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А.Т.Ә. 

Диссертация 

тақырыбы 

Отандық 

ғылыми кеңесші: 

Шетелдік кеңесші Оппоненттер 

1 

 

Гаврилова 

Екатерина 

Николаевна 

 

Системно-методическое 

обеспечение 

инновационной 

направленности в 

процессе преподавания 

математических 

дисциплин в ВУЗе  

Ғылыми 

кеңесшілері: 

С.М.Сеитова 

п.ғ.д., профессор  

 

Шетелдік кеңесші:  

Г.В.Томский 
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КОНКОРД 
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профессоры 

(Париж қ, 

Франция) 

Сыдыхов Бахыт Дикамбаевич  
п.ғ.д., доцент 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті (Болашақ 

мұғалімдерді ақпараттық- компьютерлік 

және математикалық модельдеу 

негізінде кәсіби дайындау жүйесі) - 

13.00.08-Кәсіптік білім беру теориясы 

мен әдістемесі 

Мусатаева Июньгуль Сулжановна 
Педагогика  ғылымдарының  кандидаты, 

доцент м.а., «Семей медицина 

университеті» КЕАҚ (Методика 

использования 

информационно 

- коммуникационных технологий 

в формировании геометрической 

компетентности  

учащихся основной школы) - 13.00.02 - 

оқыту мен тәрбиелеу теориясы мен 

әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары 

білім беру жүйесінде ақпараттандыру) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6D010900 – «Математика» мамандығы бойынша уақытша кеңес мүшелері және оппоненттердің ғылыми еңбектерінің тізімі 

 

№ Уақытша 

кеңес мүшесі 

аты-жөні   

Ғылыми атағы, 

лауазымы, 

қызмет орны 

Диссертация 

тақырыбы, шифры 

Ғылыми еңбектер тізімі Скопус - квартиль, процентиль және 

индекс хирша көрсеткіштері  

1 Хырхынбай 

Жамал 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты, 

Астана 

Халықаралық 

университетінің 

инженерлік және 

ақпараттық 

технологиялар 

жоғары 

мектебінің 

қауымдастырылғ

ан профессор 

«Кредиттік оқыту 

жүйесі жағдайында 

педагогикалық 

ЖОО-да 

дифференциалдық 

теңдеулерді оқыту 

әдістемесі». 13.00.02 

- оқыту мен 

тәрбиелеу теориясы 

мен әдістемесі 

(бастауыш, орта 

және жоғары білім 

беру жүйесінде 

ақпараттандыру). 

Комитет басылымдары: 

1. Жоғары оқу орындарындағы білім беру 

мазмұнын заман талаптарына сай 

жетілдірудің кейбір мәселелері // 

Хабаршы. М.Өтемісов атындағы Батыс 

Қазақстан мемлекеттік университеті. 

Орал-Уральск: 2015. – №1(57). – Б. 106-

114. (З.Шавалиевамен біргелікте) 

2. Біртекті теңдеуге келтірілетін бірінші 

ретті дифференциалдық теңдеулерді 

интегралдаудың оңтайлы әдісі  // 

Қарағанды университетінің Хабаршысы. 

Қарағанды: 2015. – №2(78). – Б.157-161.  

3. Болашақ мектеп мұғалімдерін кәсіби-

педагогикалық бағытта дайындауды 

жүзеге асырудағы оқыту мазмұнын 

таңдау критерийлері  // Хабаршы. 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университеті. Орал-Уральск: 

2015. – №2(58). – Б. 52-58. 

(З.Шавалиевамен біргелікте) 

4. Білім мазмұнын оқыту ұстанымдарына 

сай саралап таңдау  // С.Торайғыров 

атындағы ПМУ, Хабаршысы, Павлодар: 

2016. – №3. – Б. 320-328. (Е.Жанайханмен 

біргелікте) 

5. Педагогикалық жоғары оқу 

орындарындағы дифференциалдық 

теңдеулерді оқытудың кейбір мәселелері  

// С.Торайғыров атындағы ПМУ, 

Хабаршысы, Павлодар: 2016. – №3. – Б. 

312-318. 

1. Elective Subjects as Means of 

Formation of Professional Competence 

Among Students of a Pedagogical 

University // The Competence 

Approach// Man In India 2017; 97(6): –  

123-133 p. 

 

2. Pedagogical internet associations as a 

means to enhance the professional 

competence of teachers // The 

Competence Approach.// Man In India 

2017; 97(22): – 207-217p. 



6. Сызықтық дифференциалдық 

теңдеулерді интегралдаудың тиімді әдісі 

// Л.Гумилев атындағы ЕҰУ, Хабаршысы, 

Астана: 2016. – №5(114). – Б. 639-644. 

7. Іргелі математикалық пәндерді оқыту 

жүйесінде есептерді сұрыптаудың 

маңызы // Л.Гумилев атындағы ЕҰУ, 

Хабаршысы, Астана: 2016. – №5(114). – 

Б.644-647. 

8. Білімді игеру өнімділігін және кәсіби 

бағытын арттыруда бақылау-

эксперименттің тиімділігі // 

С.Торайғыров атындағы ПМУ, 

Хабаршысы, Павлодар: 2016. – №4. – Б. 

354-362. (Ш.Сарымовамен біргелікте) 

9. Кәсіби мамандардың біліктілігін 

үздіксіз білім беру жүйесі арқылы 

жетілдіру мәселелері // С.Торайғыров 

атындағы ПМУ, Хабаршысы, Павлодар: 

2016. – №4. – Б.77-85. (Е.Жанайханмен 

біргелікте) 

10. Некоторые проблемы изучения 

дифференциальных уравнений в 

педагогических вузах // С.Торайғыров 

атындағы ПМУ, Хабаршысы, Павлодар: 

2017. – №1. – Б.328-335. (А.Киреевамен 

біргелікте) 

Оқулықтар, монография, оқу 

құралдары: 

1. Педагогикалық жоғары оқу 

орындарында диф-ференциалдық 

теңдеулерді  оқыту әдістемеcі // 

Монография. – Павлодар: ПМПИ, 2014. − 

162б.  

2. Алгебра 1 // Электронды оқу-құрал. – 

Павлодар:ПМПИ, 2017. 

3. Алгебра 1 // Оқу құралы. – Павлодар, 



2020. − 100б. 

2 Абдолдинова 

Гулсим 

Тулегеновна 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты, Қазақ 

технология және 

бизнес 

университетінің 

ақпараттық 

технологиялар 

кафедрасының 

қауымдастырылғ

ан профессор м. 

а., 

«Тест 

тапсырмаларын 

қолдана отырып, 

оқушылардың 

математикадан білім 

сапасын бағалаудың 

әдістемелік 

ерекшеліктері». 

13.00.02 - оқыту мен 

тәрбиелеу теориясы 

мен әдістемесі 

(бастауыш, орта 

және жоғары білім 

беру жүйесінде 

ақпараттандыру) 

Монография, оқу құралдары:: 

1. Тестік бақылау тәсілдерін 

жаратылыстану-ғылыми пәндерде 

пайдалану: теория мен практика // 

Монография.-Астана, 2018 

2. Есептеу жүйелерінің эволюциясы // 

Оқу құралы -Алматы: ТОО «Лантар 

Трейд», 2019. 141 б. 

 

Индекс хирша скопус – 1 

1. Methodolody of designining the Pithy 

Components of  Elective Courses on the 

Higher Mathematics of Pedagogical 

Profile // Internationl  Journal of  

Engineernig  Research  and Technology 

ISSN 0974 -3154,Volume 13 Number 3 

2020 pp407 -413. 

 

2. Construction of a Mathematical 

model for calibrating test task 

parameters and the knowledge level 

scale of University students by means of 

testing // Eurasia Journal of 

Mathematics, Science and Technology 

Education, 2017, 13(11), стр. 7421–

7429.Процентиль – 55 

3 Бекболганова 

Алма 

Кусаиновна 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты, Қазақ 

ұлттық қыздар 

педагогикалық 

университетінің 

математика 

кафедрасының 

қауымдастырылғ

ан профессор м. а 

«Методика 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

усиления 

прикладной 

направленности 

обучения 

математике в 

колледже 

технического 

направления». 

13.00.02 - оқыту мен 

тәрбиелеу теориясы 

мен әдістемесі 

(бастауыш, орта 

және жоғары білім 

беру жүйесінде 

Комитет басылымдары: 

1. Оқушылардың функционалды 

математикалық сауаттылығын 

дамытатын өндірістік мазмұндағы 

есептер және оны шығару жолдары // 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық универсиетінің 

хабаршысы «физика-математика 

ғылымдары» сериясы №2 (58), 2017 жыл, 

18-23 беттер 

2. Методика формирования 

алгебраического метода решения 

текстовых задач // Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық универсиетінің 

хабаршысы «физика-математика 

ғылымдары» сериясы №2 (58), 2017 жыл, 

43-49 беттер 

3. Мeктeптeгі мaтeмaтикa куpcындaғы 

мaтeмaтикaлық aнaлиз элeмeнттepінің 

  



ақпараттандыру). opны мeн poлі // Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық универсиетінің 

хабаршысы «физика-математика 

ғылымдары» сериясы №1, 2018жыл 

4. Мoдeльдeуді пaйдaлaну - oқытудың 

қoлдaнбaлығын күшeйтудің нeгізгі біp 

шapты // Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық универсиетінің 

хабаршысы «физика-математика 

ғылымдары» сериясы №1, 2018жыл 

5. Развитие творческого мышления на 

уроках математики // ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ  

Халықаралық ғылыми журнал  

№4 2019, Астана 2019 (Мемлекеттік 

тіркеу: №9875-Ж 09.02.2009 ж. 

Халықаралық тіркеу: ISSN 2073 – 333Х, 

Париж, 2009наурыз) 

6. Теоретические основы развития 

тврческой деятельности младших 

школьников в процессе обучения // 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН 

ӨМІРІ  

Халықаралық ғылыми журнал  

№4 2019, Астана 2019 (Мемлекеттік 

тіркеу: №9875-Ж 09.02.2009 ж. 

Халықаралық тіркеу: ISSN 2073 – 333Х, 

Париж, 2009наурыз) 

7. Математиканы оқыту барысында 

деңгейлік дифференцицияның мәні және 

оны жүзеге асырудың дидактикалық 

шарттары // Қазақстанның ғылымы мен 

өмірі. №4/1 2020. 117-122 беттер   

8. Математиканы оқыту барысында 

оқушылардың логикалық мәдениетін 

қалыптастыру жолдары // Абай атындағы 

Қазақ ұлттық педагогикалық 



университеті ХАБАРШЫ «Физика-

математика ғылымдары» сериясы № 2 

(70), 2020 ж. 53-58 беттер 

9. Математика сабағында оқушылардың 

логикалық ойлауын дамыту // Қазақ 

ұлттық қыздар педагогикалық 

университетінің Хабаршысы № 1(81), 

2020. 63-71 беттер 

10. Мәтіндік есептердің мазмұны және 

оны шешу жолдары // Қазақстанның 

ғылымы мен өмірі. №7 2020. 98-102 

беттер 

11. Логикалық мәдениет оқушылардың 

математикалық білімінің негізгі элементі 

// ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН 

ӨМІРІ – НАУКА И ЖИЗНЬ 

КАЗАХСТАНА” Халықаралық ғылыми 

журналы №12/(146) 2020. 126-130 беттер   

Оқу басылымдары 

1. Алгебраның, геометрияның және 

логиканың өзекті мәселелері // Алматы: 

«Қыздар университеті» баспасы, 2018  

2. Математиканы оқыту барысында 

төменгі сынып оқушыларының 

логикалық ойлауын дамыту әдістемесі  

// Алматы, Альманах, 2019.-198 б. ISBN 

978-601-224-936-1 

3. Международные исследования 

качество образования (PISA, TIMSS, 

PIRLS) // Алматы, Альманах, 2019.- 249 

стр. ISBN 978-601-224-935-4 

4. Математиканы оқыту барысында 

деңгейлік дифференцицияның мәні және 

оны жүзеге асырудың дидактикалық 

шарттары // Алматы, Альманах, 2019. – 

215 стр. ISBN 978-601-224-934-7 

 



 

Оппоненттер ғылыми еңбектерінің тізімі 

1 Сыдыхов 

Бахыт 

Дикамбаевич  

 

п.ғ.д., доцент 

Абай атындағы 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университеті 

«Болашақ 

мұғалімдерді 

ақпараттық- 

компьютерлік 

және 

математикалық 

модельдеу 

негізінде кәсіби 

дайындау 

жүйесі» - 

13.00.08-

Кәсіптік білім 

беру теориясы 

мен әдістемесі 

Комитет басылымдары: 

1. Математикаға оқыту үдерісінде 

оқушылардың логикалық ойлау-ын 

дамытудың психологиялық-педагогикалық 

ерекшеліктері// Қазақстанның ғылымы мен 

өмірі. - Педагогика. -№3(46). -Астана, 2017. –

Б.29-32. 

2. Әскери ЖОО-да математиканы кәсіби 

бағытта оқытудың теория-лық ерекшеліктері 

// Хабаршы. «Физика-математика 

ғылымдары» сериясы. -№4(60), Абай 

атындағы ҚазҰПУ. Алматы, 2017.  –Б.67-72. 

3. Болашақ әскери мамандарға математикалық 

пәндерді кәсіби бағытта оқытудың 

психологиялық-педагогикалық негіздері // 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі. - 

Педагогика. -№3(58). -Астана, 2018. –Б.371-

375. 

4. Theoretical features of the future teacher 

preparation for the formation of functional 

literacy of primary school students in the 

integrated teaching of mathematics and physics // 

Хабаршы. «Физика-математика ғылымдары» 

сериясы. -№3(63), Абай атындағы ҚазҰПУ. 

Алматы, 2018.  –Б.155-160. 

5. Болашақ мамандардың кәсіби құ-

зыреттілігін қалыптастыруда инновациялы-

бағдарлы оқытуды қолдану // Хабаршы. 

«Физика-математика ғылымдары» сериясы. -

№4(64), Абай атындағы ҚазҰПУ. Алматы, 

2018.  –Б.186-189. 

6. Theoretical features of the development of 

meth methodical readiness of pros-pective 

mathematics teachers based on updated 

educational content // BULLETIN. «Series of 

Индекс хирша скопус – 1 

 

1. Methodology for the Development of 

Search and Research Skills of 

Prospective Math Teachers in a Course 

on Mathematical Physics Equations // 

EURASIA Journal of Mathematics, 

Science and Technology Education, 

11/2017. Vol. 13.  

Web of Science: Q2   Scopus: 

процентиль 75  

 

2. Possibilities of Mathematical 

Problems in Logical Thinking. 

Development of Secondary Education 

Pupils // Revista de Ciencias Humanas y 

Sociales. UNIVERSIDAD DEL 

ZULIA. Maracaibo-Venezuela. Opcion, 

Ano 34, No. 85-2 (2018): 441-457. 

 Web of Science: Q2 Scopus: 

процентиль 78  

 

3. Factors Affecting Mathematics 

Achievement in Central Asian 

Specialized Universities // 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

EMERGING TECHNOLOGIES IN 

LEARNING.Volume 15. Issue 19. 

Page 143-153.Published 2020. 

 Web of Science: Q2.  Scopus: 62 

процентиль 

https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=E3SlKcvgs6llaJC2w5Q&locale=en_US
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=E3SlKcvgs6llaJC2w5Q&locale=en_US
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