
Монографии,  учебники и учебные пособия 

 

№ 

ф.и.о., ученое 

звание, 

должность 

название 

монографии 

  

выходные данные: 

журнал, город,  год, указание страни 

1 

т.ғ.к., профессор 

Нұрманбетқызы 

Ж. 

Справочное-

методическое 

пособие по 

Истории 

Казахстана 

(учебно-

методическое 

пособие для 

абитурентов и 

учащихся средней 

школы) 

Алматы, 2018. – 147 с. 

2 

т.ғ.к., профессор 

Нұрманбетқызы 

Ж. 

Мұрағаттану (оқу 

құралы) 
Алматы, 2018. – 105 б. 

3 

Автор главы  № 

9 – д.и.н., проф. 

Махаева А.Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Алаш в истории 

государственности 

Казахстана: идеи, 

судьбы, наследие 

(в контексте 

духовной 

модернизации 

общества)» 

Гл.9. 

«Образование и 

деятельность 

Казахских 

комитетов». – 54 

с. 

 

Алматы., 2018. – 514 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Сманқұлова 

Ж.Е. д.и.н. 

ст.преп 

«Тәуелсіз Қазақстан 

тарихы», І том 

 

Алматы 2017 жыл, 217 бет 

5 

Сманқұлова 

Ж.Е. д.и.н. 

ст.преп 

«Тәуелсіз Қазақстан 

тарихы», ІI том 

 

Алматы 2017 жыл, 225 бет 

6 

Сманқұлова 

Ж.Е. д.и.н. 

ст.преп 

«Тәуелсіз 

Қазақстан 

тарихы», ІII том 

Алматы 20167 жыл, 216 бет 



 

 

Список научных статей, опубликованных в журналах ККСОН РК 

 

№ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

  

Название  публикации 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

1 

 

Тулекова М.К. д.и.н., 

профессор 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 

РУКОПИСЬ КАЗАХСКОГО 

ХАНА АЛИАКБАРА/ 

HISTORICAL 

MANUSCRIPT OF THE 

KAZAKH KHAN 

ALIAKBAR 

ВЕСТНИК 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК 

РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН. 2018 г.№2. 

стр. 116-120 

2 
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. 

№ 2. 2018. 

 

3 
Махаева А.Ш. д.и.н., 

проф. 

Алаш қозғалысындағы 

земстволық өзін-өзі басқару 

мекемелерінің орны мен рөлі 

Электронный научный 

журнал «edu.e-history.kz». 

2018 г. № 2 (14). 

4 
Сманкулова Ж.Е. 

д.и.н. ст.преп 

Жаңартылған оқу 

бағдарламасындағы тиімді 

педагогикалық технологиялар 

Научный журнал «Хабаршы-

Вестник Казахского 

национального 

педагогического 

университета имени Абая. 

Серия «Исторические и 

социально-политические 

науки, 2017 

5 
Сманкулова Ж.Е. 

д.и.н. ст.преп 

Қазақстан тарихы пәні 

бойынша электронды 

оқулықтарды оқу құралдары 

ретінде қолдану 

 

Қазақстан тарихы, 2017 №5 



6 
Сманкулова Ж.Е. 

д.и.н. ст.преп 

Білім мазмұнын жаңарту 

жағдайында қазақстан 

тарихын оқытудың теориясы 

мен әдістемесі 

Научный журнал «Хабаршы-

Вестник Казахского 

национального 

педагогического 

университета имени Абая. 

Серия «Исторические и 

социально-политические 

науки», 2017 

7 

Джайнакбаева Г. Т. 

Кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

Формирование ключевых 

компетенции учащихся на 

уроках истории. 

Вестник КазНПУ им Абая,. 

Алматы 

2017г. №1 (52) с.262-267 

 

8 

Джайнакбаева Г. Т. 

Кандидат 

педагогических  наук, 

доцент 

Формирование умений и 

навыков учащихся на уроках 

истории. 

Вестник КазНПУ им Абая, 

Алматы 

2018г. №1(56) с.357-362 

9 

Таспулатова Қ.  Т., 

тарих ғылымдарының 

магистрі, PhD 

докторант 

 

Қазақстандық патриотизмді 

тәрбиелеужолдары және 

әдістері 

«Тәуелсіз Қазақстан: Қазіргі 

кезеңдегі тарих және қоғамдық 

пәндерді оқытудың өзекті 

мәселелері атты Тәуелсіз 

Қазақстанның 

25 жылдығына арналған 

республикалық ғылыми-

практикалық конференция 

материалдары. Алматы, 2017. 

67-74бб. 

10 

Таспулатова Қ.  Т., 

тарих ғылымдарының 

магистрі, PhD 

докторант 

 

Елбасымыз Нұрсұлтан 

Назарбаевтың АҚШ-қа 

сапары әлем назарын 

аударды 

«Үш қоңыр» газеті, №9 (372) 

2.03.20185б. 

 

11 

Таспулатова Қ.  Т., 

тарих ғылымдарының 

магистрі, PhD 

докторант 

 

Адамзат тарихындағы ең 

әділетті күрес – ұлт азаттығы 

үшін күрес 

Абай атындағы ҚазҰПУ–нің 

90-жылдығына орай 

өткізілген Алаш 

зиялыларының ғылыми – 

әдістемелік мұралары: дәстүр 

мен жаңашылдық 

Халықаралық ғылыми-



практикалық конференция 

материалдары. Алматы, 2018. 

292-297бб. 

12 

Таспулатова Қ.  Т., 

тарих ғылымдарының 

магистрі, PhD 

докторант 

 

Ұрпаққа патриоттық тәрбие 

берудің теориялық-

әдіснамалық негіздері 

Қазақстан халықаралық білім 

беру кеңістігінде:Абай 

атындағы ҚазҰПУ–нің 90-

жылдығына арналған жас 

ғалымдардың Х халықаралық 

конференция материалдары.   

Алматы, 2018. 220-224бб 

13 

Таспулатова Қ.  Т., 

тарих ғылымдарының 

магистрі, PhD 

докторант 

 

Рухани жаңғыру – 

патриотизм негізі 

V Халықаралық Фараби 

оқулары. Студенттер мен жас 

ғалымдардың «Фараби әлемі» 

атты халықаралық ғылыми 

конференция 

Алматы, Қазақстан, 

13 сәуір 2018. 

14 

Таспулатова Қ.  Т., 

тарих ғылымдарының 

магистрі, PhD 

докторант 

 

Ұрпаққа патриоттық тәрбие 

берудің әдіснамалық негізі 

«Үш қоңыр» газеті,   

№12(375),  23-наурыз, 2018. 

7б. 

 

15 

Таспулатова Қ.  Т., 

тарих ғылымдарының 

магистрі, PhD 

докторант 

 

Ұлттық сезім- рухани 

құбылыс 

«Айқын» газеті, №36(3304), 

6.03.2018 7б. 

16 

Таспулатова Қ.  Т., 

тарих ғылымдарының 

магистрі, PhD 

докторант 

 

Елбасының АҚШ-қа сапары 

әлем назарын аударды 

«Абай университеті» газеті, 

№2(168), 

4-ақпан, 2018. 4б. 

 



Список научных статей, опубликованных в прочих журналах РК 

 

№ 

Ф.И.О., 

ученое 

звание, 

должность 

  

Название  

публикации 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, указание страниц 

1 

Ермуканов 

Е.Н. к.и.н., 

доцент 

«Қазақтың 

шағымдары мен 

өтініштері тарихи 

дерек ретінде» 

Қазақ тарихы. - №9, қараша 2017, 25-26 бб. 

2 

Жумагулов Б. 

С. директор, 

к.и.н.,проф. 

«Мәңгілік ел 

идеясының 

тарихи бастауы» 

«Тәуелсіз Қазақстан: Қазіргі кезеңдегі тарих 

және қоғамдық пәндерді оқытудың өзекті 

мәселелері» атты тәуелсіз Қазақстанның 25 

жылдығына арналған республикалық ғылыми-

практикалық конференция материалдары 13 

ақпан 2017 ж. 305 бет(3-5 бб.) 

3 

Жумагулов Б. 

С. директор, 

к.и.н., проф. 

«Рухани жаңғыру 

– ұлттық тарихты 

жаңаша зерделеу» 

«Әлемдік тарих ғылымының дамуы: тарих 

тағылымдары мен альтенативалар» 

халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары. 28 сәуір 2017 ж. – 

53-57 бб. 

4 

Жумагулов Б. 

С. директор, 

к.и.н., проф. 

«Рухани жаңғыру 

және алаш 

арыстары» 

«Орталық Азиядағы халықаралық қатынастар: 

тарихы және қазіргі кезеңдегі дамуы»  атты 

халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары. 24 қараша 2017 ж.  

Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ. «Ұлағат 

баспасы», 2017ж. -332б. 77-80 бб. 

5 

т.ғ.к., 

профессор 

Нұрманбетқы

зы Ж. 

«Тарихты оқыту 

әдістемесі» пәні- 

жастарды 

ұлтаралық  

келісім мен саяси 

тұрақтылықты 

тәрбиелеудегі 

басты құралы. 

Материалы международной научно-

практической конференций Международные 

отношения в центральной Азии: История и 

современность, 24 ноября, 2017 г. 

6 

т.ғ.к., 

профессор 

Нұрманбетқы

зы Ж. 

«Қазақстан 

тарихын оқыту 

барысында 

оқушылардың 

метатанымдық 

дағдыларын 

дамыту 

мәселелері мен 

тенденциялары.» 

Материалы международной научно-

практической конференций Международные 

отношения в центральной Азии: История и 

современность, 24 ноября, 2017 г. 



7 

т.ғ.к., 

профессор 

Нұрманбетқы

зы Ж. 

«Ұлттык идея-

халық мұраты» 

Материалы Республиканской научно-

практической конференции  «Независимый 

Казахстан: Актуальные вопросы развития 

методики преподавания истории и 

общественных дисциплин на современном 

этапе», посвящённой 25-летию Независимости 

Республики Казахстан». - 13 февраля, 2017 г. - 

С. 5-7. 

8 

т.ғ.к., 

профессор 

Нұрманбетқы

зы Ж. 

Қазақстан 

Республикасының 

жаңғыру 

жағдайындағы 

орта мектептегі 

тарих пәнінің 

оқытылуы 

«Қазіргі Қазақстандық білім беруде тарих және 

гуманитарлық пәндерді оқытудың әдістерін 

дамытудың өзекті мәселелері»: Ғылым-2018» 

он күндігі шеңберінде республикалық ғылыми-

практикалық конференция материалдары 

тарихты оқыту әдістемесіне арналған. – 10 

сәуір, 2018. – 11-12 б. 

9 

т.ғ.к., 

профессор 

Нұрманбетқы

зы Ж. 

Толерантость как 

ценность 

современного 

общества 

«Қазіргі Қазақстандық білім беруде тарих және 

гуманитарлық пәндерді оқытудың әдістерін 

дамытудың өзекті мәселелері»: Ғылым-2018» 

он күндігі шеңберінде республикалық ғылыми-

практикалық конференция материалдары 

тарихты оқыту әдістемесіне арналған. – 10 

сәуір, 2018. – 12-16 б. 

10 

Несипбаева 

К.Р.,д.и.н., 

профессор                            

Science and its role 

in the                                                                                      

modern world. 

Международные отношения 

в Центральной Азии: история и 

современность.24 ноября 2017 года . Алматы, 

2017. 

 

 

11 

Несипбаева 

К.Р.,д.и.н., 

профессор                            

The Great Silk 

Way and     

Ornaments 

Международная научно- практическая 

конференция                                                                                                                     

на тему: «Центральная                                                                                                                                           

Азия на Великом Шёлковом пути:                                                                                                                                             

диалог культур и конфессий от древности до 

современности».12-15 июня 2018 года, Алматы, 

2018. 

 

12 

Сутеева Х.А., 

д.и.н., 

профессор                            

Роль архивных 

материалов из 

фондов Архива 

Внешней 

Политики России 

(АВПР) в 

разоблачений 

искажений 

Әль-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 

университеті тарих, археология және этнология 

факультетінің дүние жүзі тарихы, тарихнама 

және деректану кафедрасы мен ҚР мәдениет 

және спорт Министрлігі Мұрағаттық іс және 

құжаттама департаментінің ұйымдастыруымен 

тарих ғылымдарының докторы, профессор Қ. 

Атабаевты еске алуға арналған «Деректану 



китайскими 

историками 

добровольного 

характера 

переселения 

жителей 

Илийского края 

Китая в пределы 

Российской 

империи 

және архивтану: зерттеулердің жаңа 

парадигмалары» атты республикалық ғылыми-

практикалық конференциясының 

материалдары. 6.10. 2017. – Алматы, 2017. -45-

53 бб. 

13 

Сутеева Х.А., 

д.и.н., 

профессор                            

Применение 

инновационных 

технологий в 

преподавании 

цикла предметов 

по всемирной 

истории в 

Институте 

истории и права 

КазНПУ имени 

Абая 

Материалы Республиканской научно-

практической конференции «Независимый 

Казахстан: Актуальные вопросы развития 

методики преподавания истории и 

общественных дисциплин на современном 

этапе», посвященной 25-летию независимости 

Республики Казахстан. 13.02.2017. – Алматы, 

2017. – С.13-17 

14 

Сутеева Х.А., 

д.и.н., 

профессор                            

1917 жылға 

дейінгі Ресей 

тарихнамасының 

ХVIII-XX ғ. 

басындағы 

Қазақстан 

тарихының 

зерттеуінің 

нәтижелері 

«Әлемдік тарих ғылымының дамуы: тарих 

тағылымдары мен альтенативалар» 

халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары. 28 сәуір 2017 ж. – 

138-142 бб. 

15 

Сутеева Х.А., 

д.и.н., 

профессор                            

Центральноазиатс

кая политика 

Китая в период 

современности 

«Орталық Азиядағы халықаралық қатынастар: 

тарихы және қазіргі кезеңдегі дамуы»  атты 

халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары. 24 қараша 2017 ж.  

Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ. «Ұлағат 

баспасы», 2017ж. -332б. 128-132 бб. 

16 

Абдугулова 

Б.К. д.п.н., 

проф. 

Қазақстан мен 

Түркия 

қатынастары 

мәселесінің 

тарихнамасы 

 

Тәуелсіз Қазақстан: қазіргі кезеңдегі тарих 

және қоғамдық пәндкерді оқытудың өзекті 

мәселелері» атты Тәуелсіз Қазақстанның 25 

жылдығына арналған  республикалық ғылыми-

практикалық конференцияның материалдары 

13ақпан  2017ж.-Алматы:. «Ұлағат», Қаз ҰПУ, 

2017.81-87б. 



  

17 

Абдугулова 

Б.К. д.п.н., 

проф 

 

«Қазақстан 

тарихынан 

әңгімелер» 

курсын оқыту 

әдістемесі 

Материалы международной научно- 

практической конференции  «Международные 

отношения в Центральной Азии: история и 

современность» 24 ноября  2017г. 

-Алматы., 2017. 

18 

Абдугулова 

Б.К. д.п.н., 

проф 

«Тарихи білімді 

ақпараттандыру» 

курсын оқытуда 

ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды 

пайдалану 

жолдары 

 

Материалы международной научно- 

практической конференции  «Международные 

отношения в Центральной Азии: история и 

современность» 24 ноября  2017г. 

-Алматы., 2017. 

19 

Абдугулова 

Б.К. д.п.н., 

проф 

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 

20 

Абдугулова 

Б.К. д.п.н., 

проф 

«Тарихты 

оқытудағы 

ақпараттық 

технология» 

курсын оқытуда 

компьютерлік 

технологияны 

пайдаланудың 

әдістемелік 

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 



21 

Абдугулова 

Б.К. д.п.н., 

проф 

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 

22 

Абдугулова 

Б.К. д.п.н., 

проф 

«Жаңартылған 

білім мазмұны 

жағдайында 

тарихты 

оқытудың 

әдіснамалы

қ негіздері 

 

 

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 

23 

Абдугулова 

Б.К. д.п.н., 

проф 

Қазақстан мен 

Түркия 

Республикасы 

арасындағы 

қатынас 

 

 

Материалы международной научно- 

практической конференции  «Кабул мектеби» 

10-12 мая 2018г. 

-Стамбул., 2018. 

24 

Абдугулова 

Б.К. д.п.н., 

проф 

Қазақстан мен 

Түркия 

қатынастары 

мәселесінің 

тарихнамасы 

Тәуелсіз Қазақстан: қазіргі кезеңдегі тарих 

және қоғамдық пәндкерді оқытудың өзекті 

мәселелері» атты Тәуелсіз Қазақстанның 25 

жылдығына арналған  республикалық ғылыми-

практикалық конференцияның материалдары 

13ақпан  2017ж. -Алматы:. «Ұлағат», Қаз ҰПУ, 

2017.-81-87б. (Авторлық бірлестікте: 

25 

Абдугулова 

Б.К. д.п.н., 

проф 

Рухани жаңғыру 

жағдайындағы 

жанартылған 

тарихи білім 

мазмұны мен  

Садықов оқулары:   халықаралық ғылыми-

практикалық конференцияның 26 қыркүйек   

2018ж. -Алматы:. «Ұлағат», Қаз ҰПУ, 2018 



әдістемелік 

нысандары 

 

 

26 

Абдугулова 

Б.К. д.п.н., 

проф 

Қазақстан тарихы  

оқулығының 

ғылыми 

әдістемелік 

негіздерін  

жетілдіру 

мәселелері 

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: 

27 
Махаева А.Ш. 

д.и.н., проф. 

Жетісу облысы   

қазақтары мен 

қырғыздарының 

1905 жылғы 

петициясы: 

маңызды тарихи 

құжат 

«Алаш -қазақатың ұлттық идеясы». 

Халықаралық ғылыми-практик. конференция. –

Астана, 2017. - 24 қараша. 

28 
Махаева А.Ш. 

д.и.н., проф. 

ХХ  ғасыр 

басындағы 

Орталық Азия 

халықтарының 

османдық 

түріктермен өзара 

байланыс. 

тарихынан 

«Орталық Азиядағы халықаралық қатынастар: 

тарихы және қазіргі кезеңдегі дамуы» -Алматы, 

2017. -24 қараша. -101-104-б. 

29 
Махаева А.Ш. 

д.и.н., проф. 

Абылай ханның 

қырғыздарға 

қатысты 

ұстанымы 

Туркестанский сборник. Сб.научных статей. –

Тараз, 2018. – №1. – С.68-89. 

30 
Махаева А.Ш. 

д.и.н., проф. 

Ресей 

тарихындағы 

Тевкелевтер 

әулетінің орны 

мен рөлі 

«Әлемдік тарих ғылымының  дамуы: тарих 

тағылымдары мен альтернативалар». 

Халықаралық ғылыми-практик. конференция.- 

Алматы,2017. - 28 сәуір. -104-109 -бб. 

31 
Махаева А.Ш. 

д.и.н., проф. 

.Жоңғар хандығы 

құлағаннан кейін 

қалыптасқан  

геосаяси 

жағдайдағы 

Ұлы дала батырлары. Дәстүрлі халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдарының жинағы. Қожаберген батыр 

Жәнібекүлы. 320 жыл. – 19 октябрь, 2018. –

Астана, 2018. – 190-201-б. 



қазақ-

қырғызқатынасын

ыңөрбуі 

 

 

32 
Махаева А.Ш. 

д.и.н., проф. 

Ағартушылықта

рихындағы  

жәдидшілдік: 

қалыптасуы мен 

даму ерекшелігі 

Садықов оқулары-V. 

«Қазіргі таңдағы білім беру мен ғылымның 

өзекті мәселелері». – 1 том. Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция 

материалдары. – Алматы, 2018. – 257-260-б. 

33 

Дайрабаева 

А.Е. 

к.п.н.,доцент 

Инновационные 

технологии 

обучения в 

профессионально

м образовании 

Материалы международной научно-

практической конференции «Развитие мировой 

исторической науки: уроки истории и 

альтернативы». 28 апреля 2017 г. Алматы, 2017 

34 

Дайрабаева 

А.Е. 

к.п.н.,доцент 

Качественное, 

доступное 

образование в 

Казахстане и 

перспективы 

вхождения в 

мировое 

образовательное 

пространство 

Материалы международной научно-

практической конференции на 

тему «Международные отношения в 

Центральной Азии: история и современность» 

24 ноября, 2017 

35 
Калиева Е.Т., 

К.и.н., доцент 

Қазіргі Шығыс 

тарихы 

проблемаларының 

концептуалды 

шешімдері 

 

«Әлемдік тарих ғылымының дамуы: тарих 

тағылымдары мен альтернативалар» 

халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция  материалдары. 28 сәуір 2017 жыл 

36 
Калиева Е.Т., 

К.и.н., доцент 

Посткеңестік 

кеңістіктегі 

еуразиялық 

интеграциялық 

үрдістер 

тақырыбына 

«Орталық Азиядағы халықаралық қатынастар: 

тарихы мен қазіргі кезеңдегі  дамуы» атты 

халықаралық ғыл.-тәжіриб. Конференция 

материалдары.Алматы, 2017, 287-292 бб. 

37 
Калиева Е.Т., 

К.и.н., доцент 

Миф құбылысы-  

өткенді 

түсіндірудің бір 

формасы ретінде 

миф құбылысы-  

өткенді 

түсіндірудің бір 

«Садықов оқулары: Қазіргі таңдағы білім беру 

мен ғылымның өзекті мәселелері» тақырыбында 

V Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары.-«Ұлағат».-Алматы, 

2018 



формасы ретінде 

 

 

38 

Жусанбаева 

Г.М., к.и.н., 

старший 

преподавател

ь 

Рустемова 

М.Т 

Тарих сабағында 

өткізілетін 

танымдық 

ойындар 

/ Білім көкжиегі  Республикалық ғылыми 

әдістемелік журнал №  9- 2017,  2-4б 

39 

Жусанбаева 

Г.М. к.и.н., 

старший 

преподавател

ь 

Джалғасбаев 

К.П 

 

7- сыныптағы 

Орта ғасырлар 

тарихын 

оқытудың 

жаңаша әдістері 

/ Білім көкжиегі  Республикалық ғылыми 

әдістемелік журнал №  11- 2017,  35-38 б 

 

40 

Жусанбаева 

Г.М. к.и.н., 

старший 

преподавател

ь 

 

Рухани жаңғыру-  

білім беру 

саласында 

«Рухани жаңғыру-

 қазіргі білімнің дамуының табысы »тақырыбы

ндағы республикалық ғылыми-практикалық 

конференцияның материалдары  30 

желтоқсан2017,  35-38 б 

 

41 

Кашакбаева 

К. Т. к.и.н., 

ст.преп 

«Развитие 

учебных 

заведений 

культуры и 

подготовка 

специалистов в 

1970-е годы в 

Казахстане» 

«Хабаршы» «Тарих және саяси-әлеуметтік 

ғылымдар»  журналының  № 2 (41)2017 жылы   

42 

Кашакбаева 

К. Т. к.и.н., 

ст.преп 

«Қазақстан 

Ассамблеясы 

ұлтаралық 

жарасымдылық 

пен 

бейбітшіліктің 

кепілі» 

«Орталық Азиядағы халықаралық қатынастар: 

тарихы және қазіргі кезеңдегі дамуы» атты 

халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары, 24 қараша 2017 

жылы 



43 

Рүстем К.М., 

PhD, аға 

оқытушы 

Кеңестік цензура 

тарихын 

зерттеуде мұрағат 

құжаттарының 

деректік маңызы 

Тарих ғылымдарының докторы, профессор Қ. 

Атабаевты еске алуға  арналған «Деректану және 

архивтану: зерттеулердің жаңа парадигмалары» 

атты республикалық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары. – А.: «Қазақ 

университеті», 6  қазан, 2017. - 173-181 б. 

44 

Рүстем К.М., 

PhD, аға 

оқытушы 

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. 

45 

Иманмолдаев

а Б. З., аға 

оқытушы, 

магистр 

 

«Алаш идеясы 

және қазіргі 

қоғам» 

24 қараша, 2017 ж. – Астана,  «Алаш – 

қазақтың ұлттық тұтастық идеясы» атты Алаш 

қозғалысы және Алаш Орда үкіметінің 100-

жылдық мерейтойына арналған халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдары. 

46 

   

Иманмолдаев

а Б. З., аға 

оқытушы, 

магистр 

«Тіл және 

мәдениет – 

ұрпақтар 

сабақтастығын 

дамытудың 

маңызды факторы 

ретінде» 

Выпуск III-IY (71-72) Алматы, декабрь, 2017. –  

КазНПУ им.Абая, Современность: мир мнений. 

Филосовский альманах. 

47 

Тимченко С. 

В., к.и.н., 

профессор, 

 

Некоторые 

вопросы 

идеологии 

английского 

колониализма в 

Советской 

историографии 

70-х гг. XX века. 

 

 

Развитие мировой исторической науки: уроки 

истории и альтернативы.28 апреля 2017. 

Алматы, 2017. 

48 

Тимченко С. 

В., к.и.н., 

профессор, 

Англо-русское 

соперничество в 

Средней Азии 

Материалы международной научно-

практической конференции «Международные 

отношения в Центральной Азии: История и 



второй половины 

XIXв. в  

советской 

историографии 

50-70-х гг. XX в. 

 

современность» 24 ноября 2017. Алматы, 2017. 

49 

Көккозова 

Г.М., магистр. 

старший 

преподавател

ь 

Қазақстан халқы 

Ассамблеясы-

қоғамдық 

келісімнің 

маңызды тетігі 

Материалы Республиканской научно-

практической конференции «Независимый 

Казахстан: Актуальные вопросы развития 

методики преподавания истории и 

общественных дисциплин на современном 

этапе», посвящëнной 25-летию Независимости 

Республики Казахстан» 13февраль  2017 с.54-57 

50 

Таспулатова 

Қ.  Т., тарих 

ғылымдарын

ың магистрі, 

PhD 

докторант 

 

Жаңа 

Қазақстандық 

патриотизм - 

қазақ елі болудың 

бастауы 

«Мектеп мерейі» журналы, №1, 2018. 24б 

51 

Қасымов 

М.С., магистр 

оқытушы 

Заки Валиди Тоған 

- белгілі 

түріктанушы, 

ғалым, саяси 

қайраткер 

«Тәуелсіз Қазақстан: қазіргі кезеңдегі тарих 

және қоғамдық пәндерді оқытудың өзекті 

мәселелері» атты Тәуелсіз Қазақстанның 25 

жылдығына арналған республикалық-ғылыми 

практикалық конференция материалдары. 13 

ақпан 2017 жыл. – Алматы 

52 

Мамырбаев 

Д. Ж., 

магистр 

оқытушы 

Несториандықтың 

қазақ жеріне келу 

тарихы. 

Қазақстан жоғары мектебі, №1, 5 бет, 

(1)\2017ж. 

53 

Құттыбекқыз

ы Г., магистр 

оқытушы 

«Жаһандану 

дәуіріндегі 

Қазақстанның 

мәдени дамуы 

аясындағы ислам 

құндылықтарыны

ң рөлі» 

//«Әлемдік тарих ғылымының дамуы: тарих 

тағылымдары мен альтернативалар» атты 

халықаралық ғылыми- практикалык 

конференция. 28- сәуір 2017ж. Алматы, -195-

200 бб. 



54 

Құттыбекқыз

ы Г., магистр 

оқытушы 

«Орта Азия 

елдеріндегі діни 

ахуалдың даму 

бағыттары» 

«Орталық Азиядағы халықаралық қатынастар: 

тарихы және қазіргі кезеңдегі дамуы» атты 

халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары. 24 қараша 2017ж. -

Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат 

баспасы», 2017.-224-230 б. 

55 

Әбдіхалық 

Т.О., магистр 

оқытушы 

Aқмoлa уeзіндeгі 

бoлыcтapдың 

әкімшілік 

құpылымындағы 

құрамдық 

өзгерістер (ХІХ ғ. 

ІІ жартысы – ХХ 

ғ.бacы) 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетi. ХАБАРШЫ, «Тарих және саяси-

әлеуметтік ғылымдар» сериясы, №1(52), 2017 

330 бет. 

56 

Әбдіхалық 

Т.О., магистр 

оқытушы 

Жаңартылған 

білім беру 

жүйесінде жаңа 

технологияларды 

пайдалану 

«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, 77 бет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


