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ӘДІСТЕМЕЛІК АПТАЛЫҚ 
07.02-11.02.2022 ж. 

 

 

ЖОО-да және мектепте математиканы, физиканы және 

информатиканы оқытудың заманауи тәсілдері 

 

Современные подходы к обучению математике, физике и информатике в 

школе и в вузе 

 

 

 

 

Орал-2022 



 

Құрметті__________________________________! 

Сіз (дер)ді 07.02-11.02.2022 жылы аралығында М.Өтемісов атындағы Батыс 

Қазақстан университетінің физика-математика факультетінде 

ұйымдастырылатын «ЖОО –да және мектепте математиканы, физиканы 

және информатиканы оқытудың заманауи тәсілдері» атты әдістемелік 

апталығына қатысуға шақырамыз. 

 

Өткізілу орны: М.Өтемісов атындағы БҚУ, №1, 8 оқу ғимараты  

жұм.тел. 87088608311 – Жұбанышова Меруерт Нұрғалиқызы 

Мақсаты: ЖОО мен мектеп арасындағы байланысты нығайту, тәжірибе 

алмасу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПТАЛЫҚТЫҢ  АШЫЛУЫ 

(07.02.2022ж., №1оқу ғимараты,онлайн 

https://meet.google.com/cpn-hpgb-exg, сағ. 10:30) 

 

ЖОО –да және мектепте математиканы, физиканы және информатиканы оқытудың 

заманауи тәсілдері 

 

Модератор: Абулкасова Д.Б.-  физика-математика факультетінің деканы, ә.ғ.к.,доцент 

 

«ЖОО –да және мектепте математиканы, физиканы және информатиканы оқытудың 

заманауи тәсілдері» тақырыбындағы 

ғылыми - әдістемелік апталықтың 

бағдарламасы 

№ 

Өткізілу 

күні мен 

уақыты 

Шараның атауы 
Өткізілу 

орыны 

Шараға 

жауаптылар 

1 
07.02.2022 

Сағ.10:30 

«ЖОО –да және мектепте 

математиканы, физиканы және 

информатиканы оқытудың 

заманауи тәсілдері» әдістемелік 

апталықтың ашылуы 

Онлайн 

https://meet.goo

gle.com/cpn-

hpgb-exg 

Ә.ғ.к.,доцент 

Абулкасова Д.Б. 

2 
07.02.2022 

Сағ.11:00 

«Ғылыми ізденіс жолы» дөңгелек 

үстел 

Онлайн 

https://meet.goo

gle.com/zjb-

fahn-hhg 

П.ғ.к., доцент 

Медешова А.Б. 

3 
07.02.2022 

Сағ.14:20 

«Ықтималдықтың 

аксиоматикалық анықтамасы» 

МИ-31,ФИ-21 

Онлайн 

https://meet.goo

gle.com/axm-

xjtb-jdu 

Ф.-м.ғ.к., доцент 

Жумагалиева А.Е. 

4 

08.02.2022 

Сағ. 10:00 

 

Ашық сабақ «Настройка 

локальной сети» (ИС-32, 

ВТиПО-32 топтары) 

№8 оқу 

ғимараты, 

308 ауд.  

 

Аға оқытушы 

Имангалиев М.М. 

5 

08.02.2022 

Сағ. 15:00 

 

«Халықаралық оқушы қабілетін 

бағалау бағдарламасының жүзеге 

асыру мәселелері»  тақырыбы 

бойынша тренинг 

Онлайн/ 

офлайн 

№8 оқу 

ғимарат, 

311 ауд. 

https://meet.goo

gle.com/tzh-

ucth-tye 

Аға оқытушы 

Мухамбетова Г.Г. 

6 
09.02.2022 

сағ. 14:20 

«Математикалық талдау»  

Мф – 22 тобы. Тақырыбы: «Екі 

еселі интеграл» дәріс 

№1 оқу 

ғимарат, 

214 ауд. 

Ф.м.ғ.к., доцент  

Уланов Б.В. 

7 
09.02.2022 

сағ. 14:20 

«Математикалық есептерді шешу 

практикумы: алгебра және 

анализ бастамалары» Мф – 23 

тобы. 

Тақырыбы: «Иррационал 

теңдеулерді шешу» практика 

№1 оқу 

ғимарат, 

404 ауд. 

Аға оқытушы 

Кадырбаев М.М. 

https://meet.google.com/zjb-fahn-hhg
https://meet.google.com/zjb-fahn-hhg
https://meet.google.com/zjb-fahn-hhg


8 
09.02.2022 

Сағ. 15:00 

«Мектеп-ЖОО» жүйесінде 

физикалық-кәсіби педагогикалық 

білім мазмұнының сабақтастық 

моделі» әдістемелік семинар 

(физика кафедрасының ПОҚ мен 

мектеп физика мұғалімдері 

арасында әдістемелік кездесу) 

Онлайн 

https://meet.goo

gle.com/vhx-

tqpz-grv 

 

 

 

 

Аға оқытушы, 

кафедра 

меңгерушісі 

Б.С.Имангалиева  

9 
09.02.2022 

Сағ. 15:10 

"Робототехника негіздері"- 

студенттерге және мектеп 

оқушыларына арналған 

шеберлік-сыныбы 

№1 оқу 

ғимарат, 

220 

Аға оқытушы 

Курмашева Д.Н., 

оқытушы 

Кубегенов Е.С. 

10 
09.02.2022 

Сағ.13:10 

«Capacitors in series and parallel» 

Физ/англ-2 

№1 оқу 

ғимарат, 

306ауд.  

Аға оқытушы 

Искалиева А.У. 

11 
10.02.2022 

сағ. 14:00 

Физика-математика 

ғылымдарының докторы, 

академик А.Д. Таймановтың – 

105 жылдығына орай,  Орал 

қаласының орта жалпы білім 

беретін мектептерінің 10 - сынып 

оқушылары арасында 

«Математика» пәні бойынша 

олимпиада 

Олимпиадаға 

қатысушы 

тапсырмаларды 

Google 

формада 

орындайды. 

Аға оқытушы, 

магистр  

Айтенова Г.М. , 

оқытушы, магистр 

Узакбаева Г.А. 

12 
10.02.2022 

сағ. 14:20 

«Оқытушылардың білімін, 

іскерлігін, дағдыларын тексеру 

және бағалау жүйесі» ашық сабақ 

ФИ-31 тобы 

№1 оқу 

ғимарат, 

304 ауд. 

Аға оқытушы, 

кафедра 

меңгерушісі 

Б.С.Имангалиева, 

А.К.Еслямова 

13 
11.02.2022 

Сағ.11:10 

«Белсенді екі полюсті желіден 

жүктемеге қуатты тасымалдау» 

ашық зертханалық сабақ 

№1 оқу 

ғимарат, 

219 ауд. 

Оқытушы 

Есенгалиева А.Н. 

14 
11.02.2022 

сағ.15:30 

«Болашақ жастар қолында» 

магистранттар мен 3 курс 

студенттерінімен кездесу, 

дөңгелек үстел 

 

№1 оқу 

ғимарат, 

301 ауд. 

Аға оқытушы 

Маутеева С.М., 

ф.-м.ғ.к., аға 

оқытушы 

Кульжумиева А.А. 

15 
11.02.2022 

сағ.15:30 
«Зерде» интеллектуальды сайыс  

№1 оқу 

ғимарат,  

209 ауд. 

 

Аға оқытушы 

Амантурлина Г.Қ., 

 аға оқытушы  

Багисов Ж.Ж., 

оқытушы  

Химеденова З.М. 

16 
11.02.2022 

Сағ.17:00 

«ЖОО –да және мектепте 

математиканы, физиканы және 

информатиканы оқытудың 

заманауи тәсілдері» әдістемелік 

апталықтың қорытындысы 

Онлайн 

https://meet.goo

gle.com/cpn-

hpgb-exg 

Ә.ғ.к.,доцент 

Абулкасова Д.Б. 
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