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1. Research of the problem of
forming students motivation //
Revista ESPACIOS. ISSN 0798
10 15
Vol. 38(№ 25) Ano 2017. - P.
26-37
2. Formation of leadership
competencies of future teachers
using coaching technology //
Journal of Positive School
Psychology. 2022. - Vol. 6 № 1,
Р. 38–46.

1. Тұлғалық-іскерлік әлеуетін орта
мектептің
оқу
үдерісінде
қалыптастырудың
педагогикалық
мүмкіндіктері
//
Еуразия
технологиялық
университетінің
Хабаршысы. (Педагогика сериясы). –
Астана. – 2017. - №1 (27). - Б. 48-54.
2. Өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру
мен
жүргізудің
әдістері
//
Қазақстанның ғылымы мен өмірі Наука и жизнь Казахстана. Алматы. 2020. - № 5. - Б. 69-72.
3. Развития социальной активности
студенческой молодежи //

https://www.sco
pus.com/authid/
detail.uri?author
Id=5600991310
0

КазНПУ имени Абая
Приказ №_06-03-02/113_ «_30_» _06_ 2022 г.

2

Ануарова Ляйля
Ермекхановна

https://www.scop
us.com/authid/de
tail.uri?authorId=
56127325300

Кандидат
биологических
наук

Казахский
национальный
женский
педагогически
й университит

Гражданка
РК

h=1 Scopus
(Скопус)

1.
Mildew of oleaster
(Elaeagnus oxycarpa Schlecht.)
registered in large industrial
cities
(Pavlodar,
Aksu,
Ekibastuz) of the Pavlodar
region // 2018. 25(3), с. 446451.
2.
Cytospora cankers on
tree plants in urban areas
(Karaganda, Astana, Pavlodar)
of
central
and northern
Kazakhstan // Ekoloji. 2018.
27(106), с. 63-69.
3.
Phytochemistry
of
leguminous
species
// International Journal of
Engineering and Advanced
Technology 2019, 9(1), стр.
6630–6633.

Қазақстанның ғылымы мен өмірі - «Наука и жизнь Казахстана № 3/4, Астана, - 2020. –С. 119-122.
4. Студенттердің креативті тұлғалығын
жаңартылған оқыту негізінде арттыру
// Қазақстанның ғылымы мен өмірі Наука и жизнь Казахстана №5, Астана, - 2020. – С.59- 61.
1. Project based science in the context of
the international systems of the research
PISA,
TIMSS.
Красноармейка
ауылында өсетін дәнді-дақылдардың
ауру
қоздырғыш
тат
саңырауқұлақтары. Гумилев атындағы
ЕҰУ. – Биология сериясы. – 2015. №4 (107). – 230-232 б. ISSN 1028-9364
ҚР Ұлттық ғылыми академиясының
«Хабаршысы» ISSN 1991-3494. №5.
2017.
2. Биологиядан оқыту нәтижелерін
бағалаудың
заманауи
түрлері Қазақстанның ғылымы мен
өмірі. Наука и жизнь Казахстана. ISSN
2073-333 X Международный научный
журнал №7/3 2020.
3. Жаңартылған білім беру мазмұны
бойынша биология пәнін оқыту
негіздері.
January
23-24,
2021
Ankara,Turkey.
International
health
sciences and biomedical congress j.
4. Биологиялық экология салалық
ғылыми үш тілде түсіндірме сөздігі.
Оқу құралы. «Қыздар университеті»
баспасы, Алматы, 2016. -156 бет. ISBN
978-601-224-753-4.
5.
Биология
пәні
бойынша
оқушылардың зерттеу жобаларын
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ғылыми-әдістемелік
педагогикалық
журнал
оқу-инновациялық
технологиялар, № 3 (43) 2021 Мамыр –
маусым.
5. Экология және Қазақстанда ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар. Оқу
құралы. Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық университеті оқуәдістемелік Кеңесі шешімімен
ұсынылған. (№4 хаттамасының 31
мамыр 2013 жыл). Алматы,
«Полиграфия сервис и К» 2013. 200
бет. ISBN 978-601-7399-37-5.

