
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ  ИНСТИТУТЫ

Мектепке дейінгі білім беру және әлеуметтік педагогика 

кафедрасы

«Мектепке дейінгі білім берудің жаңартылған 

мазмұны жағдайындағы балабақша 

тәрбиешісінің кәсіби қызметі» 

және 

«Мектептегі әлеуметтік-педагогикалық 

жұмыстарды ұйымдастырудың ғылыми-

әдістемелік негіздері» 

Алматы қаласы

27 – 29 наурыз, 2018 жылы



2018 жылы 27-29 наурыз аралығында 

Педагогика және психология институтының

«Мектепке дейінгі білім беру және әлеуметтік педагогика» кафедрасы 

«Дарын» Республикалық оқу-әдістемелік орталығымен бірлесіп өткізді

Балабақша тәрбиешілері 

үшін

«Мектептегі әлеуметтік-

педагогикалық жұмыстарды 

ұйымдастырудың ғылыми-

әдістемелік негіздері»

«Мектепке дейінгі білім берудің 

жаңартылған мазмұны 

жағдайындағы балабақша 

тәрбиешісінің кәсіби қызметі» 

«Мектептегі әлеуметтік-

педагогикалық жұмыстарды 

ұйымдастырудың ғылыми-

әдістемелік негіздері»

Республикалық семинарға 42 адам қатысты:

балабақша тәрбиешілері -

30 адам

әлеуметтік педагогтар мен 

өзін-өзі тану мұғалімдері -

12 адам



Балабақша тәрбиешілеріне 

арналған

семинардың мақсаты: 
мектеп пен мектепке дейінгі білім берудің 

мазмұнын жаңартуда балабақша тәрбиешілері 

және әлеуметтік педагогтар мен өзін-өзі тану 

пәні мұғалімдерінің кәсіби деңгейін көтеру

Әлеуметтік педагогтары 

арналған

семинардың мақсаты әлеуметтік педагогтың кәсіби іс-әрекетіндегі 

инновациялық технологиялармен таныстыру.



Балабақша тәрбиешілері үшін семинарды жүргізген лекторлар:

1.Сайдахметов Бауыржан Сейтбекұлы – педагогика ғылымдарының кандидаты,

доцент

2.Метербаева Кульбаршын Метербаевна – педагогика ғылымдарының кандидаты,

доцент

3.Атемкулова Назира Омаровна – педагогика ғылымдарының кандидаты, қауым. 

профессор

4.Елькеева Алима Бабановна – педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

5.Айтпаева Алма Карикбаевна – педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

6 .Алимбекова Анар Аймолдаевна – PhD докторы

7.Сыздыкбаева Айгуль Джубаназаровна – PhD докторы

8.Азимбаева Дарига Куановна – аға оқытушы

9.Каримова Разия Елеупановна –аға оқытушы

10.Тайталиева Лаура Рахатовна – докторант

Әлеуметтік педагогтар және өзін-өзі тану пәні мұғалімдері үшін семинарды 

жүргізген лекторлар:

1.Мукажанова Рысты Абдразаковна – педагогика ғылымдарының 

кандидаты

2.Ахметова Айгуль Игеновна – PhD докторы



П.ғ.к., қауым. профессор Атемкулова  Н.О. «Музыкалық терпия» 

тақырыбында  балабақша тәрбиешілеріне тренинг өткізді





Аға оқытушы Каримова Р. Е.  

Балабақша тәрбиешілеріне  

«Мектепке дейінгі білім беруді дамытудың қазіргі заманғы үрдістері» 

тақырыбында семинар – практикум өткізді.







Сыздыкбаева А.Д. на теме «Современные тенденции развития дошкольного 

образования», «Современные походы к организации предметно –

пространственной развивающей среды»



PhD докторы Ахметова А. И. әлеуметтік педагогика және өзін – өзі тану 

мамандығы бойынша «Заманауи білім беру кеңістігін ізгілендірудің жаңа 

тәсілдемелері», « Жалпыадамзаттық құндылықтар - әлеуметтік-педагогикалық 

іс-әрекеттің негізі», Әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттің мазмұнына рухани-

адамгершілік тәрбие беруді интеграциялау» тақырыптарында семинар өткізді.

«





Семинардың жабылуы. 

Қатысушыларды марапаттау 

сәті




