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1.  Citizenship as Fundamentals of Youth 

Upbringing. International Journal of Environmental 

and Science Education Volume 11, Issue 11, 2016, 

Pages 4587-4594 (ISSN:1306-3065  

Scopus Coverage Years: from 2009 to Present). 

SCOPUS  (соавт. Hodzhageldieva Z.   

Imambekova G.C.  Myrkassymova M.A 

Shukeyeva A.M. Alpysbay L.A.)  

 2. Features of the application and management of 

innovative practices in the system of higher 

education of the Republic of Kazakhstan. 

 Espacios -2019-Vol.40.-Iss. 8.-P.20. Espacios 

(Venezuela), ISSN: 0798-1015. SCOPUS   

 (соавт.  Arаlbayeva.R., Sultanova G., 

Chsherbovskikh  I., Gussenov B.
)
 

  

 

 

1. Педагогикалық ұжымды басқару 

аспектілері. 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті 

Хабаршысы. «Психология» 

сериясы. Алматы, №4,  2019 жыл. -

Б. 123-127. ККСОН   

2.  Pedagogical practice organization 

problems of the future teacher in the 

context of dual training.   

Вестник Академии педагогических 

наук Казахстана. Алматы, №1, 2020 

жыл. –С. 49-54. ККСОН   

3.   Features of the implementation of 

research training in primary school.  

Наука и жизнь Казахстана. 

Международный научный журнал. 

№3/2, 2020 год. –C. 249-252. 

ККСОН  

4.  Теоретические основы 

исследования социально-

психологических факторов 

становления профессиональной 

направленности личности 

школьников.  

https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=17700155408&origin=recordpage
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=17700155408&origin=recordpage
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190757451&amp;eid=2-s2.0-84982948305
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190758566&amp;eid=2-s2.0-84982948305
http://www.revistaespacios.com/a19v40n08/19400820.html


Наука и жизнь Казахстана. 

Международный научный журнал. 

№3/4, 2020 год. –C. 156-158. 

ККСОН  

5.   Балаларды гаджеттерден 

алшақтату құралы ретінде асық 

ойындарын пайдалану. 

Педагогика және  психология.  

Алматы, №2  2020 год. –Б. 243-249. 

ККСОН 

6.  Модуль «Здоровья» для детей 

дошкольного возраста. 

Педагогика и  психология.  

Алматы, №2  2020 год. –Б. 186-191. 

ККСОН  

7.  Абай шығармаларының  

психологиялық   негізіндегі «Толық 

адам» бейнесі. 

Педагогика және  психология.  

Алматы, №3  2020 год. –Б. 141-146. 

ККСОН 

8.  COVID-19 пандемия  кезіндегі 

медицина қызметкерлерінің 

эмоционалды жануы. 

Педагогика және  психология.  

Алматы, №3  2020 год. –Б. 158-166. 

ККСОН 

9.  Әбу Насыр әл-Фараби 

мұраларының  «Болашаққа бағдар: 

Рухани жаңғыру»  бағдарламалық 

мақаламен астасуы. 

Қазақстанның ғылымы мен ӛмірі. 

Халықаралық ғылыми  журнал. 

№7/1, 2020 жыл. –Б. 226-232. 

ККСОН 

10. Дамыған педагогикалық ойлау:  

қол жеткізу және тұрақтылық 

шарттары. 

Қазақстанның ғылымы мен ӛмірі. 

Халықаралық ғылыми  журнал. 



№7/1, 2020 жыл. –Б. 49-54. ККСОН 

11. COVID-19  пандемиясы  

кезіндегі  халықтың  мазасыздану  

психологиясы. 

Вестник Академии педагогических 

наук Казахстана. Алматы, №4, 2020 

жыл. –Б. 49-54. ККСОН   

12.  Problems of the anxiety of 

foreign students in kazakhstan’s 

higher education institutions. 

Вестник Академии педагогических 

наук Казахстана. Алматы, №5, 2020 

жыл. –Б. 138-144. ККСОН   

13. Болашақ мамандар даярлауда 

рухани жаңғыру – идеясын 

тәжірибеде пайдалану жолдары.   

М.Ӛтемісов атындағы Батыс 

Қазақстан мемлекеттік 

университетінің Хабаршысы №4 

17-24 б. 

14. Main directions of the 

modernization of the education 

system in Kazakhstan. 

М.Ӛтемісов атындағы Батыс 

Қазақстан мемлекеттік 

университетінің Хабаршысы №4 

38-45 б. 
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Scopus (Скопус) 

1.The formation of management skills in junior 

school children: The analysis of the problem. 

The Social Sciences 

Year: 2016 | Volume: 11 | Issue: 10 | Page No.: 

2636-2641 

DOI: 10.3923/sscience.2016.2636.2641. SJR=0.153 

(Q3) 

http://medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.

2016.2636.2641;  

2.New approaches to model building of the 

specialist  

in the continuous education system 

of the republic of Kazakhstan. 

1.Қазақстан жастарының 

азаматтық-партиоттық қасиеттерін 

«Мәңгілік ел» идеясы негізінде 

дамыту.  

Абай атындағы Қазақ ҰПУ-нің 

Хабаршы «Педагогикалық 

ғылымдар» сериясы, №2 (50), 

2016ж 116-122бб; 

2.Естімейтін балаларға 

педагогикалық-психологиялық 

кӛмек кӛрсету. 

Абай атындағы Қазақ ҰПУ-нің 

http://medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2016.2636.2641
http://medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2016.2636.2641


Social Sciences 11 (16): 4121-4130, 2016.  

ISSN 1818-5800  (Pakistan) 

http://medwelljournals.com/abstract/ 

doi=sscience.2016.4121.4130. SJR=0.153 (Q3) 

http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/sscience

/2016/4121-4130.pdf; 

3.Formation of teacher readiness to work with 

disabled children. 

Astra salvensis – Revista de istorie si kultura. Yer 

V. Number 10. Salva. Turkey. 2017 

https://astrasalva.wordpress.com/2017/12/15/astra-

salvensis-year-5-no-10/    SJR 2017= 0.100; 

4.The efficiency of the education system in 

Kazakhstan: Programme for International Student 

Assessment (PISA). 

Orsion, Ano34, No.85-2(2018): 600-626  ISSN  

1012-1587/ ISSNе: 2477-9385 

https://astrasalva.wordpress.com/2018/12/15/astra-

salvensis-year-5-no-10/; 

5.Vocational training of future elementary school 

teacher by means of realization of inter-subject 

continuity. 

Opción, Año 34, No. 85-2 (2018): 479-516  

ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385 

http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion 

479page; 

6.Implementation of interdisciplinary relationships 

in education on the basis of science integration. 

Opción, Año 34, No. 85-2 (2018): 353-385  

ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385. 

http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion 

353page; 

7.Methodological basis of forming the  interethnic 

tolerance among youth in the multicultural 

environment  of Kazakhstan and Belarus. 

Vigesima sertima edicion  diciembre  2018. e-ISSN 

2528-79077; 

8.Revista san gregorio. Special  edition, 280 

Хабаршы «Педагогикалық 

ғылымдар» сериясы, №1 (53), 62-

67б,  2017 

3.«Мәңгілік ел» идеясы негізінде 

ұлттық ойындарды пайдалану  

«Заманауи жағдайдағы филология 

мен педагогика» атты халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция 

материалдары С.Торайғыров 

атындағы Павлодар мемлекеттік 

университеті  «Хабаршы». 16-19б  

№4 2017; 

4.Ұлттық мектептердің  

дамуы және алаш зиялыларының 

ой-пікірлері 

Абай атындағы Қазақ ҰПУ. 

«Хабаршы». «Педагогикалық 

ғылымдар» сериясы,  №4. 2017, 

131-135бб ; 

5.Международный опыт в оценке 

качества образования по 

организации мониторинга 

результатов обучения 

обучающихся . 

Абай атындағы Қазақ ҰПУ. 

«Хабаршы». «Педагогикалық 

ғылымдар» сериясы,  №1(57). 2018, 

156б-163бб;  

6.Пcихикалық дамуы тежелген 

бастауыш сынып оқушыларымен 

жүргізілетін тілдік жұмыстар. 

Абай атындағы Қазақ ҰПУ. 

«Хабаршы». «Педагогикалық 

ғылымдар» сериясы,  №1.(57) 2018, 

289б -294бб; 

7.Жаратылыстануды оқытуда 

бастауыш сынып оқушыларының 

танымдық қызығушылықтарын 

қалыптастыру. 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 

http://medwelljournals.com/abstract/%20doi=sscience.2016.4121.4130
http://medwelljournals.com/abstract/%20doi=sscience.2016.4121.4130
http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/sscience/2016/4121-4130.pdf
http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/sscience/2016/4121-4130.pdf
https://astrasalva.wordpress.com/2017/12/15/astra-salvensis-year-5-no-10/
https://astrasalva.wordpress.com/2017/12/15/astra-salvensis-year-5-no-10/
https://astrasalva.wordpress.com/2018/12/15/astra-salvensis-year-5-no-10/
https://astrasalva.wordpress.com/2018/12/15/astra-salvensis-year-5-no-10/
http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion


Topical Problems Of Patriotic Education At 

Younger Schoolchildren In The Modern 

Conditions. 

Orsion, Ano35, No.88-2(2019): 926-947  ISSN  

1012-1587/ ISSNе: 2477-9385 

http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion

/article/view/24232  Процентиль 64  926 page; 

9.The history of  the Kazakh written signs 

Orsion, Ano35, No.89-2(2019): 600-620  ISSN  

1012-1587  / ISSNе: 2477-9385  

http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion

/article/view/24491  Процентиль 64; 

10.Genesis of Multicultural Education in the 

Republic of Kazakhstan. 

Q 2 Vol. 12 No. 1 (2020): Issue 2020/1  

http://iratde.com/index.php/jtde/article/view/648, 

процентиль 71 

11.The Interaction of Family and School in the 

Education of Primary School Students  

Q 2 Vol. 12 No. 1 (2020): Issue 2020/1 

http://iratde.com/index.php/jtde/article/view/627. 

557page процентиль 71;  

12.Integrative Technology as the Base of Primary 

Schoolchildren's Speech Activity Formation 

Q 2 Vol. 12 No. 1 (2020): Issue 2020/1 

http://iratde.com/index.php/jtde/article/view/621, 

477page процентиль 71 

13. Integrative Technology as the Base of 

Primary Schoolchildren's Speech Activity 

Formation 

likogretim Online – Elementary Education 

Online, 2020; 19(4): pp. 234-236 

http:// likogretim Online.org 

doi: 10.17051/ likogretim.2020.04.125 

«Хабаршы» №1(122). 2018 

191б; 

8.К вопросу об оценке качества 

дошкольного воспитания и 

обучения 

Абай атындағы Қазақ ҰПУ. 

«Хабаршы». «Педагогикалық 

ғылымдар» сериясы,  №2(58). 2018, 

346б -352бб; 

9.К вопросу повышения качества 

инклюзивного образования в 

Восточно-Казахстанской области. 

Абай атындағы Қазақ ҰПУ. 

«Хабаршы». «Педагогикалық 

ғылымдар» сериясы,  №2(58). 2018, 

334б-340бб; 

10.Жалпы білім беретін мектепте 

инклюзивті оқытуды ұйымдастыру  

Қазақстанның ғылымы мен ӛмірі. 

Халықаралық ғылыми кӛпшілік 

журнал.  ККСОН Педагогика № 3 

(58) . 404б6 Астана 2018; 

11.Мұғалімге қойылатын заманауи 

талап-кәсіби біліктілік. 

Абай атындағы Қазақ ҰПУ. 

«Хабаршы». «Педагогикалық 

ғылымдар» сериясы,  №3(59). 2018 

209-214бб; 

12.Қазіргі таңда инклюзивті білім 

берудегі ӛзекті мәселелер. 

Абай атындағы Қазақ ҰПУ. 

«Хабаршы». «Педагогикалық 

ғылымдар» сер,  №4(60). 2018, 52б; 

13.Бастауыш сынып оқушыларын 

тәрбиелеу үдерісінде мектеп пен 

отбасының ӛзара әрекеттестігі. 

Абай атындағы Қазақ ҰПУ. 

«Хабаршы». «Педагогикалық 

ғылымдар» сериясы,  №4(60). 2018, 

338б; 

http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/24232
http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/24232
http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/24491
http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/24491
http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/24491
http://iratde.com/index.php/jtde/issue/view/24
http://iratde.com/index.php/jtde/article/view/648
http://iratde.com/index.php/jtde/issue/view/24
http://iratde.com/index.php/jtde/article/view/627
http://iratde.com/index.php/jtde/issue/view/24
http://iratde.com/index.php/jtde/article/view/621


 14.Этномәдени бірлестіктер  

қызметі жағдайында жастардың 

ұлтаралық тӛзімділігін 

қалыптастыру. 

Абай атындағы Қазақ ҰПУ. 

«Хабаршы». «Педагогикалық 

ғылымдар» сериясы,  №4(60). 2018, 

75б ; 

15.Формирование патриотического 

воспитания младших школьников в 

современных условиях. 

Қазақстанның ғылым мен ӛмірі. 

ККСОН. Халықаралық ғылыми 

журнал №1(74) 2019 ж, 31б;  

16.Орта мектептерде кәсіби бағдар 

беру жұмысын ұйымдастыру 

ерекшеліктері. 

Қазақстанның ғылым мен ӛмірі. 

ККСОН. Халықаралық ғылыми 

журнал №1(74) 2019 ж, 150б; 

17.Peculiarities of individual’s self-

knowledge. 

ККСОН. Қазақстанның ғылым мен 

ӛмірі. Халықаралық ғылыми 

журнал №1(74) 2019 ж, 280б; 

18.Бастауыш мектеп мұғалімінің 

ӛзін-ӛзі кәсіби дамытуы - 

пәнаралық сабақтастықты жүзеге 

асырудың негізі. 

Абай атындағы Қазақ ҰПУ. 

«Хабаршы». «Педагогикалық 

ғылымдар» сериясы,  №1(61). 2019; 

19.Мүмкіндігі шектеулі балаларға 

әлеуметтік кӛмек кӛрсету 

ерекшеліктері. 

Абай атындағы Қазақ ҰПУ. 

«Хабаршы». «Педагогикалық 

ғылымдар» сериясы,  №2(62). 2019; 



20.Қоғамдық сананы жаңғырту 

шеңберінде қазақстандық 

патриотизмді қалыптастырудағы 

халық фольклорының рӛлі. 

Абай атындағы Қазақ ҰПУ. 

«Хабаршы». «Педагогикалық 

ғылымдар» сериясы,  №2(62). 2019; 

21.«Эффективность системы образо

ва 

ния казахстана:оценка «PISA».  

«Вестник ЗКГУ» научный журнал  

№ 2 (74) - 2019 г. Уральск, 19стр; 

22.Бастауыш сынып оқушыларына 

шетел тілін оқытуда ойын 

технологиясын қолдану. 

Абай атындағы Қазақ ҰПУ. 

«Хабаршы». «Педагогикалық 

ғылымдар» сериясы,  №4(64). 

20196 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 ӛмірі. 

ККСОН. Халықаралық ғылыми 

журнал №5(3) 2020 ж, 150б;  

25.Бастауыш сынып оқушыларын 

тәрбиелеу үрдісінде  

мектеп пен отбасының 

әрекеттестігі. 



Қазақстанның ғылым мен ӛмірі. 

ККСОН. Халықаралық ғылыми 

журнал № 5/(3) 2020 ж, 150б; 

26.Использование нетрадиционных 

техник рисования  как средство 

развития творческих способностей  

младших школьников. 

Қазақстанның ғылым мен ӛмірі. 

ККСОН. Халықаралық ғылыми 

журнал № 5/(3) 2020 ж, 150б; 

27.Развитие детского творчества на 

уроках  художественного труда. 

Қазақстанның ғылым мен ӛмірі. 

ККСОН. Халықаралық ғылыми 

журнал № 5/(3) 2020, 150б ; 

 


