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№ 

(Аты-жөні) 

(мемлекеттік немесе 

орыс және ағылшын 

тілдерінде) 

 

Дәрежесі, 

ғылыми атағы 

 

Негізгі жұмыс 

орны 

 

Азматтағы 

Web of Science 

(Web of Science) 

немесе Scopus 

(Scopus) 

ақпараттық 

базасына сәйкес 

Hirsch индекс 

 

Journal Citation Reports бойынша алғашқы үш 

квартильге кіретін немесе Scopus мәліметтер 

базасында CiteScore процентилі кемінде 35 

болатын халықаралық сараптамалық ғылыми 

мақалалар 

 

 

Жарияланымдар тізіміндегі журналдардағы 

жарияланымдар 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Әлімханов Елемес 

Рецензент  

https://www.scopus.co

m/results/authorName

sList.uri?st1=Alimkha

nov&st2=Yelemes&or

igin=searchauthorlook

up  

педагогика 

ғылымдарының 

докторы 

Дене 

шынықтыру 

және спорт 

кафедрасының 

профессоры. 

Әл-Фараби 

атындағы 

Қазақ ұлттық 

университеті, 

Алматы, 

Қазақстан. 

 (мамандық 

шифры 

13.00.01) 

ҚР 

азаматы 

 

h=1 

Scopus (Скопус)  

1. Applications of troditional wrestling in the 

world. Nova Science Publishers, Inc. 

Хауппауге, Нью-Йорк/ Туркмен, М. & Кая, 

А. (2021).   

https://novapublishers.com/shop/applications-

of-traditional-wrestling-in-the-world/ 

 

2.Accessibility of inclusive higher education 

through the eyes of students with 

disabilities. Astra Salvensis, An VI, 

Number 1 (11). Salva. 

Импактфактор – 0,100. – 2018. – 

Р.505-515.Scopus Journal.  

1.Ұлттық ойындарды мектеп 

сабақтарында қолдану барысында 

әлеуметтік бейімдеуге әсерін анықтау 

әдістемесі. Журнал "Вестник 

физической культуры»,Алматы. 

№ 2. 2015.-С. 94-99. 

2. Қазақ күресі жарыс 

ережесінің теориялық 

және әдістемелік 

қалыптасу негіздері.  

Дене тәрбиесінің теориясы мен 

әдістемесі 

теория и методика физической 

культуры 

ғылыми-теориялық журнал 

научно-теоретический журнал. №1 (47) 

2017 

3. Қазақтың ұлттық халық ойындары 

мен спортын топтау, жүйелеудің 

теориялық қалыптасуы.  

Дене тәрбиесінің теориясы мен 

әдістемесі журналы. 

№1 (51) 2018 

https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?st1=Alimkhanov&st2=Yelemes&origin=searchauthorlookup
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?st1=Alimkhanov&st2=Yelemes&origin=searchauthorlookup
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?st1=Alimkhanov&st2=Yelemes&origin=searchauthorlookup
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?st1=Alimkhanov&st2=Yelemes&origin=searchauthorlookup
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?st1=Alimkhanov&st2=Yelemes&origin=searchauthorlookup
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?st1=Alimkhanov&st2=Yelemes&origin=searchauthorlookup
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4. Қазақ күресі (Оқыту, үйрету, 

жаттықтыру). Алматы:Қазақ 

университеті,2020.190 б.  

5. Спорттық күрестің теориясы мен 

әдістемесі (Грек - рим, еркін, дзюдо, 

самбо, қазақ күресі). Алматы: Қазақ 

университеті, 2014. ISBN 978 -601-04-

0752-7 

2 

Ерепбаев Нұрлан 

Қыдырбекұлы 

Рецензент 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты, 

доцент   

М.Әуезов 

атындағы 

Оңтүстің 

Қазақстан 

университеті. 

Мәдениет және 

спорт 

факультетінің 

спорттық 

пәндер және 

жекпе-жектер 

кафедрасының 

меңгерушісі  

Шымкент 

қаласы, 

Қазақстан. 

(мамандық 

шифры 

13.00.04) 

ҚР 

азаматы 

 
  

1.«Мектеп оқушыларының дене 

жаттығуларымен айналысуының тәрбиелік 

мақсаты»  Қазақстан республикасы 

Тәуелсіздігінің 25-жылдығына арналған 

«Интеграция, дәстүр және инновация» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірбиелік 

конференциясының материалдары. Оңтүстік 

Қазақстан педагогикалық университеті, 

Шымкент – 2016. Б 166-168 

2.«Дене шынықтыру пәнінде мектеп 

оқушыларын оқытудың мақсаты» Мұқтарған 

Омарханұлы Әуезовтың 120- жылдығына 

арналған «Әуезов оқулары - 15» 

Қазақстанның үшінші жаңғыруы – жаңа 

концепциялар және заманауый шешімдер» 

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясының еңбектері. М.Әуезов 

атындағы ОҚМУ, Шымкент – 2017, Б 199-

201. 

3.«Мектеп жағдайында дене тәрбиесі 

мұғалімінің тұлғасы» - «Әуезов оқулары - 

17» төртінші өнеркәсіптік революция: 

«Әлемдік кеңестіктегі ғылым мен 

руханияттың жаңа серпілістері» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясының еңбектері. М.Әуезов 

атындағы ОҚМУ, Шымкент – 2019, Б 233-

235. 

4.«Қазіргі заман жағдайындағы мұғалім 

тұлғасы» - «Әуезов оқулары - 16» төртінші 

өнеркәсіптік революция: Қазақстанның 

ғылым , білім және мәдениет саласындағы 

жаңғырудың жаңа мүмкіндіктері»  атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясының еңбектері. М.Әуезов 

атындағы ОҚМУ, Шымкент – 2018, Б -237-

240. 
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5.«Мектеп жағдайында дене тәрбиесі 

мұғалімінің тұлғасы» - «Әуезов оқулары - 

19» Тәуелсіз Қазақстан – 30 жыл» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясының еңбектері. М.Әуезов 

атындағы ОҚМУ, Шымкент – 2021, Б -160. 

 

 


