


















6D010300 – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша ресми рецензенттер 
 

№ Докторанттың А.Т.Ә. Отандық ғылыми 

кеңесшілер: 

Диссертация тақырыбы Шетелдік кеңесші Рецензенттер 

1 

 

Мизамбаева Феризат 

Канатбековна 

 

1) К.М. Баймырзаев 

г.ғ.д., профессор 

2) Х.Т. Наубаева 

п.ғ.д., қауымдастырылған 

профессор (доцент) 

 

 

Формирование 

профессиональной 

компетентности будущих 

учителей географии: сущность, 

проблемы и перспективы  

Римантас Жеслвис  

п.ғ.д., Вильнюс 

университетінің 

профессоры (Вильнюс қ., 

Литва) 

 

 

 

Саипов Абдимажит 

Аманжолович педагогика 

ғылымдарының докторы, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

Еуразия Ұлттық 

университеті физикалық 

және экономикалық 

география кафедраснының 

профессоры (Научно-

педагогические основы 

подготовки менеджеров 

туризма) - 13.00.08 - 

Кәсіптік білім берудің 

теориясы мен әдістемесі 

Есимгалиева Тлекши 

Махсотовна  

философия докторы (PhD), 

Логистика және көлік 

академиясының ассистент-

профессоры (Болашақ 

педагог-психологтардың 

кәсіби құзыреттілігін 

көптілді білім беру 

жағдайында 

қалыптастыру) - 6D010300 

– Педагогика және 

психология 

 



6D010300 – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша 

уақытша кеңес мүшелері және ғылыми еңбектерінің тізімі 
 

№ Уақытша кеңес 

мүшесі аты-
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және индекс хирша көрсеткіштері 

1 Аманова Арай 

Кокораевна 

Философия 

докторы (PhD), 

Л.Н. Гумилев 

атындағы 

Еуразия Ұлттық 

Университетінің 

Ғылым және 

коммерциаланды

ру 

департаментінің 

директорының 

орынбасары 

Болашақ педагог-

психолог 

мамандарының 

кәсіби 

құзыреттілігін 

қалыптастыруды

ң педагогикалық 

шарттары. 

6D010300 – 

Педагогика және 

психология 

Комитет басылымдары: 

1. Болашақ әлеуметтік педагогтардың кәсіби іс-

әрекетке даярлығын қалыптастыру // Қазақстан 

Республикасы Ұлттық академиясының 

Хабаршысы. – Алматы, 2021. - №2(390). – Б.307-

312 

2. Студенттердің құндылық бағдарларын 

қалыптастырудың әлеуметтік-мәдени 

алғышарттары // БҚМУ Хабаршысы. Педагогика 

сериясы. – Орал, 2020. - №4(80). - Б.36-42. 

3. Болашақ мұғалімдердің басқарушылық 

құзыреттілігін қалыптастырудың тиімділігі // 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – Астана, 2020.- 

№12 (146). - Б.87-90. 

4. К вопросу о профессиональном развитии педагога 

в системе повышения квалификации // Вестник 

ПГУ НАО «Торайғыров университет». Серия 

педагогики. – Павлодар, 2020.- №3 – C.67-72. 

5. Профессиональная компетенция будущих 

педагогов-психологов: ее сущность и возможности 

формирования // Вестник. Серия психологии и 

социологии. – Астана, ЕҰУ, 2020. - №1(130) - 

С.25-30. 

Монография, оқу құралдары: 

1. Болашақ педагог-психолог мамандарының кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастырудың педагогикалық 

шарттары. Монография, Семей – 2020. – 140 б.  

 h-индекс: 2 

1. The impact of OECD research on 

the education system of Kazakhstan. 

Asia Pacifc Education Review. 2021 

https://doi.org/10.1007/s12564-021-

09715-8 .  

2. Formation Of Readiness of Future 

Teachers-Psychologists for The 

Organization of Psych diagnostic 

Activity. Review of international 

geographical education RIGEO. 

2021. 11(5), P.403-409.  

3. Improving the mechanism of youth   

employment in the commonwealth 

of independent states in the global 

context. Journal of entrepreneurship 

education  

Volume 22, Issue 1, 2019. 

4. Value orientations as a part of 

professional competence of future 

specialists in the field of education. 

ESPACIOS. 2018. Vol. 39 (Nº 25), 

Р.5. 

5. A web-quest as a teaching and 

learning tool. Iejme — mathematics 

education Netherlands.2016, vol. 11, 

no. 18, Р.3537-3549. 

6. Future teacher-psychologists’ 

professional position as a component 

of professional competence 

formation. International journal of 

environmental & science education 

2016, vol. 11, no. 18, Р.12317-



12325. 

7. Ecological consciousness of a 

personality living in an ecologically 

unfavorable region. International 

journal of environmental and science 

education. Аrticle number 

ijese.2016.093, Р.1469-1478. 

2 Альдибекова  

Шолпан  

Нурсапаевна 
 

Педагогика  

ғылымдарының 

кандидаты, 

Қазақ Ұлттық 

қыздар 

педагогикалық 

университеті 

қауымдастырыл

ған 

профессорының 

м.а. 

Бастауыш сынып 

оқушыларының 

дүниетану 

пәнінен 

географиялық 

және химиялық 

ұғымдарын 

қалыптастыру 

әдістемесі. 

13.00.02 -  Оқыту 

мен тәрбиелеу 

теориясы мен 

әдістемесі 

(география)  

13.00.02 -  Оқыту 

мен тәрбиелеу 

теориясы мен 

әдістемесі 

(химия) 

 

Комитет басылымдары: 

1. Қазіргі тұлғаның коммуникативтік құзыреттілігін 

дамыту және диагностикалаудың әдістері// 
Хабаршы. Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті. Психология 

сериясы. - Алматы, 2017. - №1(50) – Б. 45-51. 

2. Бастауыш сыныпта алғашқы географиялық 

ұғымдары арқылы дүниетанымын қалыптастыру 

// «Қазіргі мектепке дейінгі және бастауыш білім 

беру: теориясы, әдістемесі мен тәжірибесі» 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

материалдары. – Алматы: 2017 (1 бөлім). – Б. 

112-118. 

Монография, оқу құралдары: 

1. Радиоэкологический и биофизический 

мониторинг геофизических флуктуфций юго-

востока казахстана и проблемы радиоэкологии. 

Монография, Талдыкорган - 2017. – 137 б. 

2. Проблемы и методы получения антиэнтропийной 

электроэнергии. Монография. – Алматы: 

Альманах, 2019. – 156 с. 

1. The Formation of Self-

Organizational Skills of Student’s 

Academic Activity on the Basis of 

‘Time Management’ Technology 

International Journal of Emerging 

Technologies in Learning (iJET), 

14(22), 95-110. https://online-

journals.org/index.php/i-

jet/article/view/11755/ 

https://doi.org/10.3991/ijet.v14i22.1175

5 (2019). 

2. Professional competencies and 

methods for their formation in  the 

University  The authors (march, 2020), 

by magnanimitas, attn. And/or its 

licensors and affiliates (collectively, 

“magnanimitas”). All rights reserved. 

Special issue no.: 10/01/x. (vol. 10, 

issue 1, special issue x.) Address: 

ceskoslovenske armady 300, 500 03, 

hradec kralove, the czech republic, tel.: 

498 651 292, email: 

info@magnanimitas.cz  Issn 1804-

7890, issn 2464-6733 (online) Ad alta is 

a peer-reviewed journal of international 

scope. 2 issues per volume and special 

issues.2020 

3 Карбаева 

Шолпан 

Шайкеновна  

Педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты, Абай 

атындағы Қазақ 

Ұлттық 

«Мектептегі 

бағдарлы оқыту 

үрдісінде 

оқушылардың 

әлеуметтік-

Комитет басылымдары: 

1. Личностно-ориентированный подход как важное 

условие эффективности процесса обучения // 

Вестник. Серия «Педагогика», 2016. - №2, – С. 37-

41. 

1. The green space and social 

impact in Almaty City: A cross-

sectional data analysis // Geo Journal of 

Tourism and Geosites Year XIV, vol. 

34, no. 1, 2021, - p. 251-255. 



педагогикалық 

университетінің 

доценті 

экологиялық 

біліктерін 

қалыптастыру 

(жаратылыстану 

пәндері 

мысалында)». 

13.00.01. – 

Жалпы 

педагогика, 

педагогика, білім 

беру тарихы, 

этнопедагогика 

2. Программа специальности как условие реализации 

компетентностного подхода // Вестник. Серия 

«Педагогика», 2016. - №3 (51) – С. 45-50. 

3. Агроөнеркәсіп кешенінің дамуындағы  

инновациялық процестер // Научный журнал 

«Зерттеуші–Исследователь», «Агроуниверситет», 

2016  – С. 77-81. 

4. Критериальное оценивание учебных достижений в 

условиях обновления содержания образования // 

Вестник. «Педагогика ғылымдары» сериясы. 

Серия «Педагогические науки»  Series «Pedagogical 

sciences», 2017. - №2 (54) – С. 166-170. 

5. Құзыреттілікке-бағдарланған тапсырмалардың 

мазмұны мен құрылымы // Вестник. «Педагогика 

ғылымдары» сериясы Серия «Педагогические 

науки» Series «Pedagogical sciences», 2017. - №2 

(54) – С. 174-177.  

6. Квалификационные требования к результатам 

обучения географии в высшем педагогическом 

образовании // Вестник КазНПУ Серия 

«Педагогические науки», 2019. - №3(63) –  С. 98-

104. 

7. Мектепте географияны оқытуда жаңартылған 

білім берудің практикалық бағыты ұстанымын 

жүзеге асыру // Абай атындағы Қазақ Ұлттық 

педагогикалық университетi ХАБАРШЫ 

«Педагогика ғылымдары» сериясы, №4(64), 2019. 

–Б.334-339. 

8. Болашақ география мұғалім-дерінің кәсіби 

құзыреттіліктерін қалыптастыруда практикалық іс-

әрекетті ұйымдастырудың мазмұндық-

құрылымдық моделі //Семей қаласының Шәкәрім 

атындағы МУ хабаршысы. Педагогика сериясы № 

1(25) 2020. – С. 29-33. 

Монография 

1. Географиялық  глобалистика. Оқу құралы. Оқу 

құралы. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ: 

«Ұлағат» баспасы, 2020. – 140 б. 

https://doi.org/10.30892/gtg.34134-645 

10.30892/GTG.34134-645   

квартиль Q2, процентиль – 64 

2. Methods For Teaching 

Kazakhstan's Global Competitiveness 

Through an Elective Course on 

Economic and Social Analytics For 11th 

Grade Secondary School Students // 

Review of International Geographical 

Education (RIGEO), 11(5), 2021. - p. 

348-358. https://rigeo.org/submit-a-

menuscript/index.php/submission/article

/view/777/894 

10.48047/rigeo.11/5/36 

квартиль-Q3, процентиль – 28 

3. Morph functional and 

Hematological Characteristics of Health 

in Students from the Northern and 

Southern Regions of Kazakhstan // 

Open Access Macedonian Journal of 

Medical Sciences. 2021 Sep 11; 

9(A):753-759. 

https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.64

34  eISSN: 1857-9655. - p. 753-759. 

10.3889/oamjms.2021.6434 

квартиль Q3, процентиль – 48 

4 Шакирова Философия «Географиядан Комитет басылымдары: h-индекс: 1 

https://doi.org/10.30892/gtg.34134-645


Нуржанат 

Далеловна  

 

докторы (PhD), 

Абай атындағы  

Қазақ Ұлттық 

педагогикалық 

университетінің 

аға оқытушысы  

жаңартылған 

мазмұн 

жағдайында 

климаттық 

түсініктер 

негізінде 

қоршаған орта 

туралы білім 

қалыптастыру». 

6D011600 – 

География 

1. Окушылардың климаттық білімдер жүйесін 

қалыптастыру барысында құзыреттілікті 

арттырудың педагогикалық негіздері 

//Хабаршы. «Педагогика ғылымдары» 

сериясы, Абай ат.ҚазҰПУ, Алматы, 2018. -  

№3 (59), - Б. 238-243 

2. Тұрақты даму тұжырымдамасы  белгілеген 

бағытта климаттық үрдістер туралы білімді  

арттыру // Әл-Фараби ат.ҚазҰУ Хабаршысы, 

«Педагогика ғылымдары» сериясы, Алматы,  

2019. - № 2(59). – Б.172-181. 

3. Климаттық үрдістер жайлы түсініктерді 

логикалық құрылымдау арқылы қалыптастыру 

// Вестник Академии Педагогических наук 

Казахстана, 2019. - №4 шілде-тамыз, Б.101-

108. 

4. Analysis of scientific studies to stimulate 

emotional well-being for application in 

geographical education // Science and life of 

Kazakhstan, 2020. - №5/3. - Б. 299-304. 

5. Моделирование – как эффективный метод  

формирования климатических представлений 

// Збірник наукових праць «Велес» За 

матеріалами IV  Міжнародноі конференціі 

«Наука в епоху дисбалансів», 30 листопада, 

Киев, 2018. - С. 5-11. 

6. Вопросы формирования знаний об 

окружающей среде на основе климатических 

представлений в условиях обновленного 

содержания школьной географии // Материалы 

IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Современное географическое 

образование: Проблемы и перспективы 

развития. РИНЦ, Москва. - С. 59-64. 

7. Особенности топонимов казахского народа с 

описательным характером их климатических 

1.The Use of Virtual Reality in Geo-

Education. International journal of 

Emerging Technologies in Learning. 

Vol.15, №20 (2020), Kassel University 

Press GmbH, p.59-70 

 ISSN 1868-8799 

https://doi.org/10.3991/ijet.v15i20.1

5433 

https://doi.org/10.3991/ijet.v15i20.15433
https://doi.org/10.3991/ijet.v15i20.15433


условий // Materials of the international Science 

and Practice Conference «Current research and 

prospects cooperation on the Eurasian continent», 

г. Прага (Чешская Республика), 2019. - С.529-

535. 
5 Казиев Карас 

Оржанович 

 

Философия 

докторы (PhD),     

Х. Досмұхамедов 

атындағы 

Атырау 

университетінің 

қауымдастырылғ

ан профессоры 

Болашақ педагог-

психологтардың 

рефлексиясын 

дамытудың 

ғылыми негіздер. 

6D010300- 

Педагогика и 

психология 

Комитет басылымдары: 

1. Рефлексияның болашақ педагог-психологтардың 

кәсіби іс-әрекетінде маңыздылығы // Қазақстанның 

ғылым мен өмірі. Педагогика сериясы, Астана, 

2018, - №4 (60). – Б.100-104. 

2. Болашақ педагог-психологтардың кәсіби 

біліктілігін кәсіби рефлексия негізінде дамытудың 

мүмкіндіктері // Абай атындағы ҚазҰПУ Ғылыми 

журнал «Хабаршы-Вестник- Bulletin», 

«Педагогика ғылымдары» сериясы, Алматы, 2018. 

- №2 (58). – Б. 112-118.  

3. Болашақ педагог-психологтардың кәсіби 

рефлексиясын дамытудың мәні // Абай атындағы 

ҚазҰПУ «Педагогика және Психология» Ғылыми-

әдістемелік журналы, Алматы, 2018. - №4 (37). – Б. 

11-16.   

4. Рефлексия болашақ педагог-психологтардың 

кәсіби тұлғалық қалыптасуының негізгі 

компоненті ретінде // Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ-ң Хабаршы ғылыми журналы, Нұр-Сұлтан, 

2019. - №1 (126). – Б. 130-139.  

5. Болашақ педагог-психологтардың рефлексиясын 

дамыту диагностикасы // Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ-ң Хабаршы ғылыми журналы, Нұр-Сұлтан, 

2020. - №3 (132). – Б. 64-69.  

6. «Болашақ педагог-психологтардың рефлексиясын 

дамытудың педагогикалық шарттары» // 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті 

Хабаршы ғылыми журналы, Атырау,  2021. - №2 –

Б. 37 – 43. 

Монография 

1. «Рефлексияны дамытудың негіздері» Оқу құралы. 

ISBN 978-601-262-136-5: Х.Досмұхамедов 

атындағы АтМУ «Ақпараттық технологиялар 
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