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1 

Калыбекова М.Ч..к.и.н., 

ассоц.проф.кафедры Истории 

Казахстана 

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 

Нуржанов А.А. к.и.н., доцент 

кафедры истории Казахстана 

КазНПУим.Абая 

Tengrism – religion of the ancient turks of 

eurasia 

International Symposium on «HaydarAliyev: on 

The Frame of Ideology of Multiculturalism and 

Tolerance. «The 95th Anniversary of Birth of The 

Founder of Azerbaijan HaydarAliyev: 

HaydarAliyev and The Turkish World» 13-14th 

April 2018 - Erzurum/TURKEY. –p.242-246 

3 Тулекова М.К. д.и.н., профессор 
Everyday Life of Almaty Region and City XX 

Century 

Дубай, office No 19, Abdullah 

Khamber 

4 Тулекова М.К. д.и.н., профессор 

The Ottoman-French relations in the “East 

issues” 

Journal of World History; Vol. 6, No. 2; 2018,  № 

6, апрель, Journal of World History; Vol. 6, No. 

2; 

5 Махаева А.Ш. д.и.н., проф. 

Kazakhstan’s Islamic Tradition: A 

Retrospective Review 

(late 19th to early 20th centuries) 

 

Romania 

JOURNAL European Journal of Science and 

Theology 

ACCEPTANCE CERTIFICATE 

OF SCIENTIFICS ARTICLES 

WHICH, AFTER HAVING BEEN SUBJECT TO 

EVALUATION BY THE 

ARBITRAL COMMITTEE, WAS ACCEPTED 

FOR PUBLICATION IN THE 

ISSUE DECEMBER CORRESPONDING TO 

2018. 
It is made known that the journal is indexed 

and/or cataloged in: Scopus (Q2-0,34), 

Ulrich's International Periodicales Directory, 

Qualis/Capes (B2 Homologation). 

6 Smankulova Zhanat 

Exhibition Hall Poster 2 Social psycology 

«PS25P-05-16 Studying manifestations of 

the civil servant, s deficit mental states in 

the structure of  localization of individual,s  

subjective control 

международной базе ThomsonReuters 

7 
Иманмолдаева Б. З., аға оқытушы, 

магистр 

Reflection of the way of the formation 

of independent Kazakhstan 

from the perspective of individualism 

and collectivism 

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA 

UNIVERSITY OF ZULIA 

EXPERIMENTAL FACULTY OF SCIENCE 

DEPARTMENT OF HUMAN SCIENCES 

JOURNAL OPTION, 2018. 

8 

Кусайнов Д.У. Механизм защиты прав женщин и 

детей в Республики Казахстан  

 

// Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции на тему: 

«Проблемы защиты прав женщин и детей». – 

Анкара. – Турция. – 7-8 марта 2018. – С.17-20. 

9 

Кабаева Ж.А. Взгляд на культуру современного 

Казахстана из перспективы 

индивидуализма и коллективизма 

Materialи за XIV Meждународна научна 

практична конференция«Новината за 

напреднали наука -2018». 15-22 maй 2018. 

Volumе 12. История. Закон. Философия. 

София. 2018.73-79 с. 

10 

Кабаева Ж.А. Шығыс адамының көзқарастарының 

кейбір өзгешіліктері 

 

Materialи за XIV Meждународна научна 

практична конференция«Новината за 

напреднали наука -2018». 15-22 maй 2018. 

Volumе 12. История. Закон. Философия. 

София. 2018.79 – 83 с. 

11 

Кабаева Ж.А. Адам табиғатындағы саналық пен 

бейсаналақтын бірлігі 

Materialи за XIV Meждународна научна 

практична конференция«Новината за 

напреднали наука -2018». 15-22 maй 2018. 

Volumе 12. История. Закон. Философия. 

София. 2018.– 83 – 88 с. 

12 

Кенжибекова  Э.П. – к.ю.н., ст.преп. 0,5 Предварительное расследование как 

центральная стадия уголовного 

судопроизводства 

 

Болгария MATERIALS 

OF THE XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

AND PRACTICAL CONFERENCE 

«SCIENCE AND СIVILIZATION – 

2017» 

30 september – 2017 

 

13 
Тилеубергенова Е.М. 

The significance of the international 

social-labour standards in the national law 
Man In India. Iss 4:Volume 97 . Р. 249-261. 

14 

 

Бурибаев Е.А., д.ю.н., профессор, 

Хамзина Ж.А. 

Status of Refugees in Accordance with the 

International Law and Legislation of 

Journal of Advanced Research in Law and 

Economics, Volume VIII, Issue 3(25), Issue 2017. 



д.ю.н., профессор Kazakhstan P.971-979. 
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1 
Нуржанов А.А., 

 Крупко И.В. 

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 

2 

Кусайнов Д.У. Еще раз об основных международно-

правовых принципах 

самоопределения наций //  

 

Евразийский Союз: вопросы международных отношений. – 

№ 1. – 2018 – С.9-15. 

3 

Кусайынов Д.У. Influence of integration processes on the 

development of the legal systems of the 

Central Asia countries // Доклады  

НАН РК.– № 2. – 2018. – С.96-101. 

4 
Кусайынов Д.У. About methodological bases of studying 

of the modern globalization //  

Вестник НАН РК.– № 2.– 2018. – С.81-86. 

5 
Кусайынов Д.У. Kazakhstan in the global world: 

international and legal aspects of study //  

Известия НАН РК. – № 2.– 2018. – C.71-76. 

6 

Абеуова Ш.К. Әлеуметтік серіктестік болашақ 

педагогтарды  

даярлаудың инновациялық формасы 

ретінде. 

Хабаршы Вестник. «Әлеуметтану және саяси ғылымдар» 

сериясы. № 1 (61). Алматы. – 2018.  

7 
Абеуова Ш.К. Аксиологические тренды молодежи 

Казахстана   

Хабаршы Вестник. «Әлеуметтану және саяси ғылымдар» 

сериясы. № 2 (61). Алматы. – 2018.  

8 

Сейсен Н.Б. 

 

Классификация этнических 

общностей 

 

Хабаршы Вестник. «Әлеуметтану және саяси ғылымдар» 

сериясы. № 1 (61). Алматы. – 2018. 36-41бб. 

9 

Сейсен Н.Б. 

Абдуманова Д.Ильяшев 

А. 

Мемлекет пен дін арақатынасының 

қалыптасу тарихы. 

 

Хабаршы Вестник. «Әлеуметтану және саяси ғылымдар» 

сериясы. № 1 (61). Алматы. – 2018. 190-192бб. 

10 

Джанкадыров С. 

 

 

 

Международный опыт реализации 

молодежной политики.  

Хабаршы Вестник. «Әлеуметтану және саяси ғылымдар» 

сериясы. № 1 (61). Алматы. – 2018. 

11 

Толеубекова Б.Х. – 

д.ю.н., профессор, 

Хведелидзе Т.Б. – к.ю.н., 

ст.преп., Калкаева Н.Б. – 

к.ю.н., асс.проф. 

Методологические аспекты 

процессуального соглашения в 

контексте целей доказывания по 

уголовному делу 

направлена для опубликования в журнал «Право и 

образование» (РФ). -2018. -№10. (РИНЦ) 

12 

Толеубекова Б.Х. – 

д.ю.н., профессор, 

Хведелидзе Т.Б. – к.ю.н., 

ст.преп., Калкаева Н.Б. – 

к.ю.н., асс.проф.   

 

Современные методологические 

подходы к осмыслению сущности 

процессуального соглашения в 

уголовном судопроизводстве 

Казахстана 

Актуальные вопросы права, экономики и управления: 

сборник статей XV Международной научно-практической 

конференции. –Пенза:МЦНС «Наука и Просвещение». -2018. 

-208 с. –С.161-165 (РИНЦ) 

13 

Толеубекова Б.Х. – 

д.ю.н., профессор, 

Хведелидзе Т.Б. – к.ю.н., 

ст.преп., Калкаева Н.Б. – 

к.ю.н., асс.проф., 

Хведелидзе М. – магистр 

права. 

 

Назначение, цели и задачи 

имплементации в уголовное и 

уголовно-процессуальное 

законодательство Казахстана 

института процессуального 

соглашения 

XVI Международная научно-практическая конференция 

«Юридические науки, правовое государство и современное 

законадательство». -10.10.2018. - г. Пенза, РФ (РИНЦ) 

14 

Толеубекова Б.Х. – 

д.ю.н., профессор, 

Хведелидзе Т.Б. – к.ю.н., 

ст.преп., Калкаева Н.Б. – 

к.ю.н., асс.проф., 

Хведелидзе М. – магистр 

права.   

 

Целесообразность как уголовно-

правовой и уголовно-процессуальной 

принцип в законодательстве 

Республики Казахстан: модель 

системы гарантий 

XVI Международная научно-практическая конференция 

«Юридические науки, правовое государство и современное 

законадательство». -10.10.2018. - г. Пенза, РФ (РИНЦ) 

15 

Кенжибекова  Э.П. – 

к.ю.н., ст.преп. 

Доказательственное право и его место 

в теории доказательств 

 

«Современная парадигма гражданского права республики 

беларусь: проблемы формирования» Минск 2017 октябрь 

16 

Кенжибекова  Э.П. – 

к.ю.н., ст.преп. 

Понятие и правовая природа вновь 

открывшихся обстоятельств как 

оснований возобновления дел 

Материалы международной научно-практической 

конференции «Возникновение, становление и перспективы 

института Президентства в Кыргызской Республике». 

Киргизия г. Ош 8 декабря 2017 

17 

Османова Гулайна 

Жалалыевна- м.ю.н., ст. 

преподаватель 

Тергеу судьясы қылмыстық сот 

өндірісінің субъектісі ретінде: 

қысқaшa тaрихи шолу және жaңa 

көзқaрaс 

Международный научно-исследовательский Журнал 

«Евразийский Союз Ученых» №4 (49) 2018 7 часть С. 72-75 

18 
Османова Гулайна 

Жалалыевна- м.ю.н., ст. 

Психологические основы 

планирования следственной работы 

Материалы международной научно-практической 

конференции «СУЧАСНИЙ СТАН ПЕРСПЕКТИВИ 
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1 Қойгелдиев М. Қ.   

 ҒА жәнеоныңПрезидентіҚ.И.Сәтбаев 1946 – 1952 

репрессия жылдарында 

Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы «Тарих және 

саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, № 3 (58). 2018. 

2 

Далаева 

Т.Т. 

Характер и эволюция социокультурной идентичности 

казахских должностных лиц XIX – нач. ХХ в.в. (по 

личным письмам и прошениям) 

Вестник КазНПУ им. Абая. Серия 

«Исторические и социально-политические науки» - 

2018. - № 1 (56). С. 30-37. 

 

3 
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). 

4 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, 52-56 бб. 

5 Нұрман Ш.Т.тғ.к., 

аға оқытушы 

Естеліктер   біргейлікті зерттеудің  дерегі ретінде: Қ.И. 

Сәтбаев  
Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. «Тарих және 
саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы.№3(58), 

Алматы,  2018 (баспада) 

6 Нурымбетова Г. Р., 

д.полит.н., профессор 

Тәуелсіз Қазақстандағы саяси таңдау және демократия 

тағдыры 

Вестник КазНПУ, «Әлеуметтанужәнесаясиғылымдар» 

сериясы. 2018, №2. 5-9 бб. 

7 Калыбекова 

М.Ч..к.и.н., 

ассоц.проф.кафедры 

Истории Казахстана  

Принудительное переселение народов в Казахстан как 

форма репрессивной политики СССР В 30-40-е годы 

ХХ века..... 

Вестник КазНПУим.Абая№2(57), 2018, С.20-27  

8 Мырзатаев

а З.Б.   

 

Ащысай полиметалл комбинатыныңХантағыкенорны 

ХХ ғасырдың 30-40 жылдарында: 

тарихиантропологиялықзерттеулернегізінде 

// Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Исторические и 

социально-политические науки» - 2018. - № 3 (58).  

9 Мырзатаев

а З.Б.  

 

Ащысай полиметалл комбинаты: 1918-1930 жж.    

// Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Исторические и 

социально-политические науки» - 2018. - № 2 (57). 27-

35 бб. 

10 

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).  

11 

Оспанова Р.Р. 

Қазақстан- Ұлыбритания іскер топтарының  бірлесіп 

жұмыс жасауына жол ашу барысындағы Елбасының  

қызметі(1992-2007 жж.) 

 

Абай атындағы  Қазақ Ұлттық педагогикалық  

университетінің Хабаршысы  «Тарих және  саяси - 

әлеуметтік ғылымдар сериясы» журналының №1(56) 

2018. 119-130 бб. 

12 

Оспанова Р.Р. 

Зайсан аймағының Цин империясымен сыртқы сауда 

орталығы ретінде дамуы 

 

Абай атындағы  Қазақ Ұлттық педагогикалық  

университетінің Хабаршысы  «Тарих және  саяси - 

әлеуметтік ғылымдар сериясы» журналының №3(58) 

2018. 396-401 бб. 

13 

Тулбасиева С.К. 

Tulbasiyeva S.K. Kazakhstan – Un: 25 Years Of 

Partnerships For Peaces, Securityand Development. 

Тулбасиева С.К. Казахстан – ООН: 25 партнерство, 

партнёрства мира, безопасности и развития 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетi ХАБАРШЫ «Тарих және саяси-

әлеуметтік ғылымдар» сериясы, №1(56), 2018 235-

238cтр. 

преподаватель РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ IПРАВА» 15-16 июня 2018 г. 

Украина г. Львов. С.121-123 

19 

Буранбаева С.Р. – 

ст.преподаватель  

Субъективные признаки уголовных 

правонарушений в сфере 

информатизации и связи 

Материалы международной научно-практической 

конференции «Соучастие стран и перспективы развития 

государства и права». 15-16 августа 2018г. Украина г.Львов. 

– С.27-30. 

20 

Буранбаева С.Р. – 

ст.преподаватель 

Объективные признаки уголовных 

правонарушений в сфере 

информатизации и связи 

Материалы международной научно-практической 

конференции «Соучастие стран и перспективы развития 

государства и права». 15-16 августа 2018г. Украина г.Львов. 

– С.30-33. 



14 

Тулбасиева С.К. 

М. Тынышбаев – қазақ шежіресінжинақтаушы, 

әрізерттеушітұрғысында 

Tulbasiyeva S.K. M. Tynyshpaev-as researcher and 

collector of Kazakh genealogy 

АбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситет

iХАБАРШЫ «Тарихжәнесаяси-әлеуметтікғылымдар» 

сериясы, №2(57), 2018 

336-341стр. 

15 

Тулбасиева С.К. 
ХХ ғ. 20-30 жж. Халықағартуісін қалыптастырудағы 

қазақ зиялыларының ұстанымы мен үлесі 

АбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситет

iХАБАРШЫ «Тарихжәнесаяси-әлеуметтікғылымдар» 

сериясы, №3(58), 2018 

баспада 

 

16 
Тулекова М.К. д.и.н., 

профессор 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РУКОПИСЬ КАЗАХСКОГО ХАНА 

АЛИАКБАРА/ HISTORICAL MANUSCRIPT OF THE 

KAZAKH KHAN ALIAKBAR 

ВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. 2018 г.№2. стр. 116-120 

17 

Несипбаева 

К.Р.,д.и.н., профессор 

Historiographic problems of                                                                                  

policy of People's Republic of 
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С.Өкенұлы. – Алматы: 2018. 23-76 бб. 

25 
Әзіретбергенова. 

Э.Ж. 

«С.Лапин өмірі, қоғамдық қызметі 

Шығапмашылық мұрасы» 

Садықов оқулары – V «Қазіргі таңдағы білім беру 

мен ғылымның өзекті мәселелері».  Халықаралық 



ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдарының жинағы. – Алматы: Абай 

атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы, 2018. 

26 Тулбасиева С.К. М.Тынышбаевтың қоғамдық және ғылыми қызметі 

Алаш зиялыларының ғылыми-әдістемелік 

мұралары:дәстүр мен жаңашылдық халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясы  196-200бб. 

2018 ж ыл, 28-ақпан 

27 Тулбасиева С.К. 

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

кeзeңіндeбілімaлужүйecініңқaлыптacуы мен 

дaмутарихынашолу 

«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.  

28 
Ашербекова 

А.М. 
Ахмет Жанталиннің ағартушылық қызметі 

Садықов оқулары – V «Қазіргі таңдағы білім беру 

мен ғылымның өзекті мәселелері».  Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдарының жинағы. – Алматы: Абай 

атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы, 2018. 

29 

Карибжанова 

Е.А. 

- к.и.н, доцент., 

Мырзаханова 

Г.Ж. 

 

Распространение зороастризма на территории древнего 

Казахстана 

История Казахстана: Преподавание в школе № 6 

2018с.2-4 

30 

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, 

2018Стр. 5-10 

31 

т.ғ.к., профессор 

Нұрманбетқызы 

Ж. 

Қазақстан Республикасының жаңғыру жағдайындағы орта 

мектептегі тарих пәнінің оқытылуы 

«Қазіргі Қазақстандық білім беруде тарих және 

гуманитарлық пәндерді оқытудың әдістерін 

дамытудың өзекті мәселелері»: Ғылым-2018» он 

күндігі шеңберінде республикалық ғылыми-

практикалық конференция материалдары тарихты 

оқыту әдістемесіне арналған. – 10 сәуір, 2018. – 

11-12 б. 

32 

т.ғ.к., профессор 

Нұрманбетқызы 

Ж. 

Толерантость как ценность современного общества  «Қазіргі Қазақстандық білім беруде тарих және 

гуманитарлық пәндерді оқытудың әдістерін 

дамытудың өзекті мәселелері»: Ғылым-2018» он 

күндігі шеңберінде республикалық ғылыми-

практикалық конференция материалдары тарихты 

оқыту әдістемесіне арналған. – 10 сәуір, 2018. – 

12-16 б. 

33 

Несипбаева 

К.Р.,д.и.н., 

профессор                            

The Great Silk Way and     Ornaments 

Международная научно- практическая 

конференция                                                                                                                     

на тему: «Центральная                                                                                                                                           

Азия на Великом Шёлковом пути:                                                                                                                                             

диалог культур и конфессий от древности до 

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

2018. 

 

34 
Абдугулова Б.К. 

д.п.н., проф 

Қазақстан тарихын оқытуда алаш зиялыларының еңбектерін 

пайдалану жолдары 

 

Қазіргі казақстандық білім беруде тарих және 

гуманитарлық пәндерді оқыту әдістерін 

дамытудың өзекті мәселелері» :   ғылыми-

практикалық конференцияның материалдары 

тарихты оқыту әдістемесіне арналған 10 сәуір  

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

(Авторлық 

35 
Абдугулова Б.К. 

д.п.н., проф 

«Тарихты оқытудағы ақпараттық технология» курсын оқытуда 

компьютерлік технологияны пайдаланудың әдістемелік 

жолдары 

Қазіргі казақстандық білім беруде тарих және 

гуманитарлық пәндерді оқыту әдістерін 

дамытудың өзекті мәселелері» :   ғылыми-

практикалық конференцияның материалдары 

тарихты оқыту әдістемесіне арналған 10 сәуір  

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

(Авторлық 

36 
Абдугулова Б.К. 

д.п.н., проф 

Әлемдік және отандық тарихи білім беру үдерісі 

 

Қазіргі казақстандық білім беруде тарих және 

гуманитарлық пәндерді оқыту әдістерін 

дамытудың өзекті мәселелері» :   ғылыми-

практикалық конференцияның материалдары 

тарихты оқыту әдістемесіне арналған 10 сәуір  

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

(Авторлық 

37 
Абдугулова Б.К. 

д.п.н., проф 

«Жаңартылған білім мазмұны жағдайында тарихты оқытудың  

әдіснамалық негіздері 

Қазіргі казақстандық білім беруде тарих және 

гуманитарлық пәндерді оқыту әдістерін 



 

 

дамытудың өзекті мәселелері» :   ғылыми-

практикалық конференцияның материалдары 

тарихты оқыту әдістемесіне арналған 10 сәуір  

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

(Авторлық 

38 
Абдугулова Б.К. 

д.п.н., проф 

Қазақстан мен Түркия Республикасы арасындағы қатынас 

 

 

Материалы международной научно- практической 

конференции  «Кабул мектеби» 10-12 мая 2018г. 

-Стамбул., 2018. 

39 
Абдугулова Б.К. 

д.п.н., проф 

Қазақстан мен Түркия қатынастары мәселесінің тарихнамасы Тәуелсіз Қазақстан: қазіргі кезеңдегі тарих және 

қоғамдық пәндкерді оқытудың өзекті мәселелері» 

атты Тәуелсіз Қазақстанның 25 жылдығына 

арналған  республикалық ғылыми-практикалық 

конференцияның материалдары 13ақпан  2017ж. -

Алматы:. «Ұлағат», Қаз ҰПУ, 2017.-81-87б. 

(Авторлық бірлестікте: 

40 
Абдугулова Б.К. 

д.п.н., проф 

Рухани жаңғыру жағдайындағы жанартылған тарихи білім 

мазмұны мен  әдістемелік нысандары 

 

 

Садықов оқулары:   халықаралық ғылыми-

практикалық конференцияның 26 қыркүйек   

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

41 
Абдугулова Б.К. 

д.п.н., проф 

Қазақстан тарихы  оқулығының ғылыми әдістемелік негіздерін  

жетілдіру мәселелері 

Қазіргі казақстандық білім беруде тарих және 

гуманитарлық пәндерді оқыту әдістерін 

дамытудың өзекті мәселелері» :   ғылыми-

практикалық конференцияның материалдары 

тарихты оқыту әдістемесіне арналған 10 сәуір  

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

(Авторлық бірлестікте: 

42 
Махаева А.Ш. 

д.и.н., проф. 

Абылай ханның қырғыздарға қатысты ұстанымы Туркестанский сборник. Сб.научных статей. –

Тараз, 2018. – №1. – С.68-89. 

43 
Махаева А.Ш. 

д.и.н., проф. 

.Жоңғар хандығы құлағаннан кейін қалыптасқан  геосаяси 

жағдайдағы 

қазақ-қырғызқатынасыныңөрбуі 

 

Ұлы дала батырлары. Дәстүрлі халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдарының жинағы. Қожаберген батыр 

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

Астана, 2018. – 190-201-б. 
 

44 
Махаева А.Ш. 

д.и.н., проф. 

Ағартушылықтарихындағы  жәдидшілдік: қалыптасуы мен 
даму ерекшелігі 

Садықов оқулары-V. 
«Қазіргі таңдағы білім беру мен ғылымның өзекті 

мәселелері». – 1 том. Халықаралық ғылыми-
практикалық конференция материалдары. – 

Алматы, 2018. – 257-260-б. 

45 
Калиева Е.Т., 

К.и.н., доцент 

Миф құбылысы-  өткенді түсіндірудің бір формасы ретінде 

миф құбылысы-  өткенді түсіндірудің бір формасы ретінде 

 

 

«Садықов оқулары: Қазіргі таңдағы білім беру 

мен ғылымның өзекті мәселелері» тақырыбында 

V Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары.-«Ұлағат».-Алматы, 

2018 

46 

Рүстем К.М., 

PhD, аға 

оқытушы 

Тарих сабағындағы бағалаудың өлшемдері 

«Қазіргі Қазақстандық білім беруде тарих және 

гуманитарлық пәндерді оқытудың әдістерін 

дамытудың өзекті мәселелері» атты тарихты 

оқыту әдістемесіне арналған республикалық 

ғылыми-практикалық конференция. – А., 10 сәуір, 

2018. - 44-48 б. 

47 

Таспулатова Қ.  

Т., тарих 

ғылымдарының 

магистрі, PhD 

докторант 

 

Жаңа Қазақстандық патриотизм - қазақ елі болудың бастауы «Мектеп мерейі» журналы, №1, 2018. 24б 

48 

Әбдіхалық Т.О., 

магистр 

оқытушы 

Жаңартылған білім беру жүйесінде жаңа технологияларды 

пайдалану 

«Қазіргі қазақстандық білім беруде тарих және 

гуманитарлық пәндерді оқыту әдістерін 

дамытудың өзекті мәселелері»: «Ғылым-2018» он 

күндігі шеңберінде республикалық ғылыми-

практикалық конференцияның материалдары, 10 

сәуір 2018 жыл, 77 бет. 

49 

Кусайынов Д.У. Проблемы совершенствования уголовно-правовых норм, 

направленных на борьбу с незаконным предпринимательством 

в Республике Казахстан//  

Сборник материалов Международной научно-

практической конференции: «Аубакировские 

чтения», посвященной 82-летию Аубакирова 

А.Ф.– Алматы: Алматинская Академия МВД РК 

им.М.Е. Есбулатова, 19 февраля, 2018.– С.5-8. 

50 

Кусайынов Д.У. Уголовно-правовая характеристика убийства в новом 

Уголовном кодексе Республики Казахстан // 

Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции: 

«Аубакировские чтения», посвященной 82-летию 

Аубакирова А.Ф.– Алматы: Алматинская 

Академия МВД РК им.М.Е. Есбулатова, 19 

февраля, 2018.– С.48-50. 

51 
Мадалиева Ж.К «About methodological bases of studying of the modern 

globalization» 

2018 Хабаршы  

Стр 81-87 Алматы  

52 Рахимова Г.Д.        



GLOBALIZATION AND ITS REFLECTION IN SOCIO-

POLITICAL REALITIES OF THE COUNTRY 

Вестник КазНПУ им. Абая. Серия 

«Социологические и политические науки».- 

Алматы, №4 (61).-2018. 

 

53 
Рахимова Г.Д. Шоқан дүниетанымындағы этно-мәдени және  діни 

құндылықтар. 

Вестник университета Қайнар.,1 басылым. 

Алматы, 2018.-64-71 бб. 

54 

Рахимова Г.Д. Дәстүршілдік – ұлттық философияның негізі «Бәсекеге қабілетті жоғары педагогикалық білім 

беруді қалыптастырудың әдіснамасы мен 

практикасы» атты халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары. 

Алматы, 20 сәуір 2018 ж.-59-62 бб. 

55 

Рахимова Г.Д. About methodological bases of studying of the modern 

globalization.   

Ayupova Z.K., KussainovD.U., Madalieva Zh.M., 

Mussabayeva G.N., Rakhimova G.D., Chikeeva 

Z.Ch. 

Вестник НАН РК., 2.2018. – 81-87 стр. 

56 

Әбсаттаров Р.Б., 

Шалтыков Ә.И. 

Ұлы мүддесі – профессор Ж. Алтаевтың философиялық 

кредосы 

Әл-Фараби қазақ және әлем философиясы 

мәдениеті мен өркениетінде: халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 

20 сәуір 2018 ж. – Алматы: Қазақ университеті, 

2018. – 12-15 бб.            (0,5 б.т.) 

57 

Әбсаттаров Р.Б. 

 

Әлеуметтік-саяси өзгерістердің факторлары Әл-Фараби қазақ және әлем философиясы 

мәдениеті мен өркениетінде: халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 

20 сәуір 2018 ж. – Алматы: Қазақ университеті, 

2018. – 12-15 бб. (0,5б.т.) 

58 Абсаттаров Р.Б. Новые возможности развития (0,1 п.л.) Вечерний Алматы. 13 января 2018 год 

59 
Абсаттаров Р.Б. Рухани жаңғыру Интервью на телеканале «Хабар». 13 января 2018 

год 

60 

Толеубекова Б.Х. 

– д.ю.н., 

профессор; 

Османова Г.Ж. – 

магистр права, 

ст.преп. 

Қылмыстықістербойыншасотқадейінгіісжүргізудегісараптамат

ағайындаужәнежүргізу 

ХАБАРШЫ «Юриспруденция» сериясы №1(51), 

2018. – С.89-92. 

61 

Толеубекова Б.Х. 

– д.ю.н., 

профессор 

Методологические основы правового регулирования 

процессуального соглашения в контексте конституционной 

реформы 2017 года 

ХАБАРШЫ «Юриспруденция» сериясы №1(51), 

2018. – С. 92-100. 

62 

Толеубекова Б.Х. 

– д.ю.н., 

профессор 

Место и роль судебного контроля при реализации права на 

процессуальное соглашение о сотрудничестве по уголовным 

делам (по законодательству Республики Казахстан) 

Актуальные проблемы права, экономики и 

образования на современном этапе: теория и 

практика. Материалы шестой заочной 

международной научно-практической 

конференции, г.Алматы, Институт истории и 

права, (15-16 марта 2018 года.) – Алматы, 2018. – 

С.70-79. 

63 

Толеубекова Б.Х. 

– д.ю.н., 

профессор;  

Османова Г.Ж. – 

магистр права, 

ст.преп. 

Тергеу судьясының процессуалдық-құқықтық мәртебесі және 
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