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1) The role of school and 

family cooperation in inclusive 

education World journal of 

Educational Technology: 

Current Issues//. Volume 14, 

Issue 2, (2022). P. 498-506 (Q2, 

Scopus, процентиль: 51%) 

https://doi.org/10.18844/wjet.v1

4i2.6976 

2) Formation of professional 

mobility of future specialists in 

the process of choreographic 

education// Cypriot Journal of 

Educational Sciencesthis link is 

disabled, 2021, 16(4), стр. 

1680–1703. (процентиль 33). 

1.  Механизмы партнерства 

вуза и школы в продвижении 

полиязычного образования// 

Международный журнал 

ВКНМ ОБСЕ «Диалог», 

2016.- №5. – С.11-12 (в соавт. 

Жорабекова А.). 

2.Школа-вуз: опыт 

сотрудничества по развитию 

трехъязычного обучения 

//Материалы региональной 

конф. «Партнерство школы и 

вуза».- Шымкент: Назарбаев 

интеллектуальная школа, 

2016.- С.105-108. (в соавт. 

Абдукаримова К.А.). 

https://doi.org/10.18844/wjet.v14i2.6976
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i4.6050 

3) Engineering education: 

Problems of modernization in 

the context of a competence 

approach //International Journal 

of Engineering Pedagogy, 2021, 

10(6). 7–20.  

(процентиль -65). 

https://doi.org/10.3991/ijep.v10i

6.14043 

4) Professional teaching 

competence in the aspect of 

multilingual education/  

//Espacios, 2017, 38(45), 26. 

(процентиль – 33).  

https://www.revistaespacios.com

/a17v38n45/a17v38n45p26.pdf  

5)Рreparation of the future 

pedagogue-psychologist for 

innovative activities in the 

entrepreneurial educational 

environment of the 

university//Talent development 

& Excellence, vol.12, no.3s,  

2020,01-07 (процентиль – 33).  

3. Көптілді оқыту: Оңтүстік 

Қазақстан облысының ұлттық 

тілде оқытатын мектептері 

тәжірибесі. Республикалық 

ғылыми-практикалық 

конференция материалдары. 

«Алтынсарин оқулары. 

Практикаға инновацияларды 

енгізу бойынша 

педагогикалық ЖОО мен 

білім беру ұйымдарын 

интеграциялау». 2 бөлім. - 

Қостанай, 2016.- 28-31бб. (в 

соавт. Абдукаримова К.А.). 

4.Педагогика: учебное 

пособие для магистратуры 

специальности 6М050600 – 

Культурно-досугновая работа 

(в соавт. Арымбекова К.М.).-

Алматы: Эверо, 2017. – 132 

стр. 

5. Родной язык в системе 

трехъязычного обучения: 

развитие учебно-

познавательных интересов 

учащихся //Вестник 

Евразийского национального 

университета им. 

Л.Н.Гумилева. Серия: 

Педагогика. Психология. 

Социология, 2019. - № 4. -

С.29-36 (в соавт. Жорабекова 

А.). 

https://doi.org/10.18844/cjes.v16i4.6050
https://doi.org/10.18844/cjes.v16i4.6050
https://doi.org/10.3991/ijep.v10i6.14043
https://doi.org/10.3991/ijep.v10i6.14043
https://www.revistaespacios.com/a17v38n45/a17v38n45p26.pdf
https://www.revistaespacios.com/a17v38n45/a17v38n45p26.pdf
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6.Формирование 

полилингвальных 

компетенций будущего 

учителя: готовность 

преподавателей вуза// 

Вестник Академии 

Педагогических Наук  

Казахстана. -Алматы. 2019.- 

№6. С.69-75 (в соавт. 

Жорабекова А.Н., 

Абилхаирова Ж.А.). 

7. New requirements of 

integrating 4cs transformative 

learning intraining future 

teachers for schools of 

Kazakhstan// Proceesing  VII  

International  Conference  

«Industrial  Technologies  and 

Engineering» ICITE – 2020, 

Volume IV.-Shymkent, 

Kazakhstan, 2020.- P.133-136 

(Farida M. Salybekova, Gulnar 

K. Karbozova). 

8. Future foreign language 

teachers’ 

training for realization of the 

4Cs educational model in 21st 

century skills //Вестник 

Карагандинского 

университета: Серия: 

Педагогика, 2021. -№2.            

- С.178-187 (Salybekov F.M., 

Karbozova G.K.,, Yücel Gelişli). 
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9.Педагогикалық акмеология: 

оқулық.-Шымкент: М.Әуезов 

атындағы ОҚМУ баспасы.  

2019. -204б. (Махмутова Г.И. 

авторлық бірлестікте). 

10. Исследование развития 

критического мышления 

будущих учителей // Вестник 

Карагандинского 

университета, 2021.-33.            

- С.43-50 (в соавт. 

Мырзатаева Г.Н., Карбозова 

Г.К.). 
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 1.Professionally-significant 

Features of Master’s Studies 

Graduates of Social Specialities 

and the Model of Their 

Formation// Middle-East Journal 

of Scientific Research (ISSN 

1990-9233) // 17 (2): 177-181р., 

- 2013y. (Scopus) 

2.Professional Competence of 

Teachers in Conditions of 

Modernization of Education 

//Middle East Journal of 

Scientific Research Middle East 

Journal of Scientific Research 

(ISSN 1990-9233) //  1/15/2014, 

Vol. 19 Issue 8, p.1104 (Scopus) 

 

 

1.Қазақстандағы 

магистранттардың білім беру 

үрдісінде кәсіби мәнді 

сапаларын дамытуды 

арттыру// Абай атындағы 

ҚазҰПУ Магистратура және 

PhD докторантура 

институтының «Жоғары оқу 

орынынан кейінгі білім беру 

жағдайындағы ғылыми-

педагогикалық әлеуетті 

дайындаудың өзекті 

мәселелері» атты 

халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция 

материалдары. - Алматы, 

2012. -136-139 бб. 

2. Формирование магистранта 

в качестве менеджера в сфере 

образования// Х 

http://zhubanov.edu.kz/
http://zhubanov.edu.kz/
http://zhubanov.edu.kz/
http://zhubanov.edu.kz/
http://zhubanov.edu.kz/


 
   Абай атындағы ҚазҰПУ  

Бұйрық №06-03-02/50. 19 сәуір 2022 жыл 

 

Международная научно-

практическая конференция 

«Новые педагогические 

технологии». – М.,  2013. –

С.76-80. 

3.Казақстандағы 

магистранттардың кәсіби 

маман ретінде дамуының 

қажетті сапалары//«Қазақстан 

білім қоғамы жолында: білім 

жүйесін жаңғырту – білім 

қоғамының басты бағыты»  

республикалық ғылыми-

практикалық конференция. -

Шымкент. 2013.- 86-91 бб. 

4. Шағын жинақталған мектеп 

мұғалімдерінің кәсіби 

құзыреттілігін дамыту//Білім 

әлемінде» журналы. –

Алматы. 2013. №5.- 38-41 бб. 

 


