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обучения) 

 

№ 

п/п 

(Ф.И.О. (при его 

наличии)) (на 

государственном или 

русском и английском 

языках) 

Степень, ученое 

звание 

Основное место 

работы 
Гражданство 

Индекс Хирша по 

данным 

информационной 

базы Web of 

Science (Вэб оф 

Сайнс) или Scopus 

(Скопус) 

Публикации в международных рецензируемых 

научных журналах, входящих  в первые три 

квартиля по данным Journal Citation Reports 

(Жорнал Цитэйшэн Репортс) или имеющих в базе 

данных Scopus (Скопус) показатель процентиль 

по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти  

Публикации в журналах из Перечня изданий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Алимханов Елемес  

Рецензент 

https://www.scopus.co

m/results/authorName

sList.uri?st1=Alimkha

nov&st2=Yelemes&or

igin=searchauthorlook

up  

доктор 

педагогических 

наук, 

профессор, 

Кафедра 

физической 

культуры и 

спорта. 

Факультет 

медицины и 

общественного 

здравоохранен

ия.  

Казахский 

Национальный 

университет 

имени Аль-

Фараби,  

Алматы, 

Казахстан 

 (шифр 

специальности 

13.00.01) 

гражданин РК 

 

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 

4. Қазақ күресі (Оқыту, үйрету, 

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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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 Нурлан 

Кыдырбекович  

кандидат 

педагогических 

наук, доцент. 

Южно-

Казахстанский 

университет 

им.М.Ауэзова. 

Заведующий 

кафедрой 

cпортивных 

дисциплин и 

единоборств 

факультета 

культуры и 

спорта г. 

Шымкент, 

Казахстан. 

(шифр 

специальности 

13.00.04) 

 

 Диссертация 

тақырыбы: «5-7 

жастағы 

балалардың дене 

тәрбиесінің 

тиімділігін 

арттыру»  

гражданин РК   

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. 



КазНПУ им Абая 

Приказ №06-03-02 / 56 от29 мая 2021года 

 
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. 

 

 


