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8. Formation of speech activity 

of primary school students in 

foreign language teaching 

through technology 

integration. 

World Journal on Educational 

Technology: Current Issues 

Volume 14, Issue 1, (2022) 

135-146 

13.Этномәдени бірлестіктер  қызметі 

жағдайында жастардың ұлтаралық 
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жүзеге асырудың негізі. Абай атындағы 

Қазақ ҰПУ. «Хабаршы». «Педагогикалық 
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оқушыларына шетел тілін оқытуда ойын 

технологиясын қолдану. 

Абай атындағы Қазақ ҰПУ. «Хабаршы». 

«Педагогикалық ғылымдар» сериясы,  

№4(64). 2019, 451б; 

23.The role of the family in the education of a 

primary school student. Абай атындағы Қазақ 

ҰПУ. «Хабаршы». «Педагогикалық 

ғылымдар» сериясы,  №1(65). 2020, 374б; 

24.Халықтық тәлім-тәрбиелік мұралар 

арқылы жастарға азаматтық тәрбие беру. 

Қазақстанның ғылым мен өмірі. ККСОН. 

Халықаралық ғылыми журнал №5(3) 2020 

ж, 150б;  

25.Бастауыш сынып оқушыларын тәрбиелеу 

үрдісінде  

мектеп пен отбасының әрекеттестігі. 

Қазақстанның ғылым мен өмірі. ККСОН. 

Халықаралық ғылыми журнал № 5/(3) 150б 

2020 ж;  

26.Использование нетрадиционных техник 

рисования  как средство развития 

творческих способностей  младших 

школьников. Қазақстанның ғылым мен 

өмірі. ККСОН. Халықаралық ғылыми 

журнал № 5/(3) 2020 ж, 150б; 

27.Развитие детского творчества на уроках  

художественного труда. 

Наука и жизнь Казахстана. ККСОН. 

Международный научный журнал №5(3) 

121стр. 2020 г;  

28.Бастауыш сынып оқушыларының 

бойында адамгершілік құндылықты 

қазақтың ұлттық ойындары негізінде 

қалыптастыру. Қазақстанның ғылым мен 

өмірі. ККСОН. Халықаралық ғылыми 
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журнал № 12/(1)147 136б. 2020 ж;  

29.Управление современным 

университетом: оптимизация процесса. 

Казахский национальный педагогический 

университет имени Абая. Вестник Серия 

«Психология», №3(64), 104стр. 2020;   

30.Мектепте қашықтықтан оқытуды жүзеге 

асыру үшін мұғалімдердің біліктілігін 

арттыру. Хабаршы Вестник Серия 

«Педагогические науки». №3(71). С.143-154 

2021.https://bulletin-pedagogy.kaznpu.kz; 

31. Модель формирования готовности 

педагогов к дистанционному обучению 

учащихся. 

Хабаршы Вестник Серия «Педагогика и 

психология». 2021. №4 (49). 18-25 бб 

https://journal-pedpsy.kaznpu.kz. 

32. Formation of professional competence of 

future primary school teachers. (Болашақ 

бастауыш сынып мұғалімдерінің 

кәсібиқұзыреттілігін қалыптастыру) // 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия 

«Педагогические науки», No1(73), 2022; 

33. Болашақ бастауыш сынып 

мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастыру. Вестник казнпу им. абая, 

серия «педагогические науки», no1(73), 

2022 
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h=2 1. The general preparation of 

the training of elementary 

school and the family and the  

education of gifted children 

school in cooperation 

principles. Ponte International 

Journal of Sciences and 

Research Florense, Italy Vol. 

73 | No. 4 | Apr 2017 P. 239-

251. h=1 

2.Determination of the High 

School Students’ Attitudes 

1. Инновации в образовании: 

сущность и социаллные составляющие. 

Актуальные проблемы педагогики и 

психологии: вызов ХХІ века Сборник 

научных трудов Москва 2018. С. – 189-192 

2. Спецкурс по использованию личностно‐ 

ориентированных образовательных 

технологии (исторические дисциплины). 

Актуальные проблемы педагогики и 

психологии: вызов ХХІ века Сборник 

научных трудов. Москва 2019. С. – 90-94. 

3. Жаһандану жағдайында білім 

https://bulletin-pedagogy.kaznpu.kz/
https://journal-pedpsy.kaznpu.kz/
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towards Their Teachers 

International Journal of 

Instruction October 2017 

Vol.10, No.4 Р. 361-378; h=1 

3.Future Pedagogy Teachers 

Readiness Formation in Dual-

Oriented Education. Life 

science Global Journal of 

Intellectual Disability - 

Diagnosis and Treatment 

Vol 8, No 3 (2020). Р. 586-591 

4.Determining professional 

mobility levels of secondary 

school teachers. International 

Journal of Cognitive Research 

in Science, Engineering and 

Education, 2020, 8(3)Р. 39–45. 

берудегі жалпы ұлттық мүдде мәселесі. 

Еуразия Гуманитарлық Институты 

Хабаршысы. № 2 Астана 2017. Б-123-125 

4. Қазақ халқының ұл бала тәрбиелеу 

дәстүріндегі педагогикалық тәрбие 

құндылықтары. Еуразия Гуманитарлық 

Институты Хабаршысы. 

№ 3 Астана 2017. Б-107-112 

5. Бастауыш сынып мұғалімдерін 

даярлауда көппәндік принципін айқындау. 

Еуразия Гуманитарлық Институты 

Хабаршысы. № 3 Астана, 2017. Б-112-115 

6. Болашақ бастауыш сынып 

мамандарын кәсіби даярлауда үздіксіз білім 

беру жүйесін дамыту. Халықаралық 

ғылыми-көпшілік журнал «Қазақстанның 

ғылымы мен өмірі» №1 (43) Астана 2017. Б- 

290-292 

7. Қазақстандық білім беру жүйесін 

жаңарту жағдайында болашақ педагогтерді 

кәсіби-педагогикалық даярлаудың 

тиімділігін арттыру жолдары. Халықаралық 

ғылыми-көпшілік журнал «Қазақстанның 

ғылымы мен өмірі» №2/2 (45) Астана 2017. 

Б- 290-292 

8. Бастауыш білім берудегі 

ақпараттық-инновациялық технологияның 

маныздылығы. Халықаралық ғылыми-

көпшілік журнал «Қазақстанның ғылымы 

мен өмірі» №1 (54) Астана 2018. Б – 121 -

124 

9. Бастауыш сынып мұғалімдерінің 

ақпараттық-коммуникациялық қолдану 

нәтижесінде интеллектуалдық кәсіби 

дамуы. Қазақстанның ғылымы  мен өмірі 

№1 (54) 2018. 185-187бб   

10. Болашақ мамандар білімінің жаңа 

парадигмалық жағдайда кәсіби-тұлғалық 

әлеуетін арттырудың кейбір мәселелері. 
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