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№ Уақытша кеңес 

мүшесі аты-жөні   

Ғылыми атағы, 

лауазымы, 

қызмет орны 

Диссертация 

тақырыбы, 

шифры 

Ғылыми еңбектер тізімі Скопус - квартиль, процентиль және 

индекс хирша көрсеткіштері  

1 Иманбетов 

Аманбек 

Нуркасимович 

Педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты. 

Е.А.Бөкетоа 

атындағы 

Қарағанды 

университеті 

«Қазақ 

этнопедагогикас

ының негізінде 

студенттерге 

патриоттыұ 

тәрбие беру» 

13.00.01-Жалпы 

педагогика, 

педагогика және 

білім беру 

тарихы, 

этнопедагогика 

1.Сыныптан тыс спорттық шаралар өткізу 

арқылы оқушыларға патриоттық тәрбие 

беру. Қарағанды Университетінің 

хабаршысы. - Педагогика. сериясы. -2014 - 

№4 (76). – Б.167-170. 

2. Болашақ педагогтардың кәсіби 

құзыреттіліктерін қалыптастырудағы 

бағытталудың ерекшелігі. ПМУ 

хабаршысы – Педагогикалық сериясы.  - 

2015. – №2 . – Б.159-164. 

3. Мектептегі алғашқы әскери дайындық 

сабақтарында оқушылардың 

шығармашылығын арттырудың 

педагогикалық мәселелері. Қарағанды 

университетінің хабаршысы. - Педагогика. 

сериясы. -2015 - №3 (79). – Б.61-65. 2015. 

4. Студенттерге Қазақ этнопедагогикасы 

негізінде патриоттық тәрбие беру 

проблемасының зерттелу деңгейі мен 

қазіргі жағдайы. Вестник Академии 

Педагогических наук Казахстана. - 2015. -

№3(65). –С.43-48. 

5. Formation of civil patriotism at lessons of 

basic military training. Қарағанды 

университетінің хабаршысы. - Педагогика 

сериясы. - №4 (84). – 2016 -Б.47-49. 

6. Дене жүктемесі кезіндегі 

микроэлементтердің алмасуы және 

олардың алиментарлық коррекциясы. 

Теория и методика физической культуры. 

1. Evaluation of features of 

development of sports way of 

swimming of student of various sports 

specialization. International Journal of 

Environmental and Science Education. - 

2016. – Vol. 11. – Iss. 18. - P. 10895-

10904. 

2. Language Politics in the Republic of 

Kazakhstan: History, Problem and 

Prospect . International Journal of 

Environmental and Science Education. - 

2016. – Vol. 11 – Issue 11. –Р. 4241-

4253. 

3. Sporting activity as a means of 

developing general cultural 

competencies of students of a 

pedagogical higher education 

institution. Espacios. - 2018. – Vol. 39. 

– Iss. 21. - № 9.  

4. Physical Education in Primary 

Schools: Cognitive Stimulation, 

National Active Games and Cultural 

Background. Space and Culture. 2020. - 

Vol. 7 (4). – P. 255-263. 

http://www.spaceandculture.in/index.ph

p/spaceandculture/issue/view/33 

Индекс хирша WOS-1.  

http://www.spaceandculture.in/index.php/spaceandculture/issue/view/33
http://www.spaceandculture.in/index.php/spaceandculture/issue/view/33


– Алматы, 2018. - № 2 (52). – С. 59-64.   

7. Бастауыш сынып оқушыларының дене 

тәрбиесі сабағындағы қозғалмалы 

ойындардың маңызы. ПМУ хабаршысы – 

Педагогикалық сериясы. - 2018. – №3 . – 

Б.155-18. 

8. Студенттерге қазақ 

этнопедагогикасының негізінде 

патриоттық тәрбие берудің мүмкіндіктері 

мен жолдары. Вестник Академии 

Педагогических наук Казахстана. - 2018. - 

№2. – С.48-55. 

9.Бастауыш сынып оқушыларының 

белсенділігін арттырудағы ұлттық 

қозғалмалы ойындардың орны. 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі. -2018.-

№7(70)№-Б.117-121. 

10.Бастауыш сынып оқушыларына дене 

тәрбиесі сабағындағы қозғалмалы 

ойындардың маңызы. ПМУ хабаршысы. 

2018.-№3. –Б.148-151. 

11.Оқушыларда денсаулық мәдениетін 

қалыптатсыру барысында бастауыш 

сынып мұғалімдері тәжрибесінің рөлі. 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі -2019.-

№5/2.Б.142-153. 

12.Бастауыш сынып мұғалімдерін 

оқушылардың денсаулық мәдениетін 

қалыптастыруға даярлау. Қазақстанның 

ғылымы мен өмірі.-2019.-№5/2.Б.153-159. 

13.Protessional training of future elementary 

school teachers. Абай атындағы қазақ 

ұлттық педагогикалық университеті 

хабаршысы. -2018. -№4(60).-Б.186-191. 

2 Айджанова 

Замира 

Жанадиловна 

Ш.Есенов 

атындағы 

Каспий 

«Бастауыш 

мектеп 

оқушыларының 

Комитет басылымдары: 

1. Мұғалімдер ұжымын психологиялық 

қолдауда психологиялық қызметті 

1. About Teacher Training for the Work 

in the Conditions of Personality-

oriented Education. Procedia - Social 



технологиялар 

және 

инжиниринг 

университеті, 

«Білім беру» 

мектебінің 

доценті  

рухани-

адамгершілік 

құндылықтарын 

қалыптастыру 

(сыныптан тыс 

жұмыстар 

негізінде)» 

13.00.01 – 

Жалпы 

педагогика, 

педагогика және 

білім беру 

тарихы, 

этнопедагогика 

ұйымдастыру жұмыстары.  

Абай атындағы ҚазҰПУ//Хабаршы. 

«Психология»  сериясы №1 (34), 2013. 

Б.10-16.  

2. Психологиялық түзету жұмысын жүзеге 

асыруда әлеуметтік-психологиялық 

тренингтерінің тиімділігі.  

Абай атындағы ҚазҰПУ //Хабаршы. 

«Психология» сериясы №1 (34), 2013. 

Б.20-25. 

3. Балалардың гиперактивті мінез-

құлқының пайда болу себептері.  

Абай атындағы ҚазҰПУ //Хабаршы. 

«Психология» сериясы №2 (43), 2015.  

4. Психологический стресс и его 

проявление как дефицитарное психическое 

состояние в социальной жизни человека.  

Вестник. Серия «Психология» // КазНПУ 

им.Абая №4 (45), 2015 

5. Тіл үйренуде психолингвистикаға 

жаңаша көзқарас.  

Абай атындағы ҚазҰПУ //Хабаршы. 

«Психология» сериясы №4 (57), 2018 

6. Бастауыш сынып оқушыларының 

коммуникативті қабілеттерін дамыту. 

Абай атындағы ҚазҰПУ //Хабаршы. 

«Психология» сериясы №4 (61) Б.44-49, 

2019 

7. Психологические особенности 

мотивации профессиональных 

спортсменов.  

Абай атындағы ҚазҰПУ //Хабаршы. 

«Психология» сериясы №4 (61) Б.89, 2019 

Монографиялар: 

1. Рухани-адамгершiлiк құндылықтарды 

қалыптастырудың теориясы мен 

технологиясы (бастауыш сынып 

and Behavioral Sciences. 2nd World 

Conference on Psychology and 

Sociology, PSYSOC 2015, 27-29 

November 2015, Brussels, Belgium, 22 

August 2016, Pages 324–327. 

 

2. Studying manifestations of the civil 

servant’s deficit mental states in the 

structure of localization of individual’s 

subjective control. INTERNATIONAL 

JOURNAL OF PSYCHOLOGY. Том: 

51 Стр.: 1074-1074. 31st International 

Congress of Psychology 2016 

(ICP2016), July 24-29, 2016, being held 

at the PACIFICO Yokohama in 

Yokohama, Japan. IMPACT FACTOR 

WOS 2018 ж. – 1.608. (Q2) (2016, 

2018); 

Квартиль -2, Процентиль – 74. 

 

3. Formation of teacher’s personal 

competence in the learning environment 

in terms of the multileveled programme 

of Cambridge. INTERNATIONAL 

JOURNAL OF PSYCHOLOGY. Том: 

51 Стр.: 488-488. 

31st International Congress of 

Psychology 2016 (ICP2016), July 24-

29, 2016, being held at the PACIFICO 

Yokohama in Yokohama, Japan. 

IMPACT FACTOR WOS 2018 ж. – 

1.608. (Q2) (2016, 2018); 

Квартиль -2, Процентиль – 74. 



материалы негізінде). 

Монография (қазақ тілінде). Ш.Есенов 

атындағы Каспий мемлекеттік 

технологиялар және инжиниринг 

университеті – Ақтау, 2015 ж. 

2. Оралмандардың әлеуметтік ортаға 

психологиялық бейімделуі: тарихы және 

тәжірибесі (Маңғыстау өңірі бойынша). 

Монография (қазақ тілінде). Ш.Есенов 

атындағы Каспий мемлекеттік 

технологиялар және инжиниринг 

университеті – Ақтау, 2019 ж. 

Оқу құралдары: 

1. Бастауыш мектеп оқушыларының 

рухани-адамгершілік құндылықтарын 

қалыптастыру бағдарламасы. Оқу-

әдістемелік құрал (қазақ тілінде). – Ақтау: 

Ш.Есенов атындағы КМТжИУ, 2010. 

2. Бастауыш сынып оқушыларының 

рухани-адамгершiлiк құндылықтарын 

қалыптастырудың теориясы. 

Оқу құралы (қазақ тілінде). Ш.Есенов 

атындағы Каспий мемлекеттік 

технологиялар және инжиниринг 

университеті – Ақтау, 2015 ж. 

3. Психологиялық кеңес беру. 

Оқу құралы (қазақ тілінде). Ш.Есенов 

атындағы Каспий мемлекеттік 

технологиялар және инжиниринг 

университеті – Ақтау, 2016 ж. 

4. Мектептегі психологиялық қызмет. 

Оқу құралы (қазақ тілінде). Ш.Есенов 

атындағы Каспий мемлекеттік 

технологиялар және инжиниринг 

университеті – Ақтау, 2020 ж. 

3 Туралбаева 

Алмаш 

6D010200 – 

БОПӘ 

Отбасы мен 

мектептің 

КОКСОН 

1.Бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу 

The general preparation of the training 

of elementary school and the family and 



Турганбаевна 

 

философия 

докторы (PhD) 

ынтымақтастығ

ы жағдайында 

дарынды 

балаларды 

тәрбиелеу  

әрекетін дереккөздермен жұмыс арқылы 

белсенді етудің психологиялық-

педагогикалық негізі 

2.Бастауыш сынып оқушыларында 

патриотизм құндылықтарын 

қалыптастырудың әдіснамалық маңызы  

3.Бастауыш сынып оқушыларында 

толерантты қарым-қатынасты дамытудың 

кейбір мәселелері. 

4. Отбасылық-адамгершілік 

құндылықтардың  генезисі мен құрылымы 

5.Отбасы мен мектеп ынтымақтастығы 

жағдайында дарынды балаларды 

тәрбиелеудің жүйесі. Сборник материалов 

III Международной научно-практической 

конференции «Инновационный 

менеджмент и технологии в эпоху 

глобализации».// состоявшейся 12-14 

января 2016 г. В г. Шарджа 

(Объединенные Арабские Эмираты)  

6. Патриотизм құндылықтарын 

қалыптастырудың генезисі 

Абай атындағы ҚазҰПУ п.ғ.д., профессор 

Б.А.Әлмұхамбетовтың 70 жылдық 

мерейтойына арналған «Заманауи 

жастарды этномәдени тәрбиелеу – ұлттық 

кодты сақтаудың негізі» атты 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция материалдары. //- 57-63Б. 

Алматы, 19 мамыр, 2021. 

the education of gifted children school 

in cooperation principles 

Общая подготовка к обучению 

начальной школы и семьи и 

воспитание одаренных детей школа 

на принципах сотрудничества 

International Journal Web of Science 

Vol. 73.No. 4 Apr 2017.  h=1 

4 Карпыкбаева 

Акмарал 

Сатыбалдиевна 

Педагогика  

ғылымдарының  

кандидаты, 

педагог-

зерттеуші, орыс 

тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі 

«Подготовка 

будущего 

учителя к 

патриотическом

у 

воспитанию в 

процессе 

1.Патриотическое воспитание будущих 

учителей в процессе изучения дисциплины 

«Детская литература» / Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық универитетінің 

Хабаршы ғылыми журналы №5(108) 2015 

стр. 118-123 

2.Формирование этнической 

1. Developing the XXIst century 

competencies through integration of 

information and communication 

technologies 

Revista ESPACIOS. ISSN 0798 1015 

Vol. 38 (Nº 40) Año 2017 

 



Шәкәрім 

атындағы №56 

мектеп-лицейі 

изучения цикла 

гуманитарных 

дисциплин» 

13.00.08 – 

Теория и 

методика 

профессиональн

ого образования 

толерантности у будущих учителей в 

процессе изучения детской литературы/ 

Вестник КазНПУ им.Абая 

№4(55) 2017, стр. 85-90  

3. Роль гуманитарных дисциплин в 

общекультурном развитии студенческой 

молодежи/ Наука и жизнь Казахстана № 3 

(58) 2018, стр. 238-241 

4. Воспитание  политической  культуры   

молодежи в вузе/ 

Наука и жизнь Казахстана № 3 (58) 2018, 

стр. 153-156 

5. Формирование духовной культуры  

студенческой молодежи/ Наука и жизнь 

Казахстана № 4 (60) 2018, стр. 333-337 

6. Семейно-бытовые обычаи и традиции в 

современном казахском обществе/ 

Түркология №1 (87), Түркістан, 2018, стр. 

104-110 

7. Этническая толерантность как основной 

фактор интенсивного  

развития и духовного взаимообогащения 

студентов/ ISSN 2518-167X 

Multidisciplinary scientific edition 

International academy journal 

Web of Scholar 

2(20), Vol.4, February 2018 

Warsaw, Poland, 36-40 

2. Formation of communicative 

competence of future specialists in 

tourism Man in India, ISSN: 0025-

1569, Vol.97-Iss.25 – P.107-121 

Оппонеттердің ғылыми еңбектер тізімі 

1 Дуйсенбаев 

Абай 

Кабакбаевич 
 

п.ғ.к 

Доцент (Ассоц. 

профессор), 

«Мектепке 

дейінгі және 

бастауыш 

білім» 

кафедрасының 

«Қазақ 

батырларының 

қаһармандық 

бейнесі арқылы 

оқушыларды 

отансүйгіштікке 

тәрбиелеудің 

педагогикалық 

Комитет басылымдары: 

1.Мағжан Жұмабаевтың педагогикалық 
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