Информация о постоянном составе Диссертационного совета по защите диссертаций на присуждение степени доктора философии (PhD),
доктора по профилю по направлению 8D016 – Подготовка педагогов по гуманитарным предметам (6D011400/8D01601 – История)
№
Ф.И.О. (на
п/ государственном
п или русском и
английском
языках)

1

2

Степень,
ученое
звание

3

1 Қойгелдиев Мәмбет
доктор
Құлжабайұлы,
исторических
Mambet Koigeldiev
наук,
профессор,
Председатель
академик
https://orcid.org/00
НАН РК
00-0000-0002-54226940

Основное
место
работы

Граж данство

Индекс Хирша
по данным
информационной
базы Web of
Science или
Scopus

4

5

6

КазНПУ
имени Абая

Гражданин РК

h=1

Публикации в международных
рецензируемых научных журналах,
входящих в первые три квартиля
по данным Journal Citation Reports
или имеющих в базе данных Scopus
показатель процентиль по CiteScore
не менее 35-ти
7

Публикации в журналах из Перечня
изданий

1.Our Soviet past – the oral historyof the
Kazakh society THE XXInternational Oral
history association conference University of
JYVÄSKYLÄ, Finland JUNE 18–21, 2018.

1.
Мемлекетті ұлт: бастау көздері мен
тағдыры«Тарих
және
саяси-әлеуметтік
ғылымдар» сериясы. - 2015. - № 4(47), 8-10 бб.
2.
Əбжан және Уахит Темірбековтер: әкені
балаға,баланы әкеге қарсы қою идеологиясы.
«Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар»
сериясы. – 2015. –№3(46), 145-153 бб.
3.
№ 11020 инженер-геолог Мерғали
Қадылбекұлының ісі// Абай атындағы ҚазҰПУ
хабаршысы. Тарих және саяси-әлеуметтік
ғылымдар сериясы. – 2019. – № 3 (62), 405-413
бб.
4.
№ 11020 геолог Оразалы Жандосовтың ісі
// Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. «Тарих
және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. –
2019. – №3(62), 413-422 бб.
5.
№ 3470 инженер-геолог Əзірбаев Мардан
Нығметұлының ісі // Абай атындағы ҚазҰПУ
хабаршысы. «Тарих және саяси-әлеуметтік
ғылымдар» сериясы. – 2019. – №3(62),422-42 бб.
6.
Мұстафа Шоқай әулетіне және оның
жерлестерінежасалған қиянат. «Тарих және
саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. – 2018. №4(59), 359-364 бб.
7.
Мағжан Жұмабаев: алаштық қаламгерлер
манифесі. // еdu.e-history.kz» №1 (22) апрельиюнь 2020.
https://ehistory.kz/upload/iblock/e88/e889805786da68f7a57
94e74969e500d.pdf
8.
Мағжан Жұмабаев: Қазан төңкерісі – біз

8

2 Мұқаметханұлы
доктор
КазНУ имени гражданин
Нәбижан
исторических аль-Фараби,
РК
Mukhamethanuly
наук,
факультет
Nabizhan
профессор Востоковеден
ия, кафедра
Заместитель
Китаеведения
председателя
https://orcid.org/00
00-0002-7023-4414

h-2
20=57
18=97

1.People’s Republic of China, USA,
International relations, New World Order,
Foreign policy, Hu Jintao. Mediterranean
Journal of Social Scences MCSER
Publishing, Rome-Italy, Vol. 6 No S1,
November 2015.
2.
Xinjiang development strategy and
socio-economic development of its border
area. Central Asia and the Caucasus.
Volume 20 Issue 2, 2019, 69-80 p. (
Стратегия освоения Синьцзяна и
социально-экономическое
развитие
приграничного
региона
СУАР.
Центральная Азия и Кавказ. Том 22,
Выпуск 2, 2019, 79-92 стр).
3. Main factors of China’s soft power in
Central. AsiaCentral Asia and the
Caucasus.Volume 21Issue 1, 2020, 20-32
p. (Основные факторы «мягкой силы»
Китая
в
Центральной
Азии.
Центральная Азия и Кавказ. Том 23,
Выпуск 1, 2020 , 22-35 стр).

үшін Еуропа тарихы тудырған жат төңкеріс //
еdu.e-history.kz» №1 (22) апрель-июнь 2020.
http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/1498
9.
Есмағамбет Исмайлов: мен әдебиетті
барлық мүддемнен жоғары қойдым! (еdu.ehistory.kz» №1 (22) апрель-июнь 2020.
http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/1499
1.Қытайдың "Бір белдеу - бір жол" инциативасы
және екі ел ынтымақтастығының перспктивасы.
ҚазҰУ Хабаршысы. Шығыстану сериясы. 2015.
№ 4 (74), 57-60 б.
2. Ерте замандағы Ұлы жібек жолының
Қазақстан бойындағы атақты қала -Тараздың
тарихи эволюциясы. ҚазҰУ Хабаршысы. тарих
сериясы. 2016. № 1 (80), 47-52 б.
3. Қытайдың ақпарат құралдарының құрылым
жүйесі және саясаты. ҚазҰУ. Хабаршысы.
Шығыстану сериясы. 2016. № 1 (76), 107-110 б.
4. Қытайдың Батыс бөлікті игеру стратегиясы
жөнінде. -edu.e-history.Kz 2018, №1 (Ерғазы
Еркешпен)
http://edu.ehistory.kz/ru/publications/view/662
5. Қытайдың батыс бөлікті және шыңжаңды
игеру стратегиясы жалғасады (ҚКП ХІХ съез
негізінде) ҚазҰУ. Хабаршысы, Шығыстану
серриясы. 2018, №1.
7. Соғыс, революция және қазақатрдың қиын
тағдыры. - «Айқап» журналы. - 2018, № 2 (108),
124-134 б.
8. Қытайдың батыс бөлікті қауырт игеру
стратегиясы және Шыңжаңның шекара өңірінің
әлеуметтік дамуы (Strategy of intensive
development of the west of China and the social
development of the border region). Электронный
научный журнал «edu.e-history.kz» № 1(17) 201.
http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/1098
9 Қытайдың батыс бөлікті қауырт игеру
стратегиясы және Шыңжаңның шекара өңірінің
әлеуметтік дамуы. «edu.e-history.kz» № 1(17) 201.
http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/1098
10. COVID-19 пандемиясы жағдайында «бір
белдеу - бір жол» инициативасын іске асырудың
сын-қатері «edu.e-history.kz», 2020, 2 саны.

3 Асымова
Доктор PhD
Дария
Болатовна
Assymova Dariya
Ученый секретарь
https://orcid.org/00
00-0003-4322-4584

Каз НПУ
им.Абая

гражданка
РК

h=1
20=57
18=97

1. Historical forms of development of the
scientific environment in modern history//
Astra Salvensis, №2 (7) 2021 г.
ISSN: 2344-1887 P. 337–350

1.Features of the use of innovative methods in the
classroom teaching of history in universities// Абай
атындағы
Қазақ
ұлттық
педагогикалық
университеті. Тарих және саяси-әлеуметтік
ғылымдар сериясы. – Алматы қ.,№1(52) 2017
257-262 б.б.
2. Көрнекілік құбылыс және визуалды мәдениет
эволюциясы// Қазақ тарихы журналы- Алматы қ.
2017 ж. № 6 25-28 б.б.
3. Teaching methods as ways to increase student
interest in learning// Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық университеті. Тарих және саясиәлеуметтік ғылымдар сериясы- Алматы қ.,
№1, 2020 жыл 164-168 б.б.
4. ХХ ғ. 20 -30 ж.ж. Кеңестік Қазақстан
мектептеріндегі тарихты оқыту әдістемесінің
қалыптасуы және даму тәжірибесінен// Абай
атындағы
Қазақ
ұлттық
педагогикалық
университеті. Тарих және саяси-әлеуметтік
ғылымдар сериясы- Алматы қ.,
№2, 2020 жыл, 356-361 б.б.

