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№ 

п/п 

Іс-шараның атауы/ 

Наименование мероприятия 
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мерзімі / Сро-

ки выполне-

ния 

Тақырып / Тема 

Жауаптылар / От-

ветственные 

 

Есеп беру 

құжаты / Отчет-

ный документ 

1 2 3 4 5 6 

1 Участие в конкурсе на грантовое финан-

сирование научно-технических про-

грамм и проектов МОН РК.  

01.01.2017г 

– 

31. 12. 2022г 

Разработка технологии произ-

водства воды из атмосферного 

воздуха 

 

Лысенко В.С. 

 

заявка 

2 Участие в конкурсе на грантовое финан-

сирование научно-технических про-

грамм и проектов МОН РК.  

01.01.2017г 

– 

31. 12. 2022г 

Разработка технологии сниже-

ния гидравлических потерь в 

трубопроводах 

 

Лысенко В.С. 

заявка 

3 Прикладные исследования 01.01.2017г 

– 

31. 12. 2022г 

Разработка технологии исполь-

зования центробежных сил 

инерции 

Лысенко В.С. 

 

отчеты 

4 Участие в конкурсе коммерциализации 

РННТД  

2017-2018 гг. Комплексные микро ГЭС Лысенко В.С. Заявка 

5 Прикладные и фундаментальные иссле-

дования 

2017-2018 гг. Разработка импульсного  

генератора тока 

Кураков Ю.А., 

Сулейменов Б.Т. 

Отчет 

6 Прикладные и фундаментальные иссле-

дования 

01.01.2017г  

31. 12. 2022г 

Разработка импульсного  

мотор-генератора  

Кураков Ю.А., 

Сулейменов Б.Т. 

отчет 

7 Научно-исследовательская деятельность. 

Публикация  научных статей в журналах 

дальнего и ближнего зарубежья, а также 

01.01.2017г  

– 

31. 12. 2022г 

Публикация  научных статей. Лысенко В.С. 

Шоканов А.К.  

Кураков Ю.А., 

Статьи, тезисы, 

монографии. 
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в журналах с высоким импакт-фактором. Сулейменов Б.Т. 

8 Прикладные исследования 01.01.2017г  

31. 12. 2022г. 

Разработка технологии пенома-

териалов и клея для строитель-

ной индустрии 

Сулейменов Б.Т. отчет 

9 Прикладные и фундаментальные иссле-

дования 

01.01.2017г  

31. 12. 2022г. 

Технология получения 

магнитных наночастиц на осно-

ве оксидов железа 

Шоканов А.К. Отчет 

10 Прикладные и фундаментальные иссле-

дования 

01.01.2017г  

31. 12. 2022г 

Исследования нанопорошков  

на основе оксидов железа 

Шоканов А.К. Отчет 

11 Прикладные и фундаментальные иссле-

дования 

01.01.2017г  

– 

31. 12. 2022г 

Применения ядерно-

физических методов контроля  

в нано ультата  дисперсионных 

трейсеров  при многостадийном 

гидроразрыве пласта. 

Шоканов А.К. Отчет 

 Инновационный 

патент 

12 Испытания и внедрение результатов 

НИР  

01.01.2017г  

– 

31. 12. 2022г 

В производство. Лысенко В.С. 

Шоканов А.К.  

Кураков Ю.А., 

Сулейменов Б.Т. 

Акты испыта-

ний, акты вне-

дрений 

13 Сотрудничество по разработкам и иссле-

дованиям новых технологий с зарубеж-

ными ВУЗами.  

01.01.2017г  

– 

31. 12. 2022г 

Проводить совместно научно-

организационные мероприятия. 

Лысенко В.С. 

Шоканов А.К. 

Договора 

14 Участие  на международных конферен-

циях, семинарах,  

01.01.2017г 

 – 

31. 12. 2022г 

По проблемам энергетики, на-

нотехнологии 

Лысенко В.С. 

Шоканов А.К.  

Кураков Ю.А., 

Сулейменов Б.Т. 

Сертификат 

15 Заключение договоров о научно-

технологическом сотрудничестве и ра-

бота с НИИ,  вузами ближнего,  дальнего 

зарубежья и РК. 

01.01.2017г  

– 

31. 12. 2022г 

Сотрудничество и работа с 

НИИ,  вузами ближнего,  даль-

него зарубежья и РК. 

 

Лысенко В.С. 

Шоканов А.К.  

 

Договора 

 

 

 

16 Заключение договоров   о научных ис-

следований, осуществляемых из средств 

грантового финансирования с ТОО и фи-

зическими лицами.  

01.04.2017г  

– 

31.12. 2022г 

Услуги сторонних организаций 

по проектам. 

Лысенко В.С. 

Шоканов А.К.  

 

Договора 

17 Заключение договоров о научно- 01.01.2017г  Сотрудничество и работа с Лысенко В.С. Договора 
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технологическом сотрудничестве и ра-

бота с НИИ,  вузами ближнего,  дальнего 

зарубежья и РК. 

– 

31. 12. 2022г 

НИИ,  вузами ближнего,  даль-

него зарубежья и РК. 

 

Шоканов А.К.  

«ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕКОНСТРУКЦИЯ» ЗЕРТХАНАСЫ 

(НИЛ «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ»)                                                                      

1 2 3 4 5 6 

18 2017-2022 жылдар арасындағы жыл 

сайынғы жылдық ғылыми іс-шаралар 

жоспарын бекіту. 

2016 ж., 

желтоқсан 

Жоспар Аралбай Н.К. Жоспар 

19 Ғылыми жобалардың гранттық 

қаржыландыру конкурсына қатысу. 

01.01.2017 ж.  

31.12.2022 ж. 

(конкурстың 

жариялануына 

байланысты) 

Іргелі және қолданбалы ғылыми 

зерттеулер. 

Аралбай Н.К. Жобалар,  

Бағдарламалар. 

20 Қазақстан флорасының жоғары 

сатыдағы ӛсімдіктерінің тұқымдастық, 

туыстық және түрлік анықтағыш 

кілттерін қазақ тілінде дайындау. 

01.01.2017 ж.–  

31.12.2018 ж. 

«Қазақстан ӛсімдіктерінің 

анықтағыш кілттері» 

(анықтамалық құрал), іргелі 

ғылыми зерттеу. 

Аралбай Н.К.  

Шақырылатын  

мамандар.  

2-томдық 

«Қазақстан 

ӛсімдіктерінің 

анықтағышы» 

анықтамалық 

құралы. 

21 «Қазақстанның флорасы» ақпараттық 

базасын қазақ тілінде дайындау. 

01.01.2017 ж. 

– 

31.12. 2022 ж. 

Іргелі ғылыми зерттеу.  Аралбай Н.К.  

Қасенова Б.Т. 

Конканова С.Е.  

шақырылатын 

мамандар.  

«Қазақстанның 

флорасы» 

анықтамалық 

құралының  І – 

томы. 

22 Халықаралық және отандық ғылыми 

форумдарға: конференцияға, 

семинарларға, симпозиумдарға қатысу. 

01.01.2017 ж.  

31.12. 2022 ж.  

(қажеттілікке 

қарай) 

Жаратылыстану ғылымдарының 

және экологиялық заманауи 

проблемалары. 

Аралбай Н.К.  

Қасенова Б.Т. 

Конканова С.Е.  

және т.б. 

Ғылыми 

форумдардың 

материалдары. 

23 Ғылыми-зерттеулердің нәтижесін оқу 

үрдісіне ендіру. 

01.01.2017 ж.  

31.12.2022 ж. 

Қолданбалы ғылыми зерттеулер. Аралбай Н.К.  

Қасенова Б.Т. 

Конканова С.Е.  

Оқулық 

құралдар, оқу-

әдістемелік 

нұсқаулар. 

24 Қазақстан табиғи жүйелерінің азықтық, 

тағамдық ӛсімдіктерін зерттеу, ғылыми 

01.01.2020 ж. 

–  

Биологиялық және азық-түліктік 

қауіпсіздік мәселелері, 

Аралбай Н.К.  

 

Каталог: 

Қазақстанның 
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шолу. 31.12.2022 ж. қолданбалы ғылыми зерттеулер. тағамдық, азық-

түліктік 

ӛсімдіктері. 

25 Ғылыми – зерттеу нәтижелерін 

коммерциализациялау жұмыстары. 

01.01.2020 ж.  

31.12.2022 ж. 

Маркетингтік зерттеулер, 

коммерциялық жобаларды іске-

асыру. 

Аралбай Н.К.  

 

 

26 Магистранттар мен студенттердің 

ғылыми практикалық және зерттеу 

жүргізу әдістемесі бойынша білімдерін 

қалыптастыру. 

01.01.2017 ж. 

–  

31.12.2022 ж. 

Жоспар. Аралбай Н.К.  

 

 

27 Магистранттар мен студенттердің түрлі 

жаңашыл ғылыми ізденістерге қатысуын 

қамтамасыз ету. 

01.01.2017 ж. 

–  

31.12.2022 ж. 

Жоспар. Аралбай Н.К.  

 

 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ҰЛТ ҚАЛЫПТАСТЫРУ» ҒО 

1 2 3 5 6 

28 2017-2022 жылдың жылдық жұмыс 

жоспарын құрастыру және бекіту 

2016 

желтоқсан 

ҒОқызметкерлері Жұмыс 

жоспары 

29 Қазіргі заман педагогының тұлғалық 

болмысын ашу 

2017 ж. ҒОқызметкерлері  

29.1 1) Педагогтың субьектілік қасиеттерінің 

дамуына қажетті негізгі факторларды 

ашу 

2)Педагогтың жан-жақты мәдениеттілігін 

арттыруда ақпараттық-технологиялық 

сауаттылық аспектілерін талдау 

3) Жұмыс істеу барысында сапалы 

нәтижеге жетуде мұғалімнің 

функционалды сауаттылығын ашып 

кӛрсету 

4) Күрделі жағдайларда мұғалімнің 

шығармашылық тұрғысынан жағдаятты 

басқара алу қасиеттерін анықтау 

2017 ж. 

І-ІҮ тоқсан 

ҒОқызметкерлері  

30 Педагогтың әлеуметтік және кәсіби 

сипаттамалары мен құндылық бағдарына 

негізделген, тиімді қарым-қатынас орната 

2018 ж. ҒОқызметкерлері Оқу құралы 
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алудың жолдарын айқындау 

30.1 1) Педагогикалық әдеп этикасы мен 

эстетикасы жоғары дамыған маман болу 

керектігі жолдарын айқындау 

2) ұстаз адамның кәсіби мамандығына 

құштар, оны жан-тәнімен сүйетін, барлық 

ӛмірін соған арнайтын маман болып 

қалыптасуын жүзеге асыру жолдары 

3) педагогтың ақпараттық-технологиялық 

сауаттылығын жоғары дәрежеге кӛтеру 

жоладыр 

4) педагогтың ӛнерлілік, жан-жақтылық, 

ойлаптапқыштық қасиеттерін айқындау  

5) білімгерлермен педагогикалық тиімді 

қарым-қатынас орната алу жолдарын 

анықтау 

6) Сапалы нәтижеге жетудегі бейімділігі 

сынды қасиеттерін анықтап, ұсыну 

2018 ж. 

I-IV тоқсан 

ҒОқызметкерлері Ғылыми 

сараптамалар 

31 «Мәңгілік ел» идеясын қоғамдық 

орындар мен ортада жүзеге асырудың 

жолдары 

2019 ж. ҒОқызметкерлері  

31.1 1) Білім беру саласына енгізу (оқу 

бағдарламалары негізінде) жолдары 

2)қоғамдық орындарда жүзеге асыру 

жолдарын айқындау 

3)қоғамдық ортада жүзеге асыру 

жолдарын ұсыну 

2019 ж. 

I-IV тоқсан 

ҒОқызметкерлері  

32 Мектептік білім беру қолданысындағы 

оқу бағдарламаларына «Мәңгілік ел» 

құндылықтарын енгізу 

2020 ж. ҒО қызметкерлері Оқу-

әдістемелік 

құрал  

32.1 1) Патриоттық тәрбие- тәрбие негізі 

(бастауыш мектеп) 

2) Адамзат дүниесіндегі озық тәрбие 

және дін (негізгі мектеп) 

2020 ж. 

I-IV тоқсан 

ҒО қызметкерлері Ғылыми 

сараптамалар 
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3) Интеллектуалды жастар 

қалыптастыру. 

33 Кәсіптік білім беру қолданысындағы оқу 

бағдарламаларына «Мәңгілік ел» 

құндылықтарын енгізу 

 (жалпы білім беретін орта мектептер мен 

ЖОО бағдарламалары негізінде) 

2021 ж. ҒОқызметкерлері Оқу-құралы 

33.1  1)  Қазақ тілі мен үштұғырлы тіл саясаты 

2) Ұлт денсаулығы - біздің табысты 

болашағымыздың негізі 

3)Тәуелсіз Қазақстандағы мәдени 

үрдістер және «Мәдени мұра» 

мемлекеттік бағдарламасы. 

2021 ж. 

I-IV тоқсан 

ҒО қызметкерлері Ғылыми 

сараптамалар 

33.2 ЖОО-ның білім беру қолданысындағы 

оқу бағдарламаларына «Мәңгілік ел» 

құндылықтарын енгізу 

жалпы білім беретін орта мектептер мен 

ЖОО бағдарламалары негізінде) 

2021 ж. ҒОқызметкерлері Оқу құралы 

33.4 1. Мәдениет, дәстүр, даралық 

2. Қоғам  жетістігі – білім мен еңбек 

туындысы 

3. Ұлттық интеллегенция 

4. Барлық этностар құқықтарын сақтау 

(барлық ұлтқа ортақ мүдде 

қызығушылық). 

2021ж 

I-IV тоқсан 

ҒО қызметкерлері Ғылыми 

сараптамалар 

34 Педагогикалық мамандықтар жүйесінде 

білім беру үдерісін модернизациялау 

жағдайлары  

2022 ж. ҒО қызметкерлері Монография  

34.1  1) Елдің бәсекеге қабілетті және 

индустриялық-инновациялық дамуы 

жағдайындағы білім мен ғылым. 

2) Ұлттық тәрбие және ұлттық идеология 

3) Діни сауаттылық және діни тәрбие 

4)  Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ 

2022 ж. 

I-IV тоқсан 

ҒОқызметкерлері Ғылыми 

сараптамалар 



Ф ҚазҰПУ 605-04-15. ҒЗИ, ҒО және кафедралардың ҒЗЖ жоспары. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 605-04-15. План НИР кафедры, НИИ, НЦ. Издание первое. 
 

 

35 Ғылыми зерттеу жобаларына қатысты 

гранттарға, мектептерге, конкурстарға, 

бағдарламаларға қатысу 

2017-2022ж ҒОқызметкерлері Қатысқаны 

жӛнінде 

сертификаттар 

мен жіберілген 

жолдама хаттар 

36 Университеттегі ғылыми орталықтармен, 

оқытушылармен, орта және кәсіби білім 

орталықтарымен шығармашылық 

байланыс орнату 

2017-2022ж ҒОқызметкерлері Журналға 

ғылыми 

мақалалар 

қабылдау 

37 ҚР аумағында, алыс және жақын шет 

елдерге  ғылыми мақсаттағы iс-сапарлар  

2017-2022ж ҒОқызметкерлері Іссапар 

есептері 

38 «Ұлттық тәрбие» журналына 

материалдар жинау  

2017-2022ж ҒОқызметкерлері «Ұлттық 

тәрбие» 

журналының 

кезекті саны 

39 БАҚ мақала басылымдарын дайындау  2017-2022ж ҒОқызметкерлері Мақалалар 

жариялынымы 

40 Теледидар мен радио хабарларына 

материалдар дайындау  

Жыл бойы 

2017-2022ж 

ҒОқызметкерлері Сұхбаттар 

«ХАКІМ АБАЙ» ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ 

1 2 3  4 

41 Күнделікті баспасӛзде теледидарда, радио да Абай 

мұрасын насихаттау 

жыл бойы 

2017-2022ж 

Абай туралы Ұжым мүшелері 

42 «Абайтану» пәнін барлық факультеттерде оқыту қаңтар-

маусым 

2017-2022 ж 

Абайтану Ж.Шойынбет  

М.Бекбосынов 

Б.Шойынбет 

43 «Абай мектебі» пікір-сайыс клубының жұмысын жүргізу жыл бойы  

2017-2022 ж 

 Абай шығармашылығы туралы Б.Шойынбет 

44 Халықаралық конференцияларға қатысты баяндама жасау жыл бойы 

2017-2022 ж 

Қазақ әдебиеті мәселесі Ұжым мүшелері 

45 Оқу құралын жазып, шығару сәуір 

2017 жыл 

«Абай лұғаты» М.Мырзахметұлы 

46 Оқу құралын жазып, шығару қараша «Абайтану» Ж.Шойынбет 
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2017 жыл 

47  Ұжымдық монография шығару қараша 

2017 жыл 

«Абайтанудың ғылыми-

публицистикасының тарихы 

мен дамуы» 

Ұжымдық 

48 Ғылыми қызметкерлердің есебін тыңдау, жоспарын 

талқылау 

желтоқсан 

2017-2022 ж 

Қорытынды Ж.Шойынбет 

49 Абайтануға қатысты материалдар жинау (мұрағат, 

ғылыми кітапханалар) 

жыл бойы 

2017-2022 ж 

Абай мұрасы Ұжым 

50 Қазақ әдебиетіне қатысты материалдар жариялау 

(бұқаралық ақпарат құралдарында 

жыл бойы 

2017-2022 ж 

Абай мұрасы Ұжым 

51 Қазақ әдебиеті және Абайтану тарихына қатысты жаңа 

материалдар іздеу 

жыл бойы 

2017-2022 ж 

Абай шығармашылығымен 

байланысы 

Ұжым 

52 Ғылыми басылымдарға мақала жариялау  2017-2022 ж Абай және ұлттық тәрбие Ұжым 

53 Ж.Шойынбеттің Абайтанудан жоғары оқу орындарына 

арналған кӛмекші оқу құралын баспаға ұсыну 

наурыз 

2019 жыл 

Абайтануды оқыту әдістемелігі Ж.Шойынбет 

54 Ғылыми басылымдарға мақала жариялау жыл бойы 

2020 жыл 

Абай және қазақ әдебиеті Ұжым 

55 М.Бекбосыновтың Абай поэзиясы 

туралы зерттеуін баспаға талқылау 

желтоқсан  

2022 жыл 

Абай поэзиясы М.Бекбосынов 

ЦЕНТР  «ЭТНОКУЛЬТУРЫ» 

1 2 3 4 5 

56 Участие в заседаниях Национального 

комитета по охране нематериального 

культурного наследия при Националь-

ной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и 

ИСЕСКО 

Январь - 

Декабрь 2017 

- 2020 года 

Оспанов Б.Е., Шайгозова Ж.Н. Справка 

57 Участие во внутривузовском конкурсе 

научных проектов по нематериальному 

культурному наследию и физической 

культуре 

 Адамбеков К.И., Оспанов Б.Е., Шайгозова Ж.Н., Сул-

танова М.Э. 

Конкурсная  

документация 

58 Участие в работе по коммерциализации 

научно-проекта «Нематериальное куль-

турное наследие Казахстана» (вклю-

чающая два направления: художествен-

Январь – де-

кабрь 2017 

года 

Оспанов Б.Е., Шайгозова Ж.Н. Справка 
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ное и физкультурное) 

59 Публикация материалов исследования 

по темам НИР Центра в высоко рейтин-

говых научных журналах 

Январь - 

Декабрь 2017 

- 2022 года 

Адамбеков К.И., Оспанов Б.Е., Шайгозова Ж.Н., Сул-

танова М.Э, Ахметов Э.К., Ильясова А.Н. 

Ксерокс статей 

60 Участие и публикация материалов ис-

следования по темам НИР Центра в 

Международных научно-практических 

конференциях и семинарах  

Январь - 

Декабрь 2017 

- 2027 года 

Адамбеков К.И., Оспанов Б.Е., Шайгозова Ж.Н., Сул-

танова М.Э., Ахметов Э.К., Ильясова А.Н. 

Ксерокс статей 

61 Участие в конкурсах творческих работ 

республиканского и международного 

масштаба  

Январь - 

Декабрь 2017 

- 2022 года 

Ахметов Г. Каталог  

62 Участие в работе Ассамблеи народа Ка-

захстана и культурного центра аварцев  

Январь - 

Декабрь 2017 

- 2022 года 

Мусалаев Н.Н.  Отчет  

63 Разработка и продвижение номинаци-

онной заявки по нематериальному куль-

турному наследию Казахстана «Казах-

ский орнамент» для национального пе-

речня ЮНЕСКО 

Январь – де-

кабрь 2017 

года 

Оспанов Б.Е., Шайгозова Ж.Н., Султанова М.Э. Номинационная  

заявка и вся 

предлагающаяся 

документация 

64 Разработка и продвижение номинаци-

онной заявки по нематериальному куль-

турному наследию Казахстана «Тюрк-

ский орнамент кочевых народов Цен-

тральной Азии» для Международного 

перечня ЮНЕСКО 

Январь – де-

кабрь 2017 

года 

Оспанов Б.Е., Шайгозова Ж.Н., Султанова М.Э. Номинационная  

заявка и вся 

предлагающаяся 

документация 

65 Научное обоснование и проведение экс-

периментальных работ по традицион-

ной казахской керамике (отрарский 

стиль) 

Январь – де-

кабрь 2017-

2019 года 

Мусалаев Н.Н., Ахметов Г. Отчет и кера-

мические изде-

лия 

66 Организация и проведение НИР в усло-

виях среднегорья в подготовке спорт-

сменов высокого класса СТБ «Талгар» 

ФФК 

Январь – де-

кабрь 2018-

2022 года 

Адамбеков К.И. Отчет 

67 Организация и проведение образова- Январь – де- Адамбеков К.И., Адамбеков Е.К. Отчет 
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тельных курсов по подготовке тренеров 

по футболу по программам УЕФА, 

ФИФА 

кабрь 2017-

2022 года 

68 Организация и проведение Междуна-

родной научно-практической конферен-

ции «Допинг - контроль»  

Март 2019 

года 

Балгимбеков Ш.А. Отчет, материа-

лы конферен-

ции 

69 Разработка и продвижение номинаци-

онной заявки по нематериальному куль-

турному наследию Казахстана «Тради-

ционная система передачи знания – 

ұста-шакірт у тюркских народов» для 

Национального и Международного пе-

речня ЮНЕСКО 

Январь – де-

кабрь 2017 -

2018 года 

Оспанов Б.Е., Шайгозова Ж.Н., Султанова М.Э. Номинационная  

заявка и вся 

предлагающаяся 

документация 

70 Организация Международного турнира 

по казахша курес для студенческой мо-

лодежи 

Январь – де-

кабрь 2018-

2022 года 

Адамбеков К.И., Ахметова Э.К. Отчет 

71 Разработка и публикация учебного по-

собия «Традиционная система передачи 

знания – ұста-шакірт у тюркских 

народов» 

Январь – де-

кабрь 2017 - 

2018 года 

Оспанов Б.Е., Шайгозова Ж.Н., Султанова М.Э. Учебное посо-

бие  

72 Участия в организации проведения Ме-

ждународной студенческого Универ-

сиады 2017 года по зимним видам спор-

та 

февраль 2017 

года 

Адамбеков К.И., Ильясова А.Н. Отчет 

73 Участия в организации проведения Ме-

ждународной студенческого Универ-

сиады 2017 года по хоккею 

Февраль-март 

2017 года 

Адамбеков К.И., Ильясова А.Н., Балгимбеков Ш.А. Отчет 

74 Разработка и продвижение номинаци-

онной заявки по нематериальному куль-

турному наследию Казахстана «Тради-

ционные обряды казахских коневодов» 

для национального перечня ЮНЕСКО 

Январь – де-

кабрь 2018 

года 

Оспанов Б.Е., Шайгозова Ж.Н., Султанова М.Э. Номинационная  

заявка и вся 

предлагающаяся 

документация 

75 Разработка и продвижение номинаци-

онной заявки по нематериальному куль-

турному наследию Казахстана «Тради-

Январь – де-

кабрь 2018 

года 

Оспанов Б.Е., Шайгозова Ж.Н., Султанова М.Э. Номинационная  

заявка и вся 

предлагающаяся 
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ционные обряды казахских коневодов» 

для Международного перечня ЮНЕ-

СКО 

документация 

76 Принять участия в образовательным се-

минаре по женскому футболу для тре-

неров по вратарям  Германия 

26 по 29 июня 

2017 г.   

Ахметова Э.К. Отчет и про-

грамма 

77 Принять участия в образовательном 

программе для тренеров по физической 

подготовке Швеция 

26.02.-

01.03.2018 г. 

Ахметова Э.К. Отчет и про-

грамма 

78 Участие и проведение творческой вы-

ставки керамики Г.Ахметова 

Январь – де-

кабрь 2018г 

Ахметов Г. Каталог  

79 Разработка и продвижение номинаци-

онной заявки по нематериальному куль-

турному наследию Казахстана «Са-

кральные места казахов-кочевников» 

для национального перечня ЮНЕСКО 

Январь – де-

кабрь 2019 

года 

Оспанов Б.Е., Шайгозова Ж.Н., Султанова М.Э. Номинационная  

заявка и вся 

предлагающаяся 

документация 

80 Разработка и продвижение номинаци-

онной заявки по нематериальному куль-

турному наследию Казахстана «Са-

кральные места кочевников Централь-

ной Азии» для Международного переч-

ня ЮНЕСКО 

Январь – де-

кабрь 2019 

года 

Оспанов Б.Е., Шайгозова Ж.Н., Султанова М.Э. Номинационная  

заявка и вся 

предлагающаяся 

документация 

81 Принять участия в образовательной 

программе для тренеров по физической 

подготовке (Швеция) 

26.02-

01.03.2018 г. 

Адамбеков К.И., Ильясова А.Н., Адамбеков Е.К., Ах-

метова Э.К. 

Отчет и про-

грамма 

82 Образование тренеров-преподавателей 

по программе - Молодежный футбол 

(Сербия) 

19-22 марта 

2018 г. 

Адамбеков К.И., Ильясова А.Н., Балгимбеков Ш.А.,  

Адамбеков Е.К., Ахметова Э.К. 

Отчет и про-

грамма 

83 Разработка и продвижение номинаци-

онной заявки по нематериальному куль-

турному наследию Казахстана «Тради-

ционная казахская семья» для нацио-

нального перечня ЮНЕСКО 

Январь – де-

кабрь 2020 

года 

Оспанов Б.Е., Шайгозова Ж.Н., Султанова М.Э. Номинационная  

заявка и вся 

предлагающаяся 

документация 

84 Разработка и продвижение номинаци-

онной заявки по нематериальному куль-

Январь – де-

кабрь 2020 

Оспанов Б.Е., Шайгозова Ж.Н., Султанова М.Э. Номинационная  

заявка и вся 
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турному наследию Казахстана «Тради-

ционная тюркская семья» для Между-

народного перечня ЮНЕСКО 

года предлагающаяся 

документация 

85 Разработка и публикация учебного 

«Традиционная тюркская семья» 

Январь – де-

кабрь 2020 г 

Оспанов Б.Е., Шайгозова Ж.Н., Султанова М.Э.  Учебное посо-

бие 

86 Разработка и продвижение номинаци-

онной заявки по нематериальному куль-

турному наследию Казахстана «Тради-

ции аварцев Казахстана» для Междуна-

родного перечня ЮНЕСКО 

Январь – де-

кабрь 2020 

года 

Мусалаев Н.Н., Ахметов Г. Номинационная  

заявка и вся 

предлагающаяся 

документация 

87 Организация и проведения курсов для 

тренеров категории «А-Элит» УЕФА 

Январь-

декабрь 2020-

2022 года 

Адамбеков К.И., Ильясова А.Н., Балгимбеков Ш.А., 

Адамбеков Е.К., Ахметова Э.К. 

Программа, 

учебное посо-

бие 

88 Организация и проведения курсов для 

тренеров для вратарей 

Январь-

декабрь 2020-

2022 года 

Адамбеков К.И., Ильясова А.Н., Балгимбеков Ш.А., 

Адамбеков Е.К., Ахметова Э.К. 

Программа, 

учебное посо-

бие 

89 Организация и проведения курсов для 

тренеров женского футбола категории 

«А» УЕФА 

Январь-

декабрь 2020-

2022 года 

Адамбеков К.И., Ильясова А.Н., Балгимбеков Ш.А., 

Адамбеков Е.К., Ахметова Э.К. 

Программа, 

учебное посо-

бие 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ/ ФИЛОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫ 

1 2 3 4 5 

90 ҒЗО қызметкерлерінің жеке жұмыс 

жоспарларын қарау және бекіту 

2017-2022 ж.ж ҒЗО директоры және қызметкерлері  Хаттама 

91 ҒЗО-дың ғылыми-зерттеу жұмыстары 

мен ҒЗО мәжілісінің жоспарын қарау 

және бекіту  

 

2017-2022ж.ж 

ҒЗО директоры және қызметкерлері Хаттама 

92 

 

Республикалық іргелі ғылыми- зерттеу 

жобасын  дайындау  

Жариялануына 

байланысты 

ҒЗО директоры және қызметкерлері Ғылыми жоба 

 

93 

Абай атындағы ҚазҰПУ ректорының  

жариялаған ғылыми жобалар байқауына 

жоба дайындау 

Жариялануына 

байланысты 

ф.ғ.д., Даутова С.Б. және жобаға  қатысушылар Ғылыми 

тақырыптың 

негіздемесі 

94 Филологияны дамытудағы заманауи 

ғылыми тұжырымдар мен инновациялық 

технологиялар; 

2017-2021 ж.ж ф.ғ.д., Даутова С.Б. және жобаға  қатысушылар  
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  95 Әдеби шығармадағы отбасы 

құндылықтарының кӛркем бейнеленуі 

2017-2018 ж.ж. ҒЗО директоры және магистрант Ғылыми зерттеу 

жұмысы 

96 Кӛркем шығармадағы әскери 

терминдердің қолданылуы және 

семантикалық ерекшелігі 

2017-2018 ж.ж. ҒЗО қызметкері және магистрант Ғылыми зерттеу 

жұмысы 

97 Филология және кӛптілде ибілім беру 

институтында ӛтілетін ғылыми-

практикалық конференцияларға 

баяндамалармен қатысу. 

 

2017-2022 ж.ж 

ҒЗО қызметкерлері 

 

Ғылыми 

мақалалар 

   

98 

Кешенді зерттеу тақырыбы: «Қазақ тілі 

мен әдебиеті әлемдік ғылыми-мәдени 

кеңістікте»  

2017-2022ж.ж ҒЗО директоры және қызметкерлері Ғылыми жария-

ланымдар, 

хаттама 

  99 Әдебиет зерттеушісі, Қазақ ҒА 

-ның академигі Р.Нұрғалиевтың   

туғанына 80 жыл  

2020  ж. ҒЗО қызметкерлері Ғылыми мақала 

жариялау, 

конференцияға 

қатысу 

 

100 

Абай Құнанбаевтың 

туғанына 175 жыл толуына байланысты 

іс-шараларға қатысу 

2020 ж. ҒЗО қызметкерлері 

филология институты, тәрбие басқармасы 

Ғылыми  мақала 

жариялау, 

хаттама 

101 Ш.Уәлихановтың  

туғанына 185 ж. 

 «Шоқан тағылымы» атты халықаралық 

конференцияға қатысу 

2020 ж. ҒЗО қызметкерлері 

 

Ғылыми мақала 

жариялау 

102 Ғылыми-шығармашылық мақсатында 

Филология институты  және кәсіби 

бағыттағы ҒЗИ, ҒЗО, ЖОО-лармен 

байланыс 

2017-2022 ж.ж. ҒЗИ директоры          С.Б. Даутова және ҒЗО 

қызметкерлері. 

Конференциялар, 

ғылыми семинар 

т.б. 

материалдары 

103 Шетелдік ғалымдармен филология, 

педагогика бағытында ғылыми-

шығармашылық байланыс 

2018-2022 ж.ж. ҒЗИ директоры          С.Б. Даутова және ҒЗО 

қызметкерлері  

Ғаламтор 

арқылы ғылыми 

пікір алысу, 

конференциялар, 

ғылыми семинар, 

ғылыми 

форумдар т.б. 

материалдары 
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104 ҒЗО қызметкерлерінің біліктіліктерін 

жетілдіру 

Жыл бойы ф.ғ.д.,  Даутова С.Б. және ҒЗО қызметкерлері Сертификаттар 

105 Бұқаралық ақпарат құралдарымен 

байланыс 

Жыл бойы ҒЗО қызметкері 

 

Хаттама, 

материалдар 

106 Студенттерді Абай атындағы ҚазҰПУ-

дың студенттік ғылыми 

конференциясына баяндамамен 

қатыстыру  

 

  2017-2022 

ж.ж 

 

ҒЗО қызметкері, Қазақ тілі мен  әдебиеті  бӛлімі 

студенттері 

Ғылыми 

баяндама 

107 Филологиялық зерттеулер ғылыми 

орталығының жалпы жылдық есебі 

 

2017-2022 ж.ж 

ҒЗО директоры және қызметкерлері Хаттама 

108  ҒЗЖ ғылыми – зерттеу тақырыптарына 

қатысты жоғары рейтингтік ғылыми 

журналдарға мақала жариялау. 

2017-2022 

жылдар. 

ҒЗОдиректоры және қызметкерлері Мақалалардың 

кӛшірмесі 

109 ҒЗО қызметкерлерін халықаралық 

ғылыми-теориялық конференцияларға 

қатысу  

2017 - 

2022жылдар. 

ҒЗО директоры және қызметкерлері Мақалалардың 

кӛшірмесі 

110 Ұлттар достығы ассамблеясының 

шараларына қатысу. 

2018 - 

2022жылдар. 

ҒЗО директоры және қызметкерлері.  Сертификат  

111 Дәстүрлі эстетикалық-этикалық 

концептілерінің қазақ және әлем 

әдебиеті аясындағы кӛркем кӛрінісі; 

2020 – 

2022жылдар . 

ҒЗО директоры және қызметкерлері Ғылыми 

тақырыптың 

негіздемесі    

112 pedobrazovanie.kz  кәсіби инновациялық-

педагогикалық жобасы 

2019 – 

2022жылдар. 

Ф.ғ.д., Даутова С.Б. және жобаға  қатысушылар Есептер. 

Монография. 

113  «Дәстүрлі қазақ эстетикалық-этикалық 

концептілерінің түркі әдебиеті аясында 

кӛркем кӛрініс табуы» 

2020 – 

2022жылдар. 

Ф.ғ.д., Даутова С.Б. және жобаға  қатысушылар Ғылыми мақала 

жариялау, 

конференцияға 

қатысу.Есептер. 

Монография. 

114 «Кӛркем әдебиеттегі мәдениет 

құбылыстары – халықтық ӛмір 

философиясының бейнесі» 

2018 – 

2020жылдар 

аралығы. 

Ф.ғ.д., Даутова С.Б. және жобаға  қатысушылар Ғылыми мақала 

жариялау, 

конференцияға 

қатысу. Есептер. 

Монография. 

115 Ш.Уәлихановтың туғанына  

 «Шоқан тағылымы» атты халықаралық 

2019 – 2022ж. 

аралығы 

ҒЗО қызметкерлері 

 

Ғылыми мақала 

жариялау 
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конференцияға қатысу 

116 Жоғары мектеп педагогикалық білім 

жүйесіндегі ақпараттық білім қорларын 

қалыптастыруды зерделеу; 

2018-2022 

жылдар  

ҒЗО директоры 

 С.Б. Даутова және ҒЗО қызметкерлері. 

Ғылыми мақала 

жариялау, 

конференцияға 

қатысу 

117 Жоғары педагогикалық мектептегі оқу 

үдерісін технологияландыру  

ұстанымдарын қарастыру; 

2018-2020 

жылдар 

ҒЗО қызметкерлері. Ғылыми мақала 

жариялау, 

конференцияға 

қатысу 

118 Педагогикалық білімге ұтқыр 

технологияларды ендірудің келешегі мен 

әдістерін анықтау 

2018-2021 

жылдар 

ҒЗО қызметкерлері. Ғылыми мақала 

жариялау, 

конференцияға 

қатысу 

119 Педагогикалық білім берудің педагогтар 

мен студенттер үшін ашық та қол 

жетімді қазіргі түрлерінің ұстанымдары 

мен параметрлік үлгілерін дайындау 

2020-2022 

жылдар 

ҒЗО қызметкерлері. Ғылыми мақала 

жариялау, 

конференцияға 

қатысу 

120 Эстетикалық-этикалық концептілердің 

кӛркем семантикасын, кӛркем мәнісін 

қазақ халқының   дүниетанымдық негізі 

ретінде анықтау; 

2019 ж.  

 

ҒЗО директоры        

 С.Б. Даутова және ҒЗО қызметкерлері. 

Конференциялар, 

ғылыми семинар 

т.б. 

материалдары 

121 Эстетикалық-этикалық концептілердің 

әдеби шығармадағы кӛркемдеу 

қызметтерін айқындау және жалпы 

адамзаттық құндылық мәселесін 

қарастыру. 

2019 ж.  

 

ҒЗО директоры          

 С.Б. Даутова және ҒЗО қызметкерлері. 

Конференциялар, 

ғылыми семинар 

т.б. 

материалдары 

122 Қазақ халқы әдебиетіндегі мәдениет 

құбылыстарының кӛркем берілу 

формасының ӛзіндік ерекшелігін 

зерделеу;  ландшафтық және тарихи-

мәдени ортаның қазақ әдебиетіндегі 

мәдениет құбылыстарының типі мен 

семантикасына  әсерін айқындау.   

 

2020 ж.  

 

 

 

ҒЗО директоры          

 С.Б. Даутова және ҒЗО қызметкерлері. 

Ғылыми мақала 

жариялау 

123 Кӛркем шығармалардың таңдамалы 2020ж.  ҒЗИ директоры       Конференциялар, 
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мәтіндерінің концептуалды мазмұнын 

айқындау мақсатында филологиялық 

талдау жүргізу.  

 С.Б. Даутова және ҒЗО қызметкерлері. ғылыми семинар 

т.б. 

материалдары 

124 Кӛркем әдебиет материалдарындағы 

қазақ мәдениетінің орталық 

құбылыстарының типтенуін анықтау. 

2018-2022 

жылдар 

ҒЗО директоры      және ҒЗИ қызметкерлері Ғылыми зерттеу 

материалдары 

125 Әдебиеттегі қазақ халқы мәдениеті 

құбылыстарының кӛркем берілу 

формасының ӛзіндік ерекшелігін 

зерделеу 

2018-2022 

жылдар 

С.Б. Даутова және ҒЗО қызметкерлері Ғылыми зерттеу 

материалдары 

126 «Түркі халықтарының әдеби тілінің 

қалыптасуы» атты ғылыми зерттеу 

жүргізу. 

2019-2022 

жылдар 

ҒЗО қызметкерлері Оспанова Б.Р. Ғылыми зерттеу 

материалдары 

127 ҒЗО қызметкерлерінің біліктілігін 

жетілдіру. 

2019-2022 

жылдар 

ҒЗИ қызметкерлері  Сертификаттар. 

128 Әдебиеттегі қазақ халқы мәдениеті 

құбылыстарының кӛркем берілу 

формасының ӛзіндік ерекшелігін 

зерделеу 

2019-2022 

жылдар 

С.Б. Даутова және ҒЗО қызметкерлері Ғылыми зерттеу 

материалдары 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ» 

1 2 3 4 5 6 

129 Теоретический анализ состояния 

проблемы негативных аспектов лич-

ности и пути оказания психологиче-

ской помощи. 

В течение 2017 

года 

Заседание научно-

методического совета 

центра «Психологии 

личности» по вопро-

сам различных форм 

коммерциализации 

научной продукции 

 

 

Круглые столы:  

- Состояние проблем 

психологии личности 

(теоретический ана-

лиз)  

 

Намазбаева Ж.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о 

НИЦ, 

Должностные ин-

струкции, Планы 

работы  

План по коммер-

циализации ре-

зультатов НИР  

Программа 

Паспорт НИЦ 

Стартап идеи по 

коммерциализации 

результатов ис-

следований 



Ф ҚазҰПУ 605-04-15. ҒЗИ, ҒО және кафедралардың ҒЗЖ жоспары. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 605-04-15. План НИР кафедры, НИИ, НЦ. Издание первое. 
 

- январь-февраль 

2017 г. 
 

-  Подбор и модифи-

кация методов изуче-

ния личности 

 - март 2017 г. 

 

- Исследование при-

чин, видов депрессии, 

характеристика 

свойств личности, 

профилактика и ока-

зание помощи при 

депрессии. 

– апрель 2017 г. 

Намазбаева Ж.И. 

 

 

 

 

     Исабекова Т.Ш.  

Косшыгулова А.С.  

 

 

 

       Намазбаева Ж.И. 

       Исабекова Т.Ш.       

Инновационный 

стартап проект  

 

 

Программы Круг-

лых столов.  

 

 

 

Методы и методи-

ки 

 

 

 

Учебное пособие 

«Что такое де-

прессия и как себе 

помочь» 2 п.л. 

129.1   Научные статьи (20-

25 статей) на весь 

2017 год 

Сотрудники Центра Статьи в казах-

станских и зару-

бежных журналах  

129.2 

 

 

 

 

 

 

129.3 

  Исследование осо-

бенностей коммуни-

кативных навыков 

субъектов образова-

тельного процесса.  

 

Изучение состояния 

проблемы о негатив-

ных аспектах роли 

стрессов в развитии 

личности. 

 

Изучение особенно-

стей психологическо-

Исабекова Т.Ш. 

 

 

 

Косшыгулова А.С. 

 

 

 

Намазбаева Ж.И. 

Исабекова Т.Ш.  

 Написание бро-

шюры «Умеете ли 

вы успешно об-

щаться?» 2 п.л. 

 

Написание бро-

шюры «Как бо-

роться со стрес-

сом?» 2 п.л. 

 

Написание бро-

шюры «Что такое 

психологическое 

здоровье»  
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го здоровья субъек-

тов образования 

2 п.л. 

129.4   

 

Участие в 

конференциях  

Сотрудники Центра Материалы 

конференции 

129.5  Подготовка к печати 

журнала Вестник Се-

рия «Психология» - 4 

номера  

Косшыгулова А.С. Журналы 

«Вестник» серии 

Психология 

129.6  

 

Отчет о работе 

научного центра за 

2017 г. 

Намазбаева Ж.И. и 

сотрудники центра 

Отчет   

130 Психологические особенности субъ-

ект-субъектного подхода в комплекс-

ном развитии личности субъектов об-

разования 

В течение 2018 

г. 

Круглый стол 

«Особенности 

личности 

современных 

субъектов 

образовательного 

процесса»  

- январь 2018 г. 

Сотрудники НЦ Программа 

130.1   Обсуждение  

особенностей 

негативных 

тенденций развития 

личности на 

методологическом 

семинаре Центра - 

февраль 2018 г. 

Намазбаева Ж.И.  Протокол  

 

130.2  Проведение курсов 

по повышению 

психологической 

компетентности 

субъектов образо-

вательного процесса 

– март 2018 г. 

Сотрудники НЦ Разработка основ 

теоретико-

практического со-

держания повы-

шения психологи-

ческой компетент-

ности  
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130.3  Исследование 

особенностей 

развития 

интеллектуально-

творческого 

потенциала личности  

– апрель 2018 

Сотрудники НЦ  Интегративная 

модель развития 

творческой интел-

лектуальной лич-

ности, 

статья  

130.4  Изучение 

особенностей 

психологической 

культуры 

наставников 

университета  

– май 2018 г. 

Сотрудники НЦ Методы, методи-

ки, мастер-класс 

130.5  Психологические 

травмы субъектов 

образовательного 

процесса и пути их 

психокоррекции  

– июнь-июль 2018 г. 

Сотрудники НЦ Брошюра «Психо-

логические трав-

мы (профилактика, 

предупреждение и 

оказание помощи 

при психотрав-

мах)» 2 п.л.  

130.6   Проведение курсов 

по психологическим 

проблемам семьи – 

сентябрь-октябрь 

2018г. 

Сотрудники НЦ Программа, семи-

нары, тренинги, 

мастер-классы 

130.7  Написание научных 

статей за весь 2018 г. 

в количестве 20-25 

шт. 

Сотрудники НЦ В республ., зару-

бежной печати, 1 

статья в журнале с 

импакт-фактором 

130.8  Подготовка к печати 

журнала Вестник Се-

рия «Психология» - 4 

номера  

Косшыгулова А.С. Журналы 

«Вестник» серии 

Психология 
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130.9   Отчет о работе 

Научного центра за 

2018 г. 

Намазбаева Ж.И. и 

сотрудники центра 

Отчет   

131 Разработка теоретико-

методологических аспектов иннова-

ционных психотехнологий для лич-

ностного роста субъектов образова-

ния 

В течение 2019 

года 

Разработка содержа-

ния развития психо-

логического здоровья 

субъектов образова-

ния  

- январь 2019 г. 

Сотрудники НЦ  Теоретико-

практические ос-

новы комплексно-

го развития лич-

ности в контексте 

психологического 

здоровья  

131.1   Разработка социаль-

но-психологических 

тренингов развития 

психологического 

здоровья и создания 

здоровьесберегающей 

среды  

– февраль-март  

2019 г. 

Сотрудники НЦ Программы  соци-

ально-

психологических 

тренингов (моди-

фикация, адапта-

ция и перевод на 

казахский язык) 

131.2  Круглый стол «Тео-

ретико-

методологические 

аспекты развития 

психологического 

здоровья через инно-

вационные психотех-

нологии»  

- апрель-май 2019 г. 

Сотрудники НЦ Статья  

Методические ре-

комендации по со-

ставлению и ана-

лизу тренингов с 

применением ин-

новационных пси-

хотехнологии.  

131.3  Теория и практика 

личностного роста 

через освоение со-

держания инноваци-

онных психотехноло-

гий  

- июнь-июль 2019г. 

Сотрудники НЦ Установление эта-

пов и уровней ис-

пользования раз-

личных видов ин-

новационных пси-

хотехнологий 
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131.4  Участие в конферен-

циях  

Сотрудники НЦ По программе  

131.5  Круглый стол «Изу-

чение межличност-

ных отношений у со-

временных студен-

тов»  

- сентябрь-октябрь 

2019 г. 

Сотрудники НЦ Программа  

131.6  Исследование психо-

логического сопро-

вождения образова-

тельных учреждений 

в контексте его роли 

в развитии личности 

- ноябрь-декабрь 

2019 г. 

Сотрудники НЦ Материалы, ста-

тья, методические 

рекомендации  

131.7   Подготовка к печати 

журнала Вестник Се-

рия «Психология» - 4 

номера  

Косшыгулова А.С. Журналы 

«Вестник» серии 

Психология 

131.8   Отчет о работе 

Научного центра за 

2019 г. 

Намазбаева Ж.И. и 

сотрудники центра 

 

Отчет   

132 Комплексное изучение состояния 

психологизации учебно-

воспитательного процесса в КазНПУ 

им.Абая  

В течение 2020 

года 

 Изучение психологи-

зации учебно-

воспитательного 

процесса в образова-

нии  

Январь-февраль 

2020г.   

 

Сотрудники НЦ Материалы, статья 

 

132.1  Разработка содержа-

ния психологическо-

го сопровождения 

Сотрудники НЦ Материалы для 

обучающих про-

грамм    
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деятельности субъек-

тов образования 

- март-апрель 2020г.  

132.2   Разработка и внедре-

ние инновационных 

технологий по ре-

зультатам исследова-

ний Научного цен-

тра. 

- май-июнь-июль 

2020 г. 

Сотрудники НЦ, практиче-

ские работники  

Обучающие про-

граммы, материа-

лы для моногра-

фии   

132.3  Проведение универ-

ситетского Круглого 

стола «Взаимосвязь 

психологической 

науки и образова-

ния»  

- сентябрь-октябрь 

2020 г. 

Сотрудники НЦ, универси-

тета и др. учреждений 

Программа, мате-

риалы 

132.4  Научно-практические 

основы психологиче-

ского обеспечения 

современного обра-

зования  

- ноябрь-декабрь 

2020 г. 

Сотрудники НЦ Учебно-

методическое по-

собие 

132.5   Написание научных 

статей за 2020 год в 

количестве 20-25 шт. 

Сотрудники НЦ, Статьи  

132.6  Подготовка к печати 

журнала Вестник Се-

рия «Психология» - 4 

номера  

Косшыгулова А.С. Журналы 

«Вестник» серии 

Психология 

132.7  Отчет о работе 

Научного центра за 

Намазбаева Ж.И. и 

сотрудники центра 

Отчет   
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2020 г.  

133 Разработка моделей развития лично-

сти 

В течение 2021 

года 

Психологическая 

наука и практика как 

основа успешной мо-

дернизации нацио-

нальной системы об-

разования РК.  

- январь-февраль 

2021 г. 

Сотрудники НЦ Обзорная статья  

по 

концептуальным 

аспектам моделей  

133.1   Разработка концепту-

альной психологиче-

ской модели развития 

национальной систе-

мы образования  

-март-апрель 2021 г. 

Сотрудники НЦ с участием 

представителей МОН РК 

Психологические 

модели успешной 

модернизации 

национальной 

системы 

образования  

133.2  Разработка содержа-

ния психологическо-

го обеспечения обра-

зовательного процес-

са  

- май-июнь 2021 г. 

Сотрудники НЦ Материалы 

монографии 

«Основное содер-

жание психологи-

ческого обеспече-

ния образователь-

ного процесса» 

133.3  Новые направления 

подготовки психоло-

гических кадров 

-июль 2021 г. 

Сотрудники НЦ, кафедр и 

институтов КазНПУ 

им.Абая   

Методические 

рекомендации  

133.4  Круглый стол «Пре-

емственность и взаи-

мосвязь психологиче-

ской науки и практи-

ки в развитии лично-

сти будущих учите-

лей»  

- сентябрь 2021 г. 

Сотрудники НЦ, кафедр и 

институтов КазНПУ 

им.Абая   

Материалы для 

монографии 
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133.5   Подготовка материа-

лов к печати моно-

графии  

Сотрудники НЦ Монография 

«Психологические 

основы развития 

личности 

субъектов 

образования»  

133.6  Написание научных 

статей за 2021 год в 

количестве 20-25 шт. 

Сотрудники НЦ Статьи  

133.7  Подготовка к печати 

журнала Вестник Се-

рия «Психология» - 4 

номера  

Косшыгулова А.С. Журналы 

«Вестник» серии 

Психология 

133.8  Отчет о работе 

Научного центра за 

2021 г. 

Намазбаева Ж.И. и 

сотрудники центра 

 

Отчет   

ОҚУ-ҒЫЛЫМИ ФИЗИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТХАНА/УЧЕБНО-НАУЧНАЯ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

1 2 3 4 5 6 

134 Утверждение планов НИР на 2017 – 

2022 гг.  

01.12.2016г.  План Купчишин А.И. 

 
План 

135 Участие в конкурсе на грантовое фи-

нансирование научно-технических 

программ и проектов МОН РК2017 – 

2022 гг. 

01.01.2017г.  

31. 12. 2022г 

Прикладные и фунда-

ментальные исследо-

вания 

Купчишин А.И., 

Ходарина Н.Н.,  

Таипова Б.Г.,  

Ниязов М.Н. 

Проект 

136 Участие в конкурсе по программе 

грантов для групп старших научных 

сотрудников(ГСНС) и групп младших 

научных сотрудников (ГМНС) на 

коммерциализацию научно-

исследовательских разработок. 

01.01.2017г 

 – 

31. 12. 2022г 

Коммерциализация 

научно-

исследовательских 

разработок. 

Купчишин А.И., 

Ходарина Н.Н.,  

Таипова Б.Г.,  

Ниязов М.Н. 
Программа 

137 Участие  в  конкурсе  грантов ректора 

КазНПУ им. Абая по фундаменталь-

ным и прикладным исследованиям. 

01.01.2017г  

– 

31. 12. 2022г 

Прикладные и фунда-

ментальные исследо-

вания 

Купчишин А.И., 

Ходарина Н.Н.,  

Таипова Б.Г., Ниязов М.Н. 

Проект 

138 Проведение исследований по теме: 01.01.2017г «Разработка радиаци- Купчишин А.И., Заключительный 



Ф ҚазҰПУ 605-04-15. ҒЗИ, ҒО және кафедралардың ҒЗЖ жоспары. Бірінші басылым. 
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«Разработка радиационно-

стимулированных биотехнологий очи-

стки сточных вод для обеспечения 

равновесного экологического состоя-

ния окружающей среды (на примере 

города Алматы) с использованием ак-

тивации микроорганизмов ила и дон-

ных отложений  пучками заряженных 

частиц и электромагнитного излуче-

ния с исследованием биологических, 

химических и физических свойств ве-

щества. Получение опытных образцов 

очищенных материалов (вода, флора, 

фауна, донные отложения и др.). Вне-

дрение технологии на предприятиях». 

Руководитель темы Есырев О.В. 

 

 – 

31. 12. 2017г 

онно-

стимулированных 

биотехнологий очист-

ки сточных вод для 

обеспечения равно-

весного экологическо-

го состояния окру-

жающей среды (на 

примере города Алма-

ты) с использованием 

активации микроорга-

низмов ила и донных 

отложений  пучками 

заряженных частиц и 

электромагнитного 

излучения с исследо-

ванием биологиче-

ских, химических и 

физических свойств 

вещества. Получение 

опытных образцов 

очищенных материа-

лов (вода, флора, фау-

на, донные отложения 

и др.). Внедрение тех-

нологии на предпри-

ятиях». 

Ходарина Н.Н.,  

Таипова Б.Г. 

Ниязов М.Н. 

 

отчет  

 

139 Проведение исследований по те-

ме:«Разработка и создание новых ра-

диационно-химических технологий и 

получение  многокомпонентных ком-

позитных  материалов на основе по-

лимеров, металлов, полупроводников 

и их соединений (эпоксидные смолы, 

лавсан, железо, титан, кремний, YВСО 

01.01.2017г  

– 

31. 12. 2017г 

 По теме: «Разработка 

и создание новых ра-

диационно-

химических техноло-

гий и получение  мно-

гокомпонентных ком-

позитных  материалов 

на основе полимеров, 

Купчишин А.И., 

Ходарина Н.Н.,  

Таипова Б.Г.,  

Ниязов М.Н. 

 

Заключительный 

отчет  

 



Ф ҚазҰПУ 605-04-15. ҒЗИ, ҒО және кафедралардың ҒЗЖ жоспары. Бірінші басылым. 
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и др.) с использованием электронных, 

ионных пучков частиц, электромаг-

нитных излучений (гамма- кванты, 

СВЧ, лазерное излучение видимого 

диапазона  и т.д.), тепловых и механи-

ческих воздействий. Создание опыт-

ного производства, выпуск опытной 

партии образцов композитов и вне-

дрение на предприятиях».  Руководи-

тель темы Купчишин А.И.  

 

металлов, полупро-

водников и их соеди-

нений (эпоксидные 

смолы, лавсан, желе-

зо, титан, кремний, 

YВСО и др.) с исполь-

зованием электрон-

ных, ионных пучков 

частиц, электромаг-

нитных излучений 

(гамма- кванты, СВЧ, 

лазерное излучение 

видимого диапазона  и 

т.д.), тепловых и ме-

ханических воздейст-

вий. Создание опыт-

ного производства, 

выпуск опытной пар-

тии образцов компо-

зитов и внедрение на 

предприятиях».   

140 Проведение исследований по теме:  

«Создание ускорительно-

промышленного комплекса и разра-

ботка комплекса радиационно-

химических технологий обработки ме-

дицинской продукции». Руководитель 

темы Тлебаев К.Б. 

 

01.01.2017г  

– 

31. 12. 2017г 

«Создание ускори-

тельно-

промышленного ком-

плекса и разработка 

комплекса радиаци-

онно-химических тех-

нологий обработки 

медицинской продук-

ции». 

Купчишин А.И., 

Ходарина Н.Н.,  

Таипова Б.Г.,  

Ниязов М.Н. 

Шаханов К.Ш. 

Заключительный 

отчет  

 

141 Разработка и внедрение в учебный 

процесс радиационных технологий. 

01.01.2017г  

– 

31. 12. 2022г 

 В учебный процесс 

радиационных техно-

логий. 

Купчишин А.И., 

Ходарина Н.Н.,  

Таипова Б.Г.,  

Шаханов К.Ш.,Ниязов М.Н. 

Акты 
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142 Участие  на международных конфе-

ренциях, семинарах.  

01.01.2017г 

 31. 12. 2022г 

По проблемам радиа-

ционной физики твер-

дого тела, биотехно-

логиям. 

Купчишин А.И., 

Ходарина Н.Н.,  

Таипова Б.Г.  

Ниязов М.Н. 

Сертификат 

143 Сотрудничество по разработкам и ис-

следованиям новых технологий с за-

рубежными ВУЗами.  

01.01.2017г  

31. 12. 2022г 

Проводить совместно 

научно-

организационные ме-

роприятия. 

Купчишин А.И., 

Ходарина Н.Н.,  

Таипова Б.Г.,  

Ниязов М.Н. 

Договора 

144 Проведение диалоговых площадок с 

участием представителей бизнеса, 

частного сектора и ученых.  

01.01.2017г 

 – 

31. 12. 2022г 

По разработкам новых 

технологий. 

Купчишин А.И., 

Ходарина Н.Н.,  

Таипова Б.Г.  

Сертификат 

145 Испытания и внедрение результатов 

НИР  

01.01.2017г  

31. 12. 2022г 

В производство. Купчишин А.И. 

Ходарина Н.Н.,  

Таипова Б.Г.  

Ниязов М.Н. 

Акты испытаний, 

акты внедрений 

146 Работа со студентами, магистранта-

ми и докторантами. 

01.01.2017г 

 – 

31. 12. 2022г 

Проведение экспе-

риментальных работ 

для дипломных кур-

совых работ и дис-

сертаций. 

Купчишин А.И 

Ниязов М.Н. 

. 

Дипломные, курсо-

вые работы, рефе-

раты, диссертации 

147 Составление описаний лабораторных 

работ и разработка методических по-

собий на их основе. 

 

01.01.2017 г 

 

31. 12. 2022г 

По радиационной 

физики и материало-

ведения. 

Купчишин А.И., 

Ходарина Н.Н.,  

Таипова Б.Г.,  

Ниязов М.Н. 

Махмудов А.А. 

Лабораторные ра-

боты 

148 Научно-исследовательская деятель-

ность. Публикация  научных статей в 

журналах дальнего и ближнего зару-

бежья, а также в журналах с высоким 

импакт-фактором. 

01.01.2017г  

– 

31. 12. 2022г 

Публикация  научных 

статей. 

Купчишин А.И., 

Ходарина Н.Н.,  

Таипова Б.Г.,  

Ниязов М.Н. 

Статьи, тезисы, 

монографии. 

149 Проведение экскурсий для школ Ал-

маты и области.  

01.01.2017г 

 – 

31. 12. 2022г 

По ознакомлению с 

оборудованием и ра-

ботой ЭЛУ-6, в том 

числе по проф. ориен-

тационной работе, 

Купчишин А.И., 

Ходарина Н.Н.,  

Таипова Б.Г.,  

Шаханов К.Ш.  

Махмудов А.А. 

Отзыв, благодарст-

венное письмо 
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студентов.  

150 Составление аннотационных отчетов 

по проектам МОН РК. 

01.01.2017г 

 31. 12. 2017г 

Аннотационные отче-

ты по кварталам 

Купчишин А.И., 

Ходарина Н.Н.,  

     Отчет 

151  Ремонт и модернизация  основных 

узлов ускорителя ЭЛУ-6. 

01.01.2017г  

– 

31. 12. 2022г 

Ускорителя ЭЛУ- Купчишин А.И., 

Шаханов К.Ш.,  

Ниязов М.Н. 

Оборудование 

152 Оснащение современным оборудова-

нием 

01.01.2017г 

– 

31. 12. 2022г 

Компьютеры, 

сканер, принтер, ксе-

рокс. 

Купчишин А.И., 

Ходарина Н.Н.,  

Таипова Б.Г.  

Оргтехника 

153 Составление заключительного отчета 

по теме: «Разработка радиационно-

стимулированных биотехнологий очи-

стки сточных вод для обеспечения 

равновесного экологического состоя-

ния окружающей среды (на примере 

города Алматы) с использованием ак-

тивации микроорганизмов ила и дон-

ных отложений  пучками заряженных 

частиц и электромагнитного излуче-

ния с исследованием биологических, 

химических и физических свойств ве-

щества. Получение опытных образцов 

очищенных материалов (вода, флора, 

фауна, донные отложения и др.). Вне-

дрение технологии на предприятиях». 

Руководитель темы Есырев О.В. 

 

01.09.2017г  

– 

31.12. 17г 

«Разработка радиаци-

онно-стимулирован-

ных биотехнологий 

очистки сточных вод 

для обеспечения рав-

новесного экологиче-

ского состояния ок-

ружающей среды (на 

примере города Алма-

ты) с использованием 

активации микроорга-

низмов ила и донных 

отложений  пучками 

заряженных частиц и 

электромагнитного 

излучения с исследо-

ванием биологиче-

ских, химических и 

физических свойств 

вещества. Получение 

опытных образцов 

очищенных материа-

лов (вода, флора, фау-

на, донные отложения 

и др.). Внедрение тех-

Купчишин А.И., 

Ходарина Н.Н.,  

Таипова Б.Г. 

 

Заключительный 

отчет 



Ф ҚазҰПУ 605-04-15. ҒЗИ, ҒО және кафедралардың ҒЗЖ жоспары. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 605-04-15. План НИР кафедры, НИИ, НЦ. Издание первое. 
 

нологии на предпри-

ятиях». 

154 Составление заключительного отчета 

по теме: Проведение исследований, 

составление промежуточного отчета 

по теме: По теме: «Разработка и соз-

дание новых радиационно-химических 

технологий и получение  многокомпо-

нентных композитных  материалов на 

основе полимеров, металлов, полупро-

водников и их соединений (эпоксид-

ные смолы, лавсан, железо, титан, 

кремний, YВСО и др.) с использова-

нием электронных, ионных пучков 

частиц, электромагнитных излучений 

(гамма- кванты, СВЧ, лазерное излу-

чение видимого диапазона  и т.д.), те-

пловых и механических воздействий. 

Создание опытного производства, вы-

пуск опытной партии образцов компо-

зитов и внедрение на предприятиях».  

Руководитель темы Купчишин А.И.  

01.09.2017г 

 – 

31.12. 2017г 

 Купчишин А.И., 

Ходарина Н.Н.,  

Таипова Б.Г. 

 

Заключительный 

отчет 

155 Составление заключительного отчета 

по теме: По теме:  «Создание ускори-

тельно-промышленного комплекса и 

разработка комплекса радиационно-

химических технологий обработки ме-

дицинской продукции».   Руководи-

тель темы Тлебаев К.Б. 

 

01.09.2017  

– 

31.12. 17 

«Создание ускори-

тельно-промышлен-

ного комплекса и раз-

работка комплекса 

радиационно-

химических техноло-

гий обработки меди-

цинской продукции».   

Руководитель темы 

Тлебаев К.Б.  

Купчишин А.И., 

Ходарина Н.Н.,  

Таипова Б.Г 

Ниязов М.Н.  

 

Заключительный 

отчет 

156 Выполнение кандидатских, докторских 

диссертаций, а также дипломных  и 

курсовых работ на базе КазНПУ им. 

01.01.2017г  

– 

31. 12. 2022г 

Выполнять кандидат-

ские, докторские дис-

сертации,  дипломные  

Купчишин А.И. 

 

Кандидатские, док-

торские 
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Абая  ФТЦ.  и курсовые работы 

157 Заключение договоров о научно-

технологическом сотрудничестве и 

работа с НИИ,  вузами ближнего,  

дальнего зарубежья и РК. 

01.01.2017г  

31. 12. 2022г 

Сотрудничество и ра-

бота с НИИ,  вузами 

ближнего,  дальнего 

зарубежья и РК. 

Купчишин А.И., 

Ходарина Н.Н.,  

Таипова Б.Г. 

 

Договора 

158 Заключение договоров   о научных ис-

следований, осуществляемых из 

средств грантового финансирования с 

ТОО и физическими лицами.  

01.04.2017г  

31.12. 2017г 

Услуги сторонних ор-

ганизаций по проек-

там. 

Купчишин А.И., 

Ходарина Н.Н.  

 

Договора 

159 Проведение   доработки  и отладки 

технологий по  стерилизации медицин-

ской продукции: (катетеры, хирургиче-

ские перчатки и иглы, кровеносные сис-

темы, медицинские салфетки, скобы для 

пуповин, медицинские перчатки,  неко-

торые лекарственные препараты (рас-

творы глюкозы, находящиеся в по 

лимерной упаковке, некоторые группы 

антибиотиков) и т.п. 

01.01.2017г.  

– 

31.12. 2019г 

Стерилизации меди-

цинской продукции 

Купчишин А.И., 

Шаханов К.Ш. 

Ниязов М.Н.  

 

Акт 

160 Выполнение бюджетных заявок на 

«Грантовое финансирование». 

01.01.2017г  

31. 12. 2022г 

Бюджетные заявки 

для участия в конкур-

се МОН РК. 

Купчишин А.И., 

Ходарина Н.Н.  

 

Бюджетные заявки 

161 Приобретение нового ускорителя 

ЭЛУ- 6. 

01.01.2017г  

31. 12. 2022г 

Работа на новом уско-

рителе. 

Купчишин А.И. 

 

Ускоритель 

162 Составление финансовых документов 

по проектам 

01.01.2017 г 

31.12. 2022г 

Штатное расписание, 

сметы расходов, каль-

куляция, индивиду-

альные договора. 

Купчишин А.И., 

Ходарина Н.Н.  

 

Финансовые доку-

менты 

163 Другие виды научных работ: Рецензи-

рование научных статей, диссертации 

Написание отзывов  на авторефераты 

диссертации. 

01.01.2017г  

– 

31.12. 2022г 

Рецензирование науч-

ных статей, отзывов  

на авторефераты дис-

сертации. 

Купчишин А.И. Рецензии, отзывы 

164 Руководство, консультация и оппони-

рование исследовательских работ ма-

01.01.2017г  

– 

Консультация и оппо-

нирование исследова-

Купчишин А.И. Протокол 



Ф ҚазҰПУ 605-04-15. ҒЗИ, ҒО және кафедралардың ҒЗЖ жоспары. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 605-04-15. План НИР кафедры, НИИ, НЦ. Издание первое. 
 

гистрантов и докторантов. 

 

31.12. 2022г тельских работ маги-

странтов и докторан-

тов. 

165 Участие в работе диссертационных 

советов по присуждению ученой сте-

пени докторантам.  

01.01.2017г  

– 

31.12. 2022г 

Диссертационный со-

ветов по присужде-

нию ученой степени 

докторантам. 

Купчишин А.И. Протокол 

166 Разработка методических рекоменда-

ций по проведению лабораторных ра-

бот. 

01.01.2017г 

– 

31. 12. 2022г 

Радиационной обра-

ботки. 

Купчишин А.И., 

Ходарина Н.Н., 

Таипова Б.Г., 

Шаханов К.Ш., 

Ниязов М.Н. 

Методические ре-

комендации 

РЕСУРСНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДЛЯ ВУЗОВ И ПРЕВЕНТИВНОЙ СУИЦИДОЛО-

ГИИ 

1 2 3 4 5 

2017 

167 Анализ существующей нормативно-

правовой базы в РК с целью 

определения государственных 

гарантий студентам с ограниченными 

возможностями развития и инвалидов 

Январь Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты  

Аналитическая 

справка 

168 Создание банка данных о студентах с 

ограниченными возможностями и ин-

валидах в вузах РК и представление в 

МОН РК 

Февраль-март Методисты  Банк статистиче-

ских данных 

169 Психологические особенности суицида 

как негативный фактор в социуме 

(круглый стол) 

Апрель  Методисты Справка  

170 Разработать, выпустить и распростра-

нить буклеты о профилактике суицида 

в условиях высшей школы для студен-

тов  всех специальностей 

Апрель  Методисты Подтверждение с 

управления по 

воспитательной 

работе  

171 Орыс және қазақ тілінде 

«Аутодеструктивтік оқушылармен 

тәрбие жұмыс әдістемесі» әдістемелік 

Қаңтар // Ян-

варь  

Методисты// Әдіскерлер Әдістемелік 

оқулықтар // Ме-

тодическое посо-
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оқулықты әзірлеу және шығару // Раз-

работка и выпуск методического посо-

бия для классных руководителей об-

щеобразовательной школы «Методика 

воспитательной работы с аутодеструк-

тивными школьниками»  на русском и 

казахском языках 

бие 

172 Инклюзивті білім беруді жүзеге 

асыратын ЖОО координаттарының 

білімін жетілдіру бағдарламасын ӛңдеу 

// Разработка программ повышения 

квалификации координаторов в ВУЗах, 

реализующих инклюзивную практику 

Қаңтар // Ян-

варь 

Директор Бағдарлама // 

Программа 

173 Инклюзивті білім беруді жүзеге 

асыратын ЖОО координаттарының 

білімін жетілдіру  бағдарламасын 

ӛңдеу //Разработка программ 

повышения квалификации 

преподавателей ВУЗов, реализующих 

инклюзивную практику 

Ақпан // Фев-

раль 

Директор және әдіскерлер // 

Директор и методисты 

Бағдарлама 

//Программа 

174 «Ұлттық алдын алу тетігінің» тобын 

құру және Қазақстан Республикасы 

бойынша қызметін және функцияларын 

тарату //Создание группы «Националь-

ного превентивного механизма» с рас-

пространением деятельности и функ-

ции по Республике Казахстан  

Ақпан // Фев-

раль  

Әдіскерлер //Методисты Топтың жарғысы 

мен 

бағдарламасы //  

Устав и програм-

ма деятельности 

группы  

175 Превентивті суицидология және ҚР 

ЖОО инклюзивті білім берудің 

ресурстық кеңес беру орталығының 

қызметін кеңейту // Расширение дея-

тельности ресурсного консультативно-

го центра по инклюзивному образова-

нию для вузов РК и превентивной суи-

цидологии  

Наурыз // 

Март  

Әдіскерлер //Методисты Ынтымақтастық 

туралы шарттар // 

Договора о со-

трудничестве  
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176 Мүгедектігі бар студенттерге дені сау 

студенттердің қарым-қатынас туралы 

ЖОО-да кешенді зерттеуді 

ұйымдастыру // Организация в вузах 

комплексного изучения отношения 

здоровых студентов к студентам с ин-

валидностью  

Наурыз // 

Март 

Әдіскерлер //Методисты Студенттердің 

анкеталары 

//Анкеты 

студентов 

177 «Девианттық мінез-құлықтың 

психологиясы» атты мастер-класс // 

Мастер-класс«Психология девиантного 

поведения» 

Сәуір // Ап-

рель  

Әдіскерлер //Методисты Мастер-класстың 

бағдарламасы // 

Программа мас-

тер-класса  

178 Оқушылар мен студенттерді 

конференциялар, симпозиумдер, 

дӛңгелек столдарға қатысуға тарту // 

Привлечение школьников и студентов 

к участию в конференциях, симпозиу-

мах, круглых столах и др. 

Сәуір // Ап-

рель  

Әдіскерлер //Методисты Бағдарлама, 

материалдар 

жинағы, 

сертификат // 

Программа, 

сборник материа-

лов, сертификат 

179 Мүгедектігі бар студенттерге 

оқытушылардың қарым-қатынас 

туралы ЖОО-да кешенді зерттеуді 

ұйымдастыру // Организация в вузах 

комплексного изучения отношения 

преподавателей к студентам с инва-

лидностью 

Сәуір // Ап-

рель 

Әдіскерлер //Методисты Оқытушылардың 

анкеталары 

//Анкеты 

преподавателей 

180 Мектепке дейінгі және мектеп 

мекемелеріндегі инклюзивті білім беру 

жағдайында жұмыс істеуге дайын 

педагогикалық кадрлердің тәжірибелік 

қажеттеліктерін талдау // Анализ 

потребностей практических дошколь-

ных и школьных организаций в 

педагогических кадрах, готовых к 

работе в условиях инклюзивного 

образования 

Мамыр-

маусым // 

Май-июнь 

Әдіскерлер //Методисты Мектептердің 

практик 

қызметкерлерінің 

анкеталары 

//Анкеты практи-

ческих работни-

ков школьных 

организаций 
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181 «Білім беру жүйесіндегі әлеуметтік-

психологиялық тренингтер» атты 

әдістемелік оқулықты әзірлеу және 

шығару // Разработка и выпуск методи-

ческогопособия для школьных психо-

логов: «Социально-психологические 

тренинги в системе образования» 

Мамыр // Май  Әдіскерлер //Методисты Әдістемелік 

оқулықтар// Ме-

тодическое посо-

бие 

182 «Суицидтің тетіктері мен түрлері» атты 

дӛңгелек столын ұйымдастыру және 

ӛткізу // Организация и проведение 

круглого стола: «Механизмы и виды 

суицида» 

Маусым // 

Июнь  

Әдіскерлер //Методисты Бағдарлама // 

Программа  

183 ҚР ЖОО мүгедектері мен 

мүмкіндіктері шектеулі адамдарға 

кәсіби білім беру үрдісін қамтамасыз 

етуге арналған әдістемелік құралдарды 

дайындау// Разработка методического 

пособия по подготовке педагогов к 

работе в условиях инклюзивного 

образования. 

Шілде-тамыз 

// Июль-

август 

Директор және әдіскерлер// 

Директор и методисты 

Әдістемелік 

оқулықтар// Ме-

тодическое посо-

бие 

184 «Жоғалту дағдарысы», «Ӛмір 

мағынасының дағдарысы», 

«Психологиялық дағдарыстар», 

«Моральдық-этикалық дағдарыстар» 

атты дәріс-пресс-конференциясы // 

Лекция-пресс-конференция «Кризисы 

утрат», «Кризисы смысла жизни», 

«Психологические кризисы», «Мо-

рально-этические кризисы» 

Қыркүйек-

қазан  // Сен-

тябрь-октябрь 

Әдіскерлер //Методисты Дәріс 

конспектілер // 

Конспекты лек-

ции  

185 Инклюзивті білім берудің 

психологиялық-педагогикалық қолдау 

мәселелер туралы ЖОО-да 

ұйымдастырушылар мен 

оқытушыларды оқыту және кеңес беру 

// Консультирование и обучение коор-

Қыркүйек-

желтоқсан // 

сентябрь-

декабрь 

Директор  Семинар-

тренингтің 

жоспары // План 

семинара-

тренинга 



Ф ҚазҰПУ 605-04-15. ҒЗИ, ҒО және кафедралардың ҒЗЖ жоспары. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 605-04-15. План НИР кафедры, НИИ, НЦ. Издание первое. 
 

динаторов и преподавателей в вузах по 

вопросам психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образо-

вания 

186 Ақылы қызметтерді пайдалану: 

біліктілікті арттыру ақылы курстарын 

ұйымдастыру, сертификаттар беру // 

Использование платных услуг: органи-

зация платных курсов повышения ква-

лификации, выдача сертификатов 

Қыркүйек-

желтоқсан // 

Сентябрь-

декабрь 

Директор Тӛлем туралы 

шарттар // Дого-

вора по оплате  

187 ЖОО әлеуметтік-орта жағдайы 

бойынша кӛмек кӛрсетудің кешенді 

жоспарын құру және ӛңдеу // Помощь 

вузам в разработке и составлении ком-

плексного плана  по созданию соци-

ально-средовых условий 

Қыркүйек-

қазан// Сен-

тябрь-октябрь 

Директор Кешенді жоспар// 

Комплексные 

планы   

188 Алматы қ. орта білім ұйымдарында 

тәуекел тобындағы балаларға 

психологиялық кӛмек кӛрсету // Оказа-

ние психологической помощи детям 

группы риска в организациях среднего 

образования г.Алматы  

Қараша // Но-

ябрь  

Әдіскерлер //Методисты Тренингтер 

бағдарламалары, 

анкеталар // Про-

грамма тренин-

гов, анкеты  

189 «Жан-ұя» балалар үйінде 

психологиялық семинар-тренингті 

ӛткізу // Проведение психологического 

семинара-тренинга в детском доме 

«Жан-ұя» 

Желтоқсан // 

Декабрь  

Әдіскерлер //Методисты Бағдарлама // 

Программа  

190 ПОҚ арасында ЖОО -аралық 

конференция ӛткізу: «Превентивті 

шаралар мен адамзаттың агрессиясын 

басқару» // Проведение республикан-

ской научно-практической конферен-

ции среди ППС: «Подготовка в ВУЗах 

педагогических кадров к работе в 

условиях инклюзивного образования» 

Желтоқсан// 

Декабрь 

Директор және әдіскерлер // 

Директор и методисты 

Конференция 

материалдары //  

Материалы кон-

ференции 
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191 Мүмкіндігі шектеулі студенттерді 

қолдаудың ғылыми-тәжірибелік 

орталығының жұмысын ұйымдастыру, 

оның базасында оқу сабақ ӛткізу, 

студенттерді «Жігер» ҚБ берілген 

құрал-жабдықтармен таңыстыру, 

студенттермен еріктілік қызметін 

ұйымдастыру // Организация работы 

Консультационно-практического 

центра поддержки студентов с 

ограниченными возможностями и 

проведение на его базе учебных 

занятий, ознакомление студентов с 

оборудованием, предоставленным ОО 

«Жігер», организация волонтерской 

деятельности со студентами 

Қаңтар-

желтоқсан// 

Январь-

декабрь 

Директор және әдіскерлер // 

Директор и методисты 

Сабақ кестесі // 

Расписание 

занятий 

192 Әдіскерлерді оқытуға тарту 

(орталығының бағыттарына сәйкес) // 

Привлечение методистов к 

преподаванию (проведению учебных 

занятий по педагогике и психологии, 

дефектологии) 

Қаңтар-

желтоқсан// 

Январь-

декабрь 

Директор және әдіскерлер // 

Директор и методисты 

Сабақ кестесі // 

Расписание 

занятий 

193 Магистранттар мен докторанттардың 

ғылыми-зерттеу тәжірибесін ӛткізу // 

Проведение научно-исследовательской 

практики магистрантов и докторантов  

Қаңтар- сәуір 

// Январь-

апрель 

Директор және әдіскерлер // 

Директор и методисты 

Бағдарлама // 

Программа 

194 Инклюзивті білім беру жағдайында 

педагогикалық-психологиялық 

сүймелдеу мәселесі бойынша Орталық 

қызметкерлерінің 20 ғылыми 

мақалаларын баспадан шығару // Изда-

ние 20 научных статей сотрудников 

Центра по проблеме психолого-

педагогического сопровождения инк-

люзивного образования и превентив-

Қаңтар-

желтоқсан// 

Январь-

декабрь 

Директор және әдіскерлер // 

Директор и методисты 

Шығарылған 

мақалалар // 

Опубликованные 

статьи 
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ной суицидологии в республиканских 

изданиях 

195 Инклюзивті білім беру жағдайында 

педагогикалық-психологиялық 

сүймелдеу мәселесі бойынша Орталық 

қызметкерлерінің ғылыми 

мақалаларын баспадан шығару // Изда-

ние 2 научных статей сотрудников 

Центра по проблеме психолого-

педагогического сопровождения инк-

люзивного образования и превентив-

ной суицидологии в зарубежных изда-

ниях с высоким импакт-фактором 

Қаңтар-

желтоқсан// 

Январь-

декабрь 

Директор және әдіскерлер // 

Директор и методисты 

«ҒТАҰО» АҚ 

анықтамалар // 

Справки-

подтверждения   

АО «НЦНТИ» 

196 Инклюзивті білім беру жағдайында 

педагогикалық-психологиялық 

сүймелдеу мәселесі бойынша 

конференцияларға тренингтерге, 

семинарларға қатысу // Участие в се-

минарах, тренингах и конференциях по 

проблеме психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образо-

вания и превентивной суицидологии 

Қыркүйек-

желтоқсан// 

Январь-

декабрь 

Директор және әдіскерлер // 

Директор и методисты 

Конференцияның

, тренингтердің, 

семинарлардың 

материалдары// 

Материалы семи-

наров, тренингов, 

конференций 

197 Превентивті суицидология және ЖОО 

инклюзивті білім беру Ресурстық кеңес 

беру Орталықтарының жылдық есебі // 

Отчет годовой по НИР Ресурсного кон-

сультативного центра по инклюзивно-

му образованию для ВУЗов и превен-

тивной суицидологии 

Желтоқсан // 

Декабрь 

Әдіскерлер //Методисты  Жылдық есеп // 

Годовой  отчет 

2018 

198 «Мен ӛмірді таңдаймын!» 

тақырыбында шағын календарьды 

баспадан шығару// Выпустить 

настольный календарь на тему «Я 

выбираю жизнь!» 

Қаңтар// 

Январь  

Методисты//Методистер Календарды 

дайындау және 

баспадан 

шығару// Подго-

товить и выпус-
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тить календарь 

199 Обновление банка данных о студентах 

с ограниченными возможностями и 

инвалидах в вузах РК и представление 

его в МОН РК 

Қаңтар-

ақпан//Январь

-декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Банк статистиче-

ских данных 

200 Заманауи жастардың күйзелістік 

ахуалдары туралы мәселесіне кешенді 

психофизиологиялық мониторинг 

жүргізу: «Нейрон-Спектр-4» ЭЭГ 

аппраты арқылы студенттердің бас 

миының биоэлектрлік 

белсенділігін анықтау»// Провести 

психофизилогический комплексный 

мониторнинг по проблеме стрессового 

состояния у современной молодежи: 

«Применяя «Нейрон-Спектр-4» ЭЭГ 

аппраты выявить у студентов 

биоэлектрическую активность 

головного мозга» 

Ақпан// фев-

раль  

Методисты//Методистер Мониторинг 

материалдарыны

ң нәтижелері 

//Результаты 

материалов 

мониторинга 

201 Инклюзивті білім беру жағдайында 

ЖОО педагогикалық кадрлерінің 

жұмысқа дайындық күйінің 

мониторингі//Мониторинг состояния 

подготовки в ВУЗах педагогических 

кадров к работе в условиях 

инклюзивного образования 

Наурыз- 

сәуір// 

Март-  

апрель 

Методисты//Методистер Мамандарды 

дайындаудың оқу 

жоспары 

//Учебные планы 

подготовки спе-

циалистов 

202 Студенттердің қызығушылықтарын 

ескере отырып, ғылыми жинақ 

дайындау және баспадан шығару: 

«Кикілжіңді тұлғалардың 

психологиялық сипаттамасы және 

мектеп оқушыларының 

аутодеструктивті мінез-құлықтарын 

алдын-алу»// Подготовить и выпустить 

научный сборник: «Профилактика ау-

Наурыз- 

сәуір// 

Март-  

апрель 

Методисты//Методистер Ғылыми 

жинақтарды 

дайындау және 

баспадан шығару 

//Подготовить и 

выпустить науч-

ный сборник 
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тодеструктивного поведения школьни-

ков и психологические характеристики 

конфликтных личностей» 

203 Организация в вузах комплексного 

изучения безбарьерной среды для сту-

дентов-инвалидов 

Мамыр-

маусым//Май-

июнь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Анкеты студен-

тов с инвалидно-

стью 

204 Агрессивті мінез-құлықты зерттеу 

адамзат табиғатының феномені ретінде 

БАҚ-қа  мақалаларды дайындау// 

Изучение  агрессивного поведения как 

феномена человеческой природы.  

Подготовка публикации для СМИ 

Мамыр// Май Методисты//Методистер БАҚ 

материалдар//  

Материалы  в 

СМИ 

205 ҚР ЖОО мүгедектері мен 

мүмкіндіктері шектеулі адамдарға 

кәсіби білім беру үрдісін қамтамасыз 

етуге арналған әдістемелік құралдарды 

дайындау//Разработка методического 

пособия по психолого-

педагогическому сопровождению 

инклюзивного образования в ВУЗах РК  

Маусы- та-

мыз//Июнь-

август 

 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты  

Әдістемелік 

оқулықтар// Ме-

тодическое посо-

бие 

206 Қазіргі кездегі ғылыми зерттеу 

материалдары бойынша  кикілжіңнің 

пайда болуы мен агрессивті мінез-

құлықтың құрылуы (дӛңгелек үстел): 

«Жоюға және ӛлімге жеке адамның 

талпынысы»//Возникновение 

конфликта и становление  агрессивного 

поведения по научным материалам 

современных исследований (круглый 

стол): «Стремление личности  к смерти 

и  разрушению» 

Та-

мыз//Август  

Методисты//Методистер Дӛңгелеу үстел: 

бағдарламасы 

және жинақ// 

Круглый стол: 

программа и 

сборник 

207 Инклюзивті білім беру жағдайында 

педагогикалық кадрлермен жұмыс 

істеуге дайындайтын мекемелердің 

ЖОО-мен  байланысты кешенді 

 

Қыркүйек- 

Қараша//сентяб

рь-Ноябрь 

Методисты//Методистер Координаторлард

ың анкеталары 

//Анкеты коорди-

наторов 
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жоспарын зерттеу//Комплексное изу-

чение проблем ВУЗов, связанных с ор-

ганизацией подготовки педагогических 

кадров к работе в условиях инклюзив-

ного образования 

208 ПОҚ арасында ЖОО -аралық 

конференция ӛткізу: «Превентивті 

шаралар мен адамзаттың агрессиясын 

басқару»//Проведение межвузовской 

научно-практической конференции 

среди ППС: «Превентивные меры и 

управление человеческой агрессией» 

Қараша//Нояб

рь 

Методисты//Методистер ЖОО –аралық 

ғылыми-

практикалық 

конференция 

ӛткізу// мате-

риалы Межвузов-

ской научно-

практической 

конференции 

209 ПОҚ арасында ЖОО -аралық 

конференция ӛткізу: «Превентивті 

шаралар мен адамзаттың агрессиясын 

басқару»//Проведение республикан-

ской научно-практической конферен-

ции среди ППС: «Организация без-

барьерной среды в ВУЗах РК» 

Желтоқсан// 

Декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

ЖОО–аралық 

ғылыми-

практикалық 

конференция 

ӛткізу// 

материалы Меж-

вузовской науч-

но-практической 

конференции 

210 Организация сбора отчетов координа-

торов со всех вузов РК о ходе реализа-

ции комплексного плана развития инк-

люзивного образования в вузе на 2017-

2020 гг. 

Желтоқсан// 

Декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Отчеты 

211 Инклюзивті білім беру жағдайында 

педагогикалық-психологиялық 

сүймелдеу сұрақтары бойынша ЖОО 

оқытушылары мен координаттарын 

оқыту және кеңес беру// Консультиро-

вание и обучение координаторов и 

преподавателей в вузах по вопросам 

Қаңтар-

желтоқсан// 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Тренингтердің, 

семинарлардың 

бағдарламасы//Пр

ограммы семина-

ров и тренингов 
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психолого-педагогического сопровож-

дения инклюзивного образования 

212 Превентивті суицидология сұрақтары 

бойынша тренингтер, семинарлар 

ӛткізу//Проведение семинаров и тре-

нингов по вопросам превентивной суи-

цидологии в общежитиях университета 

Қаңтар-

желтоқсан// 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Подтверждение с 

управления по 

воспитательной 

работе 

213 Инклюзивті білім беру жағдайында 

педагогикалық-психологиялық 

сүймелдеу мәселесі бойынша Орталық 

қызметкерлерінің ғылыми 

мақалаларын баспадан 

шығару//Издание научных статей со-

трудников Центра по проблеме психо-

лого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования и превен-

тивной суицидологии в республикан-

ских изданиях 

Қаңтар-

желтоқсан// 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

15 Ғылыми 

мақалалар// 15 

научных статей  

214 Инклюзивті білім беру жағдайында 

педагогикалық-психологиялық 

сүймелдеу мәселесі бойынша Орталық 

қызметкерлерінің ғылыми 

мақалаларын баспадан 

шығару//Издание научных статей со-

трудников Центра по проблеме психо-

лого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования и превен-

тивной суицидологии в зарубежных 

изданиях с высоким импакт-фактором. 

Қаңтар-

желтоқсан// 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Ғылыми 

мақалалар// На-

учные статьи с 

высоким импакт-

фактором  

 

Справки-

подтверждения с 

КазГосИНТИ 

215 Инклюзивті білім беру жағдайында 

педагогикалық-психологиялық 

сүймелдеу мәселесі бойынша 

конференцияларға тренингтерге, 

семинарларға қатысу//Участие в семи-

нарах, тренингах и конференциях по 

Қыркүйек-

желтоқсан// 

Сентябрь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Конференцияның

, тренингтердің, 

семинарлардың 

материалдары// 

Материалы семи-

наров, тренингов, 
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проблеме психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образо-

вания и превентивной суицидологии 

конференций 

216 Использование платных услуг: органи-

зация платных курсов повышения ква-

лификации, выдача сертификатов. 

Сентябрь-

декабрь 

Методисты//Методистер Договора по оп-

лате  

217 Превентивті суицидология және ЖОО 

инклюзивті білім беру Ресурстық кеңес 

беру Орталықтарының жылдық есебі// 

Отчет годовой по НИР Ресурсного кон-

сультативного центра по инклюзивно-

му образованию для ВУЗов и превен-

тивной суицидологии 

 

Желтоқсан//Д

екабрь 

Методисты//Методистер  

 

Жылдық 

есеп//Годовой  

отчет 

2019 

218 Организовать и провести «Флешмоб-Я 

выбираю жизнь!»  

Январь-

февраль 

Методисты Танцевально-

двигательная 

психотерапия 

219 Организация в вузах комплексного 

изучения проблем и потребностей сту-

дентов с инвалидностью 

Январь-

февраль 

Методисты Анкеты студен-

тов с инвалидно-

стью 

220 ҚР ЖОО мүгедектері мен 

мүмкіндіктері шектеулі адамдарға 

кәсіби білім беру үрдісін қамтамасыз 

етуге арналған әдістемелік құралдарды 

дайындау// Издание учебника, 

рекомендованного МОН РК, 

«Инклюзивное образование» на англ. 

Яз. для вузов Казахстана   

Январь-март Директор Центра Учебник, реко-

мендованный 

МОН РК 

221 Проведение круглого стола для старост 

академических групп по проблеме 

«Предупреждение суицида в юноше-

ском возрасте» 

Февраль Методисты Справка  

222 Организация сбора со всех вузов РК 

комплексного плана развития инклю-

зивного образования в вузе на 2017-

Апрель Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Комплексные 

планы, утвер-

жденные админи-
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2020 гг. страцией вузов 

223 Консультирование и обучение коорди-

наторов и преподавателей в вузах по 

вопросам психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образо-

вания 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты  

План семинара-

тренинга 

224 Подготовка учебного пособия «Этно-

педагогический подход в инклюзивном 

образовании» 

Май Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты  

Учебное пособие 

225 ПОҚ арасында ЖОО -аралық 

конференция ӛткізу: «Превентивті 

шаралар мен адамзаттың агрессиясын 

басқару»//Проведение республикан-

ской научно-практической конферен-

ции среди ППС: «Психолого-

педагогическое сопровождение инклю-

зивного образования в ВУЗах РК» 

Май Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

ЖОО –аралық 

ғылыми-

практикалық 

конференция 

ӛткізу// 

материалы Меж-

вузовской науч-

но-практической 

конференции 

226 Заманауи жастардың күйзелістік 

ахуалдары туралы мәселесіне кешенді 

психофизиологиялық мониторинг 

жүргізу: «Нейрон-Спектр-4» ЭЭГ 

аппраты арқылы студенттердің бас 

миының биоэлектрлік 

белсенділігін анықтау»// Провести 

психофизилогический комплексный 

мониторнинг по проблеме стрессового 

состояния у современной молодежи: 

«Применяя «Нейрон-Спектр-4» ЭЭГ 

аппраты выявить у студентов 

биоэлектрическую активность 

головного мозга» 

Январь-

декабрь 

Методисты//Методистер Мониторинг 

материалдарыны

ң нәтижелері 

//Результаты 

материалов 

мониторинга 

227 Превентивті суицидология сұрақтары 

бойынша тренингтер, семинарлар 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Подтверждение с 

управления по 
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ӛткізу//Проведение семинаров и тре-

нингов по вопросам превентивной суи-

цидологии в общежитиях университета 

воспитательной 

работе 

228 Инклюзивті білім беру сұрақтары 

бойынша тренингтер, семинарлар 

ӛткізу//Проведение семинаров и тре-

нингов по вопросам инклюзивного об-

разования 

Қаңтар-

желтоқсан// 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Тренингтердің, 

семинарлардың 

бағдарламасы//Пр

ограммы семина-

ров и тренингов  

229 Издание научных статей сотрудников 

Центра по проблеме психолого-

педагогического сопровождения инк-

люзивного образования 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Статьи 

230 Инклюзивті білім беру жағдайында 

педагогикалық-психологиялық 

сүймелдеу мәселесі бойынша Орталық 

қызметкерлерінің ғылыми 

мақалаларын баспадан 

шығару//Издание научной статьи со-

трудников Центра по проблеме психо-

лого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования и превен-

тивной суицидологии в зарубежных 

изданиях с высоким импакт-фактором. 

Сентябрь Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Статья 

231 Участие в семинарах, тренингах и кон-

ференциях по проблеме психолого-

педагогического сопровождения инк-

люзивного образования 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Материалы семи-

наров, тренингов, 

конференций 

232 Превентивті суицидология және ЖОО-

на арналған инклюзивті білім беру 

бойынша ресурсты кеңес беру 

орталығыҒЗЖ –ның есебі 

Отчет по НИР Ресурсного консульта-

тивного центра по инклюзивному обра-

зованию для ВУЗов и превентивной 

суицидологии 

Желтоқсан 

 

 

Декабрь 

Зертхана меңгерушісі/Директор Центра  

Методисты 

Есеп 

 

 

Отчет 
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233 ЖОО әлеуметтік-орта жағдайы 

бойынша кӛмек кӛрсетудің кешенді 

жоспарын құру және ӛңдеу//Помощь 

вузам в разработке и составлении ком-

плексного плана  по созданию соци-

ально-средовых условий 

Қыркүйек-

қазан// Сен-

тябрь-октябрь 

Орталық директоры// Директор Центра  Кешенді жоспар// 

Комплексные 

планы   

234 Оказание психологической помощи 

детям группы риска в общеобразова-

тельных школах г. Алматы  

Ноябрь  Методисты//Методистер Программа тре-

нингов, Анкеты  

235 ПОҚ арасында ЖОО -аралық 

конференция ӛткізу: «Превентивті 

шаралар мен адамзаттың агрессиясын 

басқару»//Проведение республикан-

ской научно-практической конферен-

ции среди ППС: «Подготовка в ВУЗах 

педагогических кадров к работе в 

условиях инклюзивного образования» 

Желтоқсан// 

Декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

ЖОО –аралық 

ғылыми-

практикалық 

конференция 

ӛткізу// 

материалы Меж-

вузовской науч-

но-практической 

конференции 

236 Инклюзивті білім беру жағдайында 

педагогикалық-психологиялық 

сүймелдеу мәселесі бойынша Орталық 

қызметкерлерінің ғылыми 

мақалаларын баспадан 

шығару//Издание научных статей со-

трудников Центра по проблеме психо-

лого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования и превен-

тивной суицидологии в республикан-

ских изданиях 

Қаңтар-

желтоқсан// 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

20 Ғылыми 

мақалалар// 20 

научных статей 

237 Инклюзивті білім беру жағдайында 

педагогикалық-психологиялық 

сүймелдеу мәселесі бойынша Орталық 

қызметкерлерінің ғылыми 

мақалаларын баспадан 

шығару//Издание научных статей со-

Қаңтар-

желтоқсан// 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Ғылыми 

мақалалар// На-

учные статьи  

 

Справки-

подтверждения с 
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трудников Центра по проблеме психо-

лого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования и превен-

тивной суицидологии в зарубежных 

изданиях с высоким импакт-фактором. 

КазГосИНТИ 

238 Инклюзивті білім беру жағдайында 

педагогикалық-психологиялық 

сүймелдеу мәселесі бойынша 

конференцияларға тренингтерге, 

семинарларға қатысу//Участие в семи-

нарах, тренингах и конференциях по 

проблеме психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образо-

вания и превентивной суицидологии 

Қыркүйек-

желтоқсан// 

Сентябрь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Конференцияның

, тренингтердің, 

семинарлардың 

материалдары// 

Материалы семи-

наров, тренингов, 

конференций 

239 Превентивті суицидология және ЖОО 

инклюзивті білім беру Ресурстық кеңес 

беру Орталықтарының жылдық есебі// 

Отчет годовой по НИР Ресурсного кон-

сультативного центра по инклюзивно-

му образованию для ВУЗов и превен-

тивной суицидологии 

 

Желтоқсан//Д

екабрь 

Методисты//Методистер  Жылдық 

есеп//Годовой  

отчет 

2020 

240 Консультирование и обучение коорди-

наторов и преподавателей в вузах по 

вопросам психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образо-

вания 

Январь-

декабрь// 

Қаңтар- 

Желтоқсан  

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты  

План семинара-

тренинга 

241 Разработать и выпустить учебное по-

собие для практических психологов 

общеобразовательной школы «Психо-

диагностика для школьников» 

Ақпан-наурыз 

// февраль - 

март 

Методисты//Методистер Учебное пособие 

242 Круглый стол: «Драматические, пол-

ные трагизма, истории из жизни инди-

вида». 

Сәуір // 

Апрель 

Методисты//Методистер Программа 

243 Создание видео-фильма «Разруши- Мамыр// Май Методисты Видео-фильм 
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тельная сила суицида для родственни-

ков субъекта».  

244 Мониторинг состояния в ВУЗах РК со-

циально-средовых условий (физиче-

ский доступ, социальное общение, воз-

можность занятий спортом, физкульту-

рой, культурно-досуговой деятельно-

стью) для студентов с ограниченными 

возможностями и инвалидах в вузах РК 

Сәуір-мамыр// 

июнь-июль 

Методисты//Методистер Банк статистиче-

ских данных 

245 Создание банка данных о 

преподавателях ВУЗов, 

подготовленных к работе со 

студентами с ограниченными 

возможностями и инвалидах в вузах РК 

и представление его в МОН РК 

Тамыз- 

//Август-

сентябрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Банк статистиче-

ских данных 

246 Составление программы психологиче-

ских тренингов по профилактике суи-

цида 

Октябрь Методисты//Методистер Программы по 

тренингу 

247 Организовать круглый стол для на-

ставников и эдвайзеров академических 

групп по проблеме «Предупреждение 

суицида в юношеском возрасте» 

Сентябрь  Методисты Справка  

248 Организация в вузах комплексного 

изучения отношения здоровых студен-

тов к студентам с инвалидностью 

Ноябрь-

декабрь 

Методисты//Методистер Анкеты студен-

тов  

249 ҚР ЖОО мүгедектері мен 

мүмкіндіктері шектеулі адамдарға 

кәсіби білім беру үрдісін қамтамасыз 

етуге арналған әдістемелік құралдарды 

дайындау//Разработка методического 

пособия по обеспечению процесса 

профессионального образования лиц с 

ограниченными возможностями и 

инвалидов в ВУЗах РК 

Декабрь Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Методическое 

пособие 

250 Организация сбора отчетов координа- Желтоқсан// Орталық директоры және методистер// Отчеты 
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торов со всех вузов РК о ходе реализа-

ции комплексного плана развития инк-

люзивного образования в вузе на 2017-

2020 гг. 

Декабрь Директор Центра и Методисты 

251 Превентивті суицидология сұрақтары 

бойынша тренингтер, семинарлар 

ӛткізу//Проведение семинаров и тре-

нингов по вопросам превентивной суи-

цидологии в общежитиях университета 

Қаңтар-

желтоқсан// 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Подтверждение с 

управления по 

воспитательной 

работе 

252 Инклюзивті білім беру жағдайында 

педагогикалық-психологиялық 

сүймелдеу мәселесі бойынша Орталық 

қызметкерлерінің ғылыми 

мақалаларын баспадан 

шығару//Издание научных статей со-

трудников Центра по проблеме психо-

лого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования и превен-

тивной суицидологии в республикан-

ских изданиях 

Қаңтар-

желтоқсан// 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

15 Ғылыми 

мақалалар// 15 

научных статей  

253 Инклюзивті білім беру жағдайында 

педагогикалық-психологиялық 

сүймелдеу мәселесі бойынша Орталық 

қызметкерлерінің ғылыми 

мақалаларын баспадан 

шығару//Издание научных статей со-

трудников Центра по проблеме психо-

лого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования и превен-

тивной суицидологии в зарубежных 

изданиях с высоким импакт-фактором. 

Қаңтар-

желтоқсан// 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

2 Ғылыми 

мақалалар// 2 На-

учные статьи с 

высоким импакт-

фактором  

 

Справки-

подтверждения с 

КазГосИНТИ 

254 Инклюзивті білім беру сұрақтары 

бойынша тренингтер, семинарлар 

ӛткізу//Проведение семинаров и тре-

нингов по вопросам инклюзивного об-

Қаңтар-

желтоқсан// 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Конференцияның

, тренингтердің, 

семинарлардың 

бағдарламасы//Пр
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разования ограммы семина-

ров, тренингов и 

конференции 

255 Инклюзивті білім беру жағдайында 

педагогикалық-психологиялық 

сүймелдеу мәселесі бойынша 

конференцияларға тренингтерге, 

семинарларға қатысу//Участие в семи-

нарах, тренингах и конференциях по 

проблеме психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образо-

вания и превентивной суицидологии 

Қаңтар-

желтоқсан// 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Конференцияның

, тренингтердің, 

семинарлардың 

материалдары// 

Материалы семи-

наров, тренингов, 

конференций 

256 Превентивті суицидология және ЖОО-

на арналған инклюзивті білім беру 

бойынша ресурсты кеңес беру 

орталығыҒЗЖ –ның есебі / 

Отчет по НИР Ресурсного консульта-

тивного центра по инклюзивному обра-

зованию для ВУЗов и превентивной 

суицидологии 

Желтоқсан 

 

 

 

 

Декабрь 

Зертхана меңгерушісі /Директор Центра  

Методисты 

 

Есеп 

 

 

 

 

 

Отчет 

2021 

257 Разработка и внедрение  методов ис-

следования по проблемам суицида и 

конфликтологии (анкета, вопросники, 

тесты, опросник, беседы, кросс-

культурные исследования) 

Январь  Методисты Справка из 

управления по 

воспитательной 

работе 

258 ПОҚ мен студенттер арасында 

тренингтер жүргізу және ӛңдеу: 

«Психотерапиялық әдістерді қолдану 

мақсатында  психосоматикалық 

тұлғаларды анықтау»//Разработать тре-

нинги и провести  их среди ППС и сту-

дентов:  «Применение психотерапии с 

целью  выявления  психосоматики у 

нуждающихся личностей» 

//Февраль-

март 

Методисты//Методистер Тәрбие жұмысы 

бойынша 

басшылардан 

анықтама// Под-

тверждение с 

управления по 

воспитательной 

работе 
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259 Проведение научно-практической кон-

ференции «Я не выбираю – танатос!» 

Июнь Методисты//Методистер Программа сбор-

ник  

260 Изготовление наглядных пособий: 

«Аутоагрессия как проявление суици-

дального демонстративного поведения 

и ее профилактика». 

Июль-август  Методисты//Методистер Изготовление по-

собий 

261 Проведение Флешмоба на тему: «Эрос 

– стремление жить!»  

Сентябрь  Методисты//Методистер Видео-ролик  

262 Обновление банка данных о студентах 

с ограниченными возможностями и ин-

валидах в вузах РК 

Октябрь-

ноябрь 

Методисты  Банк статистиче-

ских данных 

263 Организация сбора отчетов координа-

торов со всех вузов РК о ходе реализа-

ции комплексного плана развития инк-

люзивного образования в вузе. 

Ноябрь Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Отчеты 

264 Организация в вузах комплексного 

изучения отношения преподавателей к 

студентам с инвалидностью 

Декабрь Методисты//Методистер Анкеты препода-

вателей  

265 ҚР ЖОО мүгедектері мен 

мүмкіндіктері шектеулі адамдарға 

кәсіби білім беру үрдісін қамтамасыз 

етуге арналған әдістемелік құралдарды 

дайындау// Разработка методического 

пособия по обеспечению процесса 

обучения и воспитанеия студентов с 

ограниченными возможностями и 

инвалидов 

Декабрь Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Методическое 

пособие 

266 ПОҚ арасында ЖОО -аралық 

конференция ӛткізу: «Превентивті 

шаралар мен адамзаттың агрессиясын 

басқару»//Проведение республикан-

ской научно-практической конферен-

ции среди ППС: «Организация инклю-

зивного образования в ВУЗах РК» 

Желтоқсан// 

Декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

ЖОО –аралық 

ғылыми-

практикалық 

конференция 

ӛткізу// 

материалы Меж-

вузовской науч-

но-практической 
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конференции 

267 Заманауи жастардың күйзелістік 

ахуалдары туралы мәселесіне кешенді 

психофизиологиялық мониторинг 

жүргізу: «Нейрон-Спектр-4» ЭЭГ 

аппраты арқылы студенттердің бас 

миының биоэлектрлік 

белсенділігін анықтау»// Провести 

психофизилогический комплексный 

мониторнинг по проблеме стрессового 

состояния у современной молодежи: 

«Применяя «Нейрон-Спектр-4» ЭЭГ 

аппраты выявить у студентов 

биоэлектрическую активность 

головного мозга» 

Желтоқсан// 

Декабрь 

Методисты//Методистер Мониторинг 

материалдарыны

ң нәтижелері 

//Результаты 

материалов 

мониторинга 

268 Консультирование и обучение коорди-

наторов и преподавателей в вузах по 

вопросам психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образо-

вания 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты  

План семинара-

тренинга 

269 Превентивті суицидология сұрақтары 

бойынша тренингтер, семинарлар 

ӛткізу//Проведение семинаров и тре-

нингов по вопросам превентивной суи-

цидологии в общежитиях университета 

Қаңтар-

желтоқсан// 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Подтверждение с 

управления по 

воспитательной 

работе 

270 Инклюзивті білім беру сұрақтары 

бойынша тренингтер, семинарлар 

ӛткізу//Участие в проводимых вузами 

семинаров и тренингов по вопросам 

инклюзивного образования 

Қаңтар-

желтоқсан// 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Конференцияның

, тренингтердің, 

семинарлардың 

бағдарламасы//Пр

ограммы семина-

ров, тренингов и 

конференции 

271 Инклюзивті білім беру жағдайында 

педагогикалық-психологиялық 

сүймелдеу мәселесі бойынша Орталық 

Қаңтар-

желтоқсан//Я

нварь-декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Ғылыми 

мақалалар// науч-

ные статьи  
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қызметкерлерінің ғылыми 

мақалаларын баспадан 

шығару//Издание научных статей со-

трудников Центра по проблеме психо-

лого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования и превен-

тивной суицидологии в республикан-

ских изданиях 

272 Инклюзивті білім беру жағдайында 

педагогикалық-психологиялық 

сүймелдеу мәселесі бойынша Орталық 

қызметкерлерінің ғылыми 

мақалаларын баспадан 

шығару//Издание научных статей со-

трудников Центра по проблеме психо-

лого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования и превен-

тивной суицидологии в зарубежных 

изданиях с высоким импакт-фактором. 

Қаңтар-

желтоқсан// 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Ғылыми 

мақалалар//Научн

ые статьи с высо-

ким импакт-

фактором  

 

Справки-

подтверждения с 

КазГосИНТИ 

273 Превентивті суицидология және ЖОО-

на арналған инклюзивті білім беру 

бойынша ресурсты кеңес беру 

орталығыҒЗЖ –ның есебі / 

Отчет по НИР Ресурсного консульта-

тивного центра по инклюзивному обра-

зованию для ВУЗов и превентивной 

суицидологии 

Желтоқсан 

 

 

 

 

Декабрь 

Зертхана меңгерушісі /Директор Центра  

Методисты 

 

Есеп 

 

 

 

 

 

Отчет 

2022 

274 Организация в вузах комплексного 

изучения отношения работодателей к 

выпускникам вузов с инвалидностью 

Январь-

февраль 

Методисты//Методистер Анкеты работо-

дателей  

275 «Мен ӛмірді таңдаймын!» 

тақырыбында шағын календарьды 

баспадан шығару// Выпустить 

настольный календарь на тему «Как 

Қаңтар//Янва

рь  

Методисты//Методистер Календарды 

дайындау және 

баспадан 

шығару// Подго-
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прекрасен этот мир: посмотри!» товить и выпус-

тить календарь 

276 Проведение научно-практической кон-

ференции: «Суицид  и конфликтология 

как феномены ХХІ века» 

Март  Методисты Научно-

практическая 

конференция  

277 Выявление основных причин суицида у 

детей подросткового и раннего юноше-

ского возраста: «Изменение в психике 

и сопутствующие им неблагоприятные 

условия» 

апрель-июнь  Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Выступление с 

докладами для 

учителей стар-

ших классов и 

ППС вузов 

278 Обновление банка данных о студентах 

с ограниченными возможностями и ин-

валидах в вузах РК и представление в 

МОН РК 

Сентябрь-

октябрь 

Методисты  Банк статистиче-

ских данных 

279 ҚР ЖОО мүгедектері мен 

мүмкіндіктері шектеулі адамдарға 

кәсіби білім беру үрдісін қамтамасыз 

етуге арналған әдістемелік құралдарды 

дайындау//Разработка методического 

пособия: «Инклюзивное образование в 

вузе» 

Октябрь-

ноябрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Методическое 

пособие 

280 Организация сбора отчетов координа-

торов со всех вузов РК о ходе реализа-

ции комплексного плана развития инк-

люзивного образования в вузе. 

Желтоқсан// 

Декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Отчеты 

281 ПОҚ арасында ЖОО -аралық 

конференция ӛткізу: «Превентивті 

шаралар мен адамзаттың агрессиясын 

басқару»//Проведение международной 

научно-практической конференции: 

«Инклюзивное образование в ВУЗах 

РК» 

Желтоқсан// 

Декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

ЖОО –аралық 

ғылыми-

практикалық 

конференция 

ӛткізу// 

материалы Меж-

вузовской науч-

но-практической 

конференции 

282 Заманауи жастардың күйзелістік Желтоқсан// Методисты//Методистер Мониторинг 
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ахуалдары туралы мәселесіне кешенді 

психофизиологиялық мониторинг 

жүргізу: «Нейрон-Спектр-4» ЭЭГ 

аппраты арқылы студенттердің бас 

миының биоэлектрлік 

белсенділігін анықтау»// Провести 

психофизилогический комплексный 

мониторнинг по проблеме стрессового 

состояния у современной молодежи: 

«Применяя «Нейрон-Спектр-4» ЭЭГ 

аппраты выявить у студентов 

биоэлектрическую активность 

головного мозга» 

Декабрь материалдарыны

ң нәтижелері 

//Результаты 

материалов 

мониторинга 

283 Оказание психологической помощи 

детям группы риска в общеобразова-

тельных школах г. Алматы  

Ноябрь  Методисты//Методистер Программа тре-

нингов, Анкеты  

284 Проведение психологического семина-

ра-тренинга в детском доме «Жан-ұя» 

Декабрь  Методисты//Методистер Программа  

285 Консультирование и обучение коорди-

наторов и преподавателей в вузах по 

вопросам психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образо-

вания 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты  

План семинара-

тренинга 

286 Проведение семинаров и тренингов по 

вопросам превентивной суицидологии 

в общежитиях университета 

Қаңтар-

желтоқсан// 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Подтверждение с 

управления по 

воспитательной 

работе 

287 Издание научных статей сотрудников 

Центра по проблеме психолого-

педагогического сопровождения инк-

люзивного образования и превентив-

ной суицидологии в республиканских 

изданиях 

Қаңтар-

желтоқсан// 

Январь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

20 Ғылыми 

мақалалар// 20 

научных статей 

288 Издание научных статей сотрудников 

Центра по проблеме психолого-

Қаңтар-

желтоқсан// 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Ғылыми 

мақалалар// На-
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педагогического сопровождения инк-

люзивного образования и превентив-

ной суицидологии в зарубежных изда-

ниях с высоким импакт-фактором. 

Январь-

декабрь 

учные статьи  

Справки-

подтверждения с 

КазГосИНТИ 

289 Инклюзивті білім беру жағдайында 

педагогикалық-психологиялық 

сүймелдеу мәселесі бойынша 

конференцияларға тренингтерге, 

семинарларға қатысу//Участие в семи-

нарах, тренингах и конференциях по 

проблеме психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образо-

вания и превентивной суицидологии 

Қыркүйек-

желтоқсан// 

Сентябрь-

декабрь 

Орталық директоры және методистер// 

Директор Центра и Методисты 

Конференцияның

, тренингтердің, 

семинарлардың 

материалдары// 

Материалы семи-

наров, тренингов, 

конференций 

290 Превентивті суицидология және ЖОО-

на арналған инклюзивті білім беру 

бойынша ресурсты кеңес беру 

орталығыҒЗЖ –ның есебі / 

Отчет по НИР Ресурсного консульта-

тивного центра по инклюзивному обра-

зованию для ВУЗов и превентивной 

суицидологии 

Желтоқсан 

 

 

 

 

Декабрь 

Зертхана меңгерушісі /Директор Центра  

Методисты 

 

Есеп 

 

 

 

 

 

Отчет 

 

ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ОРТАЛЫҒЫ 

291 ҚР БжҒМ  2017-2022 жылдарға 

арналған гранттық ғылыми-зерттеу 

жобалық конкурстарға қатысу.  

01.01.2017 ж. 

31.12.2022 ж. 

Іргелі және қолданбалы 

зерттеулер 

Ә.С.Бейсенова 

Г.О.Жандосова 

Д.Т.Алиаскаров, 

М.Д.Алиев 

Жетекшілер есебі 

292 Жоспарланған іргелі жобаның орындалу 

барысын орталықтың отырысында 

талқылау. 

01.01.2017 ж. 

- 

31.12.2022 ж. 

 

Қазақстан моноқала-

ларының тұрақты 

дамуының тиімді 

үлгілерінің концептуалды 

негіздерін жасау  ( Текелі 

және Жезқазған қалалары 

мысалында) 

Ә.С.Бейсенова 

Г.О.Жандосова 

Д.Т.Алиаскаров 

 

Есеп беру 
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293 Экологиялық әліппе шығару 01.01.2017 ж. 

31.12.2022 ж. 

Экологиялық әліппе Ә.С.Бейсенова 

Г.О.Жандосова 

Г. М. Сабденалиева 

 

294 «Роль русских ученых в познании 

природы Казахстана» атты оқулығын 

ағылшын  тіліне аудару 

01.01.2017 ж. 

- 

31.12.2022 ж. 

Роль русских ученых в 

познании природы 

Казахстана 

Ә.С.Бейсенова 

 

Автор есебі  

295 БАҚ-на мақалалар 

жариялау,телеарналарға сұхбат беру. 

01.01.2017 ж. 

31.12.2022 ж. 

Ӛндірістік қалаларды 

экологиялық сауықтыру 

мен Қазақ елі Мәңгілік ел 

атты тақырыптарда 

Бейсенова Ә. С. 

Алиаскаров Д. Т. 

Есеп беру 

296 2015-2017 жылдарға жоспарланған 

іргелі жобаның орындалу есебін беру.  

2017 жыл 

Қазан 

Қазақстан 

моноқалаларының 

тұрақты дамуының тиімді 

үлгілерінің концептуалды 

негіздерін жасау ( Текелі 

және Жезқазған қалалары 

мысалында) 

Ә.С.Бейсенова 

Г.О.Жандосова 

Д.Т.Алиаскаров 

 

Есеп беру 

297 Ғылыми-әдістемелік орталығының 2017 

жылғы ғылыми-зерттеу жұмысының 

қорытынды  есебін тапсыру. 

Желтоқсан 

2017 

Орталықтың жалпы 

ғылыми-зерттеу 

жұмысының есебі. 

Ғылыми орталық 

жетекшісі және орталық 

қызметкерлері 

Есеп беру 

298 Орталық қызметкерлерінің 

республикалық және халықаралық 

ғылыми  конференцияларына қатысу. 

01.01.2017 ж. 

- 

31.12.2022 ж. 

География, 

Экология, 

Экономика тақырыптары 

бойынша 

Ә.С.Бейсенова 

Г.О.Жандосова 

Д.Т.Алиаскаров 

М.Д.Алиев,Б.Т.Үсенов 

Конференция 

есебі  

299 ҚР-14 Әкімшілік-территориялық 

облыстарының географиясы атты 

(География пәніне қосымша оқу-

әдістемелік құрал) жариялау. 

2017-2018 

жж 

ҚР-14 Әкімшілік-

территориялық 

облыстарының 

географиясы атты 

(География пәніне 

қосымша оқу-әдістемелік 

құрал) 

Ә.С.Бейсенова 

Г.О.Жандосова 

Д.Т.Алиаскаров 

М.Д.Алиев 

Б.Т.Үсенов 

 

300 Докторлық диссертацияларды талқылау 2017 жж. 1.Қазақстан 

моноқалаларының 

инновациялық дамуын 

қамтамасыз етудің 

Ә.С.Бейсенова 

Д.Т.Алиаскаров 

(3 курс докторанты) 

М.Т.Салбырова 

Орталық 

хаттамасы,  

есеп беру 
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ғылыми-әдістемелік 

негіздері( Текелі және 

Жезқазған қалалары 

мысалында) 

2.Оңтүстік Қазақстанның 

моноқалаларының 

дамытудың жоспары және 

мәселелерін география 

сабағында оқыту үрдісі 

(2  курс докторанты) 

301 

 

Ғылыми басылымдар мен шетел 

конференцияларына мақала жариялау  

01.01.2017 ж. 

- 

31.12.2022 ж. 

Географияны оқыту 

әдістемесі, 

Экономикалық-әлеуметтік 

жағдайлар мен 

Экологияның ӛзекті 

мәселелері 

тақырыптары бойынша 

Ғылыми орталық 

жетекшісі және орталық 

қызметкерлері 

Есеп беру 

 

АВТОРЛЫҚ АУЫЗША ӘДЕБИЕТ ОРТАЛЫҒЫ 

302 Б.Ыбырайым. Қазақ поэзиясы. 

Зерттеулер. 

2017, қаңтар- 

наурыз 

Б.Ыбырайым  

303 Ш.Керім «Қазақтың сал-серілері» 

(монография) 

сәуір 

2017 жыл 

Ш.Керім 

304 Шернияз Жарылғасұлы. Шығармалары. 

Құрастырғандар: Б.Ыбырайым, 

Н.Елесбай 

мамыр, 

маусым 

Б.Ыбырайым, Н.Елесбай 

305 Қазақтың авторлық ауызша әдебиетін 

күнделікті баспасӛзде, теледидарда, 

радиода насихаттау 

жыл бойы 

2017-2022 жж. 

Б.Ыбырайым  

 

306 Халықаралық, республикалық  

конференцияларға баяндама жасау 

жыл бойы 

2017-2022 жж. 

ұжым мүшелері 

307 Авторлық ауызша әдебиетке  қатысты 

материалдар жинау 

 (мұрағат, ғылыми кітапханалар) 

жыл бойы 

2017-2022 жж. 

ұжым мүшелері 

308 Қазақ әдебиетіне қатысты материалдар жыл бойы ұжым мүшелері 
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жариялау (бұқаралық ақпарат 

құралдарына) 

2017-2022 жж. 

309 Тӛкпе ақындар шығармашылығы 

туралы материалдар жинау 

жыл бойы 

2017-2022 жж 

Б.Ыбырайым  

310 Қазақтың ауызша поэзиясының 

тарихына қатысты жаңа материалдар 

іздеу 

жыл бойы 

2017-2022 жж 

ұжым мүшелері 

311 Ғылыми  басылымдарға мақалалар 

жариялау 

2017-2022 жж. ұжым мүшелері 

312 Ауызша әдебиетті зерттеу мәселелері. 

Ұжымдық зерттеу  

мамыр 

2018 жыл 

Б.Ыбырайым  

313 Сүйінбай Аронұлы. Ұжымдық зерттеу 2018 жыл, қараша Б.Ыбырайым 

314 Шашубай Қошқарбайұлы. 

Шығармалары І том. Құрастырған 

Б.Ыбырайым. 

2019 жыл, ақпан Б.Ыбырайым 

315 Шашубай Қошқарбайұлы. 

Шығармалары ІІ том. Құрастырған 

Б.Ыбырайым, Н.Елесбай 

2019 жыл наурыз Б.Ыбырайым 

316 Б.Ыбырайым. Авторлық ауызша 

поэзияны зерттеу мәселелері. 

Зерттеулер 

2019 жыл, қараша Б.Ыбырайым 

317 Б.Ыбырайым. Қазақ әдебиеті. ХІ 

сыныпқа арналған оқулық (Басқа 

авторлармен бірге) 

2019 жыл, қараша Б.Ыбырайым 

318 Нұрила Әбенқызы. Шығармалары. 2019 жыл, желтоқсан Б.Ыбырайым 

319 Жаяу Мұса. Шығармалары 2020, наурыз Б.Ыбырайым 

320 Әйел ақындар шығармалары 2020, қыркүйек Б.Ыбырайым 

321 Е.Шалдыбекұлы. Жетісу ӛңірінің 

жыршылық дәстүрі. Зерттеу 

2020, қыркүйек Б.Ыбырайым 

322-

326 

Жамбыл Жабаев – 175. Шығармалары. 

І-Ү том 

Жыл бойы Б.Ыбырайым 

327 Шӛже Қаржаубайұлы. Шығармалары 2022, сәуір Б.Ыбырайым 

328 Авторлық ауызша поэзия. 

Творчестволық портреттер 

2022, қараша Б.Ыбырайым 
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329 Коммерциялық шаралар ұйымдастыру 2017-2022 жж. Б.Ыбырайым 

330 Ғылыми қызметкерлердің есебін тыңдау Желтоқсан 2017-2022ж Б.Ыбырайым  

«АЙТЫЛҒАН ТАРИХ» ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ 

1 2 3 4 5 6 

Ғылыми жобалар  

331 «Қазақстан бейнесі депортацияға 

ұшыраған поляктар кӛзімен» атты 

ғылыми - зерттеу жоба 

01.01.2017 - 

31.12.2017   

Қойгелдиев М.Қ. 

Мырзатаева З.М. 

 

Ұжымдық 

монография 

Aннотациялық есеп 

332 «Ұлттық-саяси басқарушы топ 

(элита)» атты ғылыми - зерттеу 

жобасы 

01.01.2017-

31.12.2018 

Қойгелдиев М.Қ. 

Жангуттин Б.О. 

Тлеубаев Ш.Б. 

Мырзатаева З.М. 

Қалыбекова М.Ч. 

Бисембаева Л.А. 

Болатхан Ә. 

Ұжымдық 

монография  

БАҚ шыққан 

хабарламалар, 

аннотациялық есеп  

333 «Менің ғылымдағы ӛмірім (жара-

тылыстану циклі)» атты ғылыми - 

зерттеу жобасы 

   

 

01.01.2018 - 

31.12.2019   

Қойгелдиев М.Қ. 

Жангуттин Б.О. 

Тлеубаев Ш.Б. 

Мырзатаева З.М. 

Қалыбекова М.Ч. 

Бисембаева Л.А. 

Болатхан Ә. 

Ұжымдық 

монография 

БАҚ шыққан 

хабарламалар, 

аннотациялық есеп 

334 «1986 ж.: желтоқсан оқиғасына 

қатысушылардың естеліктерінде» 

атты ғылыми - зерттеу жобасы 

 

01.01.2019 - 

31.12.2021   

Қойгелдиев М.Қ. 

Жангуттин Б.О. 

Тлеубаев Ш.Б. 

Мырзатаева З.М. 

Қалыбекова М.Ч. 

Бисембаева Л.А. 

Болатхан Ә. 

Ұжымдық 

монография 

БАҚ шыққан 

хабарламалар, 

аннотациялық 

Ғылыми іс - шаралар (халықаралық, республикалық, қалалық) 

335 Жүз жылдық жоспар 2017   Қойгелдиев М.Қ. 

Жангуттин Б.О. 

Тлеубаев Ш.Б. 

Мырзатаева З.М. 

Конференция 

жинағы 

БАҚ шыққан 

хабарламалар, 

аннотациялық есеп 
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Қалыбекова М.Ч. 

Бисембаева Л.А. 

Болатхан Ә. 

336 I -ші Республикалық «Айтылған 

тарих» конференциясы 

2018 Қойгелдиев М.Қ. 

Жангуттин Б.О. 

Тлеубаев Ш.Б. 

Мырзатаева З.М. 

Қалыбекова М.Ч. 

Бисембаева Л.А. 

Болатхан Ә. 

Конференция 

жинағы 

БАҚ шыққан хабарламалар 

337 «Айтылған тарих» зерттеу әдісін 

қолдану тәжірибелері мен қазіргі 

мәлелелері атты халықаралық 

дӛңгелек үстел   

2019   Қойгелдиев М.Қ. 

Жангуттин Б.О. 

Тлеубаев Ш.Б. 

Мырзатаева З.М. 

Қалыбекова М.Ч. 

Бисембаева Л.А. 

Болатхан Ә. 

Дӛңгелек үстел 

бағдарламасы  

БАҚ шыққан 

хабарламалар, 

аннотациялық есеп 

338 XXI -ші Халықаралық «Айтылған 

тарих» конференциясы  

2020   Қойгелдиев М.Қ. 

Жангуттин Б.О. 

Тлеубаев Ш.Б. 

Мырзатаева З.М. 

Қалыбекова М.Ч. 

Бисембаева Л.А. 

Болатхан Ә. 

Конференция 

жинағы 

БАҚ шыққан 

хабарламалар, 

аннотациялық есеп 

Қоғамдық - ағартушылық қызметтер 

339 «Айтылған тарих» бойынша семи-

нарлар циклі  

Жыл бойы Қойгелдиев М.Қ. 

Жангуттин Б.О. 

Тлеубаев Ш.Б. 

Мырзатаева З.М. 

Қалыбекова М.Ч. 

Бисембаева Л.А. 

Болатхан Ә. 

  

340 «Айтылған тарих» бойынша қысқы 

және жазғы мектептер 

ұйымдастыру 

Жыл бойы Қойгелдиев М.Қ. 

Жангуттин Б.О. 

Тлеубаев Ш.Б. 
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Мырзатаева З.М. 

Қалыбекова М.Ч. 

Бисембаева Л.А. 

Болатхан Ә. 

ОТДЕЛ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РНТД НИП 

р/н / 

№ 

п/п 

Іс-шараның атауы/ 

Наименование мероприятия 

Орындалу 

мерзімі / Сроки 

выполнения 

Тақырып / Тема 

Жауаптылар / 

Ответственные 

 

Есеп беру құжаты / От-

четный документ 

1 2 3 4 5 6 

341 Сбор и анализ инновационных про-

ектов в аспекте их коммерциализа-

ции 

Январь - май  

2017 г. 
Инновационные проекты 

 КазНПУ им. Абая 

 

Лысенко В.С. 

 

 

Журнал 

342 Консультации по коммерциализа-

ции РНТД и созданию старт-апов 

2017 -  2022 г. 

постоянно 
Консультации по ком-

мерциализации РНТД 

Лысенко В.С. Журнал 

343 Консультации по оформлению зая-

вок на изобретения 

 2017 - 2022 г. 

постоянно 

Заявки на изобретения Лысенко В.С. 

 

журнал 

344 Организация  прохождения онлайн 

курсов по предпринимательству 

2017-2022 г. 

Ежегодно, два 

раза в год 

Предпринимательство Ахметова А.Ж. 

 

Сетрификаты  

345 Организация мастер классов по 

предпринимательской деятельности 

2017-2022 г. Еже-

годно по графику 

Мастер классы Ахметова А.Ж. отчеты 

346 Разработка стратегии коммерциали-

зации инновационных проектов 

2017 г. Январь - 

март 

Стратегия коммерциали-

зации РНТД КазНПУ им. 

Абая на 2017-2022 год 

Лысенко В.С. отчеты 

347 Организация и проведения конкур-

сов инновационных проектов и 

старт-апов  

2017-2022 г. еже-

годно 

Конкурсы Лысенко В.С. отчеты 

348 Консультации по подачи заявок на 

грантовое финансирования  инно-

вационных проектов в МОН РК, 

НАТР и др. 

2017-2022г. по-

стоянно 

Консультации Лысенко В.С. журнал 

349 Консультации по разработке техни-

ческой части бизнес-планов 

2017 – 2022 г. 

постоянно 

Консультации Лысенко В.С. журнал 

350 Консультации по разработке марке- 2017 – 2022 г. Консультации Ахметова А.Ж. журнал 



Ф ҚазҰПУ 605-04-15. ҒЗИ, ҒО және кафедралардың ҒЗЖ жоспары. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 605-04-15. План НИР кафедры, НИИ, НЦ. Издание первое. 
 

тинговой и экономической частям 

бизнес-планов 

постоянно 

 

 

 

 

Зам.директора НИП                                                             Б.Т. Едилбаев 

 

 

 

                                                           Начальник управления науки                                          Б.Е. Оспанов 

 


