
Абай атындағы ҚазҰПУ 

Бұйрық №06-03-02/59  

31 мамыр 2021жыл. 

 

 
 

 

6D011100 – Информатика мамандығы бойынша      философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін 

диссертацияларды қорғау жөніндегі Диссертациялық  Кеңесте қорғалатын Ануарбекова Гулзат Джапархановнаның “Ұлттық 

ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы мектептегі алгоритмдеу және программалауды оқыту” тақырыбында 

жазылған диссертациясы бойынша тағайындалған  рецензенттер туралы ақпарат 
 

 
№ Аты-жөні Дәрежесі, 

ғылыми атағы 

Негізгі жұмыс орны, 

мамандығының шифры 

Азаматтағы Жарияланымдары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 

Закирова  

Алма  

Булатовна 

Рецензент 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты, доцент 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 

Ұлттық университеті-нің 

Ақпараттық технологиялар 

факультетінің академиялық 

мәселелер жөніндегі орынбасары,  

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 

Ұлттық университеті 

Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан. 

13.00.02-Оқыту және тәрбиелеу 

теориясы мен әдістемесі 
(информатика, білімді 

ақпараттандыру) 

 

ҚР азаматшасы 1. Automated generation of test questions from knowledge-base // Journal of 

Engineering and applied sciences volume 12. Issue 18, 2017. Pages 4693-

4696. 

2.  KPI estimation for University faculty// Internatiomal conference on 
Engineering and MIS, ICEMIS 2019, L.N. Gumilyov Eurasian National 

University, Astana, 6-8 June 2019, pages 156-161.  

3. Экономикалық проблемаларды бимартрицалық ойындарын 

көмекімег талдау // Научный журнал Вестник ЕНУ  им. Л. Н. Гумилева 

№6 (115) 2016, г. Астана, С 145-159 

4. Применение методов коллаборативной фильтрации при построении 

рекомендательной системы //Вестник Казахстанско-Британский 

технический университет Том 15, Выпуск 4, декабрь 2018, С 92-100  

5. Разработка модели безопасной миграции данных в облако на основе 

комбинирования криптографических алгоритмов // Вестник Казахский 

национальный исследовательский технический университет имени К. И. 

Сатпаева. -Алматы, -2018, -№6 (130),  С.345-350. 
6. Генерация вопросов и ответов на основе базы знаний по алгебре // 

Вестник Казахский национальный исследовательский технический 

университет имени К. И. Сатпаева г. Алматы, 2018, №6 (130), С. 177-

181. 

2 Тлеубай 

Сәрсенгүл 
Шайкамаловна 

Рецензент 

педагогика 

ғылымдарының 
кандидаты, 

қауымдастырылған 

профессор м.а. 

«Информатика және ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар» кафедрасының 

меңгерушісі 

Қорқыт ата атындағы Қызылорда 

университеті, Қызылорда қаласы, 

Қазақстан 

13.00.02-Оқыту және тәрбиелеу 
теориясы мен әдістемесі 

(информатика, білімді 

ҚР азаматшасы 1. Analysis of the structure and calculation of time for the environmental 

monitoring system with multi-parameter sensors.// News of the National 

Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and 

Technical Sciences, 2017. Р. 237-248. 

2. Problem on the distribution of the harmonic type Relay// JTAIT- Journal of 

Theoretical and Applied Information Technology (ISSN19928645-Pakistan-

Scopus) Профиль журнала в базе цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/sourceid/19700182903 
3. Применение математического метода И.Г.Филиппова при решении 

краевых задач колебания цилиндрических оболочек //Известия 

https://www.scopus.com/sourceid/19700182903
https://www.scopus.com/sourceid/19700182903


Абай атындағы ҚазҰПУ 

Бұйрық №06-03-02/59  

31 мамыр 2021жыл. 

 

ақпараттандыру) Национальной Академии наук Республики Казахстан. Физика-

математическая. -2018. -№4 (320). –С.71-78. 
4. Задача о распространении волны Релея гармонического типа// 

Известия национальной академии наук РК –Алматы. -2019. №433. -С.242-

247. 

5. Смарт білім беру ұғымының мәні мен мазмұны // Наука и жизнь 

Казахстан Международный научный журнал -2020. -№12/3(149). –С.121-

125. 

6. Информатиканың бейіндік курсында оқушының танымдық 

белсенділін қалыптастыру ерекшеліктері //«Қазіргі білім беру 

кеңістігіндегі физика-математика ғылымдарының рөлі» V халықаралық 

ғылыми-теориялық конференция материалдар жинағы. -Атырау. -2017. -

Б.72-75. 

7. Болашақ информатика мұғалімінің ақпараттық дүниетанымын 
қалыптастырудың моделін құру маңыздылығы //Материалы 

II международной научно-практической конференции «Перспективы 

развития современной науки». -Пусан, Ю. Корея. -2017. -С.257-261.   
 


