
КазНПУ имени Абая 

Приказ № 06-03-02/68. 19 мая.2022г. 

 

 
Информация о рецензентах диссертационного совета, созданного для присуждения степени доктора философии (РhD) доктора по профилю 

на 2021-2022 гг. по специальности «6D010200 –Педагогика и методика начального обучения» при Казахском национальном педагогическом 

университете имени Абая 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. (при его 

наличии)) (на 

государственном 

или русском и 

английском 
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Степень, ученое 
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Основное место 

работы 

 

Гражданст

во 

 

 

Индекс 

Хирша по 

данным 

информаци 

онной 

базы Web 

of Science 

(Вэб оф 

Сайнс) или 

Scopus 

(Скопус) 

Публикации в международных 

рецензируемых научных 

журналах, входящих в первые 

три квартиля по данным 

Journal Citation Reports 

(Жорнал Цитэйшэн Репортс) 

или имеющих в базе данных 

Scopus (Скопус) показатель 

процентиль по CiteScore 

(СайтСкор) не менее 35-ти 

Публикации в журналах из Перечня 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Нагымжанова 

Каракат 

Мукашовна 

Nagymzhanova 

Karakat 

Рецензент 

https://www.scopus.

com/authid/detail.ur

i?authorId=5596496

0000  

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

Восточно-

Казахстанский 

университет им. С. 

Аманжолова.г. 

Усть-Каменогорск 

гражданка 

РК 

Скопус - 

индекс 

хирша6; 

 

1. Features of Family-Teacher 

Interaction in the Formations of 

Students' SocioEconomic Value 

Orientations . Revista ESPACIOS, 

ISSN 0798-1015. Vol. 38 (Nº 35) Año 

2017 The importance of 

Educational Quality. 

ESPACIOS Page 20 Vol.39 

(Number 30) Page 20. Year 

2018./ Online version ISSN 

0798-1015 

http://www.revistaespacios.co

m/a18v39n30/18393020.html

2. Management in improving 

Student's Capital 

Рeculiaridades psicológicas 

sobre la elección ocupacional 

de los estudiantes de 

secundaria. Education in 

1.Psychological  and  pedagogical  aspects  of the  

development  of  creative  thinking  in  higher  education 

Вестник Академии Педагогических Наук 

Казахстана 2017 . №2,  ISSN 2070-404 б. 

2.Формирование креативного стиля мышления 

будущих педагогов в образовательной среде 

высшего учебного заведен 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық 

университетінің Хабаршысы  ғылыми 

журналына  №3 (112) 2 бөлім – 2016- 307-312 б. 

3.Мектеп оқушыларын білім алудағы 

табыстылыққа жетелеудегі педагогикалық 

психологияның негіздері. 
Еуразия гуманитарлық институтының 

хабаршысы.-2017 -№1. 

4.Үздіксіз  білім    беруді    негіздеуде    ғылымдар 

интеграциясының сипаты. 

Қазақ білім академиясының баяндамалары.-2017-

№3 176-185 б. 

5.Студенттердің бойында педагогикалық 

импровизацияны қалыптастырудың теориялық 

негіздері 

http://www.revistaespacios.com/a18v39n30/18393020.html2
http://www.revistaespacios.com/a18v39n30/18393020.html2
http://www.revistaespacios.com/a18v39n30/18393020.html2
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the knowledge society 

(eks)  Inicio > Vol. 20 

(2019) 

http://revistas.usal.es/index.php/e

ks/article/view/20402/20139  

3.Psychological Peculiarities of 

Occupational Choice by High 

School Students. Education in 

the Knowledge Society 20 

(2019) in the Knowledge 

Societyjournal homepage 

http://revistas.usal.es/index.php/ 

eks/ 

  

 

Алматы, Қазақстан педагогикалық ғылымдар 

академиясы хабаршысы, №2 (58) 201444-52 б. 

6.Жоғары оқу орындарында шетел  тілдерін 

оқытуда  лингвистикалық мәдениетті 

қалыптастырудың психологиялық алғы 

шарттары 

Л.Н.Гумилев атындағы ХАБАРШЫ ғылыми-

журналы №3(118)2017, 2 бөлім 108-116 б. 

7.Студенттердің зияткерлік қабілеттіліктерін 

ассоциациялау арқылы жетілдіру әдістемесі 

ПМУ Хабаршысы: Педагогикалық ғылымдар 

сериясы.  ISSN 1811-1831 №3 2017, 165-б.173 

8.Жасөспірімдер арасындағы тұлғалық 

қақтығыстардың туындау мәселелері. 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі.  

Халықаралық  ғылыми-көпшілік  

журнал. – 2017. №6(50) – Б.93-97. 

9.Жасөспірімдер арасындағы тұлғалық 

қақтығыстардың алдын алуға 

бағытталған тәжірибелік жұмыстар. 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі.  

Халықаралық  ғылыми-көпшілік  

журнал. – 2017. №6(50) – Б.97-103. 

10.Тұлға бойындағы эмоционалдық 

ахуалдың байқалуы және оның 

ерекшеліктері 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі.  

Халықаралық  ғылыми-көпшілік  

журнал. – 2017. №6(50) – Б. 160-164. 

11.Тұлғалық даму мен қалыптасу 

мәселесінің педагогикалық 

психологиялық әдебиеттерде зерттелуі 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі.  

Халықаралық  ғылыми-көпшілік  

журнал. – 2017. №6(50) – Б.164-167. 

12.Студенттердің кәсіби тұрғыдан 

өзін–өзі дамыту моделі 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі.  

Халықаралық  ғылыми-көпшілік  

журнал. – 2018. №3 (58) – Б.164-167. 

13.Методологические  принципы  формирования  

http://revistas.usal.es/index.php/eks/index
http://revistas.usal.es/index.php/eks/issue/view/1131
http://revistas.usal.es/index.php/eks/issue/view/1131
http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view/20402/20139
http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view/20402/20139


КазНПУ имени Абая 

Приказ № 06-03-02/68. 19 мая.2022г. 

 
интегрально-креативного  мышления  студентов  

вуза  

Вестник Академии Педагогических Наук 

Казахстана 2018 . №2,  ISSN 2070-404 б. 

2 Ізқұттынова 

Рабиға 

Педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты,  

АҮДҰИ-ның 

жетекші ғылыми 

қызметкері 

 

ҚР   1. Мектептің бастауыш 

сатысында қазақ халық ауыз әдебиеті 

үлгілерін оқыту әдістемесі. Оқу құралы 

Алматы, «ОНОН» баспасы, 2017. – 168 

бет.  

2. Пилоттық білім беру жобасы. 

Алматы, «Бөбек» ҰҒПББСО, «Өзін-өзі 

тану–Самопознание. KZ» журналы. 2018, 

№4. 

3. Қарым-қатынас тұлғаның 

үйлесімді дамуының кепілі. Алматы, 

«Бөбек» ҰҒПББСО, 2019ж. №6 (114) 

89-91 беттер. 

4. Тренерге арналған 

нұсқаулық. «Мектептің тұтас 

педагогикалық үдерісіндегі  

жалпыадамзаттық құндылықтар» 

Әдістемелік құрал. /Омарова Г.А.; 

Карабутова А.А.; Мұратханова Р., 

Ізғұттынова Р.О. Алматы, «Бөбек» 

ҰҒПББСО, 2019. – 73 бет. 

5. Мұғалімге арналған 

нұсқаулық. «Мектептің тұтас 

педагогикалық үдерісіндегі  

жалпыадамзаттық құндылықтар» 

Әдістемелік құрал. /Омарова Г.А.; 

Карабутова А.А.; Мұратханова Р., 

Ізғұттынова Р.О. Алматы, «Бөбек» 

ҰҒПББСО, 2019. – 76 бет. 

6. Мұғалімдерге арналған 

шығармашылық тапсырмалар. 

«Мектептің тұтас педагогикалық 

үдерісіндегі  жалпыадамзаттық 

құндылықтар» Әдістемелік құрал. 

/Омарова Г.А.; Карабутова А.А.; 

Мұратханова Р., Ізғұттынова Р.О.  

Алматы, «Бөбек» ҰҒПББСО, 2019. – 
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54 бет. 

7. Оқу пәндеріндегі 

интеграциялау заманауи дамытудың 

негізгі қағидасы ретінде Алматы, 

«Бөбек» ҰҒПББСО, Ozin-ozi tanu – 

Самопознание KZ журналы. 2021, №8.   

Жеке тұлғаның құндылық 

бағдарларын қалыптастырудың 

маңыздылығы. /Ізғұттынова Р.О. Сахан 

М. /Республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференция 

материалдарының жинағында/ 

Жаркент, «Nurbook» баспасы, 2022 

 


