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1.Pedagogical technology of 

using ebooks in Kazakhstan. 

Revista ESPACIOS. ISSN 

0798 1015.Vol. 40 (N 12) Year 

2019. (Nurgaliyeva, G., 

Tazhigulova, A., Akhmetova, 

G., Arystanova, A.); 

2.First results of using the 

digital educational resources of 

the e-learning system in the 

Kazakhstan schools. Life Sci J 

2014; 11(5s): 228-230. 

(ISSN:1097-8135). (co-

authors Tazhigulova A.I., 

Arystanova A.Z.) 

 (процентиль 19) 

1.Тенденции развития 

электронных учебников в 

Казахстане и за рубежом// 

Вестник КазНУ. Серия 

«Педагогические науки». –2019.–

№ 2 (59). – С. 94-110.(в 

соавт.Тажигулова А.И., 

Арыстанова А.Ж.). 

2.Электрондық оқулықтардың 

критериалды бағалау мен 

оқушылардың рефлексиясындағы 

мүмкіндіктері//Вестник АПН 

Казахстана. –2019. – № 3 (89).– 

с.36-42 (в соавт. Тажигулова А.И., 

Арыстанова А.Ж.) 
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3.Возможности электронных 

учебников в формировании 

функциональной грамотности 

школьников // Мат. междунар. 

научно-практ. конф. «Ценности 

образования и современный 

учебник» – Астана: «Оқулық» 

РҒПО, 2015. – С.76-81 (в соавт. 

Тажигулова А.И., Арыстанова 

А.Ж., Берикканова С.С.). 

4.Балаларды мектепке 

дайындауда компьютерлік 

ойындардың педагогикалық 

мүмкіндіктері //Вестник КазНПУ, 

серия педагогическая. –2019. – № 

2 (62).–С.390-396.(в соавторстве 

Тажигулова А.И., Арыстанова 

А.Ж.). 

5.Шеттілін оқытуда цифрлік 

контентті құрастырудың отандық 

тәжірибесі//Вестник 

КазГосЖенПУ. –2019. – № 2 

(78).– С. 35-40. (в соавторстве 

Тажигулова А.И., Арыстанова 

А.Ж. ) 

6.Цифровизация иноязычного 

образования     в средней школе 

//«Иноязычное образование: 

опыт, инновации и перспективы», 

Матер.V Международной 

научно-практической 

конференции (12-13 ноября 2018 

г.) - Алматы, КазУМОиМЯ им. 
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Абылай хана. – 2018. – С. 317-

321.(в соавт. Тажигулова А.И и 

др.). 

7.Цифровые образовательные 

ресурсы в современной 

информационно-образовательной 

среде начальной школы// 

«Заманауи ақпараттык-білім беру 

ортасы: дәстүр және инновация» 

такырыбындагы халыкаралык 

ғылыми-практикалық 

конференция материалдары - 

Астана: «Окулык», РГПО, –2017. 

– с. 290-296 (в соавт. Тажигулова 

А.И., Арыстанова А.Ж.). 

8. Цифрлік білім беру 

ресурстарының оқу барысына 

және оқушының өзіндік 

тұлғасына әсері// Вестник ПГУ. 

Педагогическая серия. – 2. – 2014. 

– С. 177-182 (в соавт. Тәжіғұлова 

Ә.І., Арыстанова А.Ж.) 
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кандидаты, 
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1.Development of 

Professional Skills in the 

Context of Higher School 

Dual Education 

https://doi.org/10.3991/ijet.v1

6i10.19373;  iJET ‒ Vol. 16, 

No. 10, 2021  

(процентиль 74) 

2. On the systemic approach 

in dual training Sobre el 

enfoque sistémico en la 

1.Нравственное воспитание 

личности на моральных 

традициях в этнокультурном 

образовательном пространстве // 

«Вестник» Семипалатинского 

государственного 

педагогического института. –

2012. –№ 5(29). 

2.Духовно-нравственное 

воспитание школьников: опыт 

стран с полиэтническим составом 

https://kz.testing.kz/news/341823ca87001b0790fef38122f91711/
https://kz.testing.kz/news/341823ca87001b0790fef38122f91711/
https://doi.org/10.3991/ijet.v16i10.19373
https://doi.org/10.3991/ijet.v16i10.19373
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formación dual- Revista 

ESPACIOS. ISSN 0798 1015 

Vol. 40 (Nº 44) Year 2019. 

Approved: 19/11/2019 • 

Published 28/12/19 Сагалиева  

(процентиль 90) 

населения // Білім. Образование // 

Научно- педагогический журнал 

Национальной Академии 

Образования имени 

Ы.Алтынсарина. –2012. – 

№3(62).–32-38стр.      (соавт.  

О.И.Накаткова)  

3. Self-education as a factor of the 

formation of „Akme – personality”- 

Monografia sfinansowana przez 

Państwową Wyższą Szkołę 

Zawodową im. Angelusa Silesiusa 

w Wałbrzychu,ul. Zamkowa 4 oraz 

Termy Szaflary S. C. w Szaflarach, 

ul. Osiedle Nowe 20, 188-205 б. 

(Maral and oth.)  

4. Цифровая педагогика в 

образовательном пространстве 

школы. Учебное пособие.- 

Астана, Баспахана «Бастау», 

2021. 

5. Conditions of the use of digital 

learning elements in the training of 

the pedagogical process // 

Университет – территория 

опережающего развития: Сб. 

науч. ст., освящ. 80-летию ГрГУ 

им. Янки Купалы. - ГрГУ им. 

Янки Купалы, 19-20 февраля 

2020. -С.257-260 (соавт. 

Ш.Жаханқызы).   

 

 


