
Абай атындағы ҚазҰПУ 

Бұйрық  № 06-03-02/114. «_30 » _06_ 2022 жыл. 

 
«6D011300 – Биология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін құрылған Диссертациялық кеңестің 

ресми рецензенттері туралы ақпарат 
 

 

 

 

№

  

Толық аты-жөні. 

(егер қолжетімді 

болса) 

(мемлекеттік 

немесе орыс 

және ағылшын 

тілдерінде) 

Дәрежесі, 

ғылыми атағы 

Негізгі жұмыс 

орны 

Азаматтық 

 

Web of 

Science 

немесе 

Scopus 

ақпаратты

қ базасына 

сәйкес 

hиндексі 

Journal Citation Reports бойынша 

алғашқы үш квартильге кіретін 

немесе Scopus ақпараттық 

базасында CiteScore процентилі 

кемінде 35 болатын 

халықаралық сараптамалық 

ғылыми журналдардағы 

жарияланымдар 

Жарияланымдар тізіміндегі 

журналдардағы жарияланымдар 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 Тулеуханов Султан  

https://www.scopus.co

m/authid/detail.uri?aut

horId=52964678500 

Биология 

ғылымдарыны

ң докторы, 

профессор. 

әл-Фараби 

атындағы Қазақ 

ұлттық 

университеті  

ҚР азаматы h-index – 6. 1. Properties of GABAergic 

Neurons Containing Calcium-

Permeable Kainate and AMPA-

Receptors // Life (Basel, 

Switzerland), - 2021. - Vol. 11, No 

12. - Art. 1309. 

2. Effects of Almaty city 

ecological factors on students 

blood indices. E3S Web of 

Conferences, 2020, 169, 04005 

3. Epileptiform activity promotes 

decreasing of Ca2+ conductivity 

of  NMDARs, AMPARs, KARs, 

and voltage-gated calcium 

channels in Mg2+-free model // 

Epilepsy research. - 2019. - Vol. 

158. 

 

1. Предложения и замечания к 

проекту концепции развития 

образования Республики Казахстан // 

О Проекте концепции развития 

образования Республики Казахстан: 

сб. науч. тр. Алматы, 2004. - С. 37-39. 

2. Кредиттік білім беру жүйесінің 

артықшылыгы мен кемшілігі // Болон 

үдерісі аясында жоғары білім берудің 

сапасын жетілдіру: болмысы, 

мәселелері және келешегі = 

Совершенствование качества 

высшего образования в свете 

Болонского процесса: реалии, 

проблемы и перспективы: эл- Фараби 

атындағы Қаз ¥У оқытушы-

профессорлар құрамының XXXIX 

ғылыми-әдістемелік конф. 

материалдары. Алматы, 2009. - Б. 

339-341. 

3.Роль дистанционной формы 

обучения в подготовке студентов на 

биологическом факультете // Высшее 

образование - стратегический ресурс 

формирования интеллектуальной 

нации: материалы ХХХХ науч.-

метод, конф. ППС КазНУ им. аль-

Фараби, 15 янв. 2010 г. - Алматы, 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=52964678500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=52964678500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=52964678500


Абай атындағы ҚазҰПУ 

Бұйрық  № 06-03-02/114. «_30 » _06_ 2022 жыл. 

 
2010. - Т. 1. - С. 152- 155. 

4. Cooperative antiproliferative and 

differentiation –enhancing activity of 

medicinal plant exracts in acute myeloid 

leukemia cells.//Biomedicine 

pharmacotherapy. - 2016. -№82. -p.80-

89. 

5. Tumor microenvironment  promotes 

dicarboxylic acid carrier-mediated  

transport of succinate  to fuel prostate 

cancer mitochondria. // American 

Journal of Cancer Research. – 2015. – 

Vol. 5, No 5. – P. 1665-1679. 

6. Mitochondria-Mediated Anticancer 

Effects of Non-Thermal Atmospheric 

Plasma.// PLoS ONE.-2016.-vol.11,№6. 

–p. 210-225. 

2 Батаева Дариға 

Серікқызы 

https://www.scopus.co

m/authid/detail.uri?aut

horId=57193381787 

PhD доктор Қазақ ұлттық 

қыздар 

педагогикалық 

университеті  

ҚР 

азаматшасы 

h-index – 2. 1.Genome-wide association study 

of seedling stage salinity tolerance 

in temperate japonica rice 

germplasm //BMC Genetics, 2018, 

19(1), 2. 

2.Haplotype analysis of Wx and 

Alk genes and amylopectin chain-

length distribution among 

Kazakhstan glutinous rice lines// 

 2017, 51(2), стр. 147–153. 

3.Estimation and selection of 

parental forms for breeding 

Kazakhstan salt tolerant rice 

varieties// 

2017, 52(3), стр. 544–552. 

4.Prebreeding selection of rice 

with colored pericarp based on 

genotyping Rc and Pb genes// 

 2017, 53(1), стр. 49–58. 

 

1.Болашақ биолог мамандардың 

кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.// 

Қазақстан педагогикалық ғылымдар 

академиясының хабаршысы,-Алматы, 

2015.-№4 (66). –Б.65-68 

2.Оқытушы аралас оқыту жүйесінде 

білім беру үдерісінің  субъектісі 

ретінде.// Қазақстан педагогикалық 

ғылымдар академиясының 

хабаршысы,-Алматы,2015.-№5(67). –

Б 36-40. 

3.Биология сабағында педагогикалық 

технологияларды қолдану –кәсіби 

құзыреттілікті қалыптастырудың 

тиімді жолдары./ Современные 

проблемы и перспективы развития 

техника и технологии. Сборник 

материалов международной научно- 

практической конференции.-

Стерлимак, РФ, 2015.-С.26-30. 
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