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образования в вузе: проблемы, перспективные 
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in the practice of language 

education of students. 

Academia Brasileira de 

Ciências Print version.  ISSN 

0001-3765 On-line version 
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contents An. Acad. Bras. 

Ciênc.  vol.89 no.3 supl.  Rio 

de Janeiro Nov./Nov. 2017. 
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Казахстана// № 6 (ноябрь-декабрь), 2013 год.  

5. Реформы в образовании: опыт и  

перспективы. Педагогика – 2014, №4 (19) – М., 

ИТИП РАО. 

6. Управленческие меры обеспечения  

инновационного развития образования. 

Материалы YI МНПК «Сравнительное 

образование: методология, вопросы и 

современные тенденции». – Алматы, 

Казакстан. ПГА, 2014. – 250 с. 

7. Инновационные преобразования в системе  

образования Казахстана. Материалы 2-ой 

МНПК «Иноязычное образование: опыт, 

проблемы, инновации» 21 ноября 2014 г – 

Алматы, КазУМО, 2014. – 282 с. 
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principles. Ponte International 
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Research Florense, Italy Vol. 

73 | No. 4 | Apr 2017 P. 239-

251. h=1 

2.Determination of the High 

School Students’ Attitudes 

towards Their Teachers 

International Journal of 

Instruction October 2017 

Vol.10, No.4 Р. 361-378; h=1 

3.Future Pedagogy Teachers 

Readiness Formation in Dual-

Oriented Education. Life 

science Global Journal of 

Intellectual Disability - 

Diagnosis and Treatment 

Vol 8, No 3 (2020). Р. 586-591 

4.Determining professional 

mobility levels of secondary 

1. Бастауыш сынып мұғалімдерінің  

ақпараттық-коммуникациялық қолдану 

нәтижесінде интеллектуалдық кәсіби дамуы. 

Қазақстанның ғылымы  мен өмірі №1 (54) 2018. 

185-187бб   

2. Болашақ мамандар білімінің жаңа  

парадигмалық жағдайда кәсіби-тұлғалық 

әлеуетін арттырудың кейбір мәселелері. Абай 

атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінің Хабаршысы Алматы. 

«Педагогика ғылымдары» – №2(58), 2018. Б. – 

130-135. 

3. Болашақ педагогтардың кәсіби ұтқырлық  

қарым-қатынастарын дамыту үшін қажетті 

жаңартылған білім беру бағдарламасын оқыту 

стратегияларын қолдану. Халықаралық 

ғылыми-көпшілік журнал «Қазақстанның 

ғылымы мен өмірі»№4 (60) Астана 2018. Б. 351-

354. 

4. Болашақ мұғалімдерді кәсіби-педагогикалық  

даярлауға арналған «Бастауыш мектеп 

педагогикасы» оқу пәнінің мазмұнын жетілдіру 

мәселелері. Халықаралық ғылыми-көпшілік 

журнал «Қазақстанның ғылымы мен 

өмірі»№7/3 Астана 2020. Б. 214-220. 
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school teachers. International 

Journal of Cognitive Research 

in Science, Engineering and 

Education, 2020, 8(3) Р. 39–

45. 

5. Methodology of developing critical thinking of  

future teachers. Абай атындағы ҚазҰПУ 

ХАБАРШЫСЫ «Педагогика ғылымдары» 

сериясы, № 3 (71), Алматы. 2021. Б. 45-51. 

6. Тұлғаның ойлау мәдениетін  

қалыптастырудың теориялық аспектілері. 

«Білім және ғылымдағы инновациялар» 

тақырыбындағы ІІ Халықаралық ғылыми-

әдістемелік конференция. «Өрлеу» БАҰО» –

Алматы, – 2018. Б – 30-33. 

7. Использование организационного форм  

контекстного обучения в процессе 

профессиональной подготовки будущего 

учителя начальных классов. Республиканской 

научно-теоретической конференции на тему 

«Процессы модернизации начального 

образования: проблемы и решения». 2-секция 

Нукус, 2019. С.69-71. 

8. Болашақ педагогтерді кәсіби даярлауға  

қойылатын талаптар мен жалпы дайындық 

деңгейі. Кентау гуманитарлық-техникалық 

колледжінің 10 жылдығына арналған «Қазіргі 

заманғы ғылым мен білім беру жүйесіндегі 

инновациялық ізденістер» атты халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференция. Кентау, 

2019. Б. -197-203 

10. Болашақ педагогтердің сыни ойлау 

қабілеттілігін кәсіби жағдайда дамыту. «Білім 

және ғылымдағы инновациялар: жаңа 

талаптар» тақырыбындағы халықаралық 

ғылыми-әдістемелік конференция 

материалдары. «Өрлеу» БАҰО»//–Р. 112-118 

Алматы, 30 мамыр, 2019. 

 


