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ЖЫЛДЫҚ ЕСЕПТІҢ 

ҚҰРЫЛЫМЫ 
 

2018 жылға арналған университет кафедраларының жыл сайынғы есебінде 

кафедралардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын бағалау көрсеткіштерінің тізімі 

берілген. 

Бұл ережелерде жылдық есептің мәтіні, құрылымдық құрылу бойынша 

ұсыныстарды, сондай-ақ ұсынылған көрнекі-құралдардың жекелеген түрлері  

қамтылған. Аталған ұсынымдар университетті аттестациялау кезінде жиі 

туындайтын  сұрақтарды жинақтау және нәтижелерді талдау негізінде жасалған.  

Есеп беттерін келесі тәртіппен дайындау қажет: 

 сол жағы – 30 мм,  

 оң жағы – 10 мм,  

 жоғарғы жағы – 20 мм,  

 төменгі жағы – 20 мм.  

Беттің нөмірлері төменгі жағында ортасында қойылады.  Жылдық есептің 

мәтіні Word мәтіндік редакторында, Times New Roma,кегль-14 шрифтімен 

теріледі,пішіні әдеттегідей, тармақ- 1,25.Негізгі мәтінде ені бойынша туралау 

қолданылады. Кестелердің мәліметтері 12 шрифтпен толтырылады. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Ғылым Департаментінің ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының мониторингі және нормобақылау бөлімі дайындағанкүнтізбелік 

жылдың қорытындысы бойынша ғылыми-зерттеу қызметінің жағдайы туралы 

қорытынды есеп беріледі. Есеп кафедраның, ҒИП-ң, ЖҒК-ң және университеттің 

басқа бөлімшелерінің қызметі туралы есептері негізінде құрылады, ғылыми-зерттеу 

қызметін сипаттайтын сапалы және сандық көрсеткіштерді қамтиды және ғылыми 

жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректордың жылдық 

есебінің міндетті бөлігі болып табылады. 

Есептің басында келесідей аналитикалық сипаттама көрсетіледі: 

 Құрылымның ғылыми-зерттеу жұмысында шешілетін мәселелердің жағдайын 

бағалау; 

 Ғылымизерттеулердің өзектілігі, жаңалығы, ғылыми тақырыптардың 

қайталанбайтындығы; 

 Ғылыми жобалардың инновациялығы; 

 Жобаларды коммерциализациялау деңгейі; 

 Университеттің имиджтік саясаты туралы іс-шараларды өткізу; 

 Инженерлік зертханалардың және ұлттық зертханалардың жабдықтарын 

ұжымдық пайдалану; 

 Жаңа технологияларды әзірлеу; 

 Сыртқы ЖОО-мен ғылыми ұйымдардың шетелдік және отандық 

зерттеушілерімен дәрістер курсын өткізу; 

 Қызметкерлердің сыртқы ғылыми ұйымдардағы ғылыми іс-шараларына 

қатысуы; 

 Бизнес, жеке меншік сектор мен ғалымдар өкілдерінің қатысуымен диалог 

алаңдарын ұйымдастыру; 

 Жетекші ғылыми ұйымдармен, университеттермен, соның ішінде Назарбаев 

Университетімен ынтымақтастықты нығайту; 
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 Ғылым мен техника саласындағы сыйлықтарға үміткерлер,ғылыми-техникалық 

жобаларды іріктеуде профессор-оқытушылар құрамын сарапшылар ретінде тарту; 

 Ғылыми зерттеулер саласында шет мемлекеттердің мемлекеттік, мемлекеттік 

емес, қоғамдық және халықаралық ұйымдарымен (ЮНЕСКО, ИСЕСКО, НАТО, 

СРДФ, МНТЦ, ИНТАС, Сomstech ОИК, ШОС, ОЭС) ынтымақтастық орнату;   

 Отандық және шетелдегі қызметкерлерді оқыту арқылы, соның ішінде 

«Болашақ» бағдарламасы бойынша ғылыми ұйымдардың әлеуетін арттыру; 

 Зерттеушілердің жалпы санынан зерттеулер мен әзірлемелерді жүзеге асыратын 

әйелдердің үлесі (% -бен); 

 Есептік жылда заманауи жабдықпен жабдықтау; 

 Студенттердің дипломдық жұмыстарын, магистрлік  және докторлық 

диссертацияларды дайындауда сыртқы ғылыми ұйымдардың әлеуетін пайдалану; 

 Студенттердің, магистранттардың және докторанттардың жұмыстарына зерттеу 

есептерінің нәтижелерін енгізу; 

 Сыртқы ғылыми ұйымдарда докторанттар, магистранттар мен студенттердің 

практикалық жұмыстарын ұйымдастыру; 

 Сыртқы ғылыми ұйымдардың ғылыми іс-шараларына докторанттар, 

магистранттар мен студенттердің қатысуы. 

Есептік жылдағы сандық материал мәтіндік және сандық материалдарды 

топтастыруға мүмкіндік беретін кестелер түрінде жасалады. Кестенің мазмұнына 

қойылатын негізгі талаптар ұсынылған деректердің сенімділігі мен 

салыстырмалылығы болып табылады. Кестені міндетті түрде толтыру қажет, бос 

қалдыруға боламайды, ақпарат болмаған жағдайда  «-» (тире) қою керек. 

Қорытындыда, кафедраның ғылыми зерттеулеріндегі күшті, әлсіз жақтарын, 

проблемалары мен перспективаларын атап өту қажет. 

Есепті жылға арналған материалдарқосымша ретінде көрсетіледі: 

1. Патенттер, авторлық куәліктердің ламинатталған көшірмелері; 

2. Есепті жылда импакт-факторы бар журналдарда жарияланған мақалалардың 

көшірмесі; 

3. Импакт-факторы бар  журналдарда жарияланған мақалалардың дәйексөз 

базасының сайтынан мақаланың скрин-шоты; 

4. Есепті жылда жарияланған монографиялардың бір данасы; 

5. Монографиялардың, оқулықтардың, оқу құралдарының титулдық беті мен 

соңғы парағының көшірмелері; 

          6. Студенттер мен магистранттар алған сертификаттар, дипломдар және басқа 

да марапаттау құжаттарының көшірмелері; 

7. Шетелдік ЖОО-мен орнатылған келісім-шарттардың көшірмелері 

Кафедралар жыл сайын күнтізбелік жылдың соңында жыл сайынғы есептерді 

ұсынады, жылдық есепті ұсыну күнін ғылыми-зерттеу жобаларының мониторингі 

және нормобақылау бөлімі анықтайды. Жылдық есептің барлық материалдары 

кафедра мәжілісінде, ҒИП және институт / факультет отырысында бекітілуі тиіс. 

Жылдық есептер екі данада ұсынылады (бір данасы - институтқа / деканатқа; 

екіншісі - ғылыми-зерттеу жобаларының мониторингі және нормобақылау бөліміне) 

және электронды нұсқасы (Word –қа салынған есеп файлы) e-mail- арқылы 

жіберіледі.  
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МАЗМҰНЫ  

 

Бірінші бөлім 

Сараптамалық сипаттағы жылдық есептің сипаттамасы………………………………………….  

Екінші бөлім 

Кесте 

1. 

 

Есептік жылдағы қызметкерлер құрамы (бөлімше атауы) …………………...  

Кесте 

2. 

Диссертация қорғаған магистранттар, докторанттар, ПОҚ тізімі……............  

Кесте 

3. 

Біліктілігін арттырған ПОҚ тізімі…………………................………………….  

Кесте 

4. 

Патенттер мен авторлық куәліктерді алған ПОҚ тізімі.........................................  

Кесте 

5.   

Қазақстан бойынша ғылыми іс-сапарға шыққанПОҚ, магистранттар мен докторанттар 

тізімі………………………………………..................…………….. 

 

Кесте 

6. 

Ғылыми шетелдік іс-сапарларға шыққан ПОҚ, магистранттар мен докторанттар 

тізімі…….............…………………………………………………... 

 

Кесте 

7. 

ҚР БҒМ және халықаралық тақырыптар бойынша жүргізетін ҒЗЖ-ны және басқа да 

ұйымдар қаржыландыратын жобаларға қатысатын ПОҚ тізімі............ 

 

Кесте 

8. 

Абай атындағы ҚазҰПУ қаржыландыратын университет ішілік жобаларға және ҚР 

БҒМ жобаларына қатысқан ПОҚ тізімі………......…………................. 

 

Кесте 

9/1. 

Алыс шетелдерде жарияланған ғылыми мақалалар тізімі....................................  

Кесте 

9/2. 

Жақын шетелдерде жарияланған мақалалар тізімі................................................  

Кесте 

9/3. 

ҚР БҒМ БҒСБК журналдарында жарияланған ғылыми мақалалартізімі...........  

Кесте 

9/4. 

ҚР-дың басқа да журналдарында жарияланған ғылыми мақалалар тізімі...........  

Кесте 

9/5. 

Алыс шетелің ғылыми конференцияларында жарияланған тезистер тізімі .......  

Кесте 

9/6. 

Жақын шетелдің ғылыми конференцияларында жарияланған тезистер тізімі...  

Кесте 

9/7. 

ҚР-дың ғылыми конференцияларында жарияланған тезистер тізімі.................  
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Кесте 

10. 

Импакт-факторы бар журналдарда жарияланған мақалалар тізімі…......………  

Кесте 

11. 

Жарияланған монографиялар тізімі.........................................................................  

Кесте 

12/1. 

ҚР мектептеріне арналған  оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар тізімі.............  

Кесте 

12/2. 

ЖОО-ға арналған оқулықтар тізімі..........................................................................  

Кесте 

12/3. 

ЖОО-ға арналған оқу-әдістемелік құралдар тізімі............................................  

Кесте 

13. 

БАҚ, радио, теледидар және т.б. бойынша жарияланымдар мен 

сұхбаттартізімі............................................................................................................................ 

 

Кесте 

14. 

2018 жылы өткізілген ғылыми іс-шаралар, конференциялар туралы ақпарат....  

Кесте 

15. 

Шетелдік ЖОО-мен ынтымақтастық туралы ақпарат...........................................  

Кесте 

16. 

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

ақпарат......................................................................................................... 

 

Кесте 

17. 

Түрлі жарыстардың жеңімпаздары - студенттер мен магистранттар тізімі........  

Кесте 

18/1. 

Студенттердің жарияланымдарының тізімі...........................................................  

Кесте 

18/2. 

Магистранттардың жарияланымдар тізімі.............................................................  

Кесте 

18/3. 

Докторанттардың жарияланымдар тізімі..............................................................  

 Қосымша 

Патенттер, авторлық куәліктердің ламинатталған көшірмелері....................................................  

Есепті жылда импакт-факторы бар журналдарда жарияланған мақалалардың көшірмесі....... 
 

 

Импакт-факторы бар журналдарда жарияланған мақалалардың дәйексөз базасының сайтынан 

мақаланың скрин-шоты...................................................................................................................... 
 

Есепті жылда жарияланған монографиялардың 1 данасы..............................................................  

Монографиялардың, оқулықтардың, оқу құралдарының титулдық беті мен соңғы парағының 

көшірмелері........................................................................................................................................ 
 

Студенттер мен магистранттар алған сертификаттар, дипломдар және басқа да марапаттау 

құжаттарының көшірмелері.............................................................................................................. 
 

Шетелдік ЖОО-мен орнатылғанкелісім-шарттардың көшірмелері.................................................  
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 Оценка состояния решаемых проблем научно-исследовательской работы 

подразделения:Кафедра «Истории Казахстана» укомплектована преподавателями с 

базовыми специальностями. Остепененность ППС кафедры составляет 84,6 % на 

декабрь 2018 г. Кадровый состав позволяет организовать учебный и научно-

исследовательский процесс на основе использования достижения современной 

науки и новейших методов преподавания   и обеспечить высокое качество обучения 

дисциплинам, которые представляют практическое приложение научных теорий, 

активно осваивают инновационные технологии обучения.   

 Результаты исследований ППС кафедры в 2018 г. получили свою реализацию 

в  158 публикациях, из них: научных  статей  3 - в изданиях  с импакт-фактором,   4 – 

в дальнем зарубежье, 3 -в ближнем зарубежье,  26 - в изданиях ККСОН РК,  29 -в 

журналах РК и 43 – в материалах конференций в РК,  14  - публикаций студентов, 

магистрантов, докторантов, 2 монографии и 3 книги - сборники документов,   31 - 

публикаций и выступлений в СМИ, на телевидении, газет и журналах. 

- Актуальность, новизна НИР, неповторяемость научных тематик: 

актуальность и новизна исследований, проводимых сотрудниками кафедры 

определяется задачами реализации Стратегии развития «Казахстан – 2050», 

программными статьями Лидера нации-Президента РК Н.А.Назарбаева «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» - «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания» от 12.04.2017., «Ұлы Даланың жеті қыры» от 21.11.2018.  

В частности, особую актуальность имеет программа «Туған жер», исследование 

местных, локальных объектов реализуется в рамках исследовательских проектов НЦ 

«Айтылған тарих», в тематике исследований ППС кафедры, в магистерских 

диссертациях и дипломных работах студентов специальностей «6М011400» и 

«6М020300». 

 Инновационность научных проектов: Кафедра в своей научной деятельности 

придает первостепенное значение, во-первых, современным технологиям научного 

исследования, и во-вторых, привязанности этих направлений к учебному процессу:  

в 2018 г. кафедра продолжила работу по проблемам новой социальной истории, в 

частности, дальнейшее развитие получили такие теоретические направления в 

исторических исследованиях ППС кафедры, как «Устная история», 

«Интеллектуальная история», «История повседневности» и «Историческая 

демография». 

 Степень коммерциализации проектов:На данный момент научных проектов, 

направленных на дальнейшую коммерциализацию, кафедра «истории Казахстана» 

не имеет. 

 Проведение мероприятий по имиджевой политике университета: ППС 

принимает активное участие в реализации имиджевой политики университета 

посредством научной и творческой деятельности в формате участия в мероприятиях 

во внешних научных организациях, а также через организацию и проведение 

конференции республиканского уровня, а также посредством средств массовой 

информации через интервью и участие в телепередачах в качестве экспертов и 

научных консультантов.  Так, согласно сведениям ППС кафедры в СМИ в 2018 г.: 

опубликовали свои статьи в республиканских изданиях, выступили в телепередачах 
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и дали интервью 31 раз, из них на телеканалах, «Жетісу»,  «Казахстан»,«Халық 

арнасы»  - 5;  на страницах газет – 26. 

20 ноября 2018 года в 14:00 в Институте истории и права КазНПУ им.Абая 

кафедра «История Казахстана» им. академика Т.С. Садыкова представила 

документальный фильм «Алаш туы астында» («Под флагом Алаша»), посвященный 

100-летию образования партии Алаш и правительства Алашорды.Научный 

консультант фильма - историк, академик Национальной Академии наук Республики 

Казахстан Мамбет Койгелдиев. 

31.10.2018. кафедрой была организована и проведена международная научно-

практическая конференция «Орталық Азия елдеріндегі 1937-1938 жылдардағы саяси 

репрессиялар: ерекшеліктері және салдары», посвященная памяти жертв 

политических репрессий в странах Центральной Азии в 1937-1938 гг. в Казахском 

национальном педагогическом университете имени Абая в г. Алматы.  

 Использование оборудования национальных лабораторий коллективного 

пользования и инженерных лабораторий: Учитывая специфику специальности, 

необходимости использовать национальные научные лаборатории коллективного 

пользования не имеется в виду отсутствия нужного профиля. 

 Разработка новых технологий:На кафедре осуществляется разработка 

научной методики работы с источниками на основе метода создания и сохранения 

ретроспективной информации «устная история». В 2018 году начата реализация  

проекта «Әлеуметтік мәдени бірегейліктің қалыптасуы және өзгеруі Қазақстанның 

ғылыми мектептері мен моноқала тұрғындарының тәжірибесінде (XX ғ. – XXI ғ. 

басы)» по программе ПЦФ «Ұлы Дала тарихы мен мәдениеті». 

- Проведение курса лекций ведущими зарубежными и отечественными научными 

сотрудниками внешних вузов и научных организаций; 

- Участие сотрудников в научных мероприятиях внешних научных 

организаций:Д.и.н., профессор, академик НАН РК Қойгелдиев М.Қ., д.и.н., доцент 

Жангуттин Б.О. выступили с докладом «Our Soviet past – the oral history of the 

Kazakh society» на международной конференции The XX International Oral history 

association conference University of JYVÄSKYLÄ, Finland -JUNE 18–21, 2018. 

 Организация диалоговых площадок с участием представителей бизнеса, 

частного сектора и ученых –нет. 

- Сотрудничество с ведущими научными организациями, вузами, в том числе с 

Назарбаев Университетом: в апреле 2018 года 10 магистрантов специальности 

«6М011400-История» из ЗКГУ им.М.Утемисова проходили научную стажировку на 

кафедре Истории Казахстана; профессор Қойгелдиев М.Қ. выступил с докладом 

«Мухамеджан Тынышпаев: я служил народу на международной научно-

теоретической конференции «Интеграция және модернизация жағдайындағы дүние 

жүзі тарихы және Еуразиядағы халықаралық қатынастар» - «Всемирная  история и 

международные отношения в Евразии в свете современной интеграции и 

модернизации» 09.02.2018. в КазНУ им.аль-Фараби. Қойгелдиев М.Қ. с докладом 

«Алаш мұрасы және казіргі заман» участвовал в конференции «Астана – тәуелсіз 

Қазақстанның символы», организованной Акиматом г.Астана, Республиканским 

общественным фондом «Қаһармандар», ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, ИИЭ 

им.Ч.Ч.Валиханова 24.05.2018. в г.Астана. 
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Д.и.н., доцент Жангуттин Б.О. и к.и.н., ст.преп.Нурман Ш.Т. участвовали в 

Международномнаучном проекте с издательством РОССПЭН (Москва) (таблица 7). 

- Привлечение ППС в качестве экспертов при отборе научно-технических проектов, 

претендующих на премии в области науки и техники;в 2018 г. ведущие ППС 

кафедры были привлечены в качестве экспертов при отборе претендентов по 

республиканскому конкурсу на присуждение научных стипендий, д.и.н., профессор, 

академик Койгелдиев М.К. являлся председателем республиканской комиссии по 

конкурсу на присуждение научных стипендий 2018 г. 

 Сотрудничество с государственными, негосударственными, общественными 

и международными организациями зарубежных стран в области научных 

исследований (ЮНЕСКО, ИСЕСКО, НАТО, СРДФ, МНТЦ, ИНТАС, Сomstech ОИК, 

ШОС, ОЭС)- нет; 

 Повышение потенциала научных организаций путем обучения 

сотрудников внутри страны и за рубежом, в том числе по программе «Болашак»: 

в г. Астана, «Центр педагогического мастерства» ОА «Назарбаев 

интеллектуальные  школы»  в окябре – ноябре 2018 г. трое преподавателей 

кафедры прошли курсы повышения квалификации:  д.полит.н., профессор 

Нурымбетова Г.Р.,к.и.н., ст.преп. Нурман Ш.Т., магистр, преп. Хаким А. 

 Доля женщин, выполняющих научные исследования и разработки, от общего 

числа исследователей (в %) – 61,5 %; 

 Оснащение современным оборудованием в отчетном году – получены два 

компьютера; 

 Использование потенциала внешних научных организаций при подготовке 

дипломных работ студентов, магистерских и докторских диссертаций; при 

подготовке рукописи диссертаций магистранты и докторанты используют фонды 

Национальной библиотеки РК, ЦНБ РК, ЦГА РК  и др.   

 Внедрение результатов отчетов НИР в работы студентов, магистрантов и 

докторантов. Тематика магистерских и докторских диссертаций отражает как 

научные направления кафедры, так и сферу интересов самого научного 

руководителя. В 2018 г. в отчете представлены 9 публикаций докторантов (из них 

3совместные с научными консультантами) и 8 публикаций студентов и 

магистрантов. 

 Проведение практики докторантов, магистрантов и студентов во внешних 

научных организациях; докторанты и магистранты проходят научно-

исследовательскую практику при научном центре «Устная история», а также в 

научных организациях – ИИЭ им.Ч.Ч.Валиханова, ЦГА РК. 

 Участие докторантов, магистрантов и студентов в научных мероприятиях 

внешних научных организаций: 

 

Заключение 

В 2018 году ППС кафедры выполняли научные исследования по различным 

инициативным темам, в том числе и в государственных научных проектах, а также в 

сторонних организациях (таблицы 7-8).   

Степень участия ППС в НИР за 2018 г. отражена в публикациях в различных 

изданиях ближнего и дальнего зарубежья, в республиканских журналах и научных 

сборниках, в среднем каждый преподаватель имеет от 1 до 5 публикаций, некоторые 
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– от 2 до 8. Один без публикации –д.и.н., профессор Халидуллин Г.Х. не представил 

к сроку свой отчет. 

В целом ППС продолжает исследования по тем направлениям, которые 

определены в плане НИР кафедры и в индивидуальных планах. Это обусловлено как 

уже проделанной работой, так и новыми задачами, которые сформулированы в 

перспективных планах развития образования и науки МОН РК.  

Вместе с тем, хотелось бы повторно отметить, что такая форма работа ППС, как 

научно-исследовательская деятельность не учитывается в учебно-педагогической 

нагрузке преподавателей и на это не предусмотрено часов в общем объеме штатного 

расписания, поэтому сложно требовать высоких результативных показателей по 

НИР у тех преподавателей, которые не задействованы в научно-исследовательских 

проектах. С другой стороны, преподавателям, которые благодаря своему научному 

потенциалу задействованы в научно-исследовательских проектах по линии МОН 

РК, приходится совмещать учебную и учебно-методическую работу по 8 – 9 

дисциплинам (от 700 до 800 ч.) с исследовательской работой. 

Предложение: внести в расчетные показатели учебно-педагогической нагрузки 

ППС университета такой показатель, как НИР (по таким видам работы, как 

разработка и издание монографии, учебника или учебного пособия, подготовка и 

публикация статьи в изданиях с импакт-фактором в научных базах цитирования) с 

выделением определенного количества часов – в среднем от 45 до 135 часов в 

зависимости от планируемого объема публикации, поручив заведующему кафедрой 

определять, кому из ППС следует распределять такие часы по педнагрузке. 
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1 Койгелдиев М.К. 

заведующий 

кафедрой, 

профессор  1947 

д.и.н., 

профессор 07. 00. 02  академик - 

100% 

2 Жангуттин Б.О. доцент 1955 д.и.н, доцент 07. 00. 02  - 

Почетный знак 

МОН РК  

100% 

3 Нурымбетова Г.Р. профессор 1967 

д.полит.н. 

профессор 23.00.00 

 

 «Университетке 

90 ж» юбилей 

медалі 

100% 

4 Сайфулмаликова С.С. ст.преп. 1964 д.и.н. 07.00.02  - 

 «Университетке 

90 ж» юбилей 

медалі  

125% 

5 Кудайбергенова Ж.А. доцент 1969 д.и.н. 07.00.02  - 

 «Университетке 

90 ж» юбилей 

медалі 

100% 



Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

6 Байсалбаева Т.М. доцент 1953 к.и.н. 07.00.02 - 

 «Университетке 

90 ж» юбилей 

медалі 

75% 

7 Ермуханов Е.Н. доцент 1962 к.и.н., доцент 07.00.02  - - 50 % 

8 Далаева Т.Т. доцент 1967 к.и.н. доцент 07.00.02  - 

Почетная 

грамота МОН 

РК 

125% 

9 Карибжанова Е.А. доцент 1958 к.и.н., доцент 07.00.02   

 

 «Университетке 

90 ж» юбилей 

медалі 

75% 

10 Оспанова Р.Р. доцент 1977 к.и.н., доцент 07.00.02   

 

 «Университетке 

90 ж» юбилей 

медалі 

150% 

11 Нұрман Ш.Т. ст.преп. 1964 к.и.н. 07.00.02 - 

 «Университетке 

90 ж» юбилей 

медалі 

125% 

12 Тлеубаев Ш.Б. ст.преп. 1966 к.и.н. 07.00.02 - 

 «Университетке 

90 ж» юбилей 

медалі 

125% 

13 Тулбасиева С.К. ст.преп. 1975 к.и.н. 07.00.02   

 

 «Университетке 

90 ж» юбилей 

медалі 

125% 

14 Калыбекова М.Ч. 

асс. 

профессор 1969 к.и.н. 07.00.02 - - 

125% 

15 Мырзатаева З.Б. ст.преп. 1973 к.и.н. 07.00.02 - 

 «Университетке 

90 ж» юбилей 

медалі 

125% 

16 Әзіретбергенова Э.Ж. ст.преп. 1972 к.и.н. 07.00.02     100 % 



Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

17 Жалмагамбетов Е.А. преподаватель 1986 магистр 6М011400 - - 100% 

18 Халидуллин К. профессор 1947 

д.и.н., 

профессор 07.00.02     

50% 

19 Белоус С. преподаватель 1990 

Магистр 

истории 

6М011400 

6D011400   

100% 

20 Ашербекова А.М. преп. 1988 магистр 6М011400   100% 

21 Хаким А. преп. 1993 

Магистр 

гуманитарных 

наук 

6М020900-

Шығыстану, 

деректану    

100% 

22 Токтабай А. профессор 1953 

д.и.н., 

профессор 07.00.07  

«Монғолиян

ың Баянөлгей 

аймағына еңбек 

сіңірген қайраткері» 

деген құрметті атақ. 

– Монғолия, 

Баянөлгей 

аймағының 

әкімшілігі. 

15.08.2018. 

50% 

23 Алимгазинов К.Ш. доцент 1973 д.и.н. 07.00.09   25 % 

24Нуржанов А.А. доцент 1957 к.и.н. 07.00.06  

 «Университетке 

90 ж» юбилей 

медалі 

50 % 

25Ошан Ж. доцент 1964 к.и.н. 07.00.09     50 % 

26 Адилова Ф.А. ст.преп. 1977 к.и.н. 07.00.02     50% 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

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 

1 Бердібекова Арайлым 

Қайратқызы 

магистрант «6М020300 – Тарих» мамандығы 

бойынша гуманитарлық ғылымдар 

магистрі 

2 Ибрагимов Нуржан Едилович магистрант «6М020300 – Тарих» мамандығы 

бойынша гуманитарлық ғылымдар 

магистрі 

3 Хасанова Наргиз Досжанқызы магистрант «6М020300 – Тарих» мамандығы 

бойынша гуманитарлық ғылымдар 

магистрі 

4 Сағатова   Назерке Бауыржанқызы магистрант «6М020300 – Тарих» мамандығы 

бойынша гуманитарлық ғылымдар 

магистрі 

5 Ағыбаев Берік Қалижанұлы магистрант «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

6 Әлен Назерке Қалиқызы магистрант «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

7 Баянбай Ақжол Серікұлы магистрант «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

8 Данебаев Жанат Оразбаевич магистрант «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

9 Жарменова Алмагүл  

Алдиярбекқызы 

магистрант «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

10 Исаев Зәуірбек Амандықұлы     магистрант «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

11 Қойбағар Мөлдір Болатқызы магистрант «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

12 Махмутов Бақытжан 

Жанабекович 

магистрант «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

13 Молдасан Айбек Адилханулы магистрант «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

14 Раева Айдана Нурханқызы магистрант «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

15 Псурова Меруерт Киркинбаевна магистрант «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

16 Слямова Қаламқас Маратханқызы магистрант «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

17 Таукебаева Гулзат Бахиқызы магистрант «6М011400 – Тарих» мамандығы 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

18 Темірбек Әлия Темірбекқызы магистрант «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

19 Ауытова Алия Курбановна магистрант «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

20 Емелбаев Руслан Тохтарбекович магистрант «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

21 Таласбаев Қасымхан 

Досмуханұлы 

магистрант «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

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 

1 Нұрман Ш.Т. English language course. 120 hours/ Nazarbayev University 

Educational excellence center. Astana, 4-29 June, 2018 

2 Нұрман Ш.Т. Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту 

шеңберінде педагог кадрларды дайындайтын жоғары оқу 

орындарының профессорлық-оқытушылық құрамының 

біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы. 80 сағ./ 

«Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық 

шеберлік орталығы. Астана, 17-28 қыркүйек, 2018 

3 Калыбекова М.Ч. English language course. 120 hours/ Nazarbayev University 

Educational excellence center. Astana, 4-29 June, 2018 

4 Далаева Т.Т. 04.06.-29.06. 2018. Nazarbayev University Educational 

Excellence center.Сертификат № NUEECHET0019 

5 Кудайбергенова Ж.А. Курсы повышения квалификации по английскому языку 

по линии МОН РК. Алматы, июнь-август 2018 г. 

сертификат № 080. 

6 Нұрымбетова Г.Р. Курсы повышения квалификации по образовательной 

программе по теме  «Проектирование систем заданий для 

оценки результатов обучения студентов» при КазНПУ им. 

Абая(40 часов). 

7 Нұрымбетова Г.Р. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ педагогикалық 

шеберлік орталығы ҚР орта білім мазмұнын жаңарту 

шеңберінде педагог кадрларды даярлайтын ЖОО ПОҚ 

біліктілігін арттыру білім бағдарламасы  

8 Тілеубаев Ш.Б. Курс повышения квалификации по обзаровательной 

программе «Проектирование систем заданий для оценки 

результатов обучения студентов». – Алматы, КазНПУ им. 

Абая (40 часов). 

9 Хакім Айгерім Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің 

біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламалары 

негізінде әзірленген педагог кадрларды даярлайтын 

жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушы 

құрамын оқыту бағдарламасы бойынша 232 академиялық 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

сағат көлеміндегі курс. «НИШ» педагогикалық шеберлік 

орталығы. Астана қ. 

 

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 

1 
Койгелдиев 

М.К. 

д.и.н., 

профессор, 

академик НАН 

РК 

2-11 июля  2018 

г. 

г.Кентау 

Полевая 

экспедиция  

МОН РК, по 

договору № 

7/2018-ПЦФ от 28 

апреля 2018г 

2 

 

Мырзатаева 

З.Б. 

к.и.н., ассоц. 

профессор 

2-11 июля  2018 

г. 

г.Кентау 

Полевая 

экспедиция  

МОН РК, по 

договору № 

7/2018-ПЦФ от 28 

апреля 2018г 

3 Далаева Т.Т. к.и.н., доцент 

2-11 июля  2018 

г. 

г.Кентау 

Полевая 

экспедиция  

МОН РК, по 

договору № 

7/2018-ПЦФ от 28 

апреля 2018г 

4 
Койгелдиев 

М.К. 

д.и.н., 

профессор, 

академик НАН 

РК 

9-25 августа 2018 

г. г.Шымкент, 

г.Кентау и его 

окрестности 

Работа в архивах 

Туркестанской 

области, Полевая 

экспедиция 

МОН РК, по 

договору № 

7/2018-ПЦФ от 28 

апреля 2018г 

5 
Мырзатаева 

З.Б. 

к.и.н., ассоц. 

профессор 

9-25 августа 2018 

г. г.Шымкент, 

г.Кентау и его 

окрестности 

Работа в архивах 

Туркестанской 

области, Полевая 

экспедиция 

МОН РК, по 

договору № 

7/2018-ПЦФ от 28 

апреля 2018г 

6 Далаева Т.Т. к.и.н., доцент 

9-25 августа 2018 

г. г.Шымкент, 

г.Кентау и его 

окрестности 

Работа в архивах 

Туркестанской 

области, Полевая 

экспедиция 

МОН РК, по 

договору № 

7/2018-ПЦФ от 28 

апреля 2018г 

7 

Тілеубаев 

Ш.Б. 

 

Т.ғ.к., аға 

оқытушы 

 

Атырау қаласы 

 

 

29.11.2018. 

Мемлекет және 

қоғам қайраткері, 

Атырау облыстық 

тарихи-өлкетану 

музейі 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алаш 

қозғалысының 

көсемі, профессор 

Халел 

Досмұхамедовтың 

135 жылдығына 

арналған «Халел 

Досмұхамедов – 

ұлы мұрат 

жолында» атты 

Халықаралық 

ғылыми-

практикалық 

конференцияға 

қатысу 

 

 

 

 

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 

1 
Қойгелдиев 

М.Қ. 

Қырғыз 

Республикасы, 

Бішкек қаласы 

 

 

 

 

12.03.2018. 

 

 

 

 

 

 

«Жүсіп 

Абдрахманов – 

ұлт лидері» атты 

Халықаралық 

ғылыми 

конференцияға 

қатысу 

Жүсіп Абдрахманов 

қоғамдық қоры 

 

 

 

 

 

2 

Тілеубаев 

Ш.Б. 

 

 

 

 

 

Қырғыз 

Республикасы, 

Бішкек қаласы 

 

 

 

 

12.03.2018. 

 

 

 

 

 

 

«Жүсіп 

Абдрахманов – 

ұлт лидері» атты 

Халықаралық 

ғылыми 

конференцияға 

қатысу 

Жүсіп Абдрахманов 

қоғамдық қоры 

 

 

 

 

 

3 

Жангуттин 

Б.О. 

 

 

 

 

 

Ресей 

Федерациясы, 

Москва 

қаласы 

 

 

 

14.05.2018 – 

19.05.2018. 

 

 

 

 

 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ тарихы 

бойынша архив 

материалдарын 

жинау 

 

 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ  

 

 

 

 

 

4 
Тілеубаев 

Ш.Б. 

Ресей 

Федерациясы, 

14.05.2018 – 

19.05.2018. 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ тарихы 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ  



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

 

 

 

 

 

Москва 

қаласы 

 

 

 

 

 

 

 

 

бойынша архив 

материалдарын 

жинау 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Койгелдиев 

М.К. 
Финляндия 

17- 21 июня 

2018 

XX 

Международная 

конференция 

Ассоциации по 

устной истории, 

доклад 

МОН РК, по 

договору № 7/2018-

ПЦФ от 28 апреля 

2018г 

6 
Жангуттин 

Б.О.  
Финляндия 

17- 21 июня 

2018 

XX 

Международная 

конференция 

Ассоциации по 

устной истории, 

доклад 

МОН РК, по 

договору № 7/2018-

ПЦФ от 28 апреля 

2018г 

7 
Койгелдиев 

М.К. 

Россия, 

Москва 

16-28 июля 

2018 г. 

Сбор материала 

по научному 

проекту (работа в 

архивах и 

библиотеках) 

МОН РК, по 

договору № 7/2018-

ПЦФ от 28 апреля 

2018г 

 

8 

Мырзатаева 

З.Б. 

Россия, 

Москва 

16-28 июля 

2018 г. 

Сбор материала 

по научному 

проекту (работа в 

архивах и 

библиотеках) 

МОН РК, по 

договору № 7/2018-

ПЦФ от 28 апреля 

2018г 

9 Далаева Т.Т. 
Россия, 

Москва 

16-28 июля 

2018 г. 

Сбор материала 

по научному 

проекту (работа в 

архивах и 

библиотеках) 

МОН РК, по 

договору № 7/2018-

ПЦФ от 28 апреля 

2018г 

10 
Жангуттин 

Б.О. 

Россия, 

Москва 

16-28 июля 

2018 г. 

Сбор материала 

по научному 

проекту (работа в 

архивах и 

библиотеках) 

МОН РК, по 

договору № 7/2018-

ПЦФ от 28 апреля 

2018г 

11 Нурман Ш.Т. 
Россия, 

Москва 

16-28 июля 

2018 г. 

Сбор материала 

по научному 

проекту (работа в 

архивах и 

библиотеках) 

МОН РК, по 

договору № 7/2018-

ПЦФ от 28 апреля 

2018г 

12 Тлеубаев Ш.Б. 
Россия, 

Москва 

16-28 июля 

2018 г. 

Сбор материала 

по научному 

проекту (работа в 

архивах и 

библиотеках) 

МОН РК, по 

договору № 7/2018-

ПЦФ от 28 апреля 

2018г 

13 
Койгелдиев 

М.К. 

Россия, 

Москва 
Декабрь 2018 

Работа по теме 

ПЦФ в  ГАРФ 

МОН РК, по 

договору № 7/2018-

ПЦФ от 28 апреля 

2018г 

14 Жангуттин Россия, Декабрь 2018 Работа по теме МОН РК, по 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

Б.О.  Москва ПЦФ в  ГАРФ договору № 7/2018-

ПЦФ от 28 апреля 

2018г 

15 
Бимолданова 

А.А. 

Россия, 

Москва 
Август, 2018 

Научная 

стажировка ИРИ 

РАН 

МОН РК 

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 

 

1 

Жангуттин Б. Международны

й  научный 

проект с 

издательством 

РОССПЭН 

(Москва). 

«Эвакуация в 

годы Великой 

Отечественной 

Войны 1941-

1945 

АНО  

РОССПЭН (Москва). 

 

2 

Нұрман Ш.Т.  Побратимы: 

эвакуация 

населения из 

Ленинграда в 

годы ВОВ. 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Издательство 

“Политическая 

энциклопедия”». Москва, 

РФ 

 

 

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 

 

1 Койгелдиев М.К., д.и.н., 

профессор, академик 

НАН РК 

Жангуттин Б.О., д.и.н., 

доцент 

Тлеубаев Ш.Б., к.и.н., 

ст.преп. 

Мырзатаева З.Б., к.и.н., 

Абай атынд.ҚазҰПУ: түрлі 

тағдырлар, бір тарих 

1 500 000 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

ассоц. профессор 

2 Койгелдиев М.К., д.и.н., 

профессор, академик 

НАН РК  

Жангуттин Б.О., д.и.н., 

доцент 

Тлеубаев Ш.Б., к.и.н., 

ст.преп. 

Нурман Ш.Т., к.и.н., 

ст.преп. 

Белоус С.Г., магистр 

Научные школы Казахстан в 

контексте формирования и 

трансформации национальной и 

государственной идентичности 

(ХХ-нач.-ХХІ в.в.) 

 

3 Койгелдиев М.К., д.и.н., 

профессор, академик 

НАН РК  

Далаева Т.Т., к.и.н., 

доцент 

Мырзатаева З.Б., к.и.н., 

ассоц. профессор 

Жалмагамбетов Е. А., 

магистр 

Социокультурная идентичность в 

устных рассказах жителей 

моногородов Казахстана: Кентау 

(1927 – XXI в.) 

 

 

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 

1 Мырзатаева З.Б. ORAL HISTORY IN SCHOOL 

 

POLISH SCIENCE JOURNAL 

(ISSUE 8, 2018) - Warsaw: Sp. z o. 

o. "iScience", 2018. Part 2 - 169 p. 

(25-29) 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдаркөрсетілмейді/ 

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 

1 Далаева Т.Т. 

Организация школ в 

Казахской степи (XIX - нач. ХХ 

вв.): 

практика включения в 

российское социо-культурное 

пространство 

Научно-практический журнал «Российские 

регионы: взгляд в будущее» 
Выпуск № 1 (том 5) ,март, 2018 

Тема номера: «Образование и воспитание: 

вместе или раздельно» 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

 С. 54-69. 

http://futureruss.ru/wp-

content/uploads/uploads/2018/03/3Далаева-статья.pdf 

2 

Нуржанов 

А.А., к.и.н., 

доцент 

 Крупко И.В., 

магистрант 2 

курса 

1. Turkic culture as a unique 

environment and product of 

ethnocultural impulses of the Great 

Silk Way 

Народы и религииЕвразии / подред. 

П.К. Дашковского. –Барнаул: Изд-

воАлт. Ун-та. 2018. Вып. №3 (16), - 142 

с. С. 22-30 

Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған 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 

1 Қойгелдиев М. 

Қ.  

 

 ҒА және оның Президенті Қ.И.Сәтбаев 

1946 – 1952 репрессия жылдарында 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

Хабаршысы «Тарих және 

саяси-әлеуметтік ғылымдар» 

сериясы, № 3 (58). 2018. – Б.9-

14. 

2 Тоқтабай А.У., 

Карамендина 

М.Ө. // //  

Өзбекстандағы қаңлы, шанышқылы 

тайпаларының ата-тегі жөнінде 

Отан тарихы. – №3. – Б. 5-20. 

 

3 Тоқтабай А.У., 

Карамендина 

М.Ө. 

Өзбекстан қазақтарының киелі жерлері 

туралы 

Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршы. – 

№3. –  Б. 202-209. 

 

4 

Нурымбетова Г. 

Р. 

Тәуелсіз Қазақстандағы саяси таңдау 

және демократия тағдыры 

Вестник КазНПУ,  

«Әлеуметтану және саяси 

ғылымдар» сериясы. 2018, 

№2. 5-9 бб. 

5 Сайфулмаликова 

С.С.  

 

 

 

 

ХVІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ, қырғыз 

қоғамындағы батырлар 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің хабаршысы 

«Тарих және саяси-әлеуметтік 

ғылымдар» сериясы №1 (56), 

2018. 16-21 бб 

6 Сайфулмаликова 

С.С. 

Садыкова А.К. 

Түркістан, Дала генерал-

губернаторлығында құрылған 

мұғалімдер семинарияларының 

тарихынан (1879-1917 жылдар) 

ҚазҰУ хабаршысы = Вестник 

КазНУ. Тарих сериясы, 263-

275 б.., 2018. - № 2 

7 Далаева Т.Т. Характер и эволюция социокультурной 

идентичности  

Вестник КазНПУ им.Абая. 

Серия «Исторические и 

http://futureruss.ru/wp-content/uploads/uploads/2018/03/3Далаева-статья.pdf
http://futureruss.ru/wp-content/uploads/uploads/2018/03/3Далаева-статья.pdf


 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

казахских должностных лиц XIX – нач. 

ХХ в.в. 

(по личным письмам и прошениям) 

социально-политические 

науки» - 2018. - № 1 (56). c. 

30-37. 

8 Далаева Т.Т. Социокультурная идентичность 

населения Кентау на страницах местной 

печати 1950-1970 гг. 

Вестник КазНПУ им. Абая. 

Серия «Исторические и 

социально-политические 

науки» - 2018. - № 3 (58).С. 

242 – 249. 

9 Далаева Т.Т. Казахские волостные управители:  

стратегии легитимации местной власти в 

1917-1919 гг. 

Вестник КазНПУ им. Абая. 

Серия «Исторические и 

социально-политические науки» 

- 2018. - № 4 (59). 

10 Калыбекова 

М.Ч. 

Принудительное переселение народов в 

Казахстан как форма репрессивной 

политики СССР В 30-40-е годы ХХ века 

Вестник КазНПУ им. Абая. -

Выпуск №2 (57), 2018,  -С.20-

27 

11 Калыбекова 

М.Ч. 

(соавторство) 

Жұмағали Тілеулиннің   қоғамдық-саяси 

және ағартушылық қызметі 

Вестник ЖенПУ   № 4 (76), 

2018. 105-109 бб.   

12 Нұрман 

Ш.Т.тғ.к., аға 

оқытушы 

1920-шы жылдардағы Қазақстандағы 

кеңестік қоныс аударудың кейбір 

мәселелері 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

хабаршысы. «Тарих және 

саяси-әлеуметтік ғылымдар» 

сериясы.№1(56), Алматы,  

2018, 50-55 бб. 

13 Нұрман Ш.Т. Естеліктер   біргейлікті зерттеудің  

дерегі ретінде: Қ.И. Сәтбаев  

Абай атындағы ҚазҰПУ 

хабаршысы. «Тарих және 

саяси-әлеуметтік ғылымдар» 

сериясы.№3(58), Алматы,  

2018 , 249- 254 бб. 

14 

Мырзатаева З.Б.   

 

Ащысай полиметалл комбинатының 

Хантағы кен орны ХХ ғасырдың 30-40 

жылдарында: тарихи антропологиялық 

зерттеулер негізінде 

// Вестник КазНПУ им. Абая. 

Серия «Исторические и 

социально-политические 

науки» - 2018. - № 3 (58). – 

128-136 бб. 

15 

Мырзатаева З.Б.  

 

Ащысай полиметалл комбинаты: 1918-

1930 жж.    

// Вестник КазНПУ им. Абая. 

Серия «Исторические и 

социально-политические 

науки» - 2018. - № 2 (57). 27-

35 бб. 

16 

Мырзатаева З.Б.  

Студент-аспиранттар өмірі  1928-1930 

жж 

құпия бөлім материалдарында 

 (Абай атындағы  ҚазҰПУ-ң 90 

жылдығына орай) 

 

// Вестник КазНПУ им. Абая. 

Серия «Исторические и 

социально-политические 

науки» - 2018. - № 3 (58). – 

387 – 395 бб. 

17 Жангуттин Б. 

Бегасилова Ж. 

Закрытие мечетей и церквей в 

Казахстане как инструмент подавления 

религиозного инакомыслия в 1920- 1930 

–е гг.   

 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

хабаршысы. «Тарих және 

саяси-әлеуметтік ғылымдар» 

сериясы, 2018, № 1(56), 2018, 

с.48-52 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

 

 

18 Жангуттин Б.О. Геологическое изучение Казахстана в 

годы Великой Отечественной Войны 

1941-1945  

Абай атындағы ҚазҰПУ 

хабаршысы. «Тарих және 

саяси-әлеуметтік ғылымдар» 

сериясы, № 4 (59),2018 

19 

Оспанова Р.Р. 

Қазақстан- Ұлыбритания іскер 

топтарының  бірлесіп жұмыс жасауына 

жол ашу барысындағы Елбасының  

қызметі(1992-2007 жж.) 

 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

хабаршысы. «Тарих және 

саяси-әлеуметтік ғылымдар» 

сериясы. – 2018.- №3(58), 119-

130 бб. 

20 

Оспанова Р.Р. 

Зайсан аймағының Цин империясымен 

сыртқы сауда орталығы ретінде дамуы 

 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

хабаршысы. «Тарих және 

саяси-әлеуметтік ғылымдар» 

сериясы. – 2018.- №3(58), 396-

401 бб.  

 

21 

Тулбасиева С.К. 

Казахстан – ООН: 25 партнерство, 

партнёрства мира, безопасности и 

развития 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

хабаршысы. «Тарих және 

саяси-әлеуметтік ғылымдар» 

сериясы. – 2018.- №1(56), 235-

238 б.б. 

22 

Тулбасиева С.К. 

М. Тынышбаев – қазақ шежіресін 

жинақтаушы, әрізерттеуші тұрғысында 

 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

хабаршысы. «Тарих және 

саяси-әлеуметтік ғылымдар» 

сериясы. – 2018.- №2(57), 336-

341бб. 

23 Тулбасиева С.К.  ХХ ғ. 20-30 жж. халық ағарту ісін 

қалыптастырудағы қазақ 

зиялыларының ұстанымы мен үлесі  
 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

хабаршысы. «Тарих және 

саяси-әлеуметтік ғылымдар» 

сериясы.№3(58), Алматы,  

2018 , 45-49 бб. 

24 Тілеубаев Ш.Б. 

 

Қазақстан ХІХ – ХХ ғасырдың 

басындағы Ресей империясының қазба 

байлықтарды игеру стратегиясында 

Абай атындағы ҚазҰПУ, 

Хабаршы, «Тарих және 

әлеуметтік ғылымдар» 

сериясы № 3 (58), 2018. 40-44 

бб. 

25 Карибжанова Е.А. 

- к.и.н, доцент 

Реабилитация  жертв политических 

репрессий в 50-60-хгг. ХХ века: мифы и 

реальность 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

хабаршысы. «Тарих және 

саяси-әлеуметтік ғылымдар» 

сериясы, № 4 (59),2018 

26 

Ошан Ж. 

т. ғ. к. 

 

Көне түркі тайпалары тарихындағы ұлы 

әмірші Бөгү қағанға қатысты аңыздағы 

ескі діни нанымдар 

 

Электронный научный журнал 

“edu.e-history.kz”№1 (13) 

январь-март 2018. 

Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдаркөрсетілмейді/ 

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/ 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

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 

1 Қойгелдиев М.Қ. 
Қазақстандағы Советтік билік 

баламасыз билік пе еді ? 

Жалпы тарих және құқықтану 

мектепте, колледжде және 

ЖОО-да. – 2018. - № 1/3.- 3-6 

б. 

2 

Нұрымбетова 

Г.Р. 

Педагогика кадрларының біліктілігін 

арттыру курстарын ұйымдастыру және 

жүргізу туралы 

Мемлекеттік заңды тұлғалар/ 

Государственные 

юридические лица . 2018. №2, 

6-9 бб.  

3 

Нұрымбетова 

Г.Р. 

Білім беру ұйымдарында қамқоршылық 

кеңестің жұмысын ұйымдастыру және 

оны сайлау тәртібі туралы 

Мемлекеттік заңды тұлғалар/ 

Государственные 

юридические лица. 2018.  №5 

1-5 бб. 

4 

Нұрымбетова 

Г.Р. 

Мемлекеттік орта білім беру 

мекемелерінің басшыларын 

конкурстық тағайындау 

Мемлекеттік заңды тұлғалар/ 

Государственные 

юридические лица . 2018,  №9, 

10-14 бб. 

5 Калыбекова 

М.Ч. 

Депортация народов в Казахстан как 

форма репрессивной политики СССР 

(30-40-е годы ХХ века).  

История Казахстана: 

преподавание в школе, -№5, 

2018, -С.2-9  

6 Калыбекова 

М.Ч. 

Карлаг – трагедия  политической 

репрессии советского государства.  

История Казахстана: 

преподавание в школе, -№10, 

2018, -С.2-5  

7 Далаева Т.Т. Религия и вера в повседневной жизни 

казахов XVIII – нач. ХХ вв.: отношение 

к мусульманским священнослужителям 

История Казахстана: 

преподавание в школе. - 2018. 

№ 3 (179). – с. 2-6. 

8 Далаева Т.Т. Современные школьные учебники по 

истории Казахстана 

о политических репрессиях 1920-1930-х 

гг. 

История Казахстана: 

преподавание в школе. - 2018. 

№ 11 (187). С. 6- 10. 

9 

Кудайбергенова 

Ж.А., д.и.н, 

доцент 

Тесты по истории независимого 

Казахстана 

 

История Казахстана: 

преподавание в школе. - №6, 

2018. - С.24-28. 

 

 

10 Кудайбергенова 

Ж.А., д.и.н, 

доцент,  

Карибжанова 

Е.А., к.и.н, 

доцент (в 

соавторстве) 

Тесты по истории независимого 

Казахстана 

 

История Казахстана: 

преподавание в школе. - №8, 

2018. - С.36-40. 

 

 

11 Белоус С.Г. 

преподаватель, 

Постановка эксперимента и результаты 

формирования исторического сознания 

История Казахстана; 

преподавание в школе. №1. - 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

магистр у учащихся  по проблемам аграрной 

истории Казахстана 

Алматы, 2018. - С. 11-21. 

12 Белоус С.Г. 

преподаватель, 

магистр 

Значение изучения аграрного вопроса 

на уроках истории Казахстана  и его 

освещение в школьных учебниках 

История Казахстана; 

преподавание в школе. №3. - 

Алматы, 2018. - С.6-11 . 

13 Белоус С.Г. 

преподаватель, 

магистр 

Аграрный вопрос XIX-XX веков в 

изучении курса «История Казахстана» 

(проблемы и перспективы) 

История Казахстана; 

преподавание в школе. №4. - 

Алматы, 2018. - С.2-11 . 

14 Белоус С.Г. 

преподаватель, 

магистр 

Аграрная переселенческая политика в 

Казахстане в конце XIX- начале XX вв. 

(театрализованный урок) 

История Казахстана; 

преподавание в школе. №5. - 

Алматы, 2018. - С.18-23 . 

15 Белоус С.Г. 

преподаватель, 

магистр 

Аграрная переселенческая политика в 

Казахстане в конце XIX- начале XX вв. 

 

История Казахстана; 

преподавание в школе. №6. - 

Алматы, 2018. - С.11-18. 

16 Белоус С.Г. 

преподаватель, 

магистр 

Передовые взгляды депутата 

Государственной думы Н.Л. 

Скалозубова  на земельные отношения в 

Казахстане в конце XIX – начале XX вв. 

История Казахстана; 

преподавание в школе. №7. - 

Алматы, 2018. - С.11-17. 

17 Белоус С.Г. 

преподаватель, 

магистр 

Отражение сущности аграрного вопроса  

в Казахстане в конце XIX – начале      

XX вв. в трудах и выступлениях  

О.А. Шкапского 

История Казахстана; 

преподавание в школе. №8. - 

Алматы, 2018. - С. 2-9. 

18 Тілеубаев Ш.Б. Шажа би ұрпақтары архив деректерінде.  

 

// Шажа би ұрпақтары. 

Құраст.: Ш.Тілеубаев, 

С.Өкенұлы. – Алматы: 2018. 

23-76 бб. 

19 Карибжанова Е.А. 

 - к.и.н, доцент., 

Нуржанов А.А. 

к.и.н. 

 

Обряды и культы жителей Семиречья на 

примере средневекового города Кастек 

История Казахстана: 

Преподавание в школе № 2 

2018. С.2-7. 

20 Карибжанова Е.А. 

 - к.и.н, доцент., 

Мырзаханова Г.Ж. 

 

Амре Кашаубаев самородок земли 

казахской 

История Казахстана: 

Преподавание в школе № 3 

2018. С.15-24 

21 Карибжанова Е.А. 

 - к.и.н, доцент., 

Мырзаханова Г.Ж. 

 

Распространение зороастризма на 

территории древнего Казахстана 

История Казахстана: 

Преподавание в школе № 6 

2018.С.2-4. 

22 Карибжанова Е.А. 

 - к.и.н, доцент., 

Нуржанов А.А. 

к.и.н. 

 

Процессы урбанизации в Чу-Таласском 

междуречье 

История Казахстана: 

Преподавание в школе № 6 

2018.С. 5-10. 

23 Карибжанова Е.А. 

 - к.и.н, доцент., 

Оспанбек Б.Р. 

Знаковая функция и семантическое 

значение казахской национальной одежды 

История Казахстана: 

Преподавание в школе № 9 -2018 

с.34-40 

24 Карибжанова Е.А. 

 - к.и.н, доцент., 

Мырзаханова Г.Ж 

Феномен саков Жетысу – сакральные памятники 

Бесшатыра 
История Казахстана: 

Преподавание в школе №10.  - 

2018. С.30-40. 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

25 Алимгазинов К. Сақтық қорын құруға арналған 

құжаттарды тарихи-

дереккөзтанушылық сараптаудың жаңа 

тұрғылары  

Вопросы документооборота. 

№ 9. – 2018. С. 7-12. 

26 Алимгазинов К. Международный опыт 

организации архивного хранения  

Вопросы документооборота. 

№ 12. – 2018. С. 5-11. 

27 Алимгазинов К. Воспоминания как 

идеологический инструмент советского 

строительства в Казахстане в 20-40-ые 

гг. ХХ века (по материалам Архива 

Президента РК)  

Бюллетень Архива 

Президента РК. - №1.- 2018. – 

с.31-47. 

28 Ашербекова 

А.М. педагогика 

ғылымдарының 

магистрі 

Ахмет Жанталин тұлғасының 

қалыптасуы  

История Казахстана: 

Преподавание в школе № 5.- 

2018. 9-13 б. 

29 Ашербекова 

А.М. педагогика 

ғылымдарының 

магистрі 

Этнодемографиялық үдерістер және 

ұлтаралық келісімнің нығаюы 

 

История Казахстана: 

Преподавание в школе. №12 

2018. 7-10 б. 

Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

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

 

9/5 –Кесте/ Таблица 

2018 жылы алыс шетелдіңғылыми 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 

1 

Калыбекова 

М.Ч. 

Советская религиозная политика  

в Казахстане ( 20-30-е гг. ХХ в.). 

Научный журнал  

“NaukaIstudia”,(Przemysl, 

Польша). С.15-20 Материалы XI  

Международной научно-

практической конференции 

«Ключевые аспекты научной 

деятельности – 2018».  07-

15.01.2018.  

 

2 Жалмагамбетов 

Е.А. 

преподаватель 

История психоневрологической 

больницы города Кызылорды 

Международная конференция 

«Актуальные проблемы 

современной науки», Польша, 

Пржемысл, 2018, 117-120    

3 Нуржанов А.А. Tengrism – religion of the ancient turks 

of eurasia 

International Symposium on 

«Haydar Aliyev: on The Frame of 

Ideology of Multiculturalism and 

Tolerance. «The 95th Anniversary 

of Birth of The Founder of 

Azerbaijan Haydar Aliyev: Haydar 

Aliyev and The Turkish 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

World»13-14th April 2018 - 

Erzurum/TURKEY. –Р. 120-127. 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

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

 

9/6-Кесте/ Таблица  

2018 жылы жақын шетелдіңғылыми 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 

1 Сайфулмаликова 

С.С., д.и.н. 

Садыкова А.К., 

докторант 

 

Роль Н.И. Ильминского в открытии 

Туркестанской учительской семинарии 

и Оренбургской киргизской 

учительской школы 

Проблемы просвещения, истории и 

культуры сквозь призму этнического 

многообразия России (к 170-летию 

чувашского просветителя И.Я. 

Яковлева) : материалы Всерос. науч. 

конф. (Чебоксары, 16 апр. 2018 г.) / 

редкол.: О.Н. Широков [и др.] – 

Чебоксары: ИД «Среда», 2018. – С. 

204-213. – ISBN 978-5-6040294-0-4. 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған 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 Койгелдиев 

М.К., академик 

НАН РК, д.и.н., 

профессор 

Мырзатаева З.Б., 

к.и.н., 

асс.профессор  

Академик Шора Сарыбаевпен сұхбат 

 

«ХХІ ғасырдың ғылыми-

ағартушылық парадигмалары: 

рухани құндылықтар 

аясындағы тіл және 

мәдениет»: халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференция материалдары: 

Шамғали Харесұлы 

Сарыбаевтың туғанына 125 

жыл толуына орай және Абай 

атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің 90 жылдық 

мерейтойына арналған. 

26.10.2018. Алматы, Абай 

атындағы ҚазҰПУ Алматы: 

Абай атындағы ҚазҰПУ, 

«Ұлағат» баспасы, 2018. – 370 

б. - 34-44 бб. 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

 

2 Сайфулмаликова 

С.С.,т.ғ.д. 

Тарихи білім берудегі 1916 жылғы 

көтерілістің теориялық аспектілері 

Садыковские чтения –V. 

«Актуальные проблемы науки 

и образования на 

современном этапе» Т.1. 

Алматы. 2018// Материалы 

Международной научно-

практической конференции. 

291-295 бб. 

3 Тоқтабай А.,т.ғ.д. Өзбекстандағы қазақтардың киелі 

жерлері  

ҚР ҰҒА Құрметті академигі, 

т.ғ.д., профессор Талас 

Омарбековтың 70 жылдығына 

арналған «Қазақ тарихына 

жаңа көзқарас» атты 

халықаралық ғылыми-

теориялық конференцияның 

материалдар жинағы. 

Алматы, 1 маусым 2018 ж. – 

Алматы: Қазақ университеті, 

2018. – 380 б. – Б. 307-310. 

 

4 Тоқтабай 

А.У.,т.ғ.д. 

Өзбекстан қазақтарының тарихи және 

киелі жерлері айтылған тарих 

мәліметтері бойынша  

Актуальные проблемы науки 

и образования на 

современном этапе: 

материалы Межд. науч.-

практ. конф.: в 2-х томах. – 

Алматы: Ұлағат, 2018. – Т. 1. 

– Б. 305-311. 

 

5 Тоқтабай А.,т.ғ.д. Тәуелсіздік: алыс-жақын шетел 

қазақтарының көзімен  

«III Арғынбаев оқулары. 

қазіргі заман этнография 

ғылымы және оның қоғамдық 

жаңғырудағы ролі» атты 

Халықар. ғыл.-теор. конф. 

материалдары. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2018. – 

579 б. – Б. 142-145. 

 

6 Тоқтабай А.,т.ғ.д. Ел мен жер дер соққан жүрегі  Рухани жаңғыру» және түркі 

әлемі тарихының мәселелері / 

тарих ғылымдарының 

кандидаты  Дәулетханов 

Әлімғазының 75жылдық 

мерейтойына арналған 

халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 

материалдары. – Алматы: 

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы 

тарих және этнология  

институты, 2018. – Б. 33-37. 

 

7 Нұрымбетова Рухани жаңғыру және білім беру Әскери, арнаулы  оқу 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

Г.Р.,с.ғ.д. мәселелері орнындағы жаңа 

гуманитарлық білім: 2018 ж. 

06.04. халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция 

материалдары. 1-бөлім. -  

Астана, 2018. – 25-31 бб. 

8 Нұрымбетова 

Г.Р.,с.ғ.д. 

Президенттік сайлау аясындағы таңдау 

мен қатысу:  

Қазақстан тәжірибесі 

Некоторые вопросы 

Отечественной истории // 

Сборник материалов научной 

конференции 70-летию доктора 

исторических наук Халидуллина 

Г.Х.  – Алматы, 2018. 215-220 

бб. 

9 Нұрымбетова 

Г.Р.,с.ғ.д. 

Ораз Жандосов тағдырының тағылымы «Қазақ тарихына жаңа көзқарас» 

атты халықаралық ғылыми-

теориялық конференцияның 

материалдар жинағы. – Алматы, 

2018. 233-237 бб. 

10 Нұрымбетова 

Г.Р.,с.ғ.д. 

Тәуелсіз Қазақстан: демократиялық 

институттардың қалыптасуы 

«Астана бейбітшілік қаласы» 

халықаралық ғылыми-теориялық 

конференциясы 

материалдарының жинағы. – 

Астана, 2018. 68-74 бб. 

11 Нұрымбетова 

Г.Р.,с.ғ.д. 

Рухани жаңғыру: саяси қатысудағы 

білім факторы 

«Рухани жаңғыру және сакралды 

Қазақстан» республикалық 

ғылыми-практикалық 

конференция материалдарының 

жинағы. – А., 2018. 54-62 бб. 

12 Нұрымбетова 

Г.Р.,с.ғ.д. 

Жастардың саяси қатысуы аясындағы 

білім факторы 

 

Қазіргі таңдағы білім беру мен 

ғылымның өзекті мәселелері. -  

Алматы: КазНПУ им. Абая, 

2018. 2-том, 255-259 бб. 

13 Далаева Т.Т., 

к.и.н., доцент 

Междисциплинарный характер 

изучения идентичности в современных 

исторических исследованиях 

«Актуальные проблемы науки 

и образования на 

современном этапе»: 

материалы междунар. науч.-

практ. конф. «Садыковские 

чтения»/ Т. 1., - Алматы, 2018. 

– 344 с. С. 220-222. 

14 Далаева Т.Т., 

к.и.н., доцент 

Праздник в практике формирования  

профессиональной идентичности 

трудящихся Ащисайского 

полиметаллического комбината  

в 1970-е гг. 

Актуальные вопросы 

изучения историко-

культурного наследия 

народов Евразии: материалы 

международного 

XVЕвразийского форума – 

Астана, ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева, 2018. – 512 

с.  398 – 401 с. 

15 Кудайбергенова 

Ж.А., д.и.н, 

Исследования миграционных процессов 

в Казахстане в конце XIX – начале XX 

Актуальные проблемы науки 

и образования на 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
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доцент вв.  в дореволюционной историографии 

 

современном этапе: 

материалы Международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 

80-летию академика 

Т.С.Садыкова. Т.1 – Алматы: 

КазНПУ им.Абая, Изд-во 

Улагат, 2018. 344 с.  – С. 252-

256. 

16 Әзіретбергенова 

Э.Ж. т.ғ.к.к. 

  

С.Лапиннің шығармашылық  мұрасы «Актуальные проблемы науки 

и образования на 

современном этапе»: 

материалы междунар. науч.-

практ. конф. «Садыковские 

чтения»/ Т. 1., - Алматы, 2018. 

– 344 с. С.198-202. 

17 Калыбекова 

М.Ч., к.и.н., 

ассоц.профессор 

Депортация народов по документам 

государственных и ведомственных 

архивов Республики Казахстан  

 

Садыковские чтения-V 

«Актуальные проблемы науки 

и образования на 

современном этапе» I-том, -

Алматы, 2018,    -С.240-243 

 

 

18 

Нұрман 

Ш.Т.т.ғ.к., аға 

оқытушы 

Жеке деректердің Қазақстандағы 

ғылыми мектептерді зерттеудегі 

ерекшелігі (ХХ ғ.) 

«Садықов оқулары: Қазіргі 

таңдағы білім беру мен 

ғылымның өзекті мәселелері» 

атты халықаралық ғылыми-

практикалық конференция. 

2018 ж. қыркүйек.222-227 бб. 

19 Мырзатаева 

З.Б.,т.ғ.к., 

ассоц.профессор  

Байсалбаева Т.М. 

т.ғ.к., доцент  

 «Тарихи зерттеулердегі 

жаңатехнология: айтылған тарих әдісі 

негізінде»  

Сборник материалов 

международной научной 

конференции «Садыковские 

чтения». – Алматы: Ұлағат, 

2018. –344 с.  С. 271-274. 

20 Мырзатаева 

З.Б.т.ғ.к., ассоц. 

профессор 

Хантағы елді мекені 1930-1940 

жылдарда.   
 

«Хантағы мұрасы – ұрпаққа 

аманат» атты ғылыми-

теориялық конференция 

материалдары: Хантағы 

ауылының мыңжылдық 

тарихына арналған. 16 қазан 

2018 жыл,  – Кентау,  2018 ж. 

- 143-163 бб. 

21 Жангуттин Б., 

д.и.н., доцент 

Голод и смертность как повседневность 

в годы войны 1941-1945гг.в Казахстане  

 

«Садықов оқулары: Қазіргі 

таңдағы білім беру мен 

ғылымның өзекті мәселелері» 

атты халықаралық ғылыми-

практикалық конференция. 

2018 ж. 225-228 бб. 

22 Жангуттин Б., 

д.и.н., доцент 

Магжан Жумабаев: страница биографии  М. Жұмабаев мұрасы және 

рухани жаңғыру», «Наследие 

М. Жумабаева и духовное 

обновление» атты 

республикалық ғылыми-



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
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тәжірибелік конференция 

материал дарының жинағы.–

Алматы , 2018, с. 137-143 

23 Адилова Ф. А. 

т.ғ.к., аға 

оқытушы 

ХІХ ғ. аяғындағы мектеп және 

медреселерде білім берудегі 

отаршылдық саясаттың көрініс табуы 

 

Тарих ғылымдарының 

докторы, профессор Қ.Т. 

Жұмағұловтың 70 

жылдығына және ғылыми-

педагогикалық қызметінің 50 

жылдығына арналған 

«Интеграция және 

Модернизация жағдайындағы 

дүние жүзі тарихы және 

Еуразиядағы халықаралық 

қатынастар» атты 

халықаралық ғылыми-

теориялық конференция  

Материалдары. 

Алматы, 9 ақпан. 2018 ж. 102-

103-бб. 

 

24 Адилова Ф. А. 

т.ғ.к., аға 

оқытушы 

Орынбор мүфтилігі қызметін 

мемлекеттік бақылау (ООМА) 

материалдары негізінде интернет 

жүйесі арқылы 

«Цифырлы замандағы 

әлеуметтік-гуманитарлық 

ғылымдар» халықаралық 

дөңгелек үстел. 12 сәуір, 2018 

ж. Алматы, Қазақстан. - 235-

237 бб. 

25 Адилова Ф. А. 

т.ғ.к., аға 

оқытушы 

ХІХ ғ. аяғындағы  мектеп және 

медреселерде білім беру жүйесінің 

қысымшылыққа ұшырауы 

«Садықов оқулары -Y» 

Академик Т.С. Садықовтың 

80 жылдығына арналған 

халықаралық ғылыми-

практикалық конференция. 26 

қыркүйек, 2018 ж. Алматы, 

Қазақстан. 

192-195 – бб. 

26 Белоус С.Г. 

преподаватель, 

магистр 

Применение технологии проблемного 

обучения  на уроках истории 

Казахстана как фактор формирования 

познавательной активности 

школьников 

Актуальные проблемы науки 

и образования на 

современном этапе: 

материалы Международной 

научно-практической 

конференции/ Том. 1. – 

Алматы: КазНПУ имени 

Абая, издательство «Ұлағат», 

2018. – С.  204-208. 

27 Тілеубаев Ш.Б., 

т.ғ.к., аға 

оқытушы   

1916 жыл: ұлттық бірегейлік 

жолындағы күрес айтылған тарих 

деректерінде.  

 

Садықов оқулары – V «Қазіргі 

таңдағы білім беру мен 

ғылымның өзекті мәселелері».  

Қазақстан Республикасы 

Ұлттық ғылым 

академиясының академигі, 

тарих ғылымдарының 

докторы, профессор 

Тоқмұхамед Сәлменұлы 
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Садықовтың 80 жылдығына 

арналған Халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференциясының 

материалдарының жинағы. – 

Алматы: Абай атындағы 

ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы, 

2018. Том-1, 295-300 бб. 

28 Тілеубаев 

Ш.Б.т.ғ.к., аға 

оқытушы   

Ағартушы Абдуллин Кенжеғали 

жөнінде (тергеу материалдары 

бойынша) 

 

Мемлекет және қоғам 

қайраткері, Алаш 

қозғалысының көсемі, 

профессор Халел 

Досмұхамедовтың 135 

жылдығына арналған «Халел 

Досмұхамедов – ұлы мұрат 

жолында» атты Халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференцияның жинағы. 

Атырау қ., 29 қараша 2018 ж. 

81-84 бб. 

29 Карибжанова Е.А. 

- к.и.н, доцент  

Роль передовой казахской 

интеллигенции в области 

просветительства и просвещения 

казахского народа 

 

Актуальные проблемы науки 

и образования на 

современном этапе: 

материалы Международной 

научно-практической 

конференции/ Том. 1. – 

Алматы: КазНПУ имени 

Абая, издательство «Ұлағат», 

2018. – С.247-252. 

30 

Тулбасиева 

С.К.т.ғ.к., аға 

оқытушы   

ХХ ғ. 20-30 жж. Қыpғыз (Қaзaқ) AКCP-і 

кeзeңіндe білім aлу жүйecінің 

қaлыптacуы мен дaму тарихына шолу 

«Садықов оқулары – V 

«Қазіргі таңдағы білім беру 

мен ғылымның өзекті 

мәселелері».  Халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференциясының 

материалдарының жинағы. – 

Алматы: Абай атындағы 

ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы, 

2018. 

311-314бб.  

31 Жалмагамбетов 

Е.А., магистр 

Қызылорда қаласы білім жүйесінің 

қалыптасу тарихы 

Садықов оқулары – V «Қазіргі 

таңдағы білім беру мен 

ғылымдағы өзекті мәселелер», 

Алматы, 2018, Б.222-225 

32 

Ашербекова 

А.М., магистр 

Ахмет Жанталиннің ағартушылық 

қызметі 

Садықов оқулары – V «Қазіргі 

таңдағы білім беру мен 

ғылымның өзекті мәселелері».  

Халықаралық ғылыми-

практикалық 

конференциясының 

материалдарының жинағы. – 

Алматы: Абай атындағы 
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ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы, 

2018. – 195-198 бб. 

33 

 Ошан Ж. 

т. ғ. к. 

Тәуелсіздік жылдары еліміз қытайтану 

саласындағы қытай деректерін игеру 

және зерттеу жетістіктері 

 

«Қазақстандағы шығыстану 

зерттеулері жетістіктері мен 

болашағы» атты 

Халықаралық ғылыми 

конференция материалдары. 

2018, Алматы, 79-83 бб. 

34 

Ошан Ж. 

 т. ғ. к. 

Моңғол ұлысының алғашқы бітікшілері 

 

«Рухани жаңғыру және 

байырғы түркілік руханият» 

Түркі жазбалары күніне 

арналған республикалық 

ғылыми-проктикалық 

конференция материалдары, 

Астана, 2018 ж. 71-75 бб. 

35 

Ошан Ж.  

т. ғ. к. 

«Қожаберген батыр» кітабының жарық 

көру жолы  

«Ұлы дала батырлары» 

халықаралық ғылыми 

тәжірибелік конфереция 

материалдарының жинағы. 

Астана 2018. -32-35 бб. 

36 Нуржанов А.А. 

т. ғ. к. 

Наурыз-главный праздник возрождения 

природы 

Сборник республиканской 

научной конференции 

«Наурыз – Ел ұлықтаған Ұлы 

күн». – Астана, 2018. –  С. 

206-212. 

37 Нуржанов А.А. 

т. ғ. к. 

 

Повседневность средневекового города 

Кастек в сакральных артефактах 

«Рухани жаңғыру және 

археологиялық мұра. 

Марғұлан оқулары-2018» 

Халықаралық ғылыми-

практикалық 

Конференциясының 

материалдары. –Алматы, 

2018. - С. 447-456. 

38 Нуржанов А.А. Историко-археологическое изучение 

средневекового Тараза 

Материалы международной 

научно-теоретической 

конференции «Новые взгляды 

на историю Казахстана», 

посвященной 70-летию 

Почетного академика НАН 

РК, д.и.н., профессора Таласа 

Омарбекова. Алматы: Қазақ 

университеті, 2018.  –С.  53-63 

39 Нуржанов А.А. 

т. ғ. к. 

Повседневность средневекового 

городища Кастек в сакральных 

артефактах 

 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции 

«Маргулановские чтения  - 

2018». Актобе. Актюбинский 

региональный 

государственный университет 

им.К.Жубанова, 2018. - 

С. 85-96 

40 Нуржанов А.А. Ортағасырлық Қастек-1 қаласы Қазақтың ұлы батыры, 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

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 

1 Бимолданова 

А.А., докторант 

Далаева Т.Т., 

к.и.н., доцент 

Бекмагамбетова 

М., к.и.н. 

Социально-

исторический портрет 

казахских волостных 

управителей Степного 

края Российской 

империи (к. XIX – 

нач.XX вв.) 

«Былые годы» Bylye Gody, 2018, Vol. 47, Is. 1, 

С. 310-318 

http://ejournal52.com/journals_n/1520253328.pdf 

 

SCOPUS 

MIAR ICDS 

2018: 9,600 

 

CGIJ OAJI: 

0,851 

 

 

2 Бегасилова Ж. 

А.  

Гусева Ю. Н. 

Дело о 

«панисламистской 

повстанческой 

организации» в 

Средней Азии 1940 

г.  

Российская история. — 2018. — № 2. – с. 

99-110. 

 

SCOPUS 

РИНЦ 

3 Алимгазинов Движение «Алаш» в Мир Большого Алтая 2018. Т.4. №3. С. Импакт-

т. ғ. к. дарынды қолбасшы 

Алтынайұлы Қарасай 

батырдың туғанына 420 жыл 

толуына орай «Ел батырлары-

ұлттың рухы: таным мен 

тағылым» атты халықаралық 

конференция. – Шымкент, 

2018. –Б. 52-60. 

41 Хакім Айгерім, 

гум,ғыл,магистрі, 

оқытушы 

Отандық ғалымдардың Қазақстан мен 

Орталық Азияға қатысты жер-су 

аттарын парсы дереккөздерінен 

зерттеуінің өзектілігі 

Садықов оқулары - V «Қазіргі 

таңдағы білім беру мен 

ғылымның өзекті мәселелері», 

І-том. Алматы, 2018 ж. 321-

325 бб. 

42 Хакім Айгерім, 

гум,ғыл,магистрі, 

оқытушы 

Қожаберген батырға қатысты кейбір 

мәнжу-қытай мұрағат құжаттарында 

кездесетін Қазақстанға қатысты жер-су 

аттары 

Ұлы Дала батырлары. 

Дәстүрлі халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік 

конференция 

материалдарының жинағы. 

Астана, 2018 ж. 47-50 бб. 

43 Ермуханов Е.Н., 

к.и.н., доцент 

Рухани жаңғыру аясындағы ұлттың 

бәсекелік қабілеттілігінің 

алғышарттары 

Рухани жаңғыру және туған 

жер» республикалық ғылыми-

практикалық конференция 

материалдары. Алматы 22 

мамыр 2018 ж. 122-128 б 

http://ejournal52.com/journals_n/1520253328.pdf


 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

К.Ш., 

в соавторстве 

Чиликова Е. 

Уалтаева А. 

пространстве 

исторической памяти 

(источниковедческий 

и археографический 

обзор материалов 

Архива Президента 

Республики 

Казахстан) 

412-426. https://www.journalaltai.com/4-3-

2018  DOI:10.31551/2410-2725-2018-4-3-

412-426 

фактор 

РИНЦ 2017

 0,017 

 

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 

1 

КойгелдиевМ.К., 

ЖангуттинБ.О., 

МырзатаеваЗ.Б.,  

Тлеубаев Ш.Б.  

А.Қ.Қадыров 

Абай университеті 90 жылдық 

тарихынан.   

- Алматы: Абай 

атынд.ҚазҰПУ, «Ұлағат» 

баспасы,  2018. – 360 б. 

2 Нұрымбетова Г.Р. Ораз Жандосов Алматы, 2018. 400 б. 

3 Далаева Т.Т. (в 

соавторстве) 

Волости и волостные управители ХIX – 

начало ХХ в.в. Сборник документов и 

материалов. Алматы, 2018. отв. 

редактор: Султангалиева Г.С., 

составители: Султангалиева Г.С., 

Далаева Т.Т., Удербаева С.К., Маликов 

Б. 

Алматы: «Қазақ 

университеті», 2018. – 298c. 

4 Далаева Т.Т. (в 

соавторстве) 

Институт волостных в системе 

управления Казахской степью XIX – 

начало ХХ вв. Монография в 

документах. Часть 2. .  отв. редактор: 

Султангалиева Г.С., составители: 

Султангалиева Г.С., Далаева Т.Т., 

Маликов Б., Тулешова У. 

Алматы: «Қазақ 

университеті», 2018.  396 с. 

5 Жалмагамбетов 

Е.А.(құрастырушы) 

Елдос Омарұлы шығармалары, 2 том Алматы: «Лұғат» баспасы, 

2018.- 499 б. 
Ескерту: баспадан шығарылмаған монографияларкөрсетілмейді/ 

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, 

Жарияланымның атауы 

мен мәртебесі/ 

Название и статус 

издания 

Шығу мәліметтер:  

журнал, мемлекет, қала, 

жыл, басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

Басылымға арналған 

оқулықты ұсынған 

орган/ 

Орган, 

рекомендовавший 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

должность указание страниц учебник к изданию 

     
Ескерту: ОӘК, ПОӘК, силлабус, ГОСОжәне 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 

 

 

1 

Қойгелдиев 

М.Қ. 

«Еліміздің 

алғашқы жоғары 

оқу орнына – 90 

жыл» 

15.03.2018. 
 

Егемен Қазақстан  

2 

Қойгелдиев 

М.Қ. 

Қазақстандағы 

советтік билік 

баламасыз билік пе 

еді?   

28.03.2018. 
Егемен Қазақстан. 

 

3 Қойгелдиев «Сопы» 03.04.2018. Жас Алаш 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

М.Қ. операциясы. 

Кіріспе мақала  

4 Қойгелдиев 

М.Қ. 

«Сопы» 

операциясы.   
05.04.2018 Жас Алаш 

5 

Қойгелдиев 

М.Қ. 

«Сопы» 

операциясы: 

Омартөреев 

Жүсіпхан 

ишанның иергеу 

ісі  

12.04. 2018. Жас Алаш 

6 

Қойгелдиев 

М.Қ. 

«Сопы» 

операциясы: 

Ишанханов 

Гүлтөрехан 

ишанның ісі.  

26.04.2018 Жас Алаш 

7 

Қойгелдиев 

М.Қ. 

«Сопы» 

операциясы: №701 

іс. Қаратайқожаев 

Рақым  

03.05.2018. 
 

Жас Алаш 

8 

Қойгелдиев 

М.Қ. 

«Сопы» 

операциясы: №703 

іс. Қаратайқожаев 

Рақым  

11.05.2018. 
 

Жас Алаш 

9 

Қойгелдиев 

М.Қ. 

«Сопы» 

операциясы: 

қылмыстық 

құрамы жоқ іс 

болатын.  

17.05.2018. Жас Алаш 

10 

Қойгелдиев 

М.Қ. 

Әзімхан 

Кенесарин және 

«Сопы» 

операциясы.  

24.05.2018. 
 

Жас Алаш 

11 

Қойгелдиев 

М.Қ. 

Білімнің 

бағбанына 

айналған азамат. 

ҚР ҰҒА  акад. 

Көпжасар 

Нәрібайұлының 

тағдыр соқпақтары 

туралы сөз.  

24.05.2018, «Түркістан» газеті 

12 

 

Қойгелдиев 

М.Қ. 

Бағдарлама 

 Дара жол  

27.05.2018. 
 

ТГРК «Қазақстан» 

13 Қойгелдиев 

М.Қ. 

Әзімхан 

Кенесариннің ісі  
07.06.2018. Жас Алаш. 

14 

Қойгелдиев 

М.Қ. 

Ахмет 

Байтұрсынұлының 

туыстары мен 

жерлестерінің ісі  

14.06.2018. Жас Алаш. 

15 
Қойгелдиев 

М.Қ. 

Ахмет 

Байтұрсынов 

туыстарының 

21.06.2018. Жас Алаш. 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

тергеу ісі және 

"қырға кету" 

идеясы. 

16 

Қойгелдиев 

М.Қ. 

Ахмет 

Байтұрсынұлының 

отбасы мен 

туыстарын қудалау 

ісі 

28.06.2018. Жас Алаш. 

17 
Қойгелдиев 

М.Қ. 

Ақтөбелік 

Мұхамедқазы 

Ишанның ісі  

02.08.2018. Жас Алаш. 

18 

Қойгелдиев 

М.Қ. 

№ 794 тергеу ісі. 

Мұстафа Шоқай 

әулетіне және 

оның жерлестеріне 

жасалған қиянат 

18.10.2018. Жас Алаш. 

19 
Қойгелдиев 

М.Қ. 

Міндетім - орны 

толмас жоғалтулар 

болғанын ескерту 

18.10.2018. Жас Алаш. 

20 

Қойгелдиев 

М.Қ. 

Мен газет ұлтты 

қалыптастырады 

деген сөзге 

сенемін !  

15.11.2018. Almaty aqshamy (Алматы ақшамы). – 

21 Тоқтабай 

А.У.  

Той тоздырып 

барады 

01.06.2018 ж. «Халық арнасы» Болашаққа бағдар: 

Рухани жаңғыру айдары. 

22 А. 

Тоқтабай 

сұхбаты  

Қасқа құлын қайта 

туа ма? 

10.11.2018. Айқын. 

https://aikyn.kz/2018/11/10/72838.html  

23 Тілеубаев 

Ш.Б. 

«Қазақтың шерлі 

тарихы» 

тақырыбына өткен 

«Болмыс» ток-

шоуы  

28.05.2018. «Жетісу» телеарнасы 

24 Тілеубаев 

Ш.Б. 

«Ұлт пен рух» 

бағдарламасы 

30.05.2018. «Жетісу» телеарнасы 

25 Тілеубаев 

Ш.Б. 

«Алаш қозалысы 

және оның 

жетісулық 

қайраткерлері» 

атты кітаптың 

таныстырылымына 

орай сұхбат берді 

12.06.2018. «Жетісу» телеарнасы 

26 Нуржанов 

А.А. 

«Сана». 24-

шығарылым 

 

15.01. 2018. Хабар SHOW - Шоу, телехикаялар 

және бағдарламалар 

27 Нуржанов 

А.А. 

Средневековый 

город Кастек, в 

Жамбылском 

районе 

Алматинской 

области 

12.04. 2018. Газета Караван СМИ 

https://aikyn.kz/2018/11/10/72838.html


 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

28 Нуржанов 

А.А. 

«Сана». 48-

шығарылым 

 

06.12. 2018. Хабар SHOW - Шоу, телехикаялар 

және бағдарламалар 

29 Нуржанов 

А.А. 

В древнем 

городище Кастек 

найдены 

уникальные 

изделия из стекла 

21.11. 2018. Хабар SHOW - Шоу, телехикаялар 

және бағдарламалар 

30 Нуржанов 

А.А. 

Средневековый 

город Кастек, в 

Жамбылском 

районе 

Алматинской 

области 

 

12.04. 2018. Газета Караван СМИ 

31 Нуржанов 

А.А. 

Городище Кастек 

 

12.04.2018. Газета Караван 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 «ОРТАЛЫҚ АЗИЯ 

ЕЛДЕРІНДЕГІ 1937-1938 

ЖЫЛДАРДАҒЫ САЯСИ 

РЕПРЕССИЯЛАР: 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ 

САЛДАРЫ» атты Халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференция 

31 қазан 2018 жыл. Алматы, Абай атындағы ҚазҰПУ, 

Бас ғимарат. 

 

 

2 73 научная конференция 

студентов  и магистрантов 

15 ноября 2018 г. КазНПУ им. Абая, Институт истории и 

права, Жамбыла 25.  

3 Научный семинар 

«Қазақстандағы жаңартылған 

білім мазмұны / Обновленное 

содержание образования в 

Казахстане»  

Нурымбетова Г.Р., Нурман Ш.Т., 

Далаева Т.Т. 

27 декабря 2018 г. КазНПУ им. Абая, Институт истории 

и права, Жамбыла 25. 

4 Нұрман Ш.Т. - Тренер. «Бітіруші 

курс студенттерін жаңартылған 

білім беру мазмұны бойынша 

мектептегі тәжірибеге дайындау» 

тақырыбында 5В011400- Тарих 

мамандығының 4 курс 

студенттеріне 40 сағат көлемінде 

біліктілікті арттыру курсын 

өткізді.  

Абай атындағы ҚазҰПУ, 19-30 қараша 2018 ж. 

 

15 –Кесте/ Таблица 

2018 жылы шетелдік ЖОО-мен ынтымақтастық туралы ақпарат/ 

Сведения о сотрудничестве с зарубежными вузами 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

№ 

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) 

 

КазУМОиМЯ им. Абылай 

хана 

(Нурымбетова Г.Р.) 

Тарихи-танымдық 

лекциялар, кездесулер, 

дөңгелек үстелдер өткізу 

«Рухани жаңғыру және білім 

беру мәселелері» 06.04.2018 

 

КазУМОиМЯ им. Абылай 

хана 

Тарихи-танымдық 

лекциялар, кездесулер, 

дөңгелек үстелдер өткізу 

«Т.Жүргенов тағдырының 

тағылымы» 30.11.2018. 322 ауд.  

 №138 им.М.Базарбаева  

г. Алматы 

 

научно-консультативное 

сотрудничество 

№138 им. М.Базарбаева г. Алматы –

 17.10.2018.  

Научный семинар  в рамках  

реализации программы 

«Рухани жаңғыру» для учащихся 11 

класса гимназии.тема доклада:  

«Туған өлке тарихы» 

 Калыбекова М.Ч. Проф.работа согласно 

графику кафедры  

Алматинский колледж сервиза 

 Абай атынд.ҚазҰПУ 

жанындағы «АТ» ҒЗО 

 

(рук.проекта акад. 

Койгелдиев М.К. и др. ) 

Совместное проведение 

научно-полевых 

экспедиции в г.Кентау в 

рамках проекта 

«Социокультурная 

идентичность 

моногорода Кентау-

Ащысай» (по 

гос.программе Улы Дала 

тарихы мен мәдениеті). 

Лицей-интернат 

мальчиков  № 3 

«Инновациялық білім». 

г.Кентау. 

г.Кентау, «Рухани жаңғыру» 

орталығы. 

 

Проведены исторические 

интервью с 10 респондентами 

(местными жителями: бывшие 

шахтеры, работники  ИТР, 

педагоги и простые жители 

города (80-90-95 лет), ) 

 Тілеубаев Ш.Б. Мемлекет және қоғам 

қайраткері, Алаш 

қозғалысының көсемі, 

Д.Нұрпейісова атындағы 

халықтық музыка академиясы, 

Атырау музыка колледжі. 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

профессор Халел 

Досмұхамедовтың 135 

жылдығына арналған 

«Халел Досмұхамедов – 

ұлы мұрат жолында» 

атты Халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференциясының 

аясында «»Халелтану 

курстары бойынша дәріс 

оқыды.  

 

Атырау қаласы, 29.11.2018.  

 КГУ «Гимназии №15», г. 

Алматы 

(Карибжанова Е.А.) 

 Научный консультант, 

руководитель научных 

проектов школьников 

 Проведён методический 

семинар для учителей гимназии 

№15: Одарённый учитель - 

одарённый ученик». Апрель 

2018г. 

 

 

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.) 

1 Бугибаева 

Мадина, 

студентка 1 

курса, «Химия» 

 

Карибжанова Е.А. 

- к.и.н., 

доцент,Калыбекова 

М.Ч. – к.и.н., 

ассоц.профессор 

73-я студенческая 

научная конференция,  

14-15 ноября 2018 г. в 

КазНПУ им. Абая  

2 секция: «История 

современного 

Казахстана»  

Грамота – 1 место 

2 Крупко И.В., 

«История» 

Далаева Т.Т., 

к.и.н., доцент 

Республиканский 

конкурс научных работ, 

март 2018 г. 

1 место, Диплом МОН 

РК 

3 Крупко И.В., 

«История» 

Далаева Т.Т., 

к.и.н., доцент 

73-я студенческая 

научная конференция,  

14-15 ноября 2018 г. в 

КазНПУ им. Абая  

 секция по магистратуре 

3 место 

4 Толемисова 

Жайна 

Махсетовна 

4 курс студенті 

Сайфулмаликова 

С.С. 

Республикалық жоғары 

оқу орындары 

студенттерінің ғылыми-

зерттеу жұмыстар 

байқауы   

5В011400-Тарих»-

мамандығы бойынша, ІІ 

дәрежелі диплом 

5 «Тарихымызды 

деректану 

Сайфулмаликова 

С.С. 

Республикалық 

Олимпиадасын  «Бәйге»  

1 орын 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

арқылы таниық» 

атты  жоғарғы 

оқу орындары 

арасындағы 

студенттердің 

деректану пәні 

бойынша өткен 

Республикалық 

Олимпиадасын 

тобы 1 орынды алды 

6   Жданова Үміт 

4 курс 5В011400-

Тарих 

Сайфулмаликова 

С.С. 

Абай ат. ҚазҰПУ –дегі 

студенттер мен 

магистранттардың 73-

ғылыми конференциясы 

2 орын 

7 Есім Құндыз 

2 курс 

магистрант 

6М011400-Тарих 

Сайфулмаликова 

С.С. 

Абай ат. ҚазҰПУ –дегі 

студенттер мен 

магистранттардың 73-

ғылыми конференциясы 

1-орын 

8 Жүсіп Нұрдаулет 

 

Профессор Г.Р. 

Нұрымбетова 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

студенттер мен 

магистранттардың жыл 

сайынғы 73-ғылыми 

конференциясы 

ІІІ орын 

9 Тлепбергенова 

Аяулым  

Профессор Г.Р. 

Нұрымбетова 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

студенттер мен 

магистранттардың жыл 

сайынғы 73-ғылыми 

конференциясы 

ІІІ орын 

10 Жарменова Ал 

магүл 

Профессор Г.Р. 

Нұрымбетова 

Республикалы ЖОО  

ғылыми-зерттеу 

байқауы 

ІІІ дәрежелі диплом 

 

11 

Иманбаева 

Айнура, 1 курс, 

«Международное 

право», 

5В030200 

Белоус С.Г. 

магистр, 

преподаватель 

73 научная конференция 

студентов и 

магистрантов, 15 ноября 

2018 г. КазНПУ им. 

Абая, Институт истории 

и права, Жамбыла 25 

грамота за IIместо, 

выступление на секции 

«Современная история 

Казахстана» 

 

12 

Молчанова 

Наталья, 2 курс, 

«История», 

5B011400 

Белоус С.Г. 

магистр, 

преподаватель 

73 научная конференция 

студентов и 

магистрантов, 15 ноября 

2018 г. КазНПУ им. 

Абая, Институт истории 

и права, Жамбыла 25 

грамота за IIместо, 

выступление на секции 

«История Казахстана» 

13 Бурмистрова 

Яна, 1 курс, 

«Международное 

право», 

5В030200 

Белоус С.Г. 

магистр, 

преподаватель 

73 научная конференция 

студентов и 

магистрантов, 15 ноября 

2018 г. КазНПУ им. 

Абая, Институт истории 

и права, Жамбыла 25 

грамота за IIIместо, 

выступление на секции 

«Современная история 

Казахстана» 

14 Койшыбай Е. 

6М011400-

История, 2 курс. 

Нұрман Ш.Т. Ежегодная конференция  

научных работ 

магистрантов Института 

истории и права 

3 место 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

КазНПУ им. Абая. 

Ноябрь, 2018. 

15 Ержанова М. 

6М011400-Тарих 

Мырзатаева З.Б. 

т.ғ.к 

Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық 

университетінде өткен 

Студенттер мен 

магистранттардың 73-ші 

Ғылыми 

конференциясы. Алматы 

қаласы, 

ІІ орын, диплом 

16 Исаев Зәуірбек 

Амандықұлы, 

«6М011400 – 

Тарих» 

мамандығының  

2 курс 

магистранты 

Тілеубаев Ш.Б., 

т.ғ.к., аға оқытушы 

Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық 

университетінде өткен 

Студенттер мен 

магистранттардың 72-ші 

Ғылыми 

конференциясы. Алматы 

қаласы,  

«Қазақстан тарихы» 

секциясы бойынша. 

ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің ІІ 

дәрежелі дипломы  

17 Советханқызы 

Ақбаян, 

«6М011400 – 

Тарих» 

мамандығының 2 

курс 

магистранты.  

Тілеубаев Ш.Б., 

т.ғ.к., аға оқытушы 

Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық 

университетінде өткен 

Студенттер мен 

магистранттардың 73-ші 

Ғылыми 

конференциясы. Алматы 

қаласы,  

«Қазақстан тарихы» 

секциясы бойынша. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-

дың ІІ дәрежелі дипломы  

18 Әсембек Думан, 

5В013000-тарих-

дінтану, 1-курс 

Хакім Айгерім, 

гум,ғыл,магистрі, 

оқытушы 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ-дегі студенттер 

мен магистранттардың 

жыл сайынғы 73-

ғылыми конференциясы. 

Алматы, 2018 

Конференцияда баяндама 

жасағаны үшін ІІ-орын, 

Мадақтама 

 

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 

1 Раджабова Д. 

(научный 

руководитель  
Карибжанова Е.А. 

 - к.и.н, доцент.) 

Курс 1, 5В060900 - 

География 

Ещё раз о переходе 

казахского алфавита 

на с кирилицы на 

латинскую графику 

История Казахстана: 

Преподавание в школе №2  

2018 . -С.8-14 

2 Сидритдинова Г. Курс 2, 5В041300 - 

Живопись 

Судьба и 

творческий путь 

первых 

профессиональных 

История Казахстана: 

Преподавание в школе №2  

2018 .С.26-31 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

художниц – 

женщин-казашек 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 
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18/2-Кесте/ Таблица  

2018 жылы магистранттардың жарияланымдартізімі/ 

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 

1 Әлен Назерке 2, 6М011400 - Тарих Темірбек Жүргенов 

архивтің жаңа 

деректерінде 

Қазіргі Қазақстандық 

білім беруде тарих және 

гуманитарлық пәндерді 

оқыту әдістерін 

дамытудың өзекті 

мәселелері. 10 сәуір 2018. 

Жинақ. – Алматы, 2018. 

97-100 бб. 

2 Ағыбаев Берік  2, 6М011400 - Тарих Тәуелсіз ҚР саяси 

модернизацияның 

қалыптасуы мен 

орны 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

Хабаршы «Тарих және 

саяси-әлеуметтік 

ғылымдары» сериясы. 

2018 ж., №2.  

3 Ауытова А. 2 курс «6М011400-

история» 

Социокультурная 

деятельность 

казахских 

волостных 

управителей 

Степного края: 

основные 

направления и 

практика 

реализации  

(1891 – нач. ХХ в.) 

 

История Казахстана: 

преподавание в школе. 2018. 

№ 4 (180). С. 21-26. 

4 Баянбай Ақжол 2 курс 6М011400- 

История 

Бөкей Ордасындағы 

қазақ 

сұлтандарының 

күнделікті өмірі 

Электрондық журнал 

«edu.e-history.kz» 2018. 

Июль-сентябрь №3 (15) 

 

 

5 Баянбай Ақжол 2 курс 6М011400- 

История 

Бөкей Ордасындағы 

қазақ 

сұлтандарының 

қару-жарақтары 

Ағартушы//Республикалық 

журнал 2018  

№1. 27-34 бб 

6 Крупко И.В. 1 курс, 6М011400-

история 

«Ностальгии-

утопии в эпоху 

модерна» 

Абай атындағы ҚазҰПУ-

нің ХАБАРШЫСЫ, 

«Тарих және саяси-



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

әлеуметтік ғылымдар» 

сериясы, №3(58), 2018 ж. 

с.365-372 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдарды көрсетілмейді/ 
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18/3-Кесте/ Таблица  

2018 жылы Докторанттардың жарияланымдартізімі/ 

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 

1 

Бимолданова А.А. 

 

3 курс 

6D020300- 

История 

Казахские волостные управители 

и практики имперского 

управления (по материалам 

Акмолинской области втор. пол. 

XIX в. – нач. XX в.) 

Вестник (Хабаршы) 

КазНПУ им. Абая, 

Серия 

«Исторические и 

социально-

политические 

науки», № 1(56), 

2018, Стр.38-43 

2 

Бимолданова А.А. 

 

3 курс 

6D020300- 

История 

Восприятие местной власти  

казахским населением Степного 

края  

во второй половине XIX — начале 

XX вв. 

(по материалам 

административного 

делопроизводства) 

История 

повседневности 

населения Западной 

Сибири и 

сопредельных 

регионов  

как форма 

цивилизационной 

идентичности 

Евразии 

[Электронный 

ресурс]: материалы 

Всероссийской с 

международным 

участием научной 

конференции (г. 

Бийск, 21-23 июня 

2018 г.) / Отв. ред. 

А.В. Литягина. – 

Бийск: АГГПУ им. 

В.М. Шукшина, 

2018. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-R). – 

ISBN 978-5-85127-

929-4. 

3 Бимолданова А.А.  

 

3 курс 6D020300- 

История 

Казахские волостные управители 

на страницах региональной печати 

в конце XIX начале XX века. 

 

Актуальные 

проблемы науки и 

образования на 

современном этапе: 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции/том-

I.- Алматы: 

КазНПУ им.Абая, 

издательство 

«Ұлағат», 2018 г.- 

344 с., стр.217-219 

4 Чакенова Балжан 1 курс, 

«6Д011400»-

История 

ЖҰМАҒАЛИ 

ТІЛЕУЛИННІҢ   ҚОҒАМДЫҚ-

САЯСИ 

ЖӘНЕ АҒАРТУШЫЛЫҚ 

ҚЫЗМЕТІ 

Вестник ЖенПУ   

№ 4 (76), 2018. 105-

109 бб.   

5 Pazilov Y., 

BenediktasShetkus.  

6D020300- 

История 

Forced labor of deported peoples 

in the industry of Southern 

Kazakhstan (the example of 

Kentau city) 

Вестник КазНУ им. 

аль-Фараби 

серия 

историческая/ - 

2018. - №1 (88). – P. 

103-111. 

6 Пазилов Е.Д. 6D020300- 

История 

Кентау қаласына 

жераударылған грек ұлты 

өкілдерінің күнделікті өмір 

тарихы (1941-1956).  

Материалы 

международной 

конференции 

«Всемирная 

история и 

международные 

отношения в 

Евразии в свете 

современной 

интеграции и 

модернизации». 9 

февраля 2018 г. 

КазНУим.Аль-

Фараби – Алматы: 

Қазақуниверситеті, 

2018. – 404-407 сс. 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдарды көрсетілмейді/ 
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