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Кафедра меңгерушісі: 

Есенова Роза Кадырбаевна 

Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының 

магистрі 

Телефон: +7(701)1307294 

Жұмыс телефоны: 30-10-44 

e-mail: esenova6322@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ: 

 

6В01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

 

6В01303 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

 

7M01301 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профессор-оқытушылар құрамы 

 

№ А.Ж.Ә. Қызметі Телефоны E-mail 

1 Есенова Роза Кадирбаевна магистр, аға 

оқытушы, 

зерттеуші-педагог 

8701130729

4 

esenova6322@mail.r

u 

2 Аймагамбетова Казна п.ғ.д, профессор 8775723151

5 

a.kazna@mail.ru 

3 Серикбаев Габит 

Омирзакович 

п.ғ.к, профессор 8701528425

0 

gabit_serikbaev@mai

l.ru 

4 Ескараева Айгуль 

Дуйсенгалиевна 

ф.ғ.к., аға 

оқытушы 

8708380057

6 

aigul_eskaraeva@ma

il.ru 

5 Садуахасова Гаухар 

Женисовна 

академиялық 

доцент 

8701183464

1 

goxa.1972@mail.ru 

6 Түнғатова Нұргүл 

Әмірханқызы 

магистр, аға 

оқытушы 

8778190610

6 

nurgul_t_88@mail.ru 

7 Жүнісова Ұлтай 

Жылқайдарқызы   

магистр, оқытушы 8747714774

1 

zhunisova.ultai@mail

.ru 

8 Шакен Фариза 

Қанжарбекқызы 

магистр, оқытушы 8775717426 fariza.shaken@mail.r

u 

9 Байдос Таңшолпан 

Қазыбекқызы 

п.ғ.м., оқытушы 8705825749

7 

tansholpanbaidos@m

ail.ru 

10 Нұртазаева Бибигуль 

Досановна 

аға оқытушы 8707284480

4 

gabit_serikbaev@mai

l.ru 

11 Койшибаев Махамбетжан 

Нахипбекович 

ф.ғ.к., аға 

оқытушы 

8701152190

5 

koyshibaiev_m@mail

.ru 

12 Уайдуллақызы Эльмира PhD доктор 8775142223

0 

elmira_uaidulla@mai

l.ru 

13 Тұралбаева Алмаш 

Турганбаевна 

PhD доктор 8701272332

7 

turalbaeva_a@mail.ru 

14 Набуова Роза 

Абдрахмановна 

п.ғ.к, профессор 8701341994

6 

nabu.roza@mail.ru 

15 Жұмабаева Жазира 

Аманжолқызы 

PhD доктор 8702233367

2 

zhumabayeva@mail.r

u 

16 Уайсова Гулнар 

Инаматовна 

п.ғ.к, профессор 8777232969

4 

inamatovna_g@mail.

ru 

17 Кожаниязова Айнур 

Нагашыбаевна 

зерттеуші-педагог 8701130729

4 

ainur_nagashibai@m

ail.ru 

18 Абилкасымова Жамила 

Канатбековна 

зерттеуші-педагог 8778190610

6 

abi_zhamila@list.ru 

19 Абикалыкова Динара 

Аширболатқызы 

зерттеуші-педагог 8747197660

1 

abdi_dinara@mail.ru 



Оқу-әдістемелік жұмыс: 

Кафедра халықаралық ынтымақтастық аясында жоғары оқу орындарымен 

және ғылыми-зерттеу ұйымдарымен ғылыми-практикалық байланыста: 

 Абай атындағы Қазақ ұлттық университеті 

 Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті 

 Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті 

 

Ғылыми-зерттеу жұмысы: 

 

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы келесі бағыттар бойынша жүргізіледі: 

 Бастауыш сынып оқушыларын оқытудың ғылыми-педагогикалық 

орталығы. 

 Мектепке дейінгі ұйымдарда ойын техникасын қолдану ерекшеліктері 

  

Ӛндіріспен байланыс: 

 

№ 264 Т.Есетов атындағы мектеп-лицей 

№ 233 орта мектеп 

"Бәйтерек  school" бастауыш жеке мектебі 

 №144 орта мектеп 

"Алтын кілт" балабақшасы 

"Хадиша Ана" балабақшасы 

№12 Ілияс қабылов атындағы ІТ мектеп-лицей 

 

Тәрбие жұмысы: 

 

Тәрбие жұмысы келесі бағыттар бойынша жүргізіледі: 

 тәрбие жұмысын ақпараттық-талдау, ұйымдастыру және әдістемелік 

қамтамасыз ету 

 білім алушылардың азаматтық-патриоттық және құқықтық тәрбиесін 

қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар 

 білім алушылардың рухани-адамгершілік бейнесін қалыптастыруға 

бағытталған іс-шаралар 

 білім алушылардың бойында әлеуметтік маңызды қасиеттерді, 

коммуникативтік мәдениетті қалыптастыруға және жас таланттарды 

қолдауға бағытталған іс-шаралар 

 

 

 

 



Материалдық-техникалық база 

 

1002 - аудитория "Мектепке дейінгі ұйымда әдістемелік жұмысты 

ұйымдастырудың инновациялық бағыты"  

1004 - аудитория" Бастауыш педагогика және жеке пәндер әдістемесі" 

 1005 - аудитория "Бастауыш білім берудегі инновациялық процесті қолдау" 

1006 - аудитория "Педагогикалық үдерісті ұйымдастыру" 

1008 - аудитория "Музыкалық білім педагогикасы" 

1009 - Oқу бөлімі 

 1010 - аудитория " Мектепке дейінгі ұйымда ортаны дамыту  

1011 - «Шебер қол» үйірмесі 

1012 - Дидактикалық материалдарды дайындау дәрісханасы 

 901 - Mектепке дейінгі ұйымда ойын жабдықтары мен дидактикалық 

материалдарды ұйымдастыру ортасы 

 

Байланыс мекен-жайы: 

 Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Сырдария өзенінің сол 

жағалауы, Ғимарат №111 

 8-7242-234515 

 bolashak_5@mail.ru 

 www.bolashak-edu.kz 
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