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Р. 38–46. 

 

1. Тұлғалық-іскерлік әлеуетін орта 
мектептің оқу үдерісінде 

қалыптастырудың педагогикалық 
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Астана, - 2020. –С. 119-122. 
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region //  2018. 25(3), с. 446-

451.  

2. Cytospora cankers on tree 

plants in urban areas 

(Karaganda, Astana, Pavlodar) 

of central and northern 

Kazakhstan // Ekoloji. 2018. 

27(106), с. 63-69. 

3.  Phytochemistry of 
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//  International Journal of 

Engineering and Advanced 

Technology 2019, 9(1), стр. 

6630–6633.  

1. Project  based science in the context of 
the international systems of the research 

PISA, TIMSS.   Красноармейка 

ауылында өсетін дәнді-дақылдардың 
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2073-333 X Международный научный 
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3. Жаңартылған білім беру мазмұны 
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негіздері. January 23-24, 2021 

Ankara,Turkey. International health 

sciences and biomedical congress j. 
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      дайындау жолдары. Республикалық 

ғылыми-әдістемелік педагогикалық 

журнал оқу-инновациялық 

технологиялар, № 3 (43) 2021 Мамыр – 
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5. Экология және Қазақстанда ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар. Оқу 

құралы. Қазақ мемлекеттік қыздар 
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«Полиграфия сервис и К» 2013. 200 

бет.   ISBN 978-601-7399-37-5. 

 


