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ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1. Планирование системы домашних занятий учащихся при изучении темы «Механические 

колебания» в 10 классе. Актуальные вопросы методики преподавания физики в институте и 

школе. Алматы, 1981 г. 

2. Микрокалькуляторды физика есептерін шығаруда пайдалану. Орал педагогикалық 

институты. //Орал, 1986 ж. 

3. Электр өлшеуіш құралдар лобораториялық жұмысқа методикалық ұсыныстар. Орал 

педагогикалық институты. //Орал, 1990 

4. Из опыта организации самостоятельной работ по физике. Сборник научно-методических 

работ «Совершенствование подготвки физиков и математиков в педвузе» Уральский 

педагогический колледж. //Уральск, 1990 ж. 

5. Алгоритмический метод решения задач по физике. Сборник научных статей «Некоторые 

пути совершенствования научной и методической подготовки физиков и математиков в 

педвузе». Казахский педагогический институт.//Алматы, 1990  ж. 

6. Математическая обработка результатов физического эксперимента. Сборник научных 

статей «Некоторые пути совершенствования научной и методической подготовки физиков и 

математиков в педвузе». Казахский педагогический институт.//Алматы, 1990  ж. 

7. Формирование исследовательских умений и навыков учащихся на основе использования 

моделей «черных ящиков». Межвузовский сборник научных трудов «Формирование 

профессиональных знаний, умений, навыков у будущих учителей физики». Казахский 

педагогический институт.//Алматы, 1991  ж. 

8. Айнымалы ток. Орал педагогикалық институт хабаршысы. //Орал, 1991 ж. 

9. Электр өлшеуіш приборларды тексеру және олардың өлшеу шегін кеңейту. Орал 

педагогикалық институт хабаршысы. //Орал, 1991 ж. 

10. Конфликты в менеджменте. Основы менеджмента. Учебное пособие для студентов 

Вузов. Уральск, 1992 г. 

11. Менеджменттегі келіспеушілік. Менеджмент негіздері жоғары оқу орындарының 

студенттеріне арналған оқу құралы. Алматы 1993 

12. Методические рекомендации по организации педагогического эксперимента  в 

учреждениях образования. //  Областной институт повышения квалификации. Уральск, 1993 

13. Халық педагогикасындағы табиғатты қорғау мәселелері. Краеведческие проблемы 

экологии Зап.Каз.МОРК  РУМЦ по георрафии и экологии. Уральск, 1994 

14. Білім беруде жаңа технологияларды қолдану өмір талабы. Научно-методический журнал 

Ұстаз № 4, 2001 

15. Внутришкольный менеджмент. Научно-методический журнал Ұстаз № 2, 2001 

16. Оқушылардың ойлау қабілетттерін дамытуға арналған тест. Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті.  2004 ж. 

17. Балаларға арналған интеллектуалды тест. Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті.  

2004 ж. 

18. Менеджмент в образовании. Учебное пособие. Западно Казахстанский государственный 

университет. // Уральск. 2005 

19. Современные педагогические технологии в начальной школе. Университетішілік жас 

оқытушылардың ғылыми практикалық конференциялар жинағы. .//Орал 2005 ж.  Технологй 

обучения в начальных классах. Западно Казахстанский государственный университет. // 

Уральск. 2005 

20. Пути совершенствования учебно воспитательного процесса, внедрение новых технологий 

обучения в начальных классах. Западно Казахстанский государственный университет. // 

Уральск. 2005 



21. Мастерство педагога. Пути совершенствования учебно воспитательного процесса, 

внедрение новых технологий обучения в начальных классах. Западно Казахстанский 

государственный университет. // Уральск. 2006 

22. Развитие логического мышления у младших школьников. Республиканская научно-

практическая конференция, посвященная 60-летию академика Т.З.Рысбекова. «Вопросы 

развития исторической науки и образования в Западном Казахстане: поиски и 

проблемы»//Уральск-2007 г. 

23. Проблема предупреждения неуспеваемости младших школьников на основе 

разноуровневой  дифференции. «Мектеп-ЖОО-мектеп: ынтымақтастық проблемалары  және 

перспективалары» облыстық ғылыми тәжерибелік конференция.//Орал 2008 ж. 

24. Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау технологиясын мектеп тәжірибесіне ендіру 

жолдары. «Мектеп-ЖОО-мектеп: ынтымақтастық проблемалары  және перспективалары» 

облыстық ғылыми тәжерибелік конференция.//Орал 2008 ж. 

25. Организация проектной деятельности студентов в высшей школе. «Қазақстандағы 

жоғары педагогикалық білім беруді реформалау: тарихы, тәжірибесі және болашағы» атты 

халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция.//Орал 2009 ж.  

26. Үшөлшемді әдістемелік жүйе технологиясының тиімділігі мен ерекшелігі. «Мектеп-

ЖОО-мектеп: ынтымақтастық проблемалары  және перспективалары» облыстық ғылыми 

тәжерибелік конференция.//Орал 2009 ж. 

27. Педагогикалық технологияларды ендіру-заман талабы.//Орал, 2009 

28. Шәкәрім шығармалары арқылы студентерді адамгершілікке тәрбиелеудің педагогокалық-

психологиялық шарттары//АМПУ Хабаршысы. Психология сериясы –Алматы- 2015. №2 (1). -

45-50 б. 

29. Студенттердің білімін бағалаудағы критерилдің проблемасы //БҚМУ Хабаршысы. 

Ғылыми журнал. Орал– 2015.  №1 -87-92 б. 

30. Білім беруде жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану жолдары//БҚГА Хабаршысы. 

Орал -2016. №1.  -58-63 б. 

31. В.Воскобович, Г. Боман, З.Дьенештің дамытушы әдістерінің тұжырымдамалық 

негіздері//«Қазақстан -2050: экономикалық және әлеуметтік гумнитарлық даму үрдісі» 

халықаралық конференция. -Орал, 2016. 88-91 б. 

32. Қазақ этглпедагогикасы негізінде бастауыш сынып оқушыларына ұлттық тәрбие 

беру//«Қазақстандықтар-болашағы біртұтас ұлт» ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған 

халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция. -Орал, 2016. 87-90 б. 

33. Успешность студента как один из показателей эффективности обучения//Наука и мир. 

Международный научный журнал. № 4(32), 2016. Том 3. 36-38 б. 

34. «Тұлғаның салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселесі» //«Жұбанов тағылымы» 

дәстүрлі IX халықаралық ғылыми конференция материалдары. -Ақтөбе, 2017. 72-77 б. 

35. Мектептің оқу-тәрбиелеу процесінде жоғары сынып оқушыларында құқықтық 

мәдениетті қалыптастыру//«IX Махамбет оқулары» республикалық ғылыми-тәжірбиелік 

конференция материалдары. БҚМУ. -Орал, 2017. 34-36 б 

36. Жоғары сынып оқушыларында кәсіби құндылық бағдарын қалыптастыру мәселелері//«IX 

Махамбет оқулары» республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары. БҚМУ. 

-Орал, 2017. 36-38б 

37. «Колледж оқушыларында этносаралық  қарым-қатынас мәдениеьін қалыптастыру// 

БҚМУ Хабаршысы. Ғылыми журнал. Орал -2017.    №4. -44-51 б.  

38. Жастарды отаншылдық сезіміне тәрбиелеу мәселесі//«Қажым Жұмалиев және қазіргі 

әдебиеттану ғылымының өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми тәжірибелік 

конференция материалдары. БҚМУ. -Орал, 2018 

39. Студенттердің педагогикалық іс-әрекетке психологиялық дайындығын қалыптастыру// 

БҚМУ Хабаршысы. Ғылыми журнал -2018.   
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Ахметов М.Г., А.Б.Медешова, Ж.М.Жұмабаева  Статья в журнале  Innovation Management and 

Technology in the Era of Globalization  «Физиканы оқытудағы мақал мәтелдердің рөлі. Лондон  

Janyary 8-10, 2020 

 

 

 

 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на 

внутреннем 

сайте  

1 Еңбекті қорғау Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу, 

Бастауышта оқыту педагогикасы мен 

әдістемесі, Информатика,  Кітапхана ісі,  

- 

2 Физика  Информатика  - 

 




