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№ Мақала атауы Қолжазба
немесе
баспа

Басылымның, журналдың атауы, нөмері, жылы, беті; 
Авторлық куэліктің нөмері

Баспа табак 
немесе 

бет саны

Қосалқы авторлар

1 2 3 4 5 6
1 ҚР мектептеріңдегі биология пэнін 

жүргізудегі құзыреттілік қатынасты іске 
асыру ерекшеліктері

Баспа /«Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі - үстаз: «Мэңгілік ел» - 
ұрпақтың мэңгілік болашағы» атты Республикалық 
ғылыми-тэжірибелік конференция материалдары. II 
бөлім. -  Шымкент, 2014. -  392-397 б.

0,37 б.т./б б. Айдарбекова А.С., 

Қалшораева Б.Н.

2 Развитие познавательной активности 
как необходимого средства повышения 
качества образования

Баспа /2nd European Conference on Education an Applied 
Psychology. -Austria.Vienna, 2014. -  P.4-10.

0,37 б.т./б б. Айдарбекова А.С., 

Айдарбекова Г. А.

3 ЖОО оқытушысының педагогикалық 
шеберлігін қалыптастыру мәселесі

Баспа /«Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті 
мэселелері» атты ІІ-дәстүрлі Халықаралық ғылыми- 
тэжірибелік интернет-конференциянын Материалдары. II 
том. -  Түркістан -Мәскеу, 2014. -7-11 б.

0,66 6.T./4 б. Айдарбекова А.С., 

Қалшораева Б.Н.

4 Use snake venoms Баспа //Vestnik of the South Kazakhstan state pharmaceutical 
academy. Republican scientific journal. -Shymkent, 2014. -  
P. 103.

0,06 б.т./1 б. Childibaev J.

5 Қазақстан жыландарының биологиясы Баспа //IQ5 ¥F А Хабаршысы. Биология жэне медицина сериясы. 
2(308). -  Алматы, 2015. - 48-53 б.

0,37 б.т./б б. Шілдебаев Ж. Б.

6 Қазақстандағы жойылып кету каупі бар 
COLUBER RHODORHACHIS жэне 
COLUBER CASPIRUS жыландарының 
биологиясы

Баспа /II Х^я^рЩО^^Фараби окулары. Студенттер мен жас 
ғайвдш^Ьі&*^^адваби элемі» атты халықаралық/Уо'г,''4 °r\V лУ»кфйШйг^йшш^^^^»сыньщ материалдары. -Алматы,

0,06 6.T./1 б. Шілдебаев Ж.Б.
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7 Биологические особенности вида 

щитомордника Палласа (GLOYDIUS 
HALYS)

Баспа /Материалы Международной научной конференции 
студентов и молодых ученых «Фараби әлемі». 11 
Международные Фарабиевские чтения. -Алматы, 2015.
- С. 85.

0,06 6.T./1 б. Шілдебаев Ж. Б.

8 Студенттердің экологиялық білімін 
арттыруда инновациялық 
технологияларға бағытталған 
педагогикалық шарттар

Баспа //ҚР ¥FA Хабаршысы. Биология жэне медицина 
сериясы. 3 (309). -  Алматы, 2015. - 103-108 б.

0,37 б.т./б б. Шілдебаев Ж.Б., 
Абдукадирова Ж. А, 
Кұрманбаева М.С.

9 The effect of teaching methods of 
cognitive achievement in biology studying

Баспа /Материалы Международной научно-практической 
конференции «Особо охраняемые природные 
территорий и биоразнообразия» посвященной 75- 
летнему юбилею и 47-летию научно-педагогической 
деятельности профессора Сатимбекова Р. 
КазГосЖенПУ. -Алматы, 2015. -253-256 б.

0,66 б.т./4 б. Чилдебаев Ж. Б., 
Шаймерденова Г.З.

10 Қазіргі білім беру үдерісінде 
ақпараттық -коммуникациялық 
технологияларды пайдаланудың 
мақсаты мен ерекшеліктері

Баспа /Р.Сәтімбековтың 75 жылдық мерейтойына жэне 47 
жылдык ғылыми-педагогикалық еңбегіне арналған 
«Ерекше қорғалатын табиғи аумактар жэне 
биоалуантүрлілік» атты Халықаралық ғылыми 
практикалық конференцияның материалдары. 
ҚазМемҚызПУ. -Алматы, 2015. -393-395 б.

0,18 б.т./З б. Шаймерденова Г.З., 
Есимов Б.К.

11 Динамика развития личностных качеств 
сту дента на различных курсах обучения

Баспа /Материалы Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы и результаты 
исследований в области биологического и 
экологического образования». РГГТУ им. А.И. Герцена. 
-Санкт-Петербург, 2015. - С.211-215.

0,31 б.т./5 б. Чилдибаев Ж. Б.

12 Теоретические основы использования 
инновационных технологий для 
повышения биоэкологического 
образования студентов высших 
учебных заведений

Баспа

11 * 
|( а

//Актуальные проблемы гуманитарных и 
ес^б^ю н^ь^ьих-к. Материалы III Международной

«Мастерство педагога и 
*ед^ваЙ А Щ Э^^й^^ании». -Москва,- №11. 2015.
:М п 2 М г т  m l  21 —-----  )

0,18 б.т./З б. Шаймерденова Г.З.
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13 Совершенствования регионального 
компонента в содержании образования

Баспа /Материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 30-летию школьной 
информатики. -  Москва, 2015. - С. 144-151.

0,5 6.T./8 б. Чилдибаев Дж.Б., 
Шинишерова Г.Б.

14 Самостоятельная работа студентов в 
педагогическом вузе

Баспа /Материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 30-летию школьной 
информатики. -Мос ква, 2015. - С. 316-319.

0,66 6.Т./4 б. Чилдибаев Дж.Б., 
Шинишерова Г.Б.

15 Особенности технологии развивающего 
обучения и воспитания на уроках 
биологии

Баспа //Вестник Академии педагогических наук 
Казахстана. -  Алматы, №6 (68) 2015. -С. 113-120.

0,57 б.т./8 б. Шаймерденова Г.З.

16 Organization of individual-group learning 
and cognitive activity of students in 
biology class at section studying «the 
serpent of Kazakhstan»

Баспа /Материалы II Международной научно-практической 
конференции «Культура, образование и наука во благо 
общества». -Алматы, 2015,- С.92-95.

0,66 б.т./4 б. Shinysherova G.B., 
ChildebaevZh.B.

17 Complex studying of bioecology of 
rodents and snakes in educational process 
of students of higher education institutions

Баспа //Ecology, Environment and Conservation. -INDIA, №4, 
2015. - T.21.-PP.163-167. SJR-0,16. Scopus.

0,5 б.т./7 б. Ermekbayeva А., 
Esimov В., 
Childebayev Zh., 
Ziyaeva G., 
Koshimbetova S.

18 Использование регионального 
компонента в структуре содержания 
подготовки бакалавров-биологов

Баспа /Materials of the International research and practice 
conference. Pedagogy and psychology at the present stage of 
sciences development. -  USA, Los-Gatos (CA), 2016. P. 13- 
21

0,56 б.т./9 б. Чилдибаев Ж.Б.

19 Использование национально- 
регионального компонента в обучении 
биологии (на примере элективного 
курса «Биоразнообразие змей 
Казахстана»)

Баспа /Материалы—̂ Международной научно-практической 
к№ н^^4^й^^^5^П роблемы и перспективы 

^шЬазования в современном мире».
- с. 123-129.

Ыі і **У№ Ли*! _ _ ..... ......

0,43 б.т./7 б. Шілдебаев Ж.Б., 
Шинышерова Г.Б.
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20 Региональные открытые 
образовательные модульные 
мультимедиа системы

Баспа /Материалы V Международной научно-практической 
конференции: «Роль науки в развитии социума: 
теоретические и практические аспекты». -  Киев, №5, 
2016.-С. 29-33.

0,35 6.Т./5 б. Есимов Б.К., 
Чилдебаев Ж.Б., 
Шаймерденова Г.З.

21 Сущность краеведческого подхода при 
подготовки студентов-биологов

Баспа /Материалы Международной научно-практической 
конференции «Биологическое и экологическое 
образование в школе и вузе: теория, методика, 
практика». - Санкт-Петербург, 2016. - С. 154-156.

0,18 б.т./З б. Чилдибаев Ж.Б.

22 Подготовка будущих учителей 
биологии на основе элективного курса 
«Развитие исследовательской 
деятельности школьников при изучении 
пресмыкающихся Казахстана»

Баспа /Материалы 1 Международной научно-практической 
конференции «Современные проблемы и направления 
развития системы образования и подготовки кадров». 
-Санкт-Петербург, 2016. - С. 217-225.

0,56 6.Т./9 б

23 Биолог бакалаврларыньщ заманауи 
педагогикалык-әдістемелік іс- 
эрекетке дайындығын қалыптастыру

Баспа /«Орта жэне жоғарғы мектептерде биологиялык 
жэне экологиялық білім берудің өзекті 
проблемалары: инновация жэне тәжірибе» атты 
Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 
материалдары. -Алматы, 2016. - 74-77 б.

0,66 б.т./4 б. Шілдебаев Ж.Б.

24 Supporting and motive system system 
serpent Kazakhstan

Баспа /Materials of International scientific-practical 
conference«Actual problems of biology and environment 
education in High schools and Institutes: innovations and 
experience». Almaty. -  2016. -  P. 276-279.

0,66 б.т./4 б. Childebaev Zh.B.

25 Антропогенное воздействие на 
биологические и экологические 
особенности змей Казахстана

Баспа //Вестник Евразийского Национального 
университета им.Л.Н.Гумилева. -  Астана, I часть. 
№ 6 0 # ^ Ш Ш ^ & 3 12-317.— у » 7 ^ -----------------------------------------------

0,37 б.т./б б. Чилдибаев Ж.Б.
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26 «Зоология» курсының өлкелік 
компоненті студенттерді пэндік 
дайындығының құралы ретіңде

Баспа /М.Әуезовтың 120 жылдығына арналған «Әуезов 
оқулары -15: Қазақстанның үшінші жаңгыруы -  
жаңа концепциялар жэне заманауи шешімдер» атты 
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференциясының еңбектері. -Ш ымкент, Том 7. 
2017.-209-213 б.

0,31 б.т./5 б. Шаймерденова Г.З.

27 Педагогикалык жоғары оқу 
орындарында оқытудың 
ерекшеліктері (өлкелік компонентгі 
қолдану мысалында)

Баспа /Профессор Қазна Аймағамбетқызы Аймагамбетованың 
80-жылдығына арналған «Қазіргі мектепке дейінгі жэне 
бастауыш білім беру: теориясы, эдістемесі жэне 
тәжірибесі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық 
конференция материалдары. -Алматы, II бөлім, 2017. 
- 174-176 б.

0,18 б.т./З б. Шілдебаев Ж.Б.

28 Кәсіби дайындау пэндері 
мазмұнындағы жыландардың 
биологиясы жэне экологиясы 
туралы білім

Баспа //ҚР ¥ҒА Хабарлары. Қоғамдық жэне гуманитарлық 
ғьшымдар сериясы. -  Алматы, №2(312), 2017. - 200-205 б.

0,37 б.т./б б.

29 Принципы формирования 
регионального компонента 
содержания подготовки студентов- 
биологов в педагогическом вузе

Баспа //Сборник статьей Герценовских чтений, посвященных 
вкладу В.В.Половцова в развитие методики обучения 
биологии и экологии «Методика обучения биологии и 
экологии: истоки и перспективы развития». - Санкт- 
Петербург. -2017. -С. 93-97.

0,31 б.т./5 б. Андреева Н.Д.

30 Биолог-студентгердің дайындығын 
мазмұндық қалыптастыру (Қазақстан 
жыландарының биологиясы мен 
экологиясы мысалында)

Баспа /«Білім берудегі инновациялар: багдарлар мен 
үрдістер» IX Халықаралық ғылыми-әдістемелік 
конференция материалдары. -  Алматы. 2017. -  147- 
1506.

0,66 6.T./4 б. Шілдебаев Ж.Б.
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31 Биологияға кіріспе Баспа /Оқу құралы, Абай атындағы Қазақ ұлттык 
педагогикалық университеті жанындағы ҚР БҒМ 
Республикалық Оқу-әдістемелік Кеңесінің «Білім» 
тобы мамандықтары бойынша Оқу-әдістемелік 
бірлестігі ұсынған. «Фолиант» баспасы, Астана, 
2 0 1 6 .,-4 7 6  6.

13,49 6.Т./476 б. Шілдебаев Ж.Б.


