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Р/с Баспа Баспа, журнал Баспа Қосалқы
Атауы қолжазба (атауы, М.», жылы, табақ авторлардың

М қүқында беттері) тар аты-жөні

Бсориз халықаралық деректер базасы тізіміндегі ғылыми журналдарда жарияланған ғылыми
еңбектер

1 2 3 4 5 6

1 ВеуӨІОртепт оҒ Мақала Сургіот ІопгпаІ оҒ “ Загзепвщ, І .,
соттцпісатіоп 5Кі115 оҒ (баспа) ЕсіцсатіопаІ Зсіенсез 0.75 Шбоззун, К.,
оІсіег ргезсьооі сіііісігеп УоІщпе 17, Іззие 8, Воіогез, Ы.,

”(Шопан іпіопнатіон > (2022). Р. 2733-2744 ӨаІіуа, А.,
тесішоіозу пирс://огсі(і.огЗ/0000-0002- Маиегісе, 8

7568-9258
Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігінің

Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті тізіміндегі журналдарда
жарық көрген ғылыми мақалалар
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”

Мектепке дейінгі Мақала і Абай атындағы КазҮПУ -

2 үйымдағы жаңартылған (баспа) Хабаршысы, «Педагогика 0.3
білім мазмүнының ғылымдары» сериясы,
басым бағыттары М93 (63), 2019 ж.- 223 бет.

Мектепке дейінгі Абай атындағы ҚазҮПУ
3 ересек жастағы Мақала Хабаршысы,

балалардың (баспа)
і

«Педагогика ғылымдары» 0.5 Жүмабаева Ә.Б.
коммуникативтік сериясы, Ле 4 (64), 2019 ж.
дағдыларын дамытудың 424-428 беттер.
психологияльщ-
педагогикалық
шарттары
Мектепке дейінгі Абай атындағы ҚазҮПУ

4 ересек жастағы Мақала Хабаршысы «Педагогика 0.4 Шырынбаева Г.К.
балалардың (баспа) ғылымдары» сериясы, МэІ Инаятова А. Б.
коммуникативтік (65), 2020 ж.
дағдыларын 368-374 беттер.
дамытудың теориялық
аспектілері

Шетелдік ғылымийьщымдардағы журналдағы жарияланымдар
«Мектеп жасына

, ;, , “ХМеждународный институт -
5 дейінгі балалардың .
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РЫ) докторант 4“ С.Ж. Еркебаева

Бас ғалым хатшізрү Ж.М. Битибаева
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логикалық ойлау развития педагога.
ерекшелігі». «Развитие образования»,

г. Москва, 20 февраля 2019
года / с. 164-167
«Сучасні стратегіі

6 "Тье сіеуеІОртещ 01” Мақала педагогічноі” освіти в
соштцпісатіуе аьіІітіез (баспа) контексті розбудови 0.5 8
оҒ с11і1сігеп ат " суспільства сталого

розвитку та евроінтеграціі"
14-15 ноября 2019 года

г Киев, Украина,
18-24 стр.
ОКСІВ ІІ)

0000-0002-7568-9258
Хбгоо со11естіоп сіе раріетз

Теоретические основы Мақала зсіешійчиез ТаутеІіеуа Б.,
7 развития креативности (баспа) «Веьатз зсіещійчиез с”: 1.18 Мешегг Іиат,

у детей дошкольного огіептагіопз ргозресгіуез сіп МатьеКоуа Б.,
возраста деуеІОрретеш зсіептііічие » Мизіпа 6.

5 Ғеугіег 2021 -
Рагіз, гериЫічие Ғгапсаіз
исіс 001(08). Р. 115-117

Штрз://сіоі.огя/ 10.36074/102
05-05.02.2021.у5

8 Т11е сітіуіпв Ғогсе оҒ зсіепсе
Структурный анализ Мақала апсі ттепсіз іп ітз Куакьауеуа П.,
общения детей (баспа) сіеуеІОртетІ іптешатіопаІ 1.18 Озйаісраеуа З.,
старшего дошкольного зсіетійс апсі І11еогетіса1 ” Апагьек І..,
возраста сопҒегепсе уоІите 4 Тиззироуа А

исіс 001 (08). Р. 117-120
11й05://с10і.огя/10.36074/зсіе
птіа-29.01 .2021.у4 т 44

9 Развитие «ОБРАЗОВАНИЕ в ХХІ
коммуникативных Мақала веке». Материалы У Тасжурекова Ж.Т,
навыков детей (баспа) Международной научно- 0.68 Луценко И.А.
дошкольного возраста в практической
соответствии с конференции
обновленным (г. Москва, 28-31 марта
содержанием 2022 г)
среднего образования в (Элек. ресурс) //88-98 стр.
Республике Казахстан ІЗВЫ 978-5-9907042-3-7

Қазақстан Республикасында үйымдастырылған халықаралық ғылыми-практикалық
конфе зенция материалдары

10 Ерте жастағы Мақала «Модернизация системы 0.5 -
балалардың непрерывного
онтогенезінде сөйлеу ,: педагогического
тілін дамыту

”“ “ү
- , образования в условиях

РЫ) докторант / С.Ж. Еркебаева

Бас ғалым хатшы. Ж.М. Битибаева

«136» 5Шмидт-и“
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цифрового Казахстана:
актуальные проблемы и

пути их решения» ТарГПУ
24-25 января 2019 г,

78-82 стр.
1 1 Мектепке дейінгі жастағы «Қүндылық-бағдарлы білім

балаларға қарым-қатынас Мақала беру идеясын жүзеге асыру:
дағдыларын (баспа) мәселелер, ізденістер, 0.5 Азимбаева Д.К.
қалыптастырудың шешімдер» атгы
ерекшеліктері ІХ Халықаралық ғылыми-

практикалык конференциясы
материалдары

Өскемен қ. С.Аманжолов
атындағы ШҚМУ. 2020 ж

76-83 66.
ІБВЫ 978-601-314-443-6

12 Мектепке дейінгі жастағы «Адамзаттың ғаламдық
балалардың Мақала мәселелерін шешуде үлттық
коммуникативтік-тілдік (баспа) психологияның рөлі» атты 0,5 Ошакпаева С.К.
дағдыларын жетілдірудің халықаралық ғьшыми-
психологиялық- практикалық
педагогикалық конференциясы.
ерекшеліктері. «Туран» университеті,

Алматы, 21. 04 2021 ж.
391 -394 66.

1 3 Психолого-педагогические
Мектепке дейінгі Мақала проблемы образования в
балалардың (баспа) условиях инновационного 0.5 Ошакпаева С.К
коммуникативтік развития:
дағдыларын Х Международной научно-
дамытудың практической
психологиялық конференции -
аспектілері. Университет «Туран»,

Ашиаты: 2021. - 28 апреля
144- 149 стр.

ІЗВЫ 978-601-214-478-9
Мектепке дейігі балаларға арналған оқулықтар мен оқу қүралдары

14 Сөйлеуді дамыту «Атащра» баспасы,
дәптері мен Баспа 2022ж 1.58 )Қүмабаева Ә.Е.
тәрбиешілерге арналған 132 бет
әдістемелік қүрал Алматы қ.
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