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Кафедра меңгерушісі: 

Есенова Роза Кадырбаевна 

e-mail: esenova6322@mail.ru 

Ғылыми дәрежесі:педагогика ғылымдарының магистрі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАФЕДРАНЫҢ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ: 

 

6В01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

 

6В01303 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

 

7M01301 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

 

 

 

 

 

 

Кафедраның профессор-оқытушыларқұрамы 

 

№ А.Ж.Ә. Қызметі Телефоны E-mail 

1 Есенова Роза Кадирбаевна Педагогика 

ғылымдарының 

магистрі, кафедра 

меңгерушісі  

87011307294 esenova6322@mail.ru 

2 Аймагамбетова Казна Педагогика 

ғылымдарының докторы 

87757231515 a.kazna@mail.ru 



3 Ахметова Аймкуль Кадирбаевна Педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

87015284250 gabit_serikbaev@mail.ru 

4 Баймағанбетова Гүлжан 

Бақытбекқызы 

Педагогика 

ғылымдарының 

магистрі 

87757764100 gulzhan_baymaganbetova

@mail.ru 

5 Ескараева Айгуль 

Дуйсенгалиевна 

Филология 

ғылымдарының 

кандидаты 

87083800576 aigul_eskaraeva@mail.ru 

6 Жүнісова Ұлтай Жылқайдарқызы   Педагогика 

ғылымдарының 

магистрі 

87477147741 zhunisova.ultai@mail.ru 

7 Зұлхарнаева Әселхан Талғатқызы Педагогика 

ғылымдарының 

магистрі 

87085631197 aselzulkharnay@mail.ru 

8 Машанова Раушан Педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

87756453245 raushanmashan@mail.ru 

9 Садуахасова Гаухар Женисовна Педагогика 

ғылымдарының 

магистрі 

87022333672 goha.1972@mail.ru 

10 Серикбаев Габит Омирзакович Педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

87072844804 gabit_serikbaev@mail.ru 

11 Сманова Нуржамал Толбасиевна Педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

87011521905 koyshibaiev_m@mail.ru 

12 Түнғатова Нұргүл Әмірханқызы Педагогика 

ғылымдарының 

магистрі 

87781906106 nurgul_t_88@mail.ru 

13 Шакен Фариза Қанжарбекқызы Педагогика 

ғылымдарының 

магистрі 

87757174269 fariza.shaken@mail.ru 

14 Жубандыкова Акгул 

Мырзалиевна 

Педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

87013419946 nabu.roza@mail.ru 

15 Абильдаева Роза Турганбаевна Оқытушы 87022333672 zhumabayeva@mail.ru 

16 Боранбаева Жанар 

Амангельдиевна 

Оқытушы 87772329694 inamatovna_g@mail.ru 

17 Уайдуллақызы Эльмира PhD доктор,  

аға оқытушы 

87011307294 ainur_nagashibai@mail.ru 

18 Уайсова Гулнар Инаматовна п.ғ.к, профессор 87781906106 abi_zhamila@list.ru 
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19 Нұрсұлтанқызы Жазира Филология 

ғылымдарының 

кандидаты  

87775645517 zhaznur@mail.ru 

20 Мырзашова Құралай 

Баяхметқызы 

Оқытушы 87756785432 quralai.@mail.ru 

 

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 

 

 

Ӛндіріспен байланыс: 

 

№ 264 Т.Есетов атындағы мектеп-лицей 

»Бәйтерек  school» бастауыш жеке мектебі 

 №144 орта мектеп 

»Алтын кілт» балабақшасы 

»Хадиша Ана» балабақшасы 

№12 Ілияс қабылов атындағы ІТ мектеп-лицей 

 

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 
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Жетістіктер мен марапаттар: 

 

Есқараева Айгүл Дүйсенғалиқызы – филология ғылымдарының кандидаты. 

Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар Академиясының XI республикалық тәуелсіз 

қоғамдық байқауының «Үздік мұғалім» белгісі. Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар 

Академиясының шешімімен берілген сертификатпен расталған. 

 

Серікбаев Ғабит Ӛмірзақұлы – педагогика ғылымдарының кандидаты. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Ыбырай Алтынсарин» 

төсбелгісі білім беру және тәрбие бағдарламаларын ұйымдастыру мен жетілдірудегі 

елеулі табыстары және білім беру саласындағы практикалық даярлықта білім 

алушылардың шығармашылық белсенділігін дамытқаны үшін. 

 

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 

Куратор-эдвайзерлер: 

Ескараева А.Д.. – п.ғ.к., аға оқытушы 

Серикбаев Г.У. – п.ғ.к., аға оқытушы 

Садуахасова Г.Ж. –акад доцент., аға оқытушы 

Есенова Р.К. –  п.ғ.м., аға оқытушы 

Тунгатова Н.А. – п.ғ.м., аға оқытушы 

Жунусова У. – п.ғ.м., аға оқытушы 

Баймағанбетова Г.Б. – п.ғ.м., оқытушы 

Зұлхарнаева Ә.Т. – п.ғ.м., оқытушы 

Шакен Ф.К. – п.ғ.м., оқытушы 

 

 

 

 

 



Байланыс мекен-жайы: 

 Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Сырдария өзенінің сол жағалауы, Ғимарат 

№115 

 8-7242-234515 

 bolashak_5@mail.ru 

 www.bolashak-edu.kz 
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