
 

 

 

Список научных трудов 2019- 2020 

 

№ 

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 

 

 

 

 

 

 

Таукейулы С. 

Абайдың толық адам ілімі 

ұлттық тәлім –тәрбиенің 

әдістемелік негізі  

Республиканский педагогико – 

методический журнал. Тәрбие сағаты № 2  

2020    2– 6 стр 

Құнарлы да дұрыс 

тамақтану - студенттердің 

салауатты өмір салтының 

алғы шарты ретінде 

Абай атындағы ҚазҰПУ.  «Хабаршы»  

«Көркемөнерден білім беру: өнер – теориясы 

– әдістемесі» сериясы Серия 

«Художественное образование: искусство – 

теория – методика» Series of «Art education: art 

– theory – methods» 3 (64) Алматы. 2020 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толегенулы Н. 

 

Financing of physical culture 

and spots in foreign countries 

Humanities and Social Sciences in Europe: 

Achievements and Perspectives. 1st International 

symposium 18th December 2020. Austria, 

Vienna. 

Организация и содержание 

научно-исследовательской 

работы слушателей курсов 

и студентов 

 

IV Международная заочная научно-

практическая конференция  

 «Модернизация российского образования: 

проблемы и перспективы» Сборник 

материалов конференции Краснодар, Россия 

2020 

Болашақ педагогтардың 

кәсіби сана-сезімдерін 

дамыту 

Абай атындағы ҚазҰПУ.  «Хабаршы» 

«Педагогика және психология» сериясы. № 1 

(58), 2019ж. 

Қазіргі білім беру 

жүйесінің жаңа бағыттары 

Мәдениеттер жақындастығының 

халықаралық онжылдығы бағдарламасын 

жүсеге асырудың негізгі бағыттары» Абай 

атындағы Қазақ ұлттық педагогик алық 

университетінің 90-жылдығына арналған 

Халықаралық  ғылыми- 

Практикалық конференцияның  

материалдары. Алматы 2018 ж. 

Жас мамандардың кәсіби 

сана-сезімдерін дамыту 
IV Жахандық ғылым және инновациялар 2019: 
орталық азия халықаралық-ғылыми практикалық 

конференция материалдары. Астана 2019 ж. 

Болашақ педагог-

психологтардың кәсіби 

бағдарына дайындығын 

қалыптастыру 

IV Жахандық ғылым және инновациялар 2019: 

орталық азия халықаралық-ғылыми практикалық 

конференция материалдары. Астана 2019 ж. 

Білім мазмұнын жаңарту 

аясында «Алағашқы 

әскери және 

технологиялық дайындық» 

Абай атындағы ҚазҰПУ Өнер, мәдениет және 

спорт институтының 50 – жылдық мерейтойына 

арналған «Ұлы дала қырлары: заманауи кезендегі 

көркем білім беру» атты Халықаралық Арт-
Форум материалдары. Алматы 2019 ж. 



 

пәні оқу бағдарламасының 

ерекшеліктері 

3 Ислямов Б. 

 

Роль занятий футболом на 

формирование здорового 

образа жизни студенческой 

молодежи 

Алматы Университетінің Хабаршасы,  № 1 (9) 

2020 

 

Оздоровительная 

деятельность 

преподавателя физической 

культуры по 

формированию 

укреплению здоровья 

студентов 

Алматы Университетінің Хабаршасы,  № 2 

(10) 2020 

Роль физкультурно-

спортивных мероприятий в 

общеобразовательных 

учереждениях 

Алматы Университетінің Хабаршасы, №2 

(2)2019  

4 Батталханов Е.З. Культура речи педагого 

НВП 

Республиканский педагогико – 

методический журнал «Алғашқы әскери 

және технологиялық дайындық». № 2-3 2020  

23-24 стр. 

5 Джакубакынов 

Б.Б. 

   

Жоғары сынып 

оқушыларының 

салауатты өмір салты мен 

әскери қызметке 

дайындығының 

сабақтастығы  

Вестник № Академии педагогических наук 

Казахстана.№1(93)2020 Стр 109-117 

Рухани жаңғыру мен 

жауынгерлік дәстурлер –

патриоттық сана мен 

жауынгерлік  

рухтың қайнар көзі 

Научные труды АПС КНБ РК. – 2019.- №2 

Қазақ халқының 

жауынгерлік дәстүрі 

негізінде білімгерлердің 

әскери-патриоттық 

тәрбиелеуге дайындығын 

қалыптастыру 

Учебное пособие. ЖГУ им. И.Жансугурова. – 

2019 

ISBN 978-601-216-562-3 

Адаптивная технология 

подготовки специалистов в 

вузе 

Материалы международного Арт-форума 

«Грани великой степи: худ. образование на 

современном этапе», 10-11 октября 2019 г.: 

КазНПУ им.Абая 

The “self-knowledge” 

program аs the basis of the 

education system of 

the school  

Journal OPCIÓN, volume 35, issue 90-2, 2019, 

p. 541-555 

JVVA/dlms.- ISSN 1012-1587/Legal Deposit 

pp198402ZU1333 

ISSNe 2477-9385 

Салауатты өмір 

салтындағы және әскери 

қызметтегі сәлемдесудің 

рөлі туралы 

Вопросы педагогики. - №1, 2020 



 

«Рух – жан - тән» бірлігі – 

заманауи білім берудің 

әдіснамалық негізі 

Материалы международной научно-

практической конференции «Глобальная 

наука и инновация 2020: Центральная Азия» 

(серия «Педагогические науки»). - № 5(10), 

2020  

Абайдың толық адам 

ілімі - ұлттық тәлім –

тәрбиенің әдістемелік 

негізі.  

Республиканский педагогико – 

методический журнал. Тәрбие сағаты. - № 

2, 2020. 

Жауынгерлік дәстүрлер – 

әскери-патриоттық 

тәрбиенің қайнар көзі 

 

Вестник КазНПУ им. Абая («Художественное 

образование: искусство - теория - методика»). 

- №3(64), 2020 

Әскералды жастағы 

азаматтардың салауатты 

өмір салты мен әскери 

қызметке дайындығының 

сабақтастығы  

Республиканский педагогико – 

методический журнал. Валеология № 4- 126 

2020    3– 7 стр. 

6 Оспанкулов Е.Е. 

 

«Жаңартылған  білім беру 

мазмұны  жағдайында дене 

шынықтыру пәнінде  әдіс-

тәсілдерді  қолданудың 

тиімділігі» 

TURKEY GLOBAL TRANSFORMATION 

AND DIFFERENTIATIONS 

INTERNATIONAL MIGRATION, 

URBANIZATION AND BELONGING / 

Akdeniz University, Faculty of  lettersantalya 

April, 25-27, 2020. 

Жалпы дамыту 

жаттығулары бастауыш 

сынып оқушыларының 

дене тәрбиесінің құралы 

ретінде 

 

issn 2306-5540 по 1 (59) 2020 Дене 

тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі Теория 

и методика физической культуры 

Жалпы дамыту 

жаттығулары арқылы 

бастауыш сынып 

оқушыларының өзбетімен 

орындау дағдыларын 

дамытудың 

психофизиологиялық 

негіздері 

 

SSN.2073-333X Международный научный 

журнал Қазақстанның ғылымы мен өмірі 

Наука и жизнь Казахстана Science and life of 

Kazakhstan 6/2020 

Технология «Flip», ее 

сущность и особенности 

применения в 

образовательном процессе 

вуза 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, 

«Педагогика ғылымдары» сериясы, №1(65), 

2020 ж 

7 Кулатаев К.А. 

 

Образование – основа 

толерантности 

Республиканский педагогико – 

методический журнал «Вопросы 

педагогики». № 2-3 2020  94-97 стр. 

Латын графикасына қайта 

оралуда көз, қол 

дағдысын қалыптастыру 

Республиканский педагогико – 

методический журнал. № 4-5 2020   Тіл 

және әдебиет 4 – 7 стр. 

Салауатты өмір 

салтындағы және әскери 



 

қызметтегі сәлемдесудің 

ролі туралы   

 

Республиканский педагогико – 

методический журнал. Вопросы педагогики 

№ 1-  2020    30– 36 стр. 

 

Программа формирования 

здорового образа жизни 

допризывников 

Республиканский педагогико – 

методический журнал «Алғашқы әскери 

және технологиялық дайындық». № 6(120) 

2020  24-28 стр.    

8 Нарибай Р.Ж. Құнарлы да дұрыс 

тамақтану - студенттердің 

салауатты өмір салтының 

алғы шарты ретінде 

Абай атындағы ҚазҰПУ ХАБАРШЫ 

«Көркемөнерден білім беру: өнер - теориясы - 

әдістемесі» сериясы №3 (64), 2020 

Артында жақсы аты қалған 

Мәкей Еркінбековтың игі 

істері 

Абай атындағы ҚазҰПУ Өнер, мәдениет 

және спорт институтының 50 – жылдық 

мерейтойына арналған «Ұлы дала қырлары: 

заманауи кезендегі көркем білім беру» атты 

Халықаралық Арт-Форум материалдары. 

Алматы 2019 ж. 

9 Сейтбекова 

К.Ж. 

 

Исследование зависимости 

теплоемкости 

от температуры фазы 

Y0,5Са0,5Сr0,5Mn0,5О3 

Химия и химическая технологияв XXI веке,  

XXІ Международной научно-практической 

конференции 

имени профессора Л.П. Кулёва студентов и 

молодых ученых, 21-24 сентябрь 2020 

г.Томск, стр. 125-126 

Cинтeз и физикo-

химичecкиe 

хapaктepиcтики фaзы 

Y0,5Sr0,5Cr0,5Mn0,5O3 

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетiнiң хабаршысы, химия. 

география. экология сериясы, 2 (131)/2020,  

стр. 31-37 

Synthesis and Analysis of 

Chromium and Calcium 

Doped YMNO3 

Oriental jornal of chemistry,-2019,- Vol. 35, No. 

(3): Pg.1162-1166. India. Web of Science 

http://dx.doi.org/10.13005/ojc/350335 

Magnetic and Resonance 

Properties of the 

Y0.5Sr0.5Cr0.5Mn0.5O3 

Polycrystal 

ISSN 1063-7834, Physics of the Solid State, 

2020, Vol. 62, No. 8, pp. 1350–1354. SCOPUS 

http://dx.doi.org/10.21883/FTT.2020.08.49602.089 

Исследование зависимости 

теплемкости от 

температуры фазы    Y(1-

x)BaCr0,5Mn0,5O3       где 

(x≈0,7) 

Сборник трудов IV Международной 

конференци «Весенние научные чтения», 30 

апреля 2019 г. Киев, стр. 121-124. 

Магнитные и резонансные 

свойства поликристалла 

Y0.5Sr0.5Cr0.5Mn0.5O3 

Материалы ХХIV Международного 

симпозиума «Нанофизика и 

наноэлектроника», 10-13 марта 2020 г. Стр. 

247-248 

10 Мектепбергенов 

Н. 

 

«Қазақ газеті» және 

тұлғатну мәселесі 

 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, 

«Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» 

сериясы, №1(64), 2020 ж 

«ҚАЗАҚ» ГАЗЕТІНІҢ 

ПАЙДА БОЛУ 

ТАРИХЫНАН 

Ұлттық ғылым академиясының академигі Кеңес 

Нүрпейісұлының туғанына 85 жыл толуына 

арналған «Академик Кеңес Нүрпейіс және қазақ 

http://dx.doi.org/10.13005/ojc/350335
http://dx.doi.org/10.21883/FTT.2020.08.49602.089


 

 

 

 

 

2020 жылы түрлі жарыстардың жеңімпаздары - студенттер мен магистранттар тізімі/ 

Перечень студентов и магистрантов - победителей конкурсов, олимпиад и т.д. в 2020 г. 

 

№ 

Аты-жөні, 

мамандық 

шифры және 

курсы/ 

Ф.И.О., курс, 

шифр и 

специальность 

Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні және 

қызметі/ 

Ф.И.О., 

должность 

научного 

руководителя 

Конкурстар мен 

олимпиадалардың атауы 

(өткен орны: қаласы, оқу 

орнының атауы, күні, 

жылы)/ 

Название конкурса/ 

олимпиады (место 

проведения: город, 

университет, дата, год,) 

Марапаттау түрі 

(қандай пән бойынша, 

грамота, диплом, орны т.б.)/ 

Вид поощрения 

(по какой дисциплине 

грамота, диплом, место и 

т.д.) 

1 Нұрлыбек 

Сандуғаш 

Батталханов 

Е.Е. п.ғ.д., 

профессор 

Абай Құнанбайұлының 

175 жылдық мерейтойына 

орай білім беру 

ұйымдарыны арасында 

өткен «Абай – мұрасы – 

Қазақтың қасиетті 

қазынасы» атты 

халықаралық байқауы  

I – дәрежелі Диплом 

2 Сабыров 

Ерасыл 

Оспанкулов 

Е.Е. магистр, 

аға оқытушы 

Абай Құнанбайұлының 

175 жылдық мерейтойына 

орай білім беру 

ұйымдарыны арасында 

өткен «Абай – мұрасы – 

Қазақтың қасиетті 

қазынасы» атты 

халықаралық байқауы  

II – дәрежелі Диплом 

3 Сәдуақас 

Жібек 

Байгалиев А.М. 

магистр, аға 

оқытушы 

Абай Құнанбайұлының 

175 жылдық мерейтойына 

орай білім беру 

ұйымдарыны арасында 

өткен «Абай – мұрасы – 

Қазақтың қасиетті 

қазынасы» атты 

халықаралық байқауы  

I – дәрежелі Диплом 

4 Нуриманова 

Аяулым 

Байгалиев А.М. 

магистр, аға 

оқытушы 

Абай Құнанбайұлының 

175 жылдық мерейтойына 

орай білім беру 

ұйымдарыны арасында 

өткен «Абай – мұрасы – 

Қазақтың қасиетті 

қазынасы» атты 

халықаралық байқауы  

I – дәрежелі Диплом 

 мемлекеттілігінің жаңғыру тарихы» атты 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция 



 

5 Дәмен 

Алтынай 

Төлегенұлы Н. 

магистр, аға 

оқытушы 

Абай Құнанбайұлының 

175 жылдық мерейтойына 

орай білім беру 

ұйымдарыны арасында 

өткен «Абай – мұрасы – 

Қазақтың қасиетті 

қазынасы» атты 

халықаралық байқауы  

I – дәрежелі Диплом 

 

2020 жылы студенттердің жарияланымдарының тізімі/ 

Список публикаций студентов в 2020 г. 

 

№ 

Студент-

автордың аты-

жөні, бірлескен 

авторлар/ 

Ф.И.О. студента-

автора, соавторы 

 

Студенттің курсы, 

мамандығы және 

шифры/ 

Курс студента, шифр 

и специальность 

Жарияланымдардың 

атауы/ 

Название 

публикации 

Шығу мәліметтер:   

журнал, мемлекет, қала, 

жыл, басылым беті/ 

Выходные данные: 

журнал, город, год, 

указание страниц 

1 Асанбек 

Ұлбосын  

БӘД 3-курс қазақ 

бөлімі 

Әскер ұжымындағы 

жағымсыз 

психологиялық 

құбылыстарды жеңу 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

Студенттер мен 

магистранттардың 75 

ғылыми 

конференциясының 

жинағы 

2 Садуахас Жібек  БӘД 3-курс қазақ 

бөлімі 

Қашықтықтан 

оқытуда 

интербелсенді 

әдістерді қолдану 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

Студенттер мен 

магистранттардың 75 

ғылыми 

конференциясының 

жинағы 

3 Әділхан 

Қарлығаш 

БӘД 3-курс қазақ 

бөлімі 

«Өмір бойы азық 

боларлықтай білім 

беру» идеясының 

«Өмір бойы 

өздігімен үйрену» 

ұстанымына өзгеруі 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

Студенттер мен 

магистранттардың 75 

ғылыми 

конференциясының 

жинағы 

4 Жумамуратова 

Мадина  

БӘД 3-курс қазақ 

бөлімі 

Әскери 

қызметшілердің 

өзара қарым-

қатынасы 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

Студенттер мен 

магистранттардың 75 

ғылыми 

конференциясының 

жинағы 

5 Нуриманова 

Аяулым  

БӘД 2-курс қазақ 

бөлімі 

Қазақ отбасындағы 

қыздар тәрбиесінің 

ерекшеліктері 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

Студенттер мен 

магистранттардың 75 

ғылыми 

конференциясының 

жинағы 

6 Азнабакиева 

Рамиля  

НВП 2-курс орыс 

бөлімі 

Образование – 

основа  

толерантность 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

Студенттер мен 

магистранттардың 75 



 

ғылыми 

конференциясының 

жинағы 

7 Ишбанов 

Диоржан  

НВП 1-курс орыс 

бөлімі 

Здоровье молодежи 

– будущее страны 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

Студенттер мен 

магистранттардың 75 

ғылыми 

конференциясының 

жинағы 

8 Кәтіш Рахат БӘД 2-курс қазақ 

бөлімі 

Қазіргі қашықтан 

оқытудың жалпы 

тиімділігі мен кем 

жақтары 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

Студенттер мен 

магистранттардың 75 

ғылыми 

конференциясының 

жинағы 

9 Сайымбетов 

Батырхан  

БӘД 2-курс қазақ 

бөлімі 

Ер азаматтарға отан 

алдындағы 

борышын өтеудің 

маңызы 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

Студенттер мен 

магистранттардың 75 

ғылыми 

конференциясының 

жинағы 
 

 

 

2020 жылы магистранттардың жарияланымдар тізімі/ 

Список публикаций магистрантов в 2020 г. 

 

№ 

Магистрант-

автордың аты-

жөні, бірлескен 

авторлар/ 

Ф.И.О. 

магистранта-

автора, соавторы 

/ Магистранттың 

курсы, мамандығы 

және шифры/ 

Курс магистранта, 

шифр и 

специальность 

Жарияланымдардың 

атауы/ 

Название 

публикации 

Шығу мәліметтер:   

журнал, ел, қала, жыл, 

басылым беті/ 

Выходные данные: 

журнал, город, год, 

указание страниц 



 

1 Баймуратов О.С. 7М01401- Начальная 

военная подготовка 

Жоғары сынып 

оқушыларының 

салауатты өмір 

салты мен әскери 

қызметке 

дайындығының 

сабақтастығы. 

ВестникАкадемии 

педагогических наук 

Казахстана.№1(93)2020 

2 Баймуратов О.С. 7М01401- Начальная 

военная подготовка 

Әскералды 

жастағы 

азаматтардың 

салауатты өмір 

салты мен әскери 

қызметке 

дайындығының 

сабақтастығы  

Республиканский 

педагогико – 

методический журнал. 

Валеология № 4- 126 

2020 

3 Баймуратов О.С. 7М01401- Начальная 

военная подготовка 

Салауатты өмір 

салтындағы және 

әскери қызметтегі 

сәлемдесудің ролі 

туралы   

Республиканский 

педагогико – 

методический журнал. 

Вопросы педагогики № 

1-  2020 

4 Баймуратов О.С. 7М01401- Начальная 

военная подготовка 

Жауынгерлік 

дәстүрлер – әскери-

патриоттық 

тәрбиенің қайнар 

көзі 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

ХАБАРШЫ 
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