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Гульнар 

Нурболатовна 
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университет 
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Жансугуров
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Скопус - индекс 

хирша 2; 

 

1. An exploratory analysis of 

socio-legal factors related to 

the distance education 

learning environment: the 

case of disabled learners in 

Kazakhstan. Journal of 

Legal, Ethical and 

Regulatory Issues Volume 

23, Special Issue, 2020 Law, 

Politics, Economics and 

Human Rights: Global and 

National Perspectives 1 

1544-0044-23-SI-531 

(Скопус Елсевер) 

2. Pedagogical requirements 

for preparing future primary 

school teachers to develop 

mathematical abilities among 

students. Review of 

international geographical 

education  

1. Бастауыш сынып оқушыларының 

математикалық қабілеттерін дамыту 

мәселесі. // Вестник КазНПУ имени 

Абая, серия «Педагогические науки» 

-2019, -№1 (61). С.393-398.  

2. Математиканы оқыту – бастауыш 

сынып оқушыларының математикалық 

қабілеттерінің дамытудың негізгі тәсілі. 

// Наука и жизнь Казахстана 

Қазақстанның ғылымы мен ӛмірі 

Международный научно-популярный 

журнал.  -2020. -№5/3 С.117-122. 

3. Болашақ мұғалімдерді оқушылардың 

математикалық қабілеттерін дамытуға 

даярлау ерекшеліктері. «Science and 

education in the  odern  or d: cha  enges 

of the   i centur » материалы   

Международной науч-прак. конф. 

(Педагогические науки, I том)/ сост.: Е. 

Ешім, Е. Абиев – Нур-Султан, 2019.  – 

277 с. С.159-162 
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4. Болашақ бастауыш сынып 

мұғалімдерін оқушылардың 

математикалық қабілеттерін дамытуға 

даярлаудың психологиялық-

педагогикалық алғышарттары// Вестник 

ЖГУ 2019, -Вестник ЖГУ 2020, -№1(93). 

С.174-179. 

5. Подходы к формированию готовности 

будущих педагогов к осуществлению 

дистанционного обучения// Вестник ЖУ 

имени И. Жансугурова. 2021 -№1(98). –

С. 

6. Мектептің математика курсын 

жиындар теориясына негіздеп оқыту: 

Оқу кұралы. - Талдықорған, 

І.Жансүгіров атындағы ЖУ баспа бӛлiмi, 

2022. – 98 б. (баспада) 

7. Теоретико-множественный подход при 

изучении школьного курса математики: 

Учебное пособие. - Талдықорған, 

І.Жансүгіров атындағы ЖУ баспа бӛлiмi, 

2022. – 100 б.  (баспада)  

2 Жетпісбаева 

Гульжан 

Оразбековна 

рецензент 
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доцент 

Южно-

Казахстанск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

гражданк

а РК 

  1. Оқушылардың математикадан алған 

білімдерін практикалық іс-әрекетте 

қолдану қабілетін дамыту 

//Қазақстанның Ғылымы мен 

Ӛмірі//Халықаралық ғылыми журнал  

№12/7 (153), Б.255-259. Алматы -2020. 

2. Компьютерлік модельдеудің 

стереометрияны оқыту процесіндегі 

рӛлі// Қазақстанның Ғылымы мен Ӛмірі// 

Халықаралық ғылыми журнал  №12/7 

(153), Б.249-254. Алматы - 2020 

 3. Мектепке дейінгі функциональдық 

сауаттылық қалыптастыру 

жолдары//«Әуезов оқулары – 19: 

Тәуелсіз Қазақстанға – 30 жыл» атты 
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Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция еңбектері. Том 3(1), Б. 14-

16. Шымкент - 2021 

4. Алгебраны оқыту барысында 

сауаттылық пен цифрлық ойлауға 

бейімдеу// Bi ikti ustas// Республикалық 

ғылыми-әдістемелік, педагогикалық 

журнал, №24, Б. 86-88. Шымкент – 2021 

5. Алгебралық есептерді шешуде 

геометриялық әдісті пайдалану// Білім 

алушылардың «Ғылымға құштар жас 

ғалым» атты дәстүрлі республикалық 

ғылыми-тәжірибелік конференция 

жұмысының Ғылыми мақалалар жинағы 

1-том, Б.235-238, Шымкент-2021 

6. Мәтіндік есептермен жұмыс істеу 

әдістемесінің жалпы мәселелері 

//«Современные тенденции начального 

образования: Интеграция образования и 

подготовки» Международная научно-

практическая конференция Том I, С.123-

126. Респ. Узб. Джизак, 17 апреля 2021 г. 

7. Бастауыш мектеп жасындағы 

балалардың математикалық дамуындағы 

сабақтастық// «Современные тенденции 

начального образования: Интеграция 

образования и подготовки» 

Международная научно-практическая 

конференция Том I, С.114-117. Респ. 

Узб. Джизак, 17 апреля 2021 г. 

 


