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Абай атындағы ҚазҰПУ–нің 90-жылдығына орай
үшін күрес
өткізілген Алаш зиялыларының ғылыми – әдістемелік
мұралары: дәстүр мен жаңашылдық Халықаралық
ғылыми-практикалық конференция материалдары.
Алматы, 2018. 292-297бб.

22 Таспулатова Қ. Т.,
тарих
ғылымдарының
магистрі, PhD
докторант

Ұрпаққа патриоттық тәрбие берудің теориялықәдіснамалық негіздері

Қазақстан халықаралық білім беру кеңістігінде:Абай
атындағы ҚазҰПУ–нің 90-жылдығына арналған жас
ғалымдардың Х халықаралық конференция
материалдары. Алматы, 2018. 220-224бб

23 Таспулатова Қ. Т.,
тарих
ғылымдарының
магистрі, PhD
докторант

Рухани жаңғыру – патриотизм негізі

V Халықаралық Фараби оқулары. Студенттер мен жас
ғалымдардың «Фараби әлемі» атты халықаралық
ғылыми конференция
Алматы, Қазақстан,
13 сәуір 2018.

24 Таспулатова Қ. Т., Ұрпаққа патриоттық тәрбие берудің әдіснамалық негізі «Үш қоңыр» газеті, №12(375), 23-наурыз, 2018. 7б.
тарих
ғылымдарының
магистрі, PhD
докторант
25 Таспулатова Қ. Т.,
тарих
ғылымдарының
магистрі, PhD
докторант

Ұлттық сезім- рухани құбылыс

«Айқын» газеті, №36(3304), 6.03.2018 7б.

26 Таспулатова Қ. Т.,
Елбасының АҚШ-қа сапары әлем назарын аударды
«Абай университеті» газеті, №2(168),
тарих
4-ақпан, 2018. 4б.
ғылымдарының
магистрі, PhD
докторант
27 Кенжибекова Э.П. – Қылмыстық
процестегі
процестік
келісімдер: 0,3 ККСОН, Наука и жизнь, №6 (50). Астана, 2018
к.ю.н., ст.преп.
Қазақстан Республикасы жаңа қылмыстық процестік
кодексі бойынша
28 Калкаева
Н.Б.
– Процессуалдық келісім институтының орындылығы: Международный научно-популярный журнал «Наука
к.ю.н.,
асс.проф., құқықтық қамтамасыз ету мәселелері (Қазақстан и жизнь Казахстана/Қазақстанныңғылымиөмірі» Хведелидзе М. – заңнамасы бойынша)
№4(60), 2018. С.123-130.
магистр права.
29 Бурибаев
Е.А., Регулирование труда работников отрасли образования Международный научно-популярный журнал «Наука
д.ю.н., профессор,
и науки соглашением о социальном партнёрстве.
и жизнь Казахстана», №4 (48) 2017. С.151-155.

Хамзина Ж.А. д.ю.н.,
профессор
30 Бурибаев
Е.А., Перспективы
латинской модели
нотариата в
д.ю.н., профессор,
Казахстане
Международный научно-популярный журнал «Наука
Хамзина Ж.А. д.ю.н.,
и жизнь Казахстана», №4 (48) 2017. С.156-161.
профессор
31 Шадиев К.Х.
Қазақстанның
телекоммуникация
нарығы: Вестник университета Туран №1(73), 2017 г. (ВАК). –
к.э.н.,
аналитикалықталдауөсу факторы ретінде
С.85-89.
ст.преподаватель
32 Шадиев К.Х.
Университеттерде
білімді
қалыптастыру
мен Халықаралық
ғылыми-көпшілік
журнал
к.э.н., ст.;
басқарудың әлем-дік тәжірибесі
«Қазақстанның ғылымы мен өмірі», №6 (50), 2017ж.
Ускеленова А.Т.
(ВАК). –С.60-67.
преп-ль
33 СералиеваА.М.к.ю.н., Psychologicalfeaturesofthecrimevictimbehaviorrelatedtohiv ВестникСерия «Психология» - КазНПУим. Абая № 1
и.о.
доц., /aidsinfection
(50) , 2017 - С. 65-69.
БаймагамбетоваЗ.М.
доктор
PhDКазНуим.альФараби
34 Сералиева А.М.
Проблемы уголовной ответственности за доведение до Вестник Серия «Международная жизнь и политика» к.ю.н.,
и.о.
доц., самоубийства
КазНПУ им. Абая № 1 (48) 2017. - С. 144-147.
Баймагамбетова З.М.
доктор
PhDКазНуим.альФараби
35 Жазылбек Л.И.
Перспективы развития инновационной деятельности в Вестник КазНПУ им Абая, серия «Международная
Республике Казахстан
жизнь и политика». №1.2017. – С.
36 Молдахметова Ж.Е. Қаржылық құқықтық қатынастардың кейбір теориялық Наука и жизнь Казахстана. - №2 (32) 2017 Астана
мәселелері
2017. – С.
37 Шадиев К.Х.
Университеттерде білім-ді қалыптастыру мен
Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал
басқарудың әлемдік тәжірибесі.
«Қазақстанның ғылымы мен өмірі», №6 (50), 2017ж.
(ВАК) –С.60-63
38 Шадиев К.Х.
Проблемы АПК и пути совершенствования аграрной
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршы (Заң сериясы),
политики Казахстана в условиях интеграции
№4 (84), 2017 (ВАК) С.74-89
39 Молдахметова Ж.Е.

Қаржылық құқықтық қатынастардың кейбір теориялық Наука и жизнь Казахстана
мәселелері
№2 (32) 2017 Астана 2017, 5 стр.

СПИСОК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ПРОЧИХ ЖУРНАЛАХ РК
Ф.И.О.,
Выходные данные:
№
ученое звание,
Название публикации
Журнал, город, год, указание страниц
должность
Нұрман
Жеке деректердің Қазақстандағы ғылыми мектептерді
«Садықов оқулары: Қазіргі таңдағы білім беру
Ш.Т.тғ.к., аға
зерттеудегі ерекшелігі (ХХ ғ.)
мен ғылымның өзекті мәселелері» атты
1
оқытушы
халықаралық ғылыми-практикалық конференция.
2018 ж. қыркүйек.222-227 бб.
Нурымбетова
Әскери, арнаулы оқу орнындағы жаңа
ГулшатРамазано
гуманитарлық білім: 2018 ж. 06.04. халықаралық
2
Рухани жаңғыру және білім беру мәселелері
вна, д.полит.н.,
ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.
профессор
- Астана, 2018. – 25-31 бб.
НекоторыевопросыОтечественнойистории //
Нурымбетова
Сборник материаловнаучнойконференции 70ГулшатРамазано Президенттік сайлау аясындағы таңдау мен қатысу:
3
вна, д.полит.н., Қазақстан тәжірибесі
летию доктораисторическихнаукХалидуллина Г.Х.
профессор
– Алматы, 2018. 215-220 бб.
«Қазақ тарихына жаңа көзқарас» атты
Нурымбетова
халықаралық ғылыми-теориялық
ГулшатРамазано
4
Ораз Жандосов тағдырының тағылымы
вна, д.полит.н.,
конференцияның материалдар жинағы. –
профессор
Алматы, 2018. 233-237 бб.
«Астана бейбітшілік қаласы» халықаралық
Нурымбетова
ғылыми-теориялық конференциясы
ГулшатРамазано
5
Тәуелсіз Қазақстан: демократиялық институттардың
вна, д.полит.н.,
материалдарының жинағы. – Астана, 2018. 68-74
профессор
бб.
«Рухани жаңғыру және сакралды Қазақстан»
Нурымбетова
республикалық ғылыми-практикалық
ГулшатРамазано
6
Рухани жаңғыру: саяси қатысудағы білім факторы
вна, д.полит.н.,
конференция материалдарының жинағы. – А.,
профессор
2018. 54-62 бб.
Нурымбетова
Қазіргі таңдағы білім беру мен ғылымның өзекті
ГулшатРамазано
мәселелері. - Алматы: КазНПУ им. Абая, 2018.
7
Жастардың саяси қатысуы аясындағы білім факторы
вна, д.полит.н.,
255-259 бб.
профессор
Нурымбетова Білім
беру
8 ГулшатРамазано ұйымдарындақамқоршылықкеңестіңжұмысынұйымдастыруж
Консультант №5, 3-10 бб.
вна, д.полит.н., әне оны сайлаутәртібітуралы

профессор
9

10

11

Садықов оқулары «Қазіргі таңдағы білім беру мен
Жалмагамбетов
Қызылорда қаласының білім беру жүйесінің қалыптасу тарихы ғылымның өзекті мәселелері», Алматы, 2018, 222Е.А. оқытушы
225
Актуальные проблемы науки и образования на
Кудайбергенова Исследования миграционных процессов в Казахстане в конце современном этапе: материалы Международной
Ж.А.,д.и.н,
XIX – начале XX вв. в дореволюционной историографии
научно-практической конференции. Т.1 –
доцент
Алматы: КазНПУим.Абая, Изд-во Улагат, 2018.
344 с. – С. 252-256.
Кудайбергенова
Ж.А.,д.и.н,
доцент

Тесты по истории независимого Казахстана

Кудайбергенова
Ж.А., д.и.н,
доцент,
12

13

14

15

16

17

18

Тесты по истории независимого Казахстана
Карибжанова
Е.А.,к.и.н,
доцент (в
соавторстве)
Калыбекова
М.Ч..к.и.н.,
Депортация народов по документам государственных архивов
ассоц.проф.кафе
и ведомственных архивов РК
дры Истории
Казахстана
Калыбекова
М.Ч..к.и.н.,
Принудительное переселение народов в Казахстан - как
ассоц.проф.кафе
форма репрессивной политики СССР
дры Истории
Казахстана
Мырзатаева З.Б.,
Тарихи зерттеулердегі жаңа технология:
Байсалбаева
айтылған тарих әдісі негізінде
Т.М.
Нуржанов А.А.

Нуржанов А.А.
к.и.н., доцент
кафедры
Повседневность средневекового города Кастек в сакральных
истории
артефактах
Казахстана
КазНПУим.Абая
Адилова Ф.А.

19

Адилова Ф.А.
к.и.н.., ст.
преподаватель

20

Адилова Ф.А.
к.и.н.., ст.
преподаватель

21

Адилова Ф.А.
к.и.н.., ст.
преподаватель

22

23

Оспанова
Р.Р.

Тілеубаев
Ш.Б.

Тілеубаев
Ш.Б.
Әзіретбергенова.
25
Э.Ж.
24

Наурыз-главный праздник возрождения природы

История Казахстана: преподавание в школе. - №6,
2018. - С.24-28.

История Казахстана: преподавание в школе. - №8,
2018. - С.36-40.

Садыковские чтения – V «Актуальные проблемы
науки и образования на современном этапе» , 1том, -Алматы, 2018, - С.243-246

История Казахстана: преподавание в школе, Алматы, 2018, №5, - С.2-9
Садыковские чтения – V «Актуальные проблемы
науки и образования на современном этапе» , 1том, -Алматы, 2018, - С. 271 – 274.
Сборник республиканской научной конференции
«Наурыз – Ел ұлықтағанҰлыкүн». – Астана, 2018.
– 296 с. С. 206-212.
«Руханижаңғыружәнеархеологиялықмұра.
Марғұлан оқулары-2018» Халықаралық ғылыми6практикалық Конференциясыныңматериалдары.
– г.Актобе,
(2018 жыл 19-20 сәуір). – c.447-456

Садыковскиечтения – V
«Актуальныепроблемынауки и
образованиянасовременномэтапе» , 1-том, Алматы, 2018, - С. 192-195.
«Интеграция және Модернизация жағдайындағы
дүние жүзі тарихы және Еуразиядағы
Орынбор өлкесіндегі патша үкіметінің
халықаралық қатынастар» атты халықаралық
мұсылмандыққа қарсы жүргізген саясаты (ХІХ ғасырдың ІІ-ші ғылыми-теориялық конференция Материалдары.жартысы)
Алматы. Әл-Фараби ат. ҚазҰМУ,
2018 ж.
- 312-315 бб.
«Интеграция және Модернизация жағдайындағы
дүние жүзі тарихы және Еуразиядағы
ХІХ ғ. аяғындағы мектеп және медреселерде білім
халықаралық қатынастар» атты халықаралық
берудегі
ғылыми-теориялық конференция Материалдары.
отаршылдық саясаттың көрініс табуы
- Алматы. Әл-Фараби ат. ҚазҰМУ,
2018 ж.- 331-334 -бб.
«Цифырлы замандағы әлеуметтік-гуманитарлық
Орынбор мүфтилігі қызметін мемлекеттік бақылау
ғылымдар» халықаралық дөңгелек үстел
(ООМА) материалдары негізінде интернет жүйесі арқылы
Алматы, Қазақстан. Сатпаев Университеті. - 4953 бб.
Ұлттық тәрбие - еліміздегі білім берудің негізгі бағыты
Садықов оқулары, 2018- 2 бөлім, 345-348 бб.
ХІХ ғ. аяғындағы мектеп және медреселерде білім
беру жүйесінің қысымшылыққа ұшырауы

1916 жыл: ұлттық бірегейлік жолындағы күрес
айтылған тарих деректерінде.

Шажа би ұрпақтары архив деректерінде.
«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. Том1, 295-300 бб.
Шажа би ұрпақтары. Құраст.: Ш.Тілеубаев,
С.Өкенұлы. – Алматы: 2018. 23-76 бб.
Садықов оқулары – V «Қазіргі таңдағы білім беру
мен ғылымның өзекті мәселелері». Халықаралық

26

Тулбасиева С.К.

М.Тынышбаевтың қоғамдық және ғылыми қызметі

27

Тулбасиева С.К.

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

28

Ашербекова
А.М.

Ахмет Жанталиннің ағартушылық қызметі

Карибжанова
Е.А.
- к.и.н, доцент.,
29
Мырзаханова
Г.Ж.

Распространение зороастризма на территории древнего
Казахстана

Карибжанова
Процессы урбанизации в Чу-Таласском междуречье
Е.А.
- к.и.н, доцент.,
30
Нуржанов А.А.
к.и.н.
Қазақстан Республикасының жаңғыру жағдайындағы орта
мектептегі тарих пәнінің оқытылуы
31

т.ғ.к., профессор
Нұрманбетқызы
Ж.

Толерантость как ценность современного общества

32

т.ғ.к., профессор
Нұрманбетқызы
Ж.

33

Несипбаева
К.Р.,д.и.н.,
профессор

The Great Silk Way and

Ornaments

Қазақстан тарихын оқытуда алаш зиялыларының еңбектерін
пайдалану жолдары
34

35

Абдугулова Б.К.
д.п.н., проф

Абдугулова Б.К.
д.п.н., проф

«Тарихты оқытудағы ақпараттық технология» курсын оқытуда
компьютерлік технологияны пайдаланудың әдістемелік
жолдары

Әлемдік және отандық тарихи білім беру үдерісі
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Абдугулова Б.К.
д.п.н., проф
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Абдугулова Б.К. «Жаңартылған білім мазмұны жағдайында тарихты оқытудың
д.п.н., проф
әдіснамалық негіздері

ғылыми-практикалық конференциясының
материалдарының жинағы. – Алматы: Абай
атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы, 2018.
Алаш зиялыларының ғылыми-әдістемелік
мұралары:дәстүр мен жаңашылдық халықаралық
ғылыми-практикалық конференциясы 196-200бб.
2018 ж ыл, 28-ақпан
«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.
Садықов оқулары – V «Қазіргі таңдағы білім беру
мен ғылымның өзекті мәселелері». Халықаралық
ғылыми-практикалық конференциясының
материалдарының жинағы. – Алматы: Абай
атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы, 2018.
История Казахстана: Преподавание в школе № 6
2018с.2-4

История Казахстана: Преподавание в школе № 6,
2018Стр. 5-10

«Қазіргі Қазақстандық білім беруде тарих және
гуманитарлық пәндерді оқытудың әдістерін
дамытудың өзекті мәселелері»: Ғылым-2018» он
күндігі шеңберінде республикалық ғылымипрактикалық конференция материалдары тарихты
оқыту әдістемесіне арналған. – 10 сәуір, 2018. –
11-12 б.
«Қазіргі Қазақстандық білім беруде тарих және
гуманитарлық пәндерді оқытудың әдістерін
дамытудың өзекті мәселелері»: Ғылым-2018» он
күндігі шеңберінде республикалық ғылымипрактикалық конференция материалдары тарихты
оқыту әдістемесіне арналған. – 10 сәуір, 2018. –
12-16 б.
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.
Қазіргі казақстандық білім беруде тарих және
гуманитарлық пәндерді оқыту әдістерін
дамытудың өзекті мәселелері» : ғылымипрактикалық конференцияның материалдары
тарихты оқыту әдістемесіне арналған 10 сәуір
2018ж. -Алматы:. «Ұлағат», Қаз ҰПУ, 2018.
(Авторлық
Қазіргі казақстандық білім беруде тарих және
гуманитарлық пәндерді оқыту әдістерін
дамытудың өзекті мәселелері» : ғылымипрактикалық конференцияның материалдары
тарихты оқыту әдістемесіне арналған 10 сәуір
2018ж. -Алматы:. «Ұлағат», Қаз ҰПУ, 2018.
(Авторлық
Қазіргі казақстандық білім беруде тарих және
гуманитарлық пәндерді оқыту әдістерін
дамытудың өзекті мәселелері» : ғылымипрактикалық конференцияның материалдары
тарихты оқыту әдістемесіне арналған 10 сәуір
2018ж. -Алматы:. «Ұлағат», Қаз ҰПУ, 2018.
(Авторлық
Қазіргі казақстандық білім беруде тарих және
гуманитарлық пәндерді оқыту әдістерін
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40

дамытудың өзекті мәселелері» : ғылымипрактикалық конференцияның материалдары
тарихты оқыту әдістемесіне арналған 10 сәуір
2018ж. -Алматы:. «Ұлағат», Қаз ҰПУ, 2018.
(Авторлық
Қазақстан мен Түркия Республикасы арасындағы қатынас Материалы международной научно- практической
Абдугулова Б.К.
конференции «Кабул мектеби» 10-12 мая 2018г.
д.п.н., проф
-Стамбул., 2018.
Қазақстан мен Түркия қатынастары мәселесінің тарихнамасы Тәуелсіз Қазақстан: қазіргі кезеңдегі тарих және
қоғамдық пәндкерді оқытудың өзекті мәселелері»
атты Тәуелсіз Қазақстанның 25 жылдығына
Абдугулова Б.К.
арналған республикалық ғылыми-практикалық
д.п.н., проф
конференцияның материалдары 13ақпан 2017ж. Алматы:. «Ұлағат», Қаз ҰПУ, 2017.-81-87б.
(Авторлық бірлестікте:
Рухани жаңғыру жағдайындағы жанартылған тарихи білім
Садықов оқулары: халықаралық ғылымиАбдугулова Б.К.
мазмұны мен әдістемелік нысандары
практикалық конференцияның 26 қыркүйек
д.п.н., проф
2018ж. -Алматы:. «Ұлағат», Қаз ҰПУ, 2018
Қазақстан тарихы оқулығының ғылыми әдістемелік негіздерін
жетілдіру мәселелері
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Абдугулова Б.К.
д.п.н., проф

42

Махаева А.Ш.
д.и.н., проф.
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Махаева А.Ш.
д.и.н., проф.

44

Махаева А.Ш.
д.и.н., проф.

45

Калиева Е.Т.,
К.и.н., доцент
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Рүстем К.М.,
PhD, аға
оқытушы

47

Таспулатова Қ.
Т., тарих
ғылымдарының
магистрі, PhD
докторант

Абылай ханның қырғыздарға қатысты ұстанымы
.Жоңғар хандығы құлағаннан кейін қалыптасқан геосаяси
жағдайдағы
қазақ-қырғызқатынасыныңөрбуі

Қазіргі казақстандық білім беруде тарих және
гуманитарлық пәндерді оқыту әдістерін
дамытудың өзекті мәселелері» : ғылымипрактикалық конференцияның материалдары
тарихты оқыту әдістемесіне арналған 10 сәуір
2018ж. -Алматы:. «Ұлағат», Қаз ҰПУ, 2018.
(Авторлық бірлестікте:
Туркестанский сборник. Сб.научных статей. –
Тараз, 2018. – №1. – С.68-89.
Ұлы дала батырлары. Дәстүрлі халықаралық
ғылыми-тәжірибелік конференция
материалдарының жинағы. Қожаберген батыр
Жәнібекүлы. 320 жыл. – 19 октябрь, 2018. –
Астана, 2018. – 190-201-б.

Ағартушылықтарихындағы жәдидшілдік: қалыптасуы мен
даму ерекшелігі

Садықов оқулары-V.
«Қазіргі таңдағы білім беру мен ғылымның өзекті
мәселелері». – 1 том. Халықаралық ғылымипрактикалық конференция материалдары. –
Алматы, 2018. – 257-260-б.
Миф құбылысы- өткенді түсіндірудің бір формасы ретінде
«Садықов оқулары: Қазіргі таңдағы білім беру
миф құбылысы- өткенді түсіндірудің бір формасы ретінде
мен ғылымның өзекті мәселелері» тақырыбында
V Халықаралық ғылыми-практикалық
конференция материалдары.-«Ұлағат».-Алматы,
2018
«Қазіргі Қазақстандық білім беруде тарих және
гуманитарлық пәндерді оқытудың әдістерін
дамытудың өзекті мәселелері» атты тарихты
Тарих сабағындағы бағалаудың өлшемдері
оқыту әдістемесіне арналған республикалық
ғылыми-практикалық конференция. – А., 10 сәуір,
2018. - 44-48 б.
Жаңа Қазақстандық патриотизм - қазақ елі болудың бастауы
«Мектеп мерейі» журналы, №1, 2018. 24б

«Қазіргі қазақстандық білім беруде тарих және
гуманитарлық пәндерді оқыту әдістерін
дамытудың өзекті мәселелері»: «Ғылым-2018» он
48
күндігі шеңберінде республикалық ғылымипрактикалық конференцияның материалдары, 10
сәуір 2018 жыл, 77 бет.
Кусайынов Д.У. Проблемы совершенствования уголовно-правовых норм, Сборник материалов Международной научнонаправленных на борьбу с незаконным предпринимательством практической конференции: «Аубакировские
49
в Республике Казахстан//
чтения», посвященной 82-летию Аубакирова
А.Ф.– Алматы: Алматинская Академия МВД РК
им.М.Е. Есбулатова, 19 февраля, 2018.– С.5-8.
Кусайынов Д.У. Уголовно-правовая характеристика убийства в новом
Сборник материалов Международной
Уголовном кодексе Республики Казахстан //
научно-практической
конференции:
«Аубакировские чтения», посвященной 82-летию
50
Аубакирова
А.Ф.–
Алматы:
Алматинская
Академия МВД РК им.М.Е. Есбулатова, 19
февраля, 2018.– С.48-50.
Мадалиева Ж.К «About methodological bases of studying of the modern
2018 Хабаршы
51
globalization»
Стр 81-87 Алматы
52 Рахимова Г.Д.
Әбдіхалық Т.О.,
магистр
оқытушы

Жаңартылған білім беру жүйесінде жаңа технологияларды
пайдалану

GLOBALIZATION AND ITS REFLECTION
POLITICAL REALITIES OF THE COUNTRY
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Рахимова Г.Д.
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Шоқан дүниетанымындағы этно-мәдени және
құндылықтар.
Дәстүршілдік – ұлттық философияның негізі

SOCIO- Вестник
КазНПУ
им.
Абая.
«Социологические и политические
Алматы, №4 (61).-2018.
діни

Серия
науки».-

Вестник университета Қайнар.,1 басылым.
Алматы, 2018.-64-71 бб.
Рахимова Г.Д.
«Бәсекеге қабілетті жоғары педагогикалық білім
беруді қалыптастырудың әдіснамасы мен
практикасы» атты халықаралық ғылымипрактикалық конференция материалдары.
Алматы, 20 сәуір 2018 ж.-59-62 бб.
Рахимова Г.Д.
About methodological bases of studying of the modern Ayupova Z.K., KussainovD.U., Madalieva Zh.M.,
globalization.
Mussabayeva G.N., Rakhimova G.D., Chikeeva
Z.Ch.
Вестник НАН РК., 2.2018. – 81-87 стр.
Әбсаттаров Р.Б., Ұлы мүддесі – профессор Ж. Алтаевтың философиялық
Әл-Фараби қазақ және әлем философиясы
Шалтыков Ә.И. кредосы
мәдениеті мен өркениетінде: халықаралық
ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.
20 сәуір 2018 ж. – Алматы: Қазақ университеті,
2018. – 12-15 бб.
(0,5 б.т.)
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.)
Абсаттаров Р.Б. Новые возможности развития (0,1 п.л.)
Вечерний Алматы. 13 января 2018 год
Абсаттаров Р.Б. Рухани жаңғыру
Интервью на телеканале «Хабар». 13 января 2018
год
Толеубекова Б.Х. Қылмыстықістербойыншасотқадейінгіісжүргізудегісараптамат ХАБАРШЫ «Юриспруденция» сериясы №1(51),
–
д.ю.н., ағайындаужәнежүргізу
2018. – С.89-92.
профессор;
Османова Г.Ж. –
магистр
права,
ст.преп.
Толеубекова Б.Х. Методологические
основы
правового
регулирования ХАБАРШЫ «Юриспруденция» сериясы №1(51),
–
д.ю.н., процессуального соглашения в контексте конституционной 2018. – С. 92-100.
профессор
реформы 2017 года
Толеубекова Б.Х. Место и роль судебного контроля при реализации права на Актуальные проблемы права, экономики и
–
д.ю.н., процессуальное соглашение о сотрудничестве по уголовным образования на современном этапе: теория и
профессор
делам (по законодательству Республики Казахстан)
практика.
Материалы
шестой
заочной
международной
научно-практической
конференции, г.Алматы, Институт истории и
права, (15-16 марта 2018 года.) – Алматы, 2018. –
С.70-79.
Толеубекова Б.Х. Тергеу судьясының процессуалдық-құқықтық мәртебесі және Актуальные проблемы права, экономики и
–
д.ю.н., өкілеттігінің арақатынасы туралы: жетілдіру мәселелері мен образования на современном этапе: теория и
профессор;
болашағы (Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша) практика.
Материалы
шестой
заочной
Османова Г.Ж. –
международной
научно-практической
магистр
права,
конференции, г.Алматы, Институт истории и
ст.преп.
права, (15-16 марта 2018 года.) – Алматы, 2018. –
С.208-224.
Толеубекова
Қылмыстықісбойыншадәлелдеумақсатындағыпроцессуалдықк ХАБАРШЫ «Юриспруденция» сериясы №2(52),
Б.Х.д.ю.н., елісімдердіңәдістемелікаспектілері
2018. – С.88-94.
профессор;
Калкаева Н.Б. –
к.ю.н., асс.проф.;
Хведелидзе Т.Б.
– к.ю.н., ст.преп.
Толеубекова
Особенности
динамики
применения
процессуального Юридический вестник в Казахстане. -№18(90)
Б.Х.,
Калкаева соглашения в производстве по уголовным делам (по сентябрь, 2018 г. –С.109-112
Н.Б., Хведелидзе материалам РК)
Т.Б.
Толеубекова
О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении 1.
Юридический вестник в Казахстане. Б.Х., Хведелидзе изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс №18(90) сентябрь, 2018 г. –С.107-109.
М.Ж.
Республики
Казахстан по вопросам медиативного
соглашения»
Толеубекова
Модель системы гарантий соблюдения уголовно-правового Юридический вестник в Казахстане. -№20(92)
Б.Х., Хведелидзе принципа законности в пределах процессуального соглашения октябрь, 2018 г.
М.Ж., Калкаева
Н.Б., Хведелидзе
Т.Б.
Толеубекова
О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении Юридический вестник в Казахстане. -№20(92)
Б.Х., Хведелидзе изменений и дополнений в законодательство Республики октябрь, 2018 г.
М.Ж., Калкаева Казахстан по вопросам процессуального соглашения»
Н.Б., Хведелидзе
Т.Б.
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Бижанова А.Р. – Пенитенциарлық мекемелердегі зорлықшылдық және оның Международная
научнод.ю.н., ст.преп. алдын алу
практическаяконференция, посвященная памяти
заслуженного
деятеля науки и техники
Республики
Казахстан,
академика
КАЕН
Республики Казахстан, доктора юридических
наук,
профессора
КаиржановаЕлегенаИзтлеуовича
по
теме«Актуальные
проблемы
применения
уголовного
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