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оқыту әдістемесі. Оқу құралы. -  

Алматы: ОНОН, 2017. – 168 б. 

2. Пилоттық білім беру жобасы. 

//«Өзін-өзі тану–Самопознание. KZ».  
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89-91 бб. 

4. Тренерге арналған нұсқаулық. 
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/ОмароваГ.А.; Карабутова А.А., 

МұратхановаР., Ізғұттынова Р.О. 
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 үдерісіндегі жалпы адамзаттық 
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б. 

6. Мұғалімдерге  арналған 

шығармашылық тапсырмалар. 
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54 б. 
7.         Оқу пәндеріндегі интеграциялау 
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KZү Алматы, «Бөбек» ҰҒПББСО,. 

2021, №8 

8. Жеке  тұлғаның  құндылық 
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маңыздылығы. /Ізғұттынова Р.О. Сахан 

М.   /Республикалық   ғылыми-
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