
 Абай атындағы ҚазҰПУ  

   Бұйрық №05-04/615. 28-желтоқсан 2022 жыл 

 

 

8D011 - Педагогика және психология (6D010300/8D01101 - Педагогика және психология) бағыты бойынша  

философия докторы (PhD) доктор дәрежелерін беру үшін құрылған диссертацияларды қорғау жөніндегі  

Диссертациялық кеңестің рецензенттері туралы ақпарат 

 

№ (Аты-жөні) 

(мемлекеттік 

немесе орыс 

және ағылшын 

тілдерінде) 

Дәрежесі, 

ғылыми 

атағы 

Негізгі 

жұмыс 

орны 

Азмат

-тығы 

Web of 

Science 

немесе 

Scopus 

ақпаратт

ық 

базасына 

сәйкес 

h-индекс 

Journal Citation Reports 

бойынша алғашқы үш 

квартильге кіретін немесе 

Scopus мәліметтер базасында 

CiteScore процентилі кемінде 

35 болатын  

халықаралық сараптамалық 

ғылыми журналдардағы 

жарияланымдар 

Жарияланымдар тізіміндегі журналдардағы 

жарияланымдар 

1 Токсанбаева 

Нургул 

Коргаджановна 

 

Психология 

ғылымдарының  

докторы, доцент  

  

әл-Фараби 

атындағы 

Қазақ ұлттық 

университеті  

 

ҚР h=1 1. Influence of Competitive 

Activity on the Development of 

Self-Realization Among School 

Students: in Case of 

Kazakhstan: // European Journal 

of Contemporary Education. 

2022. 11(3): рр 885-897. 

(Venera N. Sarbasova, Natalya 

N. Khan, Sholpan T. 

Turdaliyeva, Nurgul K. 

Toxanbayeva); 

Процентиль-78 

 

2. A Meta-Analysis on the 

Impact of Gamification over 

Students’ Motivation/  

//Journal of Intellektual 

Disability ‒ Diagnosis and 

Treatment,  

2021.Vol 9, ISSN. P.417-422. 

 

1. ЖОО оқытушыларының ерекше білім беруді 

қажет ететін студенттерді оқытуға дайындығы//әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ-нің «Хабаршысы, 

Психология және социология сериясы, 2019. -№4 

(71). - 46-55 б.  

2. Cтуденттердің әлеуметттенуіне оқу 

мотивациясының әсерін психологиялық тұрғыда 

талдау// Абай атындағы ҚазҰПУ «Хабаршысы», 

«Психология» сериясы, 2019. -№4(61). -100-103 б. 

3. Жоғары оқу орындарындағы студенттердің 

кәсіби қызметке дайындығының   психологиялық – 

акмеологиялық ерекшеліктері //Абай атындағы 

Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

хабаршысы, «Психология» сериясы. - Алматы, 2016. 

-№3(48) -28-32 б. 

4. Жоғары оқу орнындағы студенттерге  оқытудың 

инновациялық технологияларын пайдалану арқылы 

білім берудің әдіснамалық маңыздылығы.  «Білім 

беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация 

және кадрлар дайындау сапасының кепілі»: 46 

ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары//–

Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 4 кітап. –232 б. 

5. Оқyдaн тыс iс-әрeкeттeр aясындa рyхaни -

aдaмгeршiлiк қaсиeттeрiн дaмытyғa  пeдaгогикaлық 



қaрым-қaтынaстың әсeрi//Абай атындағы ҚазҰПУ 

«Хабаршысы», «Психология» сериясы, 2020. -

№1(62). -201-205 б. 

2 Калимжанова 

Роза Лаиковна 

философия 

докторы 

(PhD)  

 

Ы.Алтынсари

н атындағы 

Арқалық 

педагогикалы

қ институты 

ҚР h-1 

 

Requirements for modern 

speech culture of Kazakh 

students in a situation of ethno-

political conflicts of East and 

West. "The Social Sciences". 

– Pakistan, 2016. – Vol.11. – 

Iss. 21. – P. 5128-5132,  

DOI: 10.3923/sscience.2016

.5128.5132  Режим  доступа: 

 http://www.medwelljournals.co

m/abstract/?doi=sscience.2016.5

128.5132 

 

1. Предпосылки синхронного развития 

феноменов «культуры» и «образования» в условиях 

развития цифровой научно-образовательной среды// 

«Современная наука: новые подходы и актуальные 

исследования»: сборник материалов 

Международной научной конференции. - Алматы, 

2020. – С. 26-31. 

2. Речевая культура и информационно-

коммуникационно-технологическая культура 

студентов будущих педагогов.  Методическое 

пособие, - Аркалык. - АркГПИ, 2019. – 132 с. 

3. Влияние тенденций цифровизации и 

технологизации образования на речевую культуру 

студентов. Цифровые технологии в образовании: 

проблемы и перспективы: сборник материалов 

международной научно-практической конференции. 

- Аркалык, 2018. – С.145-153. 

4. Особенности процесса развития речевой 

культуры будущих социальных педагогов в 

условиях ИКТ обучения. Вестник ПГУ.Серия педаго

гическая. - Павлодар, 2017. - №4. - С. 174-181. 

5. Речь студентов и их речевая культура в 

контексте обновления содержания образования.  

Единый языковой стандарт в 

контексте обновления содержания образования: 

сборник трудов VIII международной научно-

практической конференции. – Астана, 2017. – Ч. I. – 

С.123-127. 

6. Сущностная характеристика речевой культуры 

студентов будущих социальных 

педагогов. «Социальный педагог-исследователь».  

Сборник научных работ аспирантов и магистрантов, 

под редакцией д.п.н., профессора РГСУ   – М., 2016. 

– Вып.1(3). – С. 66-70. (соавтор: Мардахаева   Л.В.) 

 

http://dx.doi.org/10.3923/sscience.2016.5128.5132
http://dx.doi.org/10.3923/sscience.2016.5128.5132
http://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2016.5128.5132
http://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2016.5128.5132
http://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2016.5128.5132

