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р/с
№

Мақала атауы Баспа түрі Баспа, журнал (атауы, №, жылы, бсттсрі) Баспа
табақгар

Қосалқы
апторлардын

аты-жоні
1 2 3 4 5 6

8еори$ халыкаралық дсректер базасы тізіміндегі гылыми журпалда жариялангаи іылыми ецбекгср
1 Тһс гіеусіортспі оГіһе ипіуег$ііу’5 

геасіегә1 сиһигс
Элсктронды

нүсқа
Сургіоі Іоитаі оГЕ<1исаІіопаІ Зсіепсез, (2022), Магсһ. Том 17, 
Выпуск 3, С.13. Издатель: Вігісзік Эипуа Үепііік Ага^іігта ус 
Үаутсііік Мсгкегі. І83Ы:1305-9076Е-І85М: 1305-905Х. Отрасль 
знаний: 8осіа1 Зсіспссз: Есіисаііоп. С. 958-970.

0,8 АЬзаІоуа М.А.; 
КІітепко Т.І.; 
Віэепоупа К..А.; 
ЗһадугЬауеуа М; 
ОзрапЬекоүа М.

Алыс шстелде ж ары қ көргси мақалалар
2 Некоторые инновационные методы 

и формы развития читательской 
культуры личности

Электронды
нұсқа

Международный центр научного сотрудничества «Наука и 
Просвещение». ЕІЛІОРЕАН КЕЗЕАКСН: сборник статсй 
XXXVI Международной научно-практической конферснции. 
- Пенза, 2022. С. 85-88.

0,25

ҚР ГЖБМ Білім және гылым саласындагы сапаны қамтамасыз сту комитеті бекіткен басылымдардагы жаіжяланымдары
3 Ст}'денттердіц оқырмандық 

мэдениетінің қүрылымы.
Баспа Абай атындағы ҚазҮПУ Хабаршысы. Педагогика гылымдары 

сериясы. -Алматы, 2019.- №3(69).73-77бб.
0,3 М.А.Абсатова

4 Өзін-өзі ұйымдастыру 
студенттердің оқырмандық 
мэдениетін дамытудың шарты 
ретіндс

Баспа С.Торайғыров атындагы ПМУ Хабаршысы. Педагогикалық 
сериясы. -Павлодар, 2019. - №4. 15-2166.

0,8 М.А.Абсатова,
Р.Б.Абдрахманов
а

5 «Студентгердің оқырмадық 
мәдениетін дамытудың жетекші 
кагидалары»

Баспа Абай атындагы ҚазҮПУ Хабаршысы. Педагогика ғылымдары 
сериясы. - Аматы, 2019. - №4(64). 87-91 бб.

0,3 М.А.Абсатова

РҺО Д окторант '  А .М .Айтуарова

Бас ғалы м  хатш ы  Ж .М .Битибаева

Күні « 2022



1 2 3 4 1 5 .)1 6
Казакстан Рсспублнкасыила отксп ім лм м м  коікһспсіііпиілаола жаіміяланган м ақалалар тізімі

6 «Студснггердіц оқырмадық 
мэдснистін дамытудың кейбір 
срскшсліктсрі»

Баспа Оцтүстік Қазақстап мсмлскстгік псдагогикалық унивсрснтеті. 
«Мүіалім бсйнссі - Үлт мэртебссі» атты халықаралық гылыми- 
тэжірнбслік конфсрснциясыныц мақалалар жинагы. -  
ІІІымкснт, 2019. 13-16 66.

0,25 М.А.Абсатова

7 «Оқырмандық мэдснист» түсінігінің 
сипаттамасы

Баспа «Іпп & Бсіспсс Азіа» гылыми-білім бсру орталыгы. 
«Ақпараттық жэнс экономикалық бірігу жагдайындагы білім 
бсрудіц өзскті сауалдары» атты халықаралық гылыми- 
тэжірибелік конференциясының матсриалдар жинагы. - 
Өсксмен, 2019. 18-22 66.

0,3 М.А.Абсатова

8 Тііе \үау5 Гог сіеүсіортспі оГ гса(1іп§ 
сиһиге оГ зіисіепіз.

Баспа Абай атындагы ҚазҮПУ. «Психологиялық-педагогикалық білім 
берудің өзекті мэселслсрі мен перспективалары» атты 
халықаралық қашықтық гылыми-тэжірибелік конференцияның 
гылыми мақалалар жинагы. -Алматы, 2020. 223-226 бб.

0,25

9 Буккроссннг жэнс флешмоб -  білім 
алушылардыц оқырмандық 
мәденистін дамытудыц 
мүмкіндіктсрі рстінде.

Баспа Қазақ спорт жэнс туризм акадсмиясы. «Білім беру, дене 
мәдениеті, туризм және спорттағы инновация» атты 
халықаралық гылыми-тэжірибелік конференциясы. - Алматы, 
2020. 39-41 бб.

0,2

10 Жогары оқу орны студентгсрінің 
оқырмандық мэдсниетін дамытудың 
компонентттері мсн көрссткіштері.

Баспа Абай атыіщагы ҚазҮПУ. «Аі-ҒагаЬі-Ва1а$а£ип-АЬаі: §а$уг1аг 
йпгіезіі^і» атты халықаралық онлайн форумныц гылыми 
мақалалар жинагы. - Алматы, 2020. 296-299 бб.

0,25

11 Экспериментальнос исследование и 
технологии развития читательской 
культуры студентов.

Баспа Абай атындагы ҚазҮПУ. Ж.Жабасв жэне жаца сынақгар 
дэуіріндегі үлттық тәрбие мэселелсрі» атты халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференциясының гылыми мақалалар 
жинағы. - Алматы, 2021. 346-349 бб.

0,25

12 Студснттердің окырмандық 
мэдениетін дамыту бойынша 
жүмысты үйымдастырудың 
шетелдік және Қазақстандық 
тэжірибесі

Баспа Абай атындагы ҚазҮПУ, №22 мектеп-гимназия. Білім 
берудегі ннновациялар: тэжірибе, мэселелср және 
перспективалар атты халықаралық гылыми-тэжірибелік 
конференциясының гылыми мақалалар жинағы. - Алматы, 
2022.48-52 бб.

0,3

РҺӘ Д октораиг 

Бас галы м  хатш ы  

Күні

А.М .Айтуаропа

Ж .М .Битибасва 

« ^ »  0> 2022



1 2 3 4 5 6
Оқ>'-әдістемслік сцбсістсрдіц 

ата>і,і
Ж умыстың

түрі
Оқу-эдісісмслік қүралдар Колсмі

(б.т)
Қосалкы
авторлар

13 Жогары оқу орны студентгсрінің 
оқырмандық мэденистін дамытудың 
негіздері

Оқу-
әдістсмслік

кд-рал

Алматы: ЭСПИ, 2022. -  56 б.
Абай ат.ҚазҮПУ ППИ Псдагогика жэне психология 
кафедрасының шешімі. Хагтама№13, 19.05.2022.

3,5 М.А.Абсатова

14 Болашақ псдагопың оқырмандық 
мәдениетін дамыту. Элективті курс. 
(казақ. орыс. агылшын тілдсрінде).

Әдістсмслік
қүрал

Алматы: ЭСПИ, 2022. —65 б.
Абай ат. ҚазҮПУ ППИ Псдагогика жэне психология 
кафедрасының шешімі. Хаттама №13, 19.05.2022.

4,0

А вторлық қүқық
Педагогика жэне психология 
гылымығщағы оқырмаіщық 
мэдениет мэселесінің дамүы.

Куэлік Авторлық қүқықпен қорғалатын объектілерге қүқықтардың 
мемлекетгік тізілімге мәлімстгерді енгізу туралы куэлік 
№23586 от 14.02.2022

М.А.Абсатова

Болашақ педагоггың оқырмаіщық 
мэдениетін дамыту. Элективті курс

Куэлік Авторлық қүқықпсн қорғалатын объектілерге қүқықтардың 
мемлекеттік тізілімге мәліметгерді енгізу туралы куэлік 
№28414 от 23.08.2022

А.М.Айтуарова

Ж.М.Битнбаева

« -£С » 2022


