
2020 жылы ҚР-дың басқа да журналдарында жарияланған ғылыми мақалалар 

тізімі/ 

Список научных статей, опубликованных в прочих журналах РК в 2020 г. 

 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, 

ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер: журнал, 

мемлекет, қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, указание 

страниц 

1 

Әбдікәрім 

Әйгерім 

Сағадатқызы 

техника 

ғылымдарының 

магистрі, 

оқытушы 

Technology of producing of biomass 

starter cultures (lactic acid bacteria) 

for biotechnological production 

Университеттің 90 жылдығына 

арналған магистранттардың 

ғылыми еңбектерінің ЖИНАҒЫ -

2020 (маусым), 148-153 б.– 

Алматы қ.  

2 

 

 

 

 

Б.М. Исабеков 

 

Жүрек-тамыр аурулары және оған 

әсер ететін факторлар. 

 

 

«Номо туысының пайда болуы мен 

эволюциясы туралы соңғы кезде 

анықталған мәліметтер».  

Хабаршы «Жаратылыстану –

география ғылымдары» сериясы 

№2(60) 2019, 79-83 бет. 

 

Қазақ педагогикасы №1» (62)  

(сәуір) 2020 6-7 бет 

3 

Ташенова Г.К., 

к.б.н., ст.преп., 

Мұсабек М.И., 

магистрант 2 

курса 

 

Краткий обзор по анализу качества 

здоровья детей в Республике 

Казахстан 

 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия 

биологическая. – 2020.  

4 

Сексенова 

Д.У., аға 

оқытушы 

Үй тышқандарындағы (Mus  

musculus) саркоцисталардың даму 

циклдары  

 

 

//Студенттер мен жас 

ғалымдардың  V  Халықаралық 

ғылыми –тәжірибелік 

конференциясы «Қазіргі заманғы 

биология әдістемесі, теориясы 

мен тәжірибесі» атты 2020 ж. – 

Қостанай,  А.Байтұрсынов 

атындағы Қостанай Мемлекеттік 

университеті. 10-13 бет 

5 

 

Кенжебаева 

З.С. 

 

 

 

 

Влияние нефти на 

микробиологические показатели 

различных почв Каспийского 

региона». 

 

1. Вестник КазНПу имени Абая- 

серия Естественно-

географическая- № 4(62), 

2019.с65-68, 



6 

 

Кенжебаева 

З.С. 

Биотехнология получения шубата 

из сухого молока».  
2. Сборник материалов V 

Международной научно-

практической конференции 

студентов и молодых ученых 

«Методология, теория и практика 

современной биологии, 3 марта 

2020 года, стр. 395-399. 

7 

Аскарова А.М. 

магистр, 

оқытушы 

Педагогические условия 

формирования иноязычной 

профессионально-

коммуникативной компетенции 

студентов неязыковых 

специальностей 

Высшая школа Казахстана – 

Международное научно- 

педагогическое издание, №3, 

2020г. 

8 

Ахметова А.Б., 

оқытушы, 

магистр 

Биология факультетінің 

студенттеріне кәсіби бағытталған 

шет ітілін оқыту 

Хабаршы Досмухамедова 

атындағы АМУ, Атырау,  2019. 

№4(55). – С. 92-98. 

9 

Шыныбекова 

Ш.С. аға 

оқытушы, 

б.ғ.к., 

Жанайдар Г.Б. 

Жануарлардың қан айналым 

жүйесінің филогенезіне сипаттама 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

Хабаршысы Вестник 

«Жаратылыстану-география 

ғылымдары» сериясы, 2020ж 

Жануарлардың ұйқы безі және 

панкреатит кезінде қан мен 

лимфадағы фермент көрсеткіштері 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

Хабаршысы Вестник 

«Жаратылыстану-география 

ғылымдары» сериясы, 2020ж 

10 

 

 

 

 

 

Сыман Қ.Ж.  

КазҰПУ, 

аға оқытушы 

Биотехнологические подходы для 

создания форм растений 

устойчивых к стрессовым факторам 

среды обитания 

 

Журнал «Агропромышленный 

комплексипищеваяпромышленно

сть» КазИТУ, Алматы 2020. 28-

34 

Белки молока и их аминокислотный 

состав 

Журнал «Агропромышленный 

комплексипищеваяпромышленно

сть» КазИТУ, Алматы 2020. 34-

37 

Натуральныйшубат из сухих 

кисломолочных порошков 

Журнал «Агропромышленный 

комплексипищеваяпромышленно

сть» КазИТУ, Алматы 2020. 38-

41 

11 

Жақсыбаев 

М.Б. 

 

 

 

Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи 

паркі су қоймаларындағы жартылай 

қаттықанаттылар- қансорғыш 

масалардың табиғи реттеушілері 

«Қазіргі заманғы биология 

әдістемесі, теориясы мен 

тәжірибесі» атты 5 халықаралық 

ғылыми – тәжірибелік 

конференция 

13 наурыз , 2020 жыл, 20-24 бет. 

Қостанай 

Алматы қаласының орманды – бақ 

желектеріндегі құстардың таралуы. 

 

Scienceevolution Международный 

научный электронный журнал 

№1(/) апрель 2020 г. Нур-Султан 

С.73-82 



12 

Төлеген А.А. Адамда ауру тудырушы 

балықтардың паразиттерін мектеп 

курсында оқыту жолдары 

// Абай атындағы ҚазҰПУ 

«Хабаршысы», Жаратылыстану-

география ғылымдар сериясы, 

№1(63), 2020. 

13 

Мусаев Қ.Л. 

Нұрғали Г.Н 

 

Қазақстан флорасындағы көкнәр 

туысының өкілдеріне 

биоморфологиялық сипаттама және 

олардың маңыздылығы 

Хабаршы «Жаратылыстану- 

география ғылымдары сериясы» 

№2 (60).Алматы, 2020ж.94-97 

беттер. 

14 

Мусаев Қ.Л. 

Адас Э.Б. 

 

Қазақстандағы жасаңшөптер 

тұқымдасына (crassulaceae dс.) 

Қысқаша шолу 

 

Хабаршы «Жаратылыстану- 

география ғылымдары сериясы» 

№2 (60). Алматы, 2020ж. 97-102 

беттер. 

15 

Избасарова 

Р.Ш. 

НЗМ тәжірбиелерін оқу үдерсініе 

енгізу 

ерекшеліктері 

// «Іздеңіс» Республиканский 

научно-методический 

педагогический журнал-

№11(108), ноябрь 2020,с.29-32 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 


