


















6D010200 – «Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша уақытша кеңес мүшелері және 

рецензенттер 

 

№ Докторанттың 

А.Т.Ә. 

Диссертация 

тақырыбы  

Отандық ғылыми 

кеңесші: 

Шетелдік кеңесші Рецензенттер 

1 

 
Есполова Гульден 

Калиолдановна 

Жаңартылған білім 

беру мазмұнында 

бастауыш сынып 

оқушыларының 

зерттеушілік 

құзыреттілігін 

қалыптастыру  

 

Ғылыми кеңесшілері: 

 п.ғ.д., профессор 

Ыбыраимжанов Калибек 

Турдыгазиевич 

Шетелдік кеңесші: 

педагогика 

ғылымдарының 

докторы, профессор 

Хусейн Узунбойлы 

Таяу Шығыс 

Университеті 

(Солтүстік Кипр,  

Түркия) 

 

Амирова Амина Слямхановна  
п.ғ.д., профессор 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті 

Бастауыш білім беру 

бағдарламалары кәсіби даярлау 

бөлімі (Бастауыш сынып 

оқушыларының шығармашылық 

іс-әрекетін қалыптастырудың 

теориясы мен практикасы) - 

13.00.01 - Жалпы педагогика, 

педагогика және білім беру 

тарихы, этнопедагогика. 

Измуханбетова Софья 

Салахиденовна  

педагогика ғылымдарының 

кандидаты 

Орал қаласы, Қазақстан. «Өрлеу» 

БАҰО» АҚ филиалы «БҚО 

бойынша педагогикалық 

қызметкерлердің біліктілігін 

арттыру» институтының 

директоры 

(Оқушылардың зерттеушілік 

әрекеттері арқылы 

коммуникативтік құзыреттілігін 

қалыптастырудың педагогикалық 

шарттары) - 13.00.01 - Жалпы 

педагогика, педагогика және білім 

беру тарихы, этнопедагогика 

 

 



6D010200 – «Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша уақытша кеңес мүшелері және 

рецензенттердің 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 Бузаубакова 

Клара 

Джайдарбековна  

 

педагогика 

ғылымда-

рының 

докторы, 

М.Х. Дулати 

атындағы 

Тараз 

өңірлік 

университе-

тінің 

профессоры; 

«Педагоги-

ка» 

кафедрасы-

ның 

меңгерушісі 

Мұғалімнің 

инновация-

лық іс-

әрекетке 

даярлығын 

қалыптасты-

рудың 

теориялық-

әдіснамалық 

негіздері 

13.00.01 - 

Жалпы 

педагогика, 

педагогика 

және білім 

беру тарихы, 

этнопедаго-

гика 

 

1. Креативті педагогтың инновациялық-

технологиялық әлеуетін қалыптастыру // 

С. Торайғыров ат. ПМУ. ПМУ 

Хабаршысы. Педагогикалық сериясы. 

Юбилейный. - 2017. - №3. – Б.90-99 

2. Болашақ педагогтың креативті 

құзыреттілігін қалыптастыруда «Білім  

берудегі инновациялық технологиялар» 

электронды оқулығын тиімді пайдалану // 

Қазақстан педагогикалық ғылымдар 

академиясы Хабаршысы. – 2017. - 

№4(78). – 58-65 б. 

3. Жаңартылған білім беру жағдайында  

мектеп оқушыларының көшбасшылық 

қабілетін қалыптастыру // «Жастар 

жылына» арналған «Жас ғалым-2019» 

атты YII Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция еңбектері. -

Тараз: ТарМПУ, 2 том. - 2019. - 55-58 б. 

4. Болашақ педагогтердің ақпараттық-

коммуникативтік құзыреттіліктерін 

қалыптастыруда «Педагогикалық 

шеберлік» электронды оқулығын 

пайдалану ерекшеліктері // Қазақстанның 

ғылымы мен өмірі. - 2020. - №7/2. - 90-94 

б. ISSN 2073-333X 

5. Diagnostics of improving quality of 

tuition in the Republic of Kazakhstan 

according to the updated educational 

program // Қазақстанның ғылымы мен 

h-индекс: 1 

1. Training the creative competence of future 

teachers// Journal for Educators Teachers and 

Trainers. - 2018. - V.9. - Iss.2. - P.118-125. 

www.webofscience.com 

2. Innovative  technology is the basis of  the 

formation of professional competence of  

future professionals in primary school// 

Social Sciences (Pakistan). Том 11. - 

Выпуск 16. - 2016. - 3853-3859 с. 

DOI10.3923/sscience.2016. 3853.3859 

3. The Formation of Creative Competence of  

Future Teacher International Journal  of 

Scientific Study. - October 2017. - Vol 5. - 

Issue 7. - P.89-93  

4. Traditional Innovative and Technological 

Means of Assessing the Results of 

Knowledge // Talent Development & 

Excellence. Vol.12, No.2s, 2020. - P.2936-

2952. 

 



өмірі. - 2020. - №12/1. - 323-325 б. 

6. Использование метода проектов в 

начальных классах // Қазақстанның 

ғылымы мен өмірі. - 2020. - №12/1. - 294-

С.299 

7. ҚР қашықтықтан білім беру 

жағдайында болашақ педагогтердің 

цифрлы-креативті құзыреттіліктерін 

қалыптастырудың  технологиялық және 

әдістемелік  аспектілері // Л.Н. Гумилев 

ат. ЕУ-нің Хабаршысы. «Педагогика. 

Психология. Социология» сериясы. - 

2021. - №2(135). - 47-60 б. 

8. ҚР қашықтықтан білім беру 

жағдайында болашақ педагогтердің 

цифрлы-креативті құзыреттіліктерін 

қалыптастырудың  педагогикалық 

шарттары // Л.Н. Гумилев ат. ЕУ-нің 

Хабаршысы. «Педагогика. Психология. 

Социология» сериясы. - №4 (137). - 2021. 

- 37-52 б. 
9. Педагогические условия  
формирования цифровых креативных 
компетенций будущих педагогов в 
условиях дистанционного образования  в 
РК // Вестник КазНУ, Серия 
«Педагогические науки». - 2021. - 
№3(68). – С.71-82. 

10. Way of introduction of the dual training 

system in the preparation of the global 

competitive trilingual pedagogical personnel 

in the republic of Kazakhstan // II 

International Congress of Human and Social 

Scienc Researches. - Turkey: Karabuk 

Universiteti, 2019. - P.195-214. 

10. Дуалды оқыту жүйесін ендіру негізінде 

болашақ мұғалімдердің технологиялық 

құзіреттілігін қалыптастыру // «Үздіксіз  



педагогикалық білім беру мәселелері: 

дәстүр және инновациялар» Еуразиялық 

педагогикалық университеттер 

қауымдастығының Халықаралық 

Форумының материалдары. 2 том.-

Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2018. - 

66-71 б. 

11. Педагогикалық шеберлік 

(Электронды оқулық). Электронды 

оқулық. - Тараз, 2020 (Adobe Flash CS3) 

Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР 

БҒМ РОӘК «Педагогикалық ғылымдар» 

білім беру саласындағы оқу-әдістемелік 

бірлестігінің шешімі: №3 хаттамасынан 

көшірме №21; 21.05.21ж. Авторлық 

меншік куәлігі №7567. - 17.01.20 ж. 

 

2 Абильдина 

Салтанат 

Куатовна 

 

педагогика 

ғылымда-

рының 

докторы, 

профессор, 

академик 

Е.А. Букетов 

атындағы 

Қарағанды 

университе-

тінің 

«Бастауыш 

оқыту 

педагогика-

сы мен 

әдістемесі» 

кафедрасы-

ның 

меңгерушісі; 

Қазақстанда 

оқушыларға 

этномәдени 

білім 

берудің 

қалыптасуы 

мен дамуы 

13.00.01 - 

Жалпы 

педагогика, 

педагогика 

және білім 

беру тарихы, 

этнопедагог

ика 

 

1. Оқушылардың зерттеушілік 

дағдыларын қалыптастыру // Қазіргі 

мектепке дейінгі және бастауыш білім 

беру: теориясы, әдістемесі және 

тәжірибесі: халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 

материалдарының жинағы. - Алматы, 

2017. - 242-245 б. 

2. Оқушылардың зерттеушілік 

құзыреттіліктерін қалыптастыру 

//«Ғылым және білім – қазіргі 

жағдайдағы қоғам дамуының маңызды 

факторы» ІV халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары. 

- Қарағанды, 2017. - 201-203 б. 

3. Formation of the reseаrch skills of 

elementary schools pupils // Education and 

science without borders. - 2017. - №16(2). – 

Р.85-90 

4. Бастауыш сынып оқушыларының 

Скопус - индекс хирша 2; 

Web of science - индекс хирша 1; 

1. Research Skills in Primary School 

Students Formation // Journal of Intellectual 

Disability - Diagnosis and Treatment. - 2020. 

- Volume 8. - No. 3. - Р.413-420.  

Scopus - процентиль 46. 

2.  Pedagogical System of Future Teachers’ 

Professional Thinking Culture Formation // 

International Journal of environmental and 

Science Education. - 2016. - Vol. 11. – 

Nо.10. - Р.3562-3574. Scopus - процентиль 

43. 

3. The impact of coping and emotional 

intelligence on the relationship between 

posttraumatic stress disorder from past 

trauma, adjustment difficulty and 

psychological distress following divorce // 

Journal of Mental Health. – 2017. – Vol. 

26(4). - P.334-341. Web of Science – Q2, 



зерттеушілік біліктерін қалыптастыру // 

Қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында 

білім беру мазмұнын жаңарту: 

халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдарының жинағы. 

– Қарағанды, 2018. – 260-266 б. 

5. Teachers’ readiness to organize primary 

school age children research activities // 

Қарағанды университетінің хабаршысы. – 

Педагогика сериясы. - 2018. - №1(89). –  

17-24 б. 

6. Жаңартылған білім мазмұны 

аясындағы оқуды бағалау мен оқу үшін 

бағалау // Қоғамдық сананы жаңғырту 

жағдайында білім беру мазмұнын 

жаңарту: халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 

материалдарының жинағы. – Қарағанды,  

2018. – 270-273 б. 

7. Оқушылардың зерттеушілік қызметі 

туралы түсініктердің эволюциясы // 

Алтынсарин оқулары – 2019: 

республикалық ғылыми-тәжірибелік 

конференция материалдары. - Арқалық, 

2019. – 52-58 б. 

8. Бастауыш мектеп оқушыларының 

зерттеушілік дағдыларын қалыптастыру 

// Ұлттық рухани жаңғыруы 

бағдарламасын жүзеге асыру аясында 

білім мен ғылым дамуының өзекті 

мәселелері: ІІ Халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция материалдары. 

– Қарағанды, 2019. – 43-46 б. 

9. Бастауыш мектеп оқушыларының 

зерттеушілік дағдыларын 

қалыптастырудың теориялық негіздері // 

Ясауи университетінің хабаршысы. -

Scopus - процентиль 59. 

4. Pedagogical conditions of school students’ 

subjectivity formation in the educational 

process // International Journal of 

Environmental and Science Education. – 

2016. - 11(3). – Р.141–150. Scopus – 

процентиль 43. 

5. Preparing future teachers to use digital 

educational resources in primary school // 

World Journal on Educational Technology: 

Current Issues. – 2021. - 13(2). – Р.188–200 

6. Student Self - Governance as a factor for 

professional leadership development in the 

system of higher education // Espacios. – 

2018. - 39(35). – Р.243-255 

7. Examining teachers’ views on the 

implementation of English as L3 into 

primary schools: A case of Kazakhstan 

International Electronic Journal of 

Elementary Education. – 2016. - 8(4). - 

Р.659–674 

 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85105857735&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85105857735&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100925870?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100925870?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/11200153556?origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84979021642&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84979021642&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84979021642&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19700176214?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19700176214?origin=resultslist


Педагогика сериясы. - 2019. - №1(111). - 

78-84 б. 

10. Оқушылардың оқу-зерттеушілік 

қызметі туралы шетелдік педагогикадағы 

дидактикалық түсініктердің эволюциясы. 

// Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университетінің 

хабаршысы. - 2019. - №2(78). - 183-190 б. 

11. Бастауыш сынып оқушыларының 

зерттеушілік дағдыларын қалыптастыру 

мәселелері. // Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық университетінің 

хабаршысы. - 2019. - №4(64). - 456-462 б. 

12. Жаңартылған білімде бастауыш 

сынып оқушыларының оқу-зерттеушілік 

әрекетін басқару // «CLIL технологиясын 

енгізу және қолдану: зерттеу нәтижелері» 

тақырыбындағы халықаралық форум. 

Тараз, 2020. - 15-18 б. 

13. Болашақ мұғалімдердің зерттеушілік 

құзыреттілігін қалыптастыру мәселесі // 

Вестник академии педагогических наук 

Казахстана. – 2021. - №1 (қаңтар-ақпан). 

– С.107-114 

14. Жаңартылған білім беру жағдайында 

шағын жинақты мектеп мұғалімдерін 

даярлау // Торайғыров университетінің 

хабаршысы. - 2021. - №1. - 114-125 б. 

 

3 Жиенбаева 

Сайра 

Нағашыбайқыз

ы 

 

педагогика 

ғылымда-

рының 

докторы, 

«Әлеуметтік 

педагогика 

және өзін-өзі 

тану 

Бастауыш 

сынып 

оқушылары-

ның еңбек 

іс-әрекеті 

тәжірибесін 

қалыптасты-

рудың 

1. Digital Competence of a Teacher in a 

Pandemic. 2021 9
th

 Internatonal Conference 

on Information and Education Technology, 

ICIET 2021. - 27 March 2021.– P.324-328.  

2. Бастауыш сынып оқушыларының 

дидактикалық ойын арқылы оқу-

танымдық әрекетін қалыптастырудың 

тиімділігі. // Қазақстанның ғылымы мен 

Индекс Хирша – 2  
1. Increasing the level of education at the 

university: Technology and control. Journal 

of Advanced Research in Dynamical and 

Control Systems. - 2020. - 12(3 Special 

Issue). –Р.174–180 

2. The model of professional competence 

development in future Physical Education 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211387742#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211387742#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211387742#disabled


ғылымдар» 

кафедрасы-

ның 

профессоры, 

Л.Н. 

Гумилев 

атындағы 

Еуразия 

ұлттық 

университеті 

ғылыми 

негіздері 

13.00.01 - 

Жалпы 

педагогика, 

педагогика 

және білім 

беру тарихы, 

этнопедагог

ика 

 

өмірі. - 2020. - №10/40. – 23-29 б. 

3. Preschool pedagogy. Study guide.- 

tutorial. – Almaty: Publisher 

«Almanach», 2018. – Р.254, ISBN 978-

601-7945-57-2. 

4. Педагогикалық зерттеудің әдіснамасы 

мен әдістері. - Алматы ИП «Ашыкбаева», 

2018. - 228 б.  ISBN978-601-4-1141-8 

 

teachers at an entrepreneurial university.  

Espacios, 2019. - 40(31). – Р.1–12 

http://www.scopus.com/inward/record.url?ei

d=2-s2.0-

85073756213&partnerID=MN8TOARS 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?aut

horId=57211387742 

3. PI Características da organização do 

trabalho nas principais fases do projeto nas 

aulas primárias Revista on line de Política e 

Gestão Educacional, Araraquara, v. 25, n. 

esp.2. - 2021. – Р.828–841,  

DOI: 10.22633/rpge.v25iesp.2.15269.  

4. Desenvolvimento da prontidão dos futuros 

professores da pré-escola para atividades 

inovadoras. Laplage Em Revista, 7 (Extra-E). 

– 2021. – 07(28). - Р.207-218. - 

https://doi.org/10.24115/S2446-

622020217Extra-E1176p.207-218 

https://doi.org/10.18844/wjet.v13i3.5961 

 

4 Туралбаева 

Алмаш 

Турганбаевна 

Философия 

докторы 

(PhD), Абай 

атындағы 

қазақ ұлттық 

педагогика-

лық универ-

ситеті, 

Бастауыш 

білім беру 

бағдарлама-

лары кәсіби 

даярлау 

бөлімі 

Отбасы мен 

мектептің 

ынтымақтас-

тығы 

жағдайында 

дарынды 

балаларды 

тәрбиелеу 

6D010200 - 

Бастауыш 

оқытудың 

педагогика-

сы мен 

әдістемесі  

 

 

1. Жаңартылған білім мазмұны бойынша 

бастауышта оқытудың әдістемелік 

ерекшеліктері. - Әдістемелік құрал. 

Алматы, 2017. – 156 б. 

2. Мұғалімдердің кәсіби әлеуетін 

арттырудың басым бағыттары // 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі. - 

№3/2(47). - 2017. - 228-232 б. 

3. Жаңартылған білім беру мазмұнының 

қолданбалы аспектілері // Қазақстанның 

ғылымы мен өмірі. - №3/2(47). - 2017. - 

224-228 б. 

4. Бастауыш білім берудің жаңа мазмұны 

мұғалімдерді іс-әрекеттегі зерттеуді 

жүргізуге бағыттайды // Бастауыш 

мектеп. Ғылыми-әдістемелік және 

Индекс Хирша – 2  
1. The general preparation of the training of 

elementary school and the family and the 

education of gifted children school in 

cooperation principles// International Journal 

Web of Science Vol. 73. - No. 4 Apr. - 2017. 

– Р.645-657 h=1  

2. A Model of the Future Teachers’ 

Professional Competence Formation in the 

Process of Physics Teaching// Man In India, 

97(11). - 2017. – Р.517-529   h=1  

3. Construction of Dual System of 

Preparation of Engineering-Pedagogical 

Personnel at Higher Education Institute Astra 

Salvensis - review of history and culture, 

year VII, No. 13. - 2019 Salva. - Р.345-359  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211387742#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211387742
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211387742
https://doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra-E1176p.207-218
https://doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra-E1176p.207-218
https://doi.org/10.18844/wjet.v13i3.5961


педагогикалық журнал. - №1. – 2017. – 

13-19 б. 

5. Біліктілікті арттыру жағдайында 

педагог мамандардың кәсіби әлеуетін 

дамыту жолдары // Қазақстанның 

ғылымы мен өмірі. - №4(61) - 2018. – 25-

32 б.    ISSN 1728-5496 

6. Педагог мамандардың рефлексиялық 

қабілеттерін арттырудың кейбір 

мәселелері. // Абай ат. ҚазҰПУ 

Хабаршысы. «Педагогика ғылымдары» 

сериясы – Алматы. - №3(59). - 2018. –  

214-218 б. 

 

h=1 Q-1 процентиль -98. 

4. Formation of information culture of 

students through ІТ // World Journal on 

Educational Technology: Current Issues, 

Volume 13, Issue. – 2021. – Р.782-796 

www.wj-et.eu  

Q-2 процентиль -51. 

 

5 Кудайбергенова 

Кулзада  

Саековна 

 

педагогика 

ғылымдары-

ның 

докторы, 

«Жалпы 

және 

әлеуметтік 

педагогика 

және өзін-өзі 

тану» 

кафедрасы-

ның 

профессоры, 

Қазақ 

ұлттық 

қыздар 

педагогика-

лық 

университеті 

 

Құзырлы-

лықтың 

педагогика-

лық 

категория 

ретінде 

дамуының 

теориялық-

әдіснамалық 

негіздері 

13.00.01 - 

Жалпы 

педагогика, 

педагогика 

және білім 

беру тарихы, 

этнопедагог

ика 

 

1. Іс-әректті зерттеу тақырыбын 

негіздеудегі көңіл аударатын мәселелер // 

Қазақстанның білім және ғылым әлемі. -  

№5. – 2014. – 42-50 б. ISSN 1997-1443 

2. The principles and laws development of 

competence as pedagogical categoryb // 

Austrian journal of Humanities and Social 

Sciences. - Vienna. 2 April.– 2016. - Р.44-

51   ISВN -13 978-3-903115-14-9  ІSВN -

10 3-903115-14-2   

3. Құзырлылықтың парадигмаллық 

сипаты // Қазақ ұлттық қыздар 

педагогикалық университетінің 

Хабаршысы. - №1(85). – 2021. – 62-71 б. 

4. Профессиональное самореализация 

учителей общеобразовательных школ 

инновационный аспект: философское 

осмысление // Наука и жизнь Казахстана. 

- №1(43). - 2017. – 36-46 б.  ISSN 2073-

333X 

5. Құзырлылықтың педагогикалық 

категория ретінде дамуының теориялық-

әдіснамалық негіздері. Монография. - 

1. Formation of the key pedagogical 

competencies of the teacher in modern 

conditions. Volume 34. - Issue 87-2. - 1 

Jаnuary 2018. - P.120-134 

процентиль важности 98,609 

http://www.wj-et.eu/


Алматы, 2012. – 340 б. 

ISВN -978-601-0275-205-2 

 

6 Сұлтанбек Мәлік 

Жұпанбекұлы 

«Білім 

технология-

лар» 

кафедрасы-

ның 

философия 

докторы 

(PhD), 

доцент 

міндетін 

атқарушы,                 

Қ.А. Ясауи 

атындағы 

Халықара-

лық қазақ-

түрік 

университеті  

Диссертация 

тақырыбы: 

«Қазақстан-

да бастауыш 

мектеп 

мұғалімде-

рін кәсіби-

педагогика-

лық 

даярлаудың 

даму 

кезеңдері 

(1991-

2011ж.ж.)» 

6D010200 – 

Бастауышта 

оқыту 

педагогика-

сы мен 

әдістемесі 

 

 

1. Pedagogical problems of primary school 

teachers’ professional prepartion. Procedia 

Social and Behavioral Sciences.Netherlands, 

– 2015. – V. 197 – Р.2490 – 2493. 

2. Инновации в образовании: сущность и 

социаллные составляющие // Актуальные 

проблемы педагогики и психологии: 

вызов ХХІ века Сворник научных трудов 

Москва 2018. - С.189-192 

3. Болашақ бастауыш сынып мамандарын 

даярлауда үздіксіз білім беру жүйесін 

дамыту. // Қазақстанның ғылымы мен 

өнері. - №1 (43). - 2017. - 290-292 б. 

4. Қазақстандық білім беру жүйесін 

жаңарту жағдайында бастауыш сынып 

мұғалімдерін кәсіби–педагогикалық 

даярлаудың тиімділігін артыру жолдары. 

// Қазақстанның ғылымы мен өнері. - 

№2/2 (45) - 2017. - 290-296 б. 

5. Қазақстан Республикасында білім 

берудегі ақпараттық инновациялық 

педагогикалық технологиясының 

болашақ үшін маныздылығы. // 

Қазақстанның ғылымы мен өнері. - №1 

(54). -  2018. - 121 -124 б. 

6. Бастауыш сынып мұғалімдерінің 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдану нәтижесінде 

интеллектуалдық кәсіби дамуы. // 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі. - №1 

(54) – 2018. - 185-187 б. 

7. Болашақ мамандардың білімнің 

жаңартылған жағдайында кәсіби-

тұлғалық әлеуетін арттырудың кейбір 

1. Determination of the High School  

Students’ Attitudes  towards Their Teachers. 

International Journal of Instruction October 

2017  Vol.10. - No.4 - Р.361-378 

https://eric.ed.gov/?id=EJ1155652 

2. Future Pedagogy Teachers Readiness 

Formation in Dual-Oriented Education. 

lifescience Global Journal of Intellectual 

Disability - Diagnosis and Treatment. Vol 8, 

No 3. - 2020. - Р.586-591 

https://lifescienceglobal.com/pms/index.php/j

iddt/article/view/6820 

3. Determining professional mobility levels 

of secondary school teachers. International 

Journal of Cognitive Research in Science, 

Engineering and Education, 2020. - 8(3). - 

Р.39–45 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?aut

horId=57191222055 

https://eric.ed.gov/?id=EJ1155652
https://lifescienceglobal.com/pms/index.php/jiddt/article/view/6820
https://lifescienceglobal.com/pms/index.php/jiddt/article/view/6820
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191222055
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191222055


мәселелері // Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық университетінің 

Хабаршысы Алматы. Педагогика 

ғылымдары – №2(58). - 2018. - 130-135 б. 

8. Болашақ педагогтардың кәсіби 

ұтқырлық қарым-қатынастарын дамыту 

үшін қажетті жаңартылған білім беру 

бағдарламасының оқыту стратегияларын 

қолдану // Қазақстанның ғылымы мен 

өнері. - №4 (60). - 2018. - 351-354 б. 

9. Болашақ мұғалімдерді кәсіби-

педагогикалық даярлауға арналған  

«Бастауыш мектеп педагогикасы» оқу 

пәнінің мазмұның жетілдіру мәселелері. 

// Қазақстанның ғылымы мен өнері. - 

№7/3. - 2020. - 214-220 б. 

10. Methodology of developing critical 

thinking of future teachers //Абай атындағы 

ҚазҰПУ-ң Хабаршысы «Педагогика 

ғылымдары» сериясы. - №(71). - 2021. - 

132-143 б. 

 

 

Рецензенттердің ғылыми еңбектерінің тізімі 

1 Амирова Амина 

Слямхановна 

педагогика 

ғылымда-

рының 

докторы, 

профессор, 

Абай 

атындағы 

Қазақ 

ұлттық 

педагогика

лық 

университе

ті, 

Бастауыш 

сынып 

оқушылары-

ның шығар-

машылық іс-

әрекетін 

қалыптасты-

рудың 

теориясы 

мен 

практикасы 

13.00.01 - 

Жалпы 

1. Innovative Technology is the Basis of the 

Formation of Professional Competence of 

Future Professionals in Primary School // 

The Social Sciences 11 (16). – 2016. – 

Р.3853-3859   ISSN: 1818 – 5800. Medwell 

Journals, 2016. 

2. Ақпараттық технологиялар негізінде 

бастауыш сынып оқушыларының 

зерттеушілік қабілетін дамыту жолдары / 

Абай атынд. ҚазҰПУ Хабаршы. Серия 

Педагогикалық ғылымдар. - №4. – 2016. - 

- 252 – 256 б. 

3. Дидактикалық ойындар арқылы 

1. Innovative environment of high school as 

a factor of modernization Of teacher 

education. Medwell Journals/ Pakistan 2016. 

- 11(5s). - Р.735-746 The Social Sciences 

14.01.29. 

2. The formative creative competence of 

future teachers. Journal for Educators, 

teachers and trainers, Vol. 9 (2).  December, 

2018. – Р.426-439 

3. The Formation of Self-Organizational 

Skills of Student’s Academic Activity on the 

Basis of ‘Time Management’ Technology», 

Vol. 14, No.22. - 2019. – Р.687-699 



Бастауыш 

білім беру 

бағдарла-

малары 

кәсіби 

даярлау 

бөлімі 
 

педагогика, 

педагогика 

және білім 

беру тарихы, 

этнопедагог

ика 

 

бастауыш сынып оқушыларының тілдік 

құзыреттілігін қалыптастыру әдістемесі / 

С.Торайғыров атындағы Павлодар 

мемлекеттік университеті. Хабаршы. - 

№1. - 2016. - 19 – 25 б. 

4. Шығармашылық – жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру 

мамандарының кәсіби құзыреттілігінің 

негізі ретінде / Вестник Академии 

Педагогических Наук Казахстана. - №4 

(июль-август). – 2020. – С.50-59 

5. Болашақ педагогтарды бастауыш 

сынып оқушыларының зерттеушілік іс-

әрекетін дамытуға даярлаудың 

құрылымдық-мазмұндық моделі. - 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі. - №8. – 

2020. - 99-105 б. 

6. «Дидактика» (Оқу құралы) 

бакалавриатқа арналған. – 2017. – 345 б. 

7. Оқушы шағырмашылығының теориясы 

мен практикасы. – Алматы, 2018. – 392 б. 

8. Creativity is basis of the teaching 

professional – Almaty, 2020. – Р.134 

(монография) 

 

4. Creative and research competence as a 

factor of professional train-ing of future 

teachers: Perspective of learning 

technology», World Journal on Edu cational 

Technology: Current Issues. Volume 12, 

Issue 4. – 2020. – Р.278 – 289 

5. The Evaluation of Primary School Teacher 

Role on Research Activities. International 

Journal of Cognitive Research in Science, 

Engineering and Education (IJCRSEE) 

Volume 8, Issue 3, December. – 2020. – 

Р.29-38 

 

2 Измуханбетова 

Софья 

Салахиденовна  

 

педагогика 

ғылымдар

ының 

кандидаты 

М.Өтеміс-

ұлы ат. 

Батыс 

Қазақстан 

универси-

тетінің 

профес-

соры, 

Оқушылар-

дың 

зерттеушілік 

әрекеттері 

арқылы 

коммуника-

тивтік 

құзыреттілі-

гін 

қалыптасты-

рудың 

педагогика-

1. Peculiarities of increasing qualification of 

engineering and pedagogical workers of 

technical and professional education. // 

ХXXIX International scient and practical 

conference european research: innova in 

science, education and technology». – 2018. 

- London, United Kingdom. – Р.68-70 

2. Білім беру нәтижелері ретіндегі 

коммуникативті құзыреттілік 

компоненттері // Teacher professional 

development: traditions and changes. – 

2011. – Р.56-61 

 



Қазақстан 

инновация-

лық және 

телеком-

муникация

лық 

жүйелер 

универси-

теті 

доценты 

лық 

шарттары 

13.00.01 - 

Жалпы 

педагогика, 

педагогика 

және білім 

беру тарихы, 

этнопедагог

ика 

 

3. «Learning through Ethnogrphic 

Dialogues» // Language Arts. - 2006. – №3. 

- Р.9-14 

4. «Thinking through ethnographic reading 

and writing» // Knowing what’s Local. - 

2005. – Р.5-8 

5. Төр – мұғалімдікі немесе келешекті 

Кембриджбен ұштастыру идеясы қалай 

жүзеге асуда? // Егемен Қазақстан: 

Жалпыұлттық республикалық газет.- 

2013. - №116. - 9 б.  

11. Формируя методологическую 

культуру // Білімді ел. - 2018.- №7. - С.16.  

12. Білімді ұрпақ білікті ұстаздан шығады 

// Егемен Қазақстан. – №10. – 2021. – 5 б. 

13. Современному образованию нужен 

современный учитель // Білімді ел. - 2021. 

- №39. – С.8 

 

 


