНАТЫ 

20.06.2017 



 
Республикалық семинардың ашылу салтанатында 

Республикалық «Дарын» ғылыми-практикалық 
орталығының қыметкерлері Г.С.Берденова, Педагогика 
және психология институтының директоры п.ғ.д., 
профессор Б.А.Әлмұхамбетов, Мектепке дейінгі білім 
беру және әлеуметтік-педагогика кафедрасының 
меңгерушісі п.ғ.д., профессор Р.К.Бекмагамбетовалар 
семинар тыңдармандарын құттықтап, жылы лебіздерін 
білдірді. 
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Оқу-әдістемелік семинарға республика 
бойынша 39 балабақша қызметкерлері 
балалар үйінің тәрбиешілері сертификат 
пен мақтау қағаздарын алды 





П.ғ.д., профессор А.Е.Манкеш «Мектепке дейінгі ұйымдар үшін 
жаңа пән: «Жаратылыстану және  экология негіздерінің  әдістемесі» 

тақырыбында тренинг жүргізді 



П.ғ.д., доцент А.А.Цой «Инновационные технологии развития речи 
ребенка» тақырыбында тренинг өткізді 



П.ғ.к., доцент А.К.Айтпаева «Современные подходы проблемно-
диалогового обучения детей »,  тақырыбында тренинг өткізді 



 П.ғ.к., доцент К.М.Метербаева «Мектеп жасына дейінгі бала тілін 
дамыту әдістемесі» тақырыбында тренинг жүргізді 



    П.ғ.к.,профессор Т.А.Левченко «Формирование 
художественного творчества у детей дошкольного возраста» 
тақырыбында тренинг өткізді 



П.ғ.к., профессор Ұ.Қ.Қыяқбаева «М.Монтесоридің педагогикалық 
жүйесі және оның маңызы» тақырыбында тренинг жүргізді 
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П.ғ.к., профессор Н.О.Атемкулова «Мектепке дейінгі  
ұйымдарда  музыка терапиясын ұйымдастыру» тақырыбында 

тренинг өткізді 
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 П.ғ.м.,аға оқытушы  Е.В. Рябова  « Личностные качества воспитателя 
детского сада», тақырыптарында тренинг  жүргізді 



 Докторант  Ғ.Т. Абилбакиева «Мектепке дейінгі ұйымдарда 
ақпараттық коммуникациялық  технологияларды қолдану 

жолдары» тақырыбында тренинг өткізді 



П.ғ.м., аға оқытушы Д.Қ.Азимбаева « Дидактикалық ойындар 
арқылы мектеп жасына дейінгі балаларды қарапайым 

математикалық түсініктерді қалыптастыру» тақырыбында 
тренинг жүргізді 
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П.ғ.м., аға оқытушы Р.Е.Каримова  Мектеп алды 
даярлық тобында «Драма» сабақтарын 

ұйымдастырудың әдістемесі  тақырыбында тренинг 
өткізді 



П.ғ.к., профессор Б.С.Сайдахметов  «Балалардың рухани тазалық 
ұстанымдарын қалыптастыру жолдары» тақырыптарында тренинг жүргізді 



П.ғ.м.,  аға оқытушы Салтанат Нурбекова «Мектепке дейінгі ұйымдардағы  
әдістемелік жұмыс мазмұнының бағыттары» тақырыбында  тренинг өткізді 



Пс.ғ.к., доцент Ж.А.Абишева “Обидчивые дети”, “Проблемные формы 
межличностных отношений дошкольников” тақырыптарында тренингтер 

жүргізді 
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Пс.ғ.к., доцент Б.Д.Жигитбекова « Ата-ана-бала 
қатынасы» тренинг өткізді 
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СЕМИНАР ТЫҢДАУШЫЛАРЫ САБАҚТАН ТЫС 
УАҚЫТТА 



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК 

СЕМИНАРДЫҢ ЖАБЫЛУ СӘТІ 
22.06.2017 ж. 



СЕМИНАРДЫҢ ЖАБЫЛУ САЛТАНАТЫНДА ТЫҢДАУШЫЛАР ӨЗ ӨНЕРЛЕРІН ОРТАҒА 
САЛЫП, КОНЦЕРТТІК НОМЕРЛЕР КӨРСЕТТІ, ЖЫЛЫ ЛЕБІЗДЕРІН БІЛДІРДІ 



СЕМИНАР СОҢЫНДА ТЫҢДАУШЫЛАРҒА СЕРТИФИКАТТАР БЕРІЛІП, АЛҒЫС ХАТТАР 
ТАПСЫРЫЛДЫ 



Назарларыңызға  
Рахмет!!! 
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