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КЕСТЕЛЕР/ ТАБЛИЦЫ 

1-Кесте/ Таблица  

 

Қызметкерлер құрамы/ Кадровый состав  ______________________________________  желтоқсан/ декабрь 2018ж/г. 
( бөлімше атауы/ название подразделения)  
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Жумагулов 

Б.С. 

Директор, 

проф.универ. 

1951 к.и.н. проф. 

унив. 

070009-

Историография,источниковеден

ие и методы исторического 

исследования  

 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ –

нің «Құрметті 

қызметкер 

 

ҚРғылымын 

дамытудағы 

еңбегі үшін » 

Куәлік «№229 от 

20.09.2018 

 

 

0,2

5 

Несипбаева 

К.Р. 

профессор 29.10.195

6 

т.ғ.д.,профессо

р 

07.00.09 –  
тарихнама, дереккөзді зерттеу 

және тарихи зерттеулердің 

әдістері  

«Ғылымға 

қосқан үлесі 

үшін» төс 

белгісіМОН ҚР 

2008 ж., «ЖОО 

үздік 

оқытушысы» 

Құрмет ордені 

 2018 ж., 

ҚазҰПУ 

университеніні   

1 



ң 90-

жылдығына 

орден. 

Рүстем К.М. Аға оқытушы  PhD доктор 23.02.1983 PhD 6D020300-Тарих   1 

Абдугулова 

Б.К. 

профессор 04.05.55 д.п.н 13.00.01 

 

 

 

  1 

Калиева 

Елеухан 

Тоганбаевна 

 

 

 

 

 

Доцент 

 

 

 

 

 

 

 

06.11.196

7 

 

 

 

 

 

 

т.ғ.к 

 

 

 

 

 

 

 

07.00.02 ҚР тарихы 

 

 

 

 

 

 

   

ҚРғылымын 

дамытудағы 

еңбегі үшін » 

Куәлік «№230 от 

20.09.2018 

 

 
 

1 

Жусанбаева 

Гулькыз 

Мукамановна   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аға оқытушы 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

15.04.196

1 
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070002 / Отан тарихы /Қазақстан 

Республикасының тарихы) 

 

 

 

 

 

 

 

Ғылымға 

еңбегі сіңген 

қызметкер 
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Шорманова 

А.К. ст.преп-ль 1979 т.ғ.к. 07.00.09 

  

1 

Таспулатова 

Калдыгуль 

Турганбаевна оқытушы 

26.01.197

0 

т.ғ. магистрі, 

PhDдокторант 6Д011400 тарих     

0,5 

Тулекова М.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.195

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.ғ.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070200-Отан тарихы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Құрметті 

кафедра 

меңгерушісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ҚР Білім беру 

ісінің құрметті 

қызметкері»  

белгісі №00733. 

23. VI. 2003 ж.;  

«Жоғарғы оқу 

орындарының 

үздік 

оқытушысы,2006 

ж.» Грантының 

иегері, Қазақстан 

Республикасы 

Білім және ғылым 

министрлігінің 

университеттің 

80 жылдығына 

байланысты ҚР 

БҒМ Мақтау 

Грамотасы 

(2008); Ұздік 

ұстаз төсбелгісі. 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абай атындағы 

КазҰПУ.09.Х.201

2 г.; Қазақстан 

Республикасыны

ң білім беру 

ісінің құрметті 

қызметкері. 

23.06.2003 ж. 

«Құрметті 

қызметкер». Абай 

атындағы 

КазҰПУ. 

25.12.2013ж.; ҚР  

білім және ғылым 

министрлігінің 

«Ғылымға 

сіңірген еңбегі 

үшін» төс белгісі. 

2016 ж.; Абай 

атындағы 

ҚазҰПУ 

«Айрықша еңбегі 

үшін» төс белгісі 

2016ж. Құрмет 

Грамотасы: 

ұстаздар күніне 

(2016 ж.);  

Құрмет 

Грамотасы 

Университеттің 

білім беру 

жүйесін дамытуға 

қосқан үлесі 



үшін(2017 ж.); 

Құрмет 

Грамотасы 

институттың 

(2017 ж.); Алғыс 

хаттар-3 (2017ж.). 

«ЖОО Үздік 

оқытушысы,2006  

Ұздік ұстаз 

төсбелгісі. Абай 

атындағы 

КазҰПУ. 2018 ж. 

Абай автындағы 

ҚазҰПУ-ң 90 

жылдығы медалы 

, қазан 2018 ж.» 

 ҚР БжҒМ 

мультимедиялық 

оқу құралына 

жарияланған 

Грантының 

иегері. 

Университет 

ректорының  

Грант иегері(2011 

ж.). 

Ғылыми 

басылымдар:  

200- ден астам 

ғылыми 

мақалалар, 3 

монография, 7 

оқу 



құралдарының 

авторы. 20- дан 

астам типтік оқу 

бағдарламалары, 

2 патент.  

 

Дайрабаева 

А.Е., 

 

 

 

 

п.ғ.к., доцент 

 

 

 

 

 

 

24.02.196

6 

 

 

 

 

п.ғ.к., 

 

 

 

 

 

«130001» педагогика тарихы 

 

 

 

 

 

  

1 

Сутеева Х.А.  Профессор 1951 д.и.н.,проф 070009-Историография, 

источниковедение и методы 

исторического исследования 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ –нің 

«Үздік  

ұстазы» 

 1 

Тимченко С.В. Профессор. 12.11.194

7 

т.ғ.к. проф.  070002- Отан тарихы Нагрудный 

знак МОН РК 

«За вклад в 

науку».  

Нагрудный 

знак 

«Айрықша 

еңбек үшін»  

15 декабря 

2017 г. 

КазНПУ 

им.Абая 

 0,2

5 



Кашакбаева 

К.Т. 

т.ғ.к 09.03.195

2 

т.ғ.к аға 
оқытушы 

070002-Отан тарихы  ҚРғылымын 

дамытудағы 

еңбегі үшін » 

Куәлік «№231 от 

20.09.2018 

0,5 

Муратказин 

М.М. 

Ст.преподвател
ь 

1979 т.ғ.к аға 
оқытушы 

070002- Отан тарихы   0,2

5 

Манапбаев 

Н.Б. 

Ст.преподвател
ь 

1980 магистр. аға 

оқытушы, 

   1 

 

    

   

 

 

   

   

 

 

   

   

 

 

   

   

 

 

   

   

 

 

   

   

 

 

   

   

 

Мамырбаев 

Д.Ж оқытушы 

16.05.199

3 магистр 6М020600 - Дінтану 

  

0.5 



2- Кесте/ Таблица  

              2018 жылы диссертация қорғаған магистранттар мен докторанттар, ПОҚ тізімі/       

Перечень ППС, магистрантов и  докторантов, защитивших  диссертации в 2018 г. 

№ Аты-жөні/ Ф.И.О. 
Қызметі/ 

Должность 

Ғылыми дәрежесі, атағы/                

Ученая степень, звание 

    

 Бакытбеккызы  Меруерт 

 

магистр Магистр социальных наук 

 Осербаева А. магистр «6М011400- Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

  Толегенов Аркалық магистр  Тарих ғылымдарының магистрі 

   Рустемова Мадина магистр  Тарих ғылымдарының магистрі 

 

 Идрисова Ардак Нурлановна 

 

магистр « 6М011400» Тарих ғылымдарының 

магистрі 

    

    

 

3-Кесте/ Таблица  

2018 жылы біліктілігін арттырған ПОҚ тізімі/  

Перечень ППС, повысивших квалификацию в 2018 г. 

№ Аты-жөні/ Ф.И.О. 
Біліктілігін арттыру түрі мен орны/ Место, вид повышения 

квалификации 

 Несипбаева К.Р. КазНПУ им. Абая, 3-13 октября 2018 г., Турецкий 

государственный университет Битлим Ерен проф. Асем 

Хекимоглы. Сертификат 

 Абдугулова Б.К. Преподавание по программам обновленного содержания 



среднего образования с8-12 января 2018 г. в обьеме 36 ч. 

 Абдугулова Б.К. ЖОО- да замануи білім беру технологияларын жобалау: 

құралдар мен әдістер  29.06.2018г.вобьеме 40 ч. 

 Абдугулова Б.К. «DevletSiyasetindeGazeteciliginYeri:UlfetGazetesiOrneginde»: 

03.10.2018-13.10.2018г.Тurkiye. 

 Рүстем К.М. 
Прошла краткосрочное обучение по теме «История и 

культура древних тюрков» в объеме 95 часов. Профессора 

университета Еде Тепе Ахмет Ташагыла (Стамбул, 

Турция). – Алматы, КазНПУ им. Абая. – 18.09-22.09. 2017 

г.  

 Рүстем К.М. Окончила курс повышения квалификации по 

образовательной программе повышения квалификации на 

тему «Курсы по изучению англиского языка». В объеме 

180  часов. – Алматы, КазНПУ им. Абая. – 2018 г. 29 июнь 

(сертификат). 

 Рүстем К.М. «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық 

шеберлік орталығы әзірлеген Қазақстан Республикасында 

орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде педагог 

кадрларды даярлайтын ЖОО-ның ПОҚ-ның біліктілігін 

арттыру білім беру бағдарламасы бойынша 80 

академиялық сағат көлемінде оқу курсы. – Астана, 

«Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық 

шеберлік орталығы. -2018 ж. 28 қыркүйек (сертификат). 

 Рүстем К.М. 6В01-7М01-8D01 Педагогикалық ғылымдар бағыты 

бойынша білім беру бағдарламаларын дайындаушы 

«Жаңартылған орта білім мазмұнын педагогикалы 

профильдегі білім беру бағдарламаларына интеграциялау» 

тақырыбындағы Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА, 

«Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ өкілдерімен 

бірігіп өткізілген семинар. – Алматы, Абай ат. ҚазҰПУ.-

2018 ж. 15-16 қарашасы (сертификат). 

 Калиева Е.Т. Абай атындағы ҚазҰПУ, «Кәсібилік және педагогикалық 



шеберлік» қысқы мектебі «Тәрбие жетекшілері мектебі» 

семинар сертификаты, 8-9 қаңтар 2018 жыл  

 Калиева Е.Т. Абай атындағы ҚазҰПУ, «Педагогикалық білім: болашақ 

дағдылары» жазғы мектебі 25-29 маусым 2018 ж. 

Сертификат «ЖОО-да заманауи білім беру 

технологияларын жобалау: құралдар мен әдістер» 40 

сағ.№000081 

 Калиева Е.Т. «Жаңартылған орта білім мазмұнын педагогикалық 

профильдегі білім беру бағдарламаларымен 

интеграциялау» Ы.Алтынсарин ат. ҰБА, «НЗМ» ДББҰ . 

семинарға катысушы сертификаты 2018 ж.15-16 қараша 

  Жусанбаева Г.М.  Жаңартылған білім беру бағдарламасы 

аясында орта  білім беру ерекшеліктері тақырыпта  

40 сағаттық курс.  Сертфикат  28.02- 3.03.18 

аралығында  Абай атындағы ҚазҰПУ-і 
 Шорманова А.К. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

жоғары оқу орындарының мұғалімдерінің 

біліктілігін арттыру институтының «Әлем тарихы» 

мамандығының толық курсын аяқтағаны туралы 

№5044куәлігі 2018 жыл, 72 сағат 

 Таспулатова Қ.Т. Шамғали Харесұлы Сарыбаевтың 125 жылдығына орай 

«ХХI ғасырдың ғылыми- ағартушылық парадигмалары: 

рухани құндылықтар аясындағы тіл және мәдениет» атты 

халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына 

қатысқаны үшін берілген Сертификат 26-қазан 

Алматы,2018 

 Таспулатова Қ.Т. «Современные педагогическое технологии в образовании: 

традиции и новации» Сертификат,Алматы, 20 июня2018 

 Таспулатова Қ.Т. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінің 90 жылдығына арналған «Алаш 

зиялыларының ғылыми-әдістемелік мүралары: дәстүр мен 

жаңашылдық» атты халық. ғылыми-прак. Конференция. 



Сертификат. Алматы,2018 

 Таспулатова Қ.Т. «Кәсібилік және педагогикалық шеберлік» қысқы мектеп 

аясында өткен «Тәрбие жетекшілері мектебі» атты 

семинар.Сертификат.Алматы, 8-9 қаңтар,2018 

 Таспулатова Қ.Т. Х Международная научная конференция молодых ученых 

«Казахстан в международном образовательном 

пространстве» посвященной 90-летию КазНПУ имени 

Абая. Алматы, 6 апреля 2018 

 Таспулатова Қ.Т. Преподование по программам обновленного содержания 

среднего образования. 36 часов Сертификат Алматы, 8-12 

января,2018г. 

 Дайрабаева А.Е. 2018 жылдың 25 маусымында Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетіндегі Жазғы мектеп аясында 

өткен «Университетте білім беруді 

интернационалдандыру» атты семинарға қатысқаны үшін 

берілді 

 Дайрабаева А.Е. 03.10.2018-13.10.2018 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti 

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Asem 

Nauşabayeva Hekimoğlu «Devlet Siyasetinde Gazeteciliğin 

Yeri: Ülfet Gazetesi Örneğinde» konusunda ders almıştır 

   

   

   

 

4-Кесте/ Таблица  

2018 жылы патенттер мен авторлық куәліктерді алған ПОҚ тізімі/ 

Перечень ППС, получивших патенты и авторские свидетельства в 2018 г. 



№ 

Аты-жөні, 

ғылыми 

дәрежесі, 

атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

Авторлық құқық 

объектісінің атауы 

(патент, авторлық 

куәлік)/ 

Наименование объекта 

авторского права (патент, 

авторское свидетельство) 

Авторлық 

куәліктің патент 

№/ 

№ патента 

авторского 

свидетельства 

Патент / авторлық 

куәліктің берілген күні/ 

Дата выдачи патента 

/авторского 

свидетельства 

 

     

 

5- Кесте/ Таблица  

2018 жылы Қазақстан бойынша ғылыми іс-сапарға шыққан ПОҚ, магистранттар мен докторанттар тізімі/ 

Перечень ППС, магистрантов и докторантов, совершивших научные командировки  

по Казахстану в 2018 г.   

№ 

Аты-жөні/ 

Ф.И.О. 

 

Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы, қызметі/ 

Ученое звание, 

должность 

Іс-сапардың 

орны мен 

уақыты/ 

Место и срок 

командировки 

Іс-сапардың 

мақсаты/ 

Цель 

командировки 

Қаржыландыру 

көзі/ 

Источник 

финансирования 

 

Калиева Е.Т. 

 

 

 

 

 

 

т.ғ.к., доцент 

 

 

 

 

 

  

г.Караганда, 5-6 

апреля 2018 г. 

 

 

 

 

 

Участие  в Х 

Республиканской 

студенческой 

предметной 

олимпиаде, 

руководитель 

команды 

КазНПУ им. 

Абая 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 –Кесте/ Таблица  

2018 жылы Ғылыми шетелдік іс-сапарға шыққан ПОҚ,  

магистранттар мен докторанттар тізімі/ 

Перечень ППС, магистрантов и докторантов, совершивших  

научные зарубежные командировки в 2018 г.   



№ 

Аты-жөні, 

қызметі, 

ғылыми 

дәрежесі, 

атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое 

звание, 

должность 

Мемлекет/ 

Страна 

Іс-сапардың 

уақыты/ 

Дата 

командировки 

Іс-сапардың 

мақсаты/ 

Цель 

командировки 

Қаржыландыру көзі/ 

Источник 

финансирования 

      

7-Кесте/ Таблица  

2018 жылы ҚР БҒМ және халықаралық тақырыптар бойынша  жүргізетін ҒЗЖ-ны  

және басқа да ұйымдар қаржыландыратын жобаларға қатысатын ПОҚ тізімі/ 

Перечень ППС, выполнявших НИР  по международным темам и МОН РК, финансируемыми  другими организациями в 2018 г. 

№ 

Аты-жөні, қызметі, 

ғылыми атағы/  

Ф. И. О., ученое 

звание,  должность 

Жоба атауы/ 

Наименование 

проекта 

Ұйымның атауы - 

қаржыландыру көзі/ 

Наименование 

организации-источника 

финансирования 

Қаржыландыру 

көлемі/ 

Сумма 

финансирования 

 

     

 

8- Кесте/ Таблица  

2018 жылы Абай атындағы ҚазҰПУ қаржыландыратын жобаларға қатысқан  

ПОҚ тізімі (ҚР БҒМ және университет ішілік жобалар)/ 

Перечень ППС, принимавших участие в проектах, финансируемых  

КазНПУ им. Абая  в 2018 г. (внутривузовские проекты и МОН РК) 

№ 

Жетекшінің аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., руководителя, 

ученое звание, 

должность 

 

Жоба атауы/ 

Наименование проекта 

Қаржыландыру көлемі/ 

Сумма финансирования 

 

    



 

9/1 –Кесте/ Таблица  

2018 жылы Алыс шетелдерде жарияланған ғылыми мақалалар тізімі/ 

Список научных статей, опубликованных в дальнем зарубежье в 2018 г.  

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, 

ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер: журнал, 

мемлекет, қала, жыл, 

басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, год, 

указание страниц 

    
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 

 

9/2 –Кесте/ Таблица  

2018 жылы Жақын шетелдерде жарияланған мақалалар тізімі/ 

Список статей, опубликованных в ближнем зарубежье в 2018 г.  

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, 

ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер: журнал, 

мемлекет, қала, жыл, 

басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, год, 

указание страниц 

 

Дайрабаева 

А.Е. к.п.н., 

доцент 

Квазигосударства на современном 

этапе 

Вестник КазНПУ 

им. Абая. Серия 

«Исторические и социально-

политические 

науки». 2018.№ 4 

    

    
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 



 

 

9/3 –Кесте/ Таблица 

2018 жылы ҚР БҒМ БҒСБК журналдарында жарияланған ғылыми мақалалар тізімі/ 

Список научных статей, опубликованных в журналах ККСОН РК в 2018 г.  

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, 

ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер: журнал, 

мемлекет, қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, указание 

страниц 

 Несипбаева 

К.Р., д.и.н., 

профессор 

Historiographic problems of policy of 

People's Republic of China the 

relation "a small backgammon on the 

example of SUAR and the Inner 

Mongolia" 

Вестник КазНПУ им. Абая. 

Серия «Исторические и 

социально-политические 

науки». 2018. № 2 (57) 

 

 

Несипбаева 

К.Р., д.и.н., 

профессор 

Efficiency of the KAZAKH-

TURKISH route of the GREAT 

SILK way in the XXI century 

 

Вестник КазНПУ им. Абая. 

Серия «Исторические и 

социально-политические 

науки». 2018. № 4 

 Дайрабаева 

А.Е. 

Шорманова 

А.К. 

Quasi-states at the present stage ВестникКазНПУим. Абая. Серия 

«Исторические и социально-

политические науки». 2018. № 4 

 Таспулатова 

Қ.Т. т.ғ. 

магистрі, PhD 

докторант 

Адамзат тарихындағы ең әділетті 

күрес – ұлт азаттығы үшін күрес. 

Алаш зиялыларының ғылыми-

әдістемелік мұралары: дәстүр 

мен жаңашылдық. Халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференция 

Алматы, 28.02.2018ж. 

 

 

 Таспулатова Ұрпаққа патриоттық тәрбие ХХI ғасырдың ғылыми-



Қ.Т. т.ғ. 

магистрі, PhD 

докторант 

берудің териялық-әдіснамалық 

негіздері 

ағартушылық парадигмалары: 

рухани құндылықтар 

арасындағы тіл және мәдениет. 

Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция. 

Алматы,26 қазан 2018ж. 

 Таспулатова 

Қ.Т. т.ғ. 

магистрі, PhD 

докторант 

Рухани жанғыру-патриотизм негізі V халықаралық Фараби 

оқулары.«Фараби әлемі» атты 

халық. ғылыми конференция. 

Алматы, Қазақстан, 3-13 сәуір 

2018ж. 

 Таспулатова 

Қ.Т. т.ғ. 

магистрі, PhD 

докторант 

Қазақстандық патриотизмді 

тәрбиелеу әдістері 

«Қазақ тарихына жаңа көзқарас» 

атты халықаралық ғылыми-

теориялық конференция. 

Алматы, 1-маусым 2018ж. 

 Таспулатова 

Қ.Т. т.ғ. 

магистрі, PhD 

докторант 

Патриотизм – жалпы адамзаттық 

құндылықтардың маңыздысы 

Білім берудегі қазіргі 

педагогикалық технологиялар: 

дәстүрлер мен инновациялар 

 Таспулатова 

Қ.Т. т.ғ. 

магистрі, PhD 

докторант 

Патриоттық тәрбие берудің: 

тәжірибе проблемалары 

Қазақстан білім беру 

кеңістігінде: Абай атындағы 

ҚазҰПУ-дің 90 жылдығына 

арналған жас ғалымдардың Х 

халықаралық конференция 6-

сәуір 2018ж. 

    

    

    
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 
 

9/4- Кесте/ Таблица 

2018 жылы ҚР-дың басқа да журналдарында жарияланған ғылыми мақалалар тізімі/ 

Список научных статей, опубликованных в прочих журналах РК в 2018 г. 



№ 

Аты-жөні, 

қызметі, 

ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер: журнал, 

мемлекет, қала, жыл, 

басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, указание 

страниц 

 Несипбаева 

К.Р., д.и.н., 

профессор 

The Great Silk way and Ornaments Центральная Азия на 

Великом Шёлковом пути: 

диалог культур и конфессий 

от древности до 

современности. Сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции под эгидой 

ЮНЕСКО. 2018. С.493-500. 

  Жусанбаева 

Г.М 
 Ұлтаралық қарым – қатынас 

мәдениеті 

 Білім көкжиегі  

республикалық ғылыми 

әдістемелік журнал №  

1- 2018,  42-44 бб 

 Таспулатова 

Қ.Т. т.ғ. 

магистрі, PhD 

докторант 

Ұрпаққа патриоттық тәрбие беру «Үш қоңыр» республикалық 

газет. №12(375) 23 наурыз 

2018ж. 

 Таспулатова 

Қ.Т. т.ғ. 

магистрі, PhD 

докторант 

Жаңа қазақстандық патриотизм-қазақ 

елі болудың бастауы. 

«Мектеп мерейі» журналы, 

№1, 2018ж.  

 Таспулатова 

Қ.Т. т.ғ. 

магистрі, PhD 

докторант 

Елбасының АҚШ-қа сапары әлем 

назарын аударды 

«Абай 

университеті»газет,№2(168) 

ақпан 2018ж. 



    

    
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 

9/5 –Кесте/ Таблица 

2018 жылы алыс шетелдің ғылыми конференцияларында жарияланған тезистер тізім/ 

Список тезисов научных конференций, опубликованных в дальнем зарубежье в 2018 г.  

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, 

ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер: журнал, 

мемлекет, қала, жыл, 

басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, год, 

указание страниц 

    
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 

9/6- Кесте/ Таблица  

2018 жылы жақын шетелдің ғылыми конференцияларында жарияланған тезистер тізім/ 

Список тезисов научных конференций, опубликованных  в ближнем  зарубежье в 2018 г.  

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, 

ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер: журнал, 

мемлекет, қала, жыл, 

басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, год, 

указание страниц 

 Шорманова 

А.К. 

 

 

 

 

 

Современный мир и роль патриотизма 

в воспитании толерантности 

 

 

 

 

 

Национальный университет 

Узбекистана имени Мирзо 

Улугбека и научный центр 

«Межнациональное согласие 

и толерантность» 

международная научная 

конференция 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Толерантность – как 

институт развития мер 

взаимного доверия»30 мая 

2018 года 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 

 

 

9/7- Кесте/ Таблица 

2018 жылы ҚР-дың  ғылыми конференцияларында жарияланған тезистер тізімі/ 

Список тезисов научных конференций, опубликованных в РК в 2018 г.  

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, 

ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер:  журнал,  

мемлекет , қала, жыл, 

басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, указание 

страниц 

1 Абдугулова Б.К. Әлемдік және отандық тарихи білім 

беру үдерісі 

 

Қазіргі казақстандық білім 

беруде тарих және 

гуманитарлық пәндерді 

оқыту әдістерін дамытудың 

өзекті мәселелері» :   

ғылыми-практикалық 

конференцияның 

материалдары тарихты 

оқыту әдістемесіне арналған 

10 сәуір  2018ж. -Алматы:. 

«Ұлағат», Қаз ҰПУ, 2018. 

(Авторлық  

 Абдугулова Б.К. Жаңартылған білім мазмұны Қазіргі казақстандық білім 



2 жағдайында тарихты оқытудың  

әдіснамалық негіздері 

 

 

беруде тарих және 

гуманитарлық пәндерді 

оқыту әдістерін дамытудың 

өзекті мәселелері» :   

ғылыми-практикалық 

конференцияның 

материалдары тарихты 

оқыту әдістемесіне арналған 

10 сәуір  2018ж. -Алматы:. 

«Ұлағат», Қаз ҰПУ, 2018. 

(Авторлық бірлестікте) 

Молдадосова А. Қ.Қ.А.Ясауи 

атындағы Халқаралық қазақ-

түрік университетінің PD 

3 Абдугулова Б.К. Қазақстан тарихын оқытуда алаш 

зиялыларының еңбектерін пайдалану 

жолдары 

 

Қазіргі казақстандық білім 

беруде тарих және 

гуманитарлық пәндерді 

оқыту әдістерін дамытудың 

өзекті мәселелері» :   

ғылыми-практикалық 

конференцияның 

материалдары тарихты 

оқыту әдістемесіне арналған 

10 сәуір  2018ж. -Алматы:. 

«Ұлағат», Қаз ҰПУ, 2018. 

(Авторлық бірлестікте) 

4 Абдугулова Б.К. «Тарихты оқытудағы ақпараттық 

технология» курсын оқытуда 

Қазіргі казақстандық білім 

беруде тарих және 



компьютерлік технологияны 

пайдаланудың әдістемелік жолдары  

гуманитарлық пәндерді 

оқыту әдістерін дамытудың 

өзекті мәселелері» :   

ғылыми-практикалық 

конференцияның 

материалдары тарихты 

оқыту әдістемесіне арналған 

10 сәуір  2018ж. -Алматы:. 

«Ұлағат», Қаз ҰПУ, 2018. 

(Авторлық бірлестікте) 

5 Абдугулова Б.К. Рухани жаңғыру жағдайындағы 

жанартылған тарихи білім мазмұны 

мен  әдістемелік нысандары  

 

 

  Садықов оқулары:   

халықаралық ғылыми-

практикалық 

конференцияның 26 

қыркүйек   2018ж. -Алматы:. 

«Ұлағат», Қаз ҰПУ, 2018  

6 PhD, аға 

оқытушы 

Рүстем К.М. 

Тарих сабағындағы бағалаудың 

өлшемдері 

«Қазіргі Қазақстандық білім 

беруде тарих және 

гуманитарлық пәндерді 

оқытудың әдістерін 

дамытудың өзекті 

мәселелері» атты тарихты 

оқыту әдістемесіне арналған 

республикалық ғылыми-

практикалық конференция. – 

А., 10 сәуір, 2018. - 44-48 б. 

7 Калиева Е.Т. Мифтік шығармашылдық-тарихты 

түсіндірудің бір формасы ретінде 

 

Абай атындағы Қаз ҰПУ –нің 
Ш:Уәлиханов атындағы тарих 

және этнология институтымен 



бірлескен жобасы «Қазақстан 

халқының тарихи жадын 
тәрбиелеу-ұлттық кодты 

сақтаудың негізгі бағыты» атты 

дөңгелек үстел материалдары, 
16 мамыр 2018 жыл 

8 Калиева Е.Т. Миф құбылысы-  өткенді түсіндірудің бір 

формасы ретінде  

 

«Садықов оқулары: Қазіргі 

таңдағы білім беру мен ғылымның 

өзекті мәселелері» тақырыбында V 

Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 

материалдары.-«Ұлағат».-Алматы, 

2018 

9  Жусанбаева 

Г.М  

Нәтижеге бағытталған білім сапасы 

бағытындағы ізденістер. 

 

«Қазіргі қазақстандық білім 

беруде тарих және 

гуманитарлық пәндерді 

оқыту әдістерін дамытудың 

өзекті мәселелері»: «Ғылым-

2018» он күндігі шеңберінде 

республикалық ғылыми-

практикалық 

конференцияның 

материалдары, 10 сәуір 2018 

жыл, 26 бет. 

10 Несипбаева К.Р. 

Шорманова 

А.К. 

The great silk way and ornaments ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ НА 

ВЕЛИКОМ ШЁЛКОВОМ 

ПУТИ: диалог культур и 

конфессий от древности до 

современности 

Международная научно-

практическая конференция 

13–15 июня 2018 г. 

11 Шорманова 

А.К. 

Цифрлық Қазақстанның даму 

тенденциялары 
 «Елбасымыз және Еліміз» 

атты халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция 



Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде 

басылымнан  шықпаған жарияланымдар 

көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной 

таблице публикации, находящиеся в печати 

 

10 –Кесте/ Таблица 

2018 жылы Импакт-факторы бар журналдарда жарияланған мақалалар тізімі/ 

Список статей, изданных в журналах с импакт-фактором в 2018 г. 

№ 

Аты-жөні, қызметі, 

ғылыми атағы, Хирш-

индексі/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, должность, 

индекс Хирша 

Мақала атауы/ 

Название 

статьи 

Шығу мәліметтер:  

журнал, мемлекет, 

қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

Сілтеме базасы, 

Сілтеме индексі/ 

База цитирования, 

индекс 

цитирования 

     

 

 

 

 

11 –Кесте/ Таблица 

2018 жылы Жарияланған монографиялар тізімі/ 

Список опубликованных монографий в 2018 г. 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, 

ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое 

звание, 

должность 

Монографияның атауы/ 

Название монографии 

 

Шығу мәліметтер:  журнал,  

мемлекет , қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город,  год, указание 

страниц 

    
Ескерту: баспадан шығарылмаған монографиялар көрсетілмейді/ 

Шет тілдер және іскерлік  

карьера университеті 30 

қараша, 2018-Алматы 



Примечание: Не указывать монографии, находящиеся в печати! 

 

12/1 –Кесте/ Таблица 

2018 жылы ҚР мектептеріне арналған  оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар тізімі/ 

Список учебников, учебных и учебно-методических пособий  

для школ РК, изданных в 2018 г. 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, 

ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

Жарияланымның атауы 

мен мәртебесі/ 

Название и статус 

издания 

Шығу мәліметтер:  

журнал, мемлекет, қала, 

жыл, басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

Басылымға арналған 

оқулықты ұсынған 

орган/ 

Орган, 

рекомендовавший 

учебник к изданию 

     
Ескерту: ОӘК, ПОӘК, силлабус, ГОСО және т.с. көрсетілмейді/ 

Примечание: Не указывать УМК, УМКДО, силлабусы, ГОСО и т.п. 

 

12/2- Кесте/ Таблица 

2018 жылы шығарылған ЖОО-ға арналған оқулықтар тізімі/ 

Список учебников для вузов, изданных в 2018 г. 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, должность 

Оқулықтың атауы/ 

Название  учебника 

Шығу мәліметтер:  

журнал, мемлекет, 

қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

Басылымға арналған 

оқулықты ұсынған 

орган/ 

Орган, 

рекомендовавший 

учебник к изданию 

     

 

12/3- Кесте/ Таблица 

2018 жылы шығарылған ЖОО-ға арналған оқу-әдістемелік құралдар тізімі/ 

Список учебных и учебно-методических пособий для вузов, изданных в 2018 г. 



№ 

Аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

Оқу құралының 

атауы/ 

Название  учебного 

пособия 

Шығу мәліметтер:  

журнал, мемлекет, 

қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

Басылымға арналған 

оқулықты ұсынған 

орган/ 

Орган, 

рекомендовавший 

учебник к изданию 

     

Ескерту: ОӘК, ПОӘК, силлабус, ГОСО және т.с. көрсетілмейді/ 

Примечание: Не указывать УМК, УМКДО, силлабусы, ГОСО и т.п. 
 

13-Кесте/ Таблица 

2018 жылы БАҚ, радио, теледидар және т.б. бойынша жарияланымдар  

мен сұхбаттар тізімі/ 

Список публикаций и выступлений в СМИ, на радио, телевидении и т.д. в 2018г. 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

Мақала атауы 

немесе сөз сөйлеуі/ 

Название статьи 

или выступления 

 

Күні/ 

Дата 

Бақ атауы/ 

Название СМИ 

 

 

     

 

14 –Кесте/ Таблица 

2018 жылы өткізілген ғылыми іс-шаралар туралы ақпарат/ 

Сведения о проведенных в 2018 г. научных мероприятиях, конференциях 

№ 
Іс-шара атауы және дәрежесі/ 

Статус и название мероприятия  

Іс-шара өтетін орны мен уақыты/ 

Место, сроки проведения мероприятия 

1 Рүстем К.М. Абай атындағы ҚазҰПУ институттары арасында 

«Толеранттық негіздері» пәні аясында ««Жас ұрпақты 

толеранттылық пен ұлтаралық мәдениетке тәрбиелеу 

жолдары» атты интеллектуалдық-танымдық сайыс 

өткізілді (27.11.2017 ж.).– Алматы, Абай ат. ҚазҰПУ.  



 Рүстем К.М. «Қазіргі Қазақстандық білім беруде тарих және 

гуманитарлық пәндерді оқытудың әдістерін 

дамытудың өзекті мәселелері» атты тарихты оқыту 

әдістемесіне арналған республикалық ғылыми-

практикалық конференция.– Алматы, Абай ат. 

ҚазҰПУ, Тарих және құқық институты. 

 Республиканская предметная 

олимпиада по специальности 

5В020300 История 

КазНПУ Апрель 2018 

   

 

15 –Кесте/ Таблица 

2018 жылы шетелдік ЖОО-мен ынтымақтастық туралы ақпарат/ 

Сведения о сотрудничестве с зарубежными вузами 

№ 

Шетелдік университеттің 

атауы, аты-жөні, лауазымы, 

ғылыми дәрежесі мен 

серіктестер дәрежесі/ 

Наименование зарубежного 

вуза, Ф.И.О., должность, уч. 

степень и звание партнеров 
 

Ынтымақтастық 

тақырыбы/ 

Тема сотрудничества 

Іс-шараның өткізілуі 

(орын мен уақыты)/ 

Проведенные мероприятия 

(место и сроки) 

    

 

16 –Кесте/ Таблица 

Мектептермен, лицейлермен, колледждермен және т.б. ынтымақтастық туралы ақпарат/ 

Сведения о сотрудничестве со школами, лицеями, колледжами и т.п. 

№ 

Оқу орнының атауы, аты-

жөні, серіктестердің 

лауазымы/ 

Наименование учебного 

заведения, Ф.И.О., 

должность партнеров 

Ынтымақтастық түрі/ 

Вид сотрудничества 

Іс-шараның өткізілуі 

(орын мен уақыты)/ 

Проведенные мероприятия 

(место и сроки) 



 Алматы қ.  Алатау ауданы 

№151жалпы білім беретін 

мектеп 9 сынып оқушысы 

Налши Азамат 

« ҚР дінисаясатын өзге 

мемлекеттермен 

салыстырмалы талдау» 

атты ғылыми жоба 

жетекшісі 

2018  жылғы оқушылар  

арасындағы республикалық 

ғылыми жобалар сайысы 

  Алматы қаласындаы 

№62 Шона Смаханұлы 

атындағы –гимназия 

  Ш.Уәлиханов атындағы 

№12 мамандандырылған 

гимназия  

Мемлекеттік 

педагогикалық 

практикасын 

ұйымдастыру  

 Каңтар  2019 

    

    

    

 

17 –Кесте/ Таблица 

2018 жылы түрлі жарыстардың жеңімпаздары - студенттер мен магистранттар тізімі/ 

Перечень студентов и магистрантов - победителей конкурсов, олимпиад и т.д. в 2018 г. 

№ 

Аты-жөні, 

мамандық 

шифры және 

курсы/ 

Ф.И.О., курс, 

шифр и 

специальность 

Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні және 

қызметі/ 

Ф.И.О., 

должность 

научного 

руководителя 

Конкурстар мен 

олимпиадалардың атауы 

(өткен орны: қаласы, оқу 

орнының атауы, күні, 

жылы)/ 

Название конкурса/ 

олимпиады (место 

проведения: город, 

университет, дата, год,) 

Марапаттау түрі 

(қандай пән бойынша, 

грамота, диплом, орны 

т.б.)/ 

Вид поощрения 

(по какой дисциплине 

грамота, диплом, место и 

т.д.) 

 

     

 

     

 Айбусынов А. Несипбаева 73-я научная 1 – место, грамота 



К.Р.,д.и.н., 

проф. 

студенческая 

конференция КазНПУ 

им. Абая 

КазНПУ им. Абая 

 А. Осербаева 

Республикалық 

ЖОО 

«6М011400-

Тарих»  

PhD, аға 

оқытушы 

Рүстем К.М. 

Республикалық ЖОО 

студенттерінің ғылыми-

зерттеу жұмыстары 

байқауы «6М011400-

Тарих» мамандығы 

бойынша. 

2 дәрежелі диплом 

 Нурбай 

Мұратбек, 3 

курс, 5В011400-

тарих 

Калиева Е.Т. 

доцент 

МОН РК, КарГУ им. 

Букетова, Х 

Республиканская 

студенческая 

предметнаяолимпиада, г. 

Караганда, 5-6 апреля 

2018 г. 

Диплом за 

общекомандное 2 место 

на  Х Республиканской 

студенческой 

предметной 

олимпиадапо 

специальности  

5В011400-история МОН 

РК 

 Калиева Алема, 

3 курс, 

5В011400-тарих 

Калиева Е.Т. 

доцент 

МОН РК, КарГУ им. 

Букетова, Х 

Республиканская 

студенческая предметная 

олимпиада, г. Караганда, 

5-6 апреля 2018 г. 

Диплом за 

общекомандное 2 место 

на  Х Республиканской 

студенческой 

предметной олимпиада 

по специальности  

5В011400-история МОН 

РК 

 Досатова 

Надира, 2 курс, 

5В011400-тарих 

Калиева Е.Т. 

доцент 

МОН РК, КарГУ им. 

Букетова,  Х 

Республиканская 

студенческая предметная 

олимпиада, г. Караганда, 

5-6 апреля 2018 г. 

Диплом за 

общекомандное ІІ место 

на  Х Республиканской 

студенческой 

предметной олимпиада 

по специальности  

5В011400-история МОН 



РК 

 Иманкұл Айжан, 

3 курс, 

5В011400-тарих 

Калиева Е.Т. 

доцент 

МОН РК, КарГУ им. 

Букетова, Х 

Республиканская 

студенческая предметная 

олимпиада, г. Караганда, 

5-6 апреля 2018 г. 

Диплом за 

общекомандное 2 место 

на  Х Республиканской 

студенческой 

предметной олимпиада 

по специальности  

5В011400-история МОН 

РК 

 Нұрзада Естай, 3 

курс, 5В020300-

тарих 

Калиева Е.Т. 

доцент 

Ежегодная 73-я научная 

конференция студентолв 

и магистрантов 

КазНПУ им. Абая, 

Мадақтама, ІІІ место 

 Сарсенова 

Сымбат, Абай 

атындағы 

ҚазҰПУ ЖОО-

на дейінгі 

дайындық 

факультетінің 

тыңдаушысы 

Таспулатова 

Қ.Т. т.ғ. 

магистрі, PhD 

докторант 

Студенттер мен жас 

ғалымдардың «Фараби 

әлемі» атты халықаралық 

ғылыми конференция. 

Алматы, ҚазҰУ 3-13 

сәуір 2018ж. 

Грамота 3-орын 

 Дәрібаев 

Мұхтар, 

5В020300-тарих, 

4 курс 

Тулекова М.К. 

т.ғ.д., 

профессор 

73 – ші студенттердің 

ғылыми конференсиясы 

қатысты 

 Құсбақ Ырыс, 

5В011400-тарих, 

4 курс. 

Тулекова М.К. 

т.ғ.д., 

профессор 

73 – ші студенттердің 

ғылыми конференсиясы 

қатысты 

 Егемберді 

Қасымбек, 

5В020300-Тарих, 

1 курс 

Тулекова М.К. 

т.ғ.д., 

профессор 

73 – ші студенттердің 

ғылыми конференсиясы 

қатысты 

 Ғайниқызы 

Айғаным 

Тулекова М.К. 

т.ғ.д., 

73 – ші студенттердің 

ғылыми конференсиясы 

2-орын, сертификат 



5В020300-Тарих, 

1 курс 

профессор 

 Таджимұратов 

Бекболат 

5В020300-Тарих, 

1 курс 

Тулекова М.К. 

т.ғ.д., 

профессор 

73 – ші студенттердің 

ғылыми конференсиясы 

3-орын, сертификат 

     

     

     

 Аралов Б. Мамырбаев 

Д.Ж., магистр 

оқытушы 

Алматы қалалық ЖОО 

арасында өткізілген 

Мағжан Жұмабаевтің 125 

жыл толуына орай 

«Жұртын сүйген жүрек» 

конференсиясына 

қатысты Нұр-Мубарак. 

3 – орын, сертификат 

НМУ Египет ислам 

мәдениеті университеті 

 Шыңғысханқызы 

А. 

Мамырбаев 

Д.Ж., магистр 

оқытушы 

Алматы қалалық 4 

университет арасында 

өткізілген «Жаһандық 

кезіндегі 

дінтанушылардың рөлі» 

конференсиясына 

қатысты Нұр-Мубарак. 

Алғыс хат 

НМУ Египет ислам 

мәдениеті университеті 

 

18/1 –Кесте/ Таблица 

2018 жылы студенттердің жарияланымдарының тізімі/ 

Список публикаций студентов в 2018 г. 



№ 

Студент-

автордың аты-

жөні, бірлескен 

авторлар/ 

Ф.И.О. студента-

автора, соавторы 

 

Студенттің курсы, 

мамандығы және 

шифры/ 

Курс студента, шифр 

и специальность 

Жарияланымдардың 

атауы/ 

Название 

публикации 

Шығу мәліметтер:   

журнал, мемлекет, қала, 

жыл, басылым беті/ 

Выходные данные: 

журнал, город, год, 

указание страниц 

     
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 

18/2- Кесте/ Таблица  

2018 жылы магистранттардың жарияланымдар тізімі/ 

Список публикаций магистрантов в 2018 г. 

№ 

Магистрант-

автордың аты-

жөні, бірлескен 

авторлар/ 

Ф.И.О. 

магистранта-

автора, 

соавторы 

/ Магистранттың 

курсы, мамандығы 

және шифры/ 

Курс магистранта, 

шифр и 

специальность 

Жарияланымдардың 

атауы/ 

Название 

публикации 

Шығу мәліметтер:   

журнал, ел, қала, жыл, 

басылым беті/ 

Выходные данные: 

журнал, город, год, 

указание страниц 

 Калдыбаева Г. 2 курс, магистрант, 

6М011400 

Два Китая Вестник КазНПУ им. 

Абая. Серия 

«Исторические и 

социально-политические 

науки». 2018. № 2 (57) 

 Айбусынов А. 1 курс, магистрант, 

6М011400 

Научные подходы в 

изучении 

переселения 

индейцев в 

Северную Америку 

 

Вестник КазНПУ им. 

Абая. Серия 

«Исторические и 

социально-политические 

науки». 2018. № 4 



 Айбусынов А. 1 курс, магистрант, 

6М011400 

Historical-theoretical 

problems of 

aboriginal  

population of  North 

America 

Вестник КазНПУ им. 

Абая. Серия 

историческая. 2018. № 4 

Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдарды көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 
 

18/3- Кесте/ Таблица  

2018 жылы Докторанттардың жарияланымдар тізімі/ 

Список публикаций докторантов в 2018 г. 

№ 

Докторант-

автордың аты-

жөні, бірлескен 

авторлар/ 

Ф.И.О. 

докторанта-

автора, 

соавторы 

Докторанттың 

курсы, мамандығы 

және шифры/ 

Курс докторанта, 

шифр и 

специальность 

Жарияланымдардың 

атауы/ 

Название 

публикации 

Шығу мәліметтер: 

журнал, ел, қала, жыл, 

басылым беті/ 

Выходные данные: 

журнал, город, год, 

указание страниц 

     
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдарды көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 

 

ҚОСЫМША 

 

1. 2018 жылғы патенттер, авторлық куәліктердің ламинатталған көшірмелері; 

2. 2018 жылы импакт-факторы бар журналдарда жарияланған мақалалардың      

көшірмесі; 

3. 2018 жылы импакт-факторы бар  журналдарда жарияланған мақалалардың дәйексөз базасының сайтынан 

мақаланың скрин-шоты; 

4. 2018 жылы жарияланған монографиялардың бір данасы; 

5. Монографиялардың, оқулықтардың, оқу құралдарының титулдық беті мен соңғы парағының көшірмелері; 



6. 2018 жылы студенттер мен магистранттар алған сертификаттар, дипломдар және басқа да марапаттау 

құжаттарының көшірмелері; 

7. Шетелдік ЖОО-мен орнатылған келісім-шарттардың көшірмелері. 
 


