
 
 

 

 

 

 

 

 



Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

МАЗМҰНЫ  

 

Бірінші бөлім 

Сараптамалық сипаттағы жылдық есептің сипаттамасы……………………………………….  

Екінші бөлім 

Кесте 1. 

 

Есептік жылдағы қызметкерлер құрамы (бөлімше атауы) …………………...  

Кесте 2. Диссертация қорғаған магистранттар, докторанттар, ПОҚ тізімі……............  

Кесте 3. Біліктілігін арттырған ПОҚ тізімі…………………................………………….  

Кесте 4. Патенттер мен авторлық куәліктерді алған ПОҚ тізімі......................................  

Кесте 5.   Қазақстан бойынша ғылыми іс-сапарға шыққанПОҚ, магистранттар мен 

докторанттар тізімі………………………………………..................………….. 

 

Кесте 6. Ғылыми шетелдік іс-сапарларға шыққан ПОҚ, магистранттар мен докторанттар 

тізімі…….............……………………………………………..................……... 

 

Кесте 7. ҚР БҒМ және халықаралық тақырыптар бойынша жүргізетін ҒЗЖ-ны және басқа 

да ұйымдар қаржыландыратын жобаларға қатысатын ПОҚ тізімі............ 

 

Кесте 8. Абай атындағы ҚазҰПУ қаржыландыратын университет ішілік жобаларға және 

ҚР БҒМ жобаларына қатысқан ПОҚ тізімі………......…………....................... 

 

Кесте 9/1. Алыс шетелдерде жарияланған ғылыми мақалалар тізімі..................................  

Кесте 9/2. Жақын шетелдерде жарияланған мақалалар тізімі..............................................  

Кесте 9/3. ҚР БҒМ БҒСБК журналдарында жарияланған ғылыми мақалалартізімі...........  

Кесте 9/4. ҚР-дың басқа да журналдарында жарияланған ғылыми мақалалар тізімі..........  

Кесте 9/5. Алыс шетелің ғылыми конференцияларында жарияланған тезистер тізімі ......  

Кесте 9/6. Жақын шетелдің ғылыми конференцияларында жарияланған тезистер тізімі...  

Кесте 9/7. ҚР-дың ғылыми конференцияларында жарияланған тезистер тізімі.................  

Кесте 10. Импакт-факторы бар журналдарда жарияланған мақалалар тізімі…......………  

Кесте 11. Жарияланған монографиялар тізімі.........................................................................  

Кесте 12/1. ҚР мектептеріне арналған  оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар тізімі.............  

Кесте 12/2. ЖОО-ға арналған оқулықтар тізімі..........................................................................  

Кесте 12/3. ЖОО-ға арналған оқу-әдістемелік құралдар тізімі.................................................  

Кесте 13. БАҚ, радио, теледидар және т.б. бойынша жарияланымдар мен 

сұхбаттартізімі............................................................................................................ 

 

Кесте 14. 2020 жылы өткізілген ғылыми іс-шаралар, конференциялар туралы ақпарат....  

Кесте 15. Шетелдік ЖОО-мен ынтымақтастық туралы ақпарат...........................................  



Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

Кесте 16. Мектептермен, лицейлермен, колледждермен және т.б. ынтымақтастық туралы 

ақпарат......................................................................................................... 

 

Кесте 17. Түрлі жарыстардың жеңімпаздары - студенттер мен магистранттар тізімі......  

Кесте 18/1. Студенттердің жарияланымдарының тізімі..........................................................  

Кесте 18/2. Магистранттардың жарияланымдар тізімі............................................................  

Кесте 18/3. Докторанттардың жарияланымдар тізімі..............................................................  

 Қосымша 

Патенттер, авторлық куәліктердің ламинатталған көшірмелері....................................................  

Есепті жылда импакт-факторы бар журналдарда жарияланған мақалалардың көшірмесі....... 
 

 

Импакт-факторы бар журналдарда жарияланған мақалалардың дәйексөз базасының сайтынан 

мақаланың скрин-шоты...................................................................................................................... 

 

Есепті жылда жарияланған монографиялардың 1 данасы..............................................................  

Монографиялардың, оқулықтардың, оқу құралдарының титулдық беті мен соңғы парағының 

көшірмелері........................................................................................................................................ 

 

Студенттер мен магистранттар алған сертификаттар, дипломдар және басқа да марапаттау 

құжаттарының көшірмелері.............................................................................................................. 

 

Шетелдік ЖОО-мен орнатылғанкелісім-шарттардың көшірмелері...............................................  

Қорытынды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

 

Аналитикалық сипаттама 

 

Шетел тілдері кафедрасы білім алушылар арасында ғылыми, ғылыми-зерттеу, білім беру 

қызметін және тәрбие жұмысын жүзеге асырады, сондай-ақ ғылыми-педагог кадрларды жоғары 

оқу орнынан кейінгі даярлауды жүзеге асырады. 

Шетел тілдері кафедрасының профессор-оқытушы құрамына 65 оқытушы, сондай-ақ 11 

қосымша оқытушы кіреді. Кафедраның ПОҚ ғылыми-зерттеу жұмысын ғылыми сектор 

жоспарлайды, үйлестіреді (жауапты – Набидуллин А.С. г.ғ.м., оқытушы). Кафедраның ғылыми-

зерттеу қызметі Шетел тілдері саласында ЖОО білім беру стандарттарына жауап беретін ғылыми-

педагогикалық кадрларды даярлау сапасын арттыруға бағытталған. 

Кафедраның кадрлық әлеуеті: 65 штаттық қызметкерден: филология ғылымдарының 

докторы, профессор - 2; филология ғылымдарының кандидаты, доцент – 1; педагогика 

ғылымдарының кандидаты, профессор - 1; филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы – 

3; педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы – 1; философия докторы (PhD), аға 

оқытушы – 3; аға оқытушы-29; оқытушылар-25. 

Бөлімшенің ғылыми-зерттеу жұмысының шешілетін мәселелерінің жағдайын бағалау. 

Шетел тілдері кафедрасындағы ғылыми-зерттеу жұмысы орта мектеп пен педагогикалық 

жоғары оқу орындарында шет тілдерін оқытудың әдістемелік мәселелерін зерттеуге бағытталған. 

Қызметкерлердің ғылыми іс-шараларға қатысуы. 

Есепті кафедра ПОҚ-ның конференцияларға қатысу белсенділігін және 2019 жылмен 

салыстырғанда жарияланымдар санының өсуін ерекше атап өткен жөн. 2020 жылы кафедраның 

профессор-оқытушылық құрамымен 52 - дан астам (өткен жылы-49) жұмыс, негізінен мақалалар 

жарияланды. Оның ішінде: ҚР БҒМ және халықаралық тақырыптар бойынша  жүргізетін ҒЗЖ-ны 

және басқа да ұйымдар қаржыландыратын жобаларға қатысатын – 3 жоба, алыс шетелдерде - 5, 

жақын шетелдерде – 6, ҚР БҒСБК журналдарында – 15, ҚР басқа журналдарында – 17, алыс 

шетелдерде жарияланған ғылыми конференциялар тезистері – 4, жақын шетелдерде жарияланған 

ғылыми конференциялар тезистері – 1, ҚР – да жарияланған ғылыми конференциялар тезистері-7, 

импакт – факторы бар журналдарда-6 (Скопус) жарық көрді. ЖОО-ға арналған оқулықтар-1, 

ЖОО-ға арналған оқу-әдістемелік құралдар – 4, БАҚ, радио, теледидар және т.б. бойынша 

жарияланымдар мен сұхбаттар – 2, ғылыми іс-шаралар - Международная научно-практическая на 

тему: «Предметно-интегрированное обучение: опыт и пути его реализации» в рамках проекта 

МОН РК на тему «Модернизация процесса внедрения предметно-языкового интегрированного 

обучения в полилингвальном образовании высшей школы РК путем создания инновационного 

Центра по подготовке и переподготовке CLIL-преподавателей» 9 октября 2020 года КазНПУ 

имени Абая, жарыстардың жеңімпаздары - студенттер мен магистранттар - 6В01201-«Мектепке 

дейінгі оқу мен тәрбие» мамандығының 1 курс студенті Қасымхан Айымжан, Al-FARABI»білім 

қолдау орталығының ұйымдастыруымен өткен А.Құнанбайұлының 175 жылдығына орай 

Республикалық «Абай жолы» атты жас көркемсөз оқу шеберлерінің сайысы, І дәрежелі диплом, 

жетекшісі Набидуллин А.С. – г.ғ.м., оқытушы.  

Есепті заманауи жабдықтармен жарақтандыру. 

Кафедрада 7 компьютер және 2 принтер бар. 

СҒЗЖ дамуының негізгі міндеттері студенттерді бірінші курстан бастап ғылыми-зерттеу 

жұмыстарына тарту болып табылады. Кафедрада магистранттар мен студенттердің ғылыми 

жұмысына басшылық жасалады, олар жыл сайын ғылыми конференцияларда баяндама жасады, 

жеңімпаздар арнайы дипломдармен марапатталды. 

  



Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

КЕСТЕЛЕР/ ТАБЛИЦЫ 

1-Кесте/ Таблица 

 

Қызметкерлер құрамы/ Кадровый состав  Шетел тілдері кафедрасыжелтоқсан/декабрь 2020ж/г. 
( бөлімше атауы/ название подразделения)  

 

Аты-жөні/ Ф.И.О. 

 

Қызметі/ 

Должность  

Туған күні, 

жылы, 

айы/ Год  

рождения 

Ғылым

и 

дәрежес

і, 

ғылым

и 

атағы/ 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Мамандық 

шифры/ 

Шифр 

специальности 

Құрметті 

атақтары/        

Почетные 

звания 

    Мемлекеттік 

сыйлықтар, 

гранттар, 

мараппаттар/ 

Государственн

ые                                   

премии, 

гранты,   

награды 

Жұмыспен 

қамту 

ставкасы  

(%)/ 

Занятость 

на ставку 

(%) 

Абуов Жумагали Абуович профессор 06.04.1945 ф.ғ.д. Ағылшын тілі 

мұғалімі 

    1.5 

Аяпова Танат 

Тәнірбергенқызы  

профессор 05.12.1943 ф.ғ.д.  Ағылшын тілі 

мұғалімі 

    1.5 

Балмуханова Сабира 

Нуреновна 

доцент 22.05.1950 ф.ғ.к.  Ағылшын тілі 

мұғалімі 

    1.5 

Артыкова Еркеш 

Уразахуновна 

аға оқытушы 10.03.1960 м.п.н.  Ағылшын тілі 

пәні мұғалімі 

    1.5 

Аширова Ботакөз 

Сейткасымовна 

 аға 

оқытушы 

02.11.1956 ф.ғ.к Ағылшын тілі 

пәні мұғалімі 

  1.5 

Кемелбекова Зада 

Абылбековна 

аға оқытушы 20.09.1968 ф.ғ.к шетел тілі: екі 

шетел тілі 

  1.5 
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Шаяхметова Дана 

Бексултановна 

ассоциирова

нный 

профессор 

08.04.1974 к.п.н. Иностраннвй 

язык: два 

иностранных 

языка 

  1.5 

Омарбекова Айгуль 

Кабдрахмановна 

аға оқытушы 23.09.1962 ф.ғ.к. Ағылшын тілі 

мұғалімі 

  1.5 

Муканова Зура 

Атагелдиевна 

старший 

преподавате

ль 

30.03.1961  Ағылшын және 

француз тілдері 

мұғалімі 

 медаль Айрыкша 

енбек  

1.5 

Досманова Гульсара 

Исабековна 

старший 

преподавате

ль 

23.12.1970  Ағылшын тілі 

мұғалімі 

  1.5 

Тулегенова Малика 

Балтабаевна 

аға оқытушы 21.09.1974 магистр 

педагоги

ческих 

наук 

Ағылшын тілі 

мұғалімі 

  1.5 

Алпысова Жанна 

Еркиновна 

старший 

преподавате

ль 

01.01.1970 магистр 

педагоги

ческих 

наук 

Ағылшын тілі 

мұғалімі 

  1.5 

Кусембаева Зульфия 

Калыковна 

 аға 

оқытушы 

20.03.1975 магистр 

педагоги

ческих 

наук 

Шетел тілі: екі 

шет тілі 

  1.5 

Лукпанова Софья 

Майкеновна 

аға оқытушы 15.02.1964  Ағылшын және 

неміс тілдері 

мұғалімі 

  1.5 

Садырмекова Индира старший 17.03.1965  учитель   1.5 
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Макеевна преподавате

ль 

английского 

языка 

Кулекенова Жанар 

Габбасовна 

старший 

преподавате

ль 

12.05.1967 Кандида

т 

педагоги

ческий 

наук 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

  1.5 

Шангереева Шолпан 

Таубалдиевна 

старший 

преподавате

ль 

09.04.1961  Ағылшын және 

француз тілдері 

мұғалімі 

  1.5 

Есмуратова Гульзат 

Жолдыгуловна 

аға оқытушы 20.02.1969 магистр 

педагоги

ческих 

наук 

учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

  1.5 

Мырзаханова Гульжан 

Куттыбаевна 

оқытушы 06.02.1981 магистр Ағылшын тілі 

пәні мұғалімі 

  1.5 

Карабаева Жанна 

Дуйсенбековна 

 аға 

оқытушы 

10.10.1975 Педагог

ика 

ғылымд

арынң 

Ағылшын тілі 

пәні мұғалімі 

  1.5 

Бекова Дариға 

Абдрахмановна 

аға оқытушы 05.08.1973 магистр 6М011900   1.5 

Cултанкулова Шолпан 

Укасовна 

аға оқытушы 01.01ю1968 магистр 

педагоги

ческих 

наук 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

  1.5 

Мамырбаева Мадина 

Зейнеловна 

 аға 

оқытушы 

10.10.1973 магистр Ағылшын тілі 

пәні мұғалімі 

  1.5 
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Мысекеева Алтын 

Бектурсыновна 

аға оқытушы 05.04.1973 магистр 

пед.наук 

Иностранный 

язык 

  1.5 

Есиркеева Динара 

Айдарбековна 

аға оқытушы 11.09.1980 магистр 

педагоги

ческих 

наук 

филолог 

иностранных 

языков 

  1.5 

Бекмуратова Айгерим 

Ермекбаевна 

аға оқытушы 11.01.1982 магистр

филолог

ических 

наук 

иностранный 

язык 

  1.5 

Бурибаева Жанар  

Бахитовна 

аға оқытушы 

 

29.06.1980 магистр

филолог

ических 

наук 

иностранный 

язык 

  1.5 

Есенаман Сaуле 

Ержанқызы 

оқытушы 16.04.1995 магистр 

педагоги

ческих 

наук 

иностранный 

язык 

  1.5 

Дегтярева Ксения 

Сергеевна 

оқытушы 25.04.1994 магистр 6М011900   1.5 

Сатылханова Гульмира 

Алихановна 

Аға 

оқытушы  

01.05.1981  PhD 

философ

ия 

докторы  

0319- Шет тілі 

( ағылшын тілі)  

  1.5 

Сейдалиева Гулдана 

Омаровна 

аға оқытушы  20.08.1976 PhD 

философ

ия 

докторы 

учитель 

английского и 

французского 

языка 

  1.5 
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Меркибаев Тулеген 

Асылбекович 

оқытушы 07.05.1981 магистр Русский язык и 

литература, 

английский язык 

  1.5 

Муслимова Асем 

Бахытовна  

оқытушы 06.04.1995 магистр 6М011900-

Иностранный 

язык:два 

иностранных 

языка 

  1.5 

Әбдіғұлова Салтанат 

Мұхтарқызы 

оқытушы 15.11.1996 магистр 6М011900   1.5 

Сулейменова Сая 

Нұрболатқызы 

оқытушы 25.11.1994 магистр 6М011900   1.5 

Сәтібек Сәбина 

Әбітбекқызы 

оқытушы 12.01.1996 магистр 6М011900   1.5 

Сыдықжан Айгерім 

Нурахметқызы. 

окытушы 12.02.1995 магистр 6М011900-

Иностранный 

язык:два 

иностранных 

языка 

 

  1.5 

Нурдаулетова Ардақ 

Бақытқызы 

окытушы 26.09.1992 магистр 6М011900   1.5 

Бекмуса Анар Мақсатқызы окытушы 12.10.1992 магистр 6М011900   1.5 

Тлеубай Сандугаш 

Тлеубаевна  

аға оқытушы 18.02.1980 магистр шетел тілдер 

филологиясы, 

ағылшын және 

түрік тілдері 

  1.5 

Хаирлаева Гулсая 

Жеткергеновна 

аға оқытушы 13.08.1977 Магистр Шетел тілдер 

филологиясы, 

  1.5 
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ағылшын және 

аударма 

Набидуллин Айболат. оқытушы 27.07.1982 г.ғ.м. 5В011900-Шет 

тілі: екі шет 

тілі 

  1.5 

Болат Айгерім окытушы 03.07.1995 п.ғ.м. 6М011900-

Иностранный 

язык:два 

иностранных 

языка 

 

  1.5 

Керімбек Жылбек 

Сенбекұлы 

аға оқытушы 03.01.1974 

ж. 

магистр ағылшын тілі 

мұғалімі 

 “Әнуарбек 

Байжанбаев ат. 

сыйлықтың 

лауреаты 

1.5 

Кыдырмолдина 

Эльмира Толеубеккызы 

аға оқытушы 03.06.1984 г.ғ.м. Ағылшын және 

қазақ тілдері 

мұғалімі 

  1.5 

Джакипбаева Айгерим 

Рахатовна 

оқытушы 18.04.1985 магистр 6М011900   1.5 

Абдрахманов Даурен 

Даулеткелдынович 

оқытушы 25.09.1991 магистр 6М011900   1.5 

Алтынбаева Карлыгаш  

Боралиевна 

магистр,аға 

оқытушы 

28.02.1982 п.ғ.м. 6М011900- 

Иностранный 

язык:два 

иностранных 

языка 

  1.5 

Кашкеева Айдана  старший 22.05.1991 г.ғ.м 6М011900-   1.5 
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Байжумаевна  преподавате

ль 

Иностранный 

язык:два 

иностранных 

языка 

Уалиханұлы Абылайхан  оқытушы 18.12.1993 п.ғ.м Шетел тілі: екі 

шет тілі 

  1.5 

Ордабаев Чингиз 

Канатович 

 оқытушы 21.02.1991 м.г.н. Шетел тілі: екі 

шет тілі 

  1.5 

Ахметжанова Әйгерім 

Талаптанқызы 

 оқытушы 19.04.1992 ф.ғ.м. 6M021000- 

Шетел 

филологиясы 

  1.5 

Жанаева И.М. 

оқытушы 04.05.1995  6M011900-

Иностранный 

язык:два 

иностранных 

языка 

  1.5 

Таженова Айнагул 

Сайновна 

 аға 

оқытушы 

25.04.1968  Ағылшын тілі 

мұғалімі 

  1.5 

Нурекешова Гульсим 

Рахметбековна 

қауымдасты

рылған 

профессор 

15.09.1971 ф.ғ.к. Ағылшын тілі 

мұғалімі 

  1.5 

Малгааждар Мейрамгул аға оқытушы 14.02.1982 а.і.м 0319 Шетел 

тілі: екі шет 

тілі 

  1.5 

Керім Болатбек оқытушы 19.09.1986 магистр Шетел тілі: екі 

шет тілі 

  1.5 

Керімбеков Т.С.  аға 

оқытушы 

03.03.1992 п.ғ.м 6М011900- 

Иностранный 

  1.5 
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язык:два 

иностранных 

языка 

Құрмамбаева Ж.Б. оқытушы 07.06.1978 PhD Ағылшын тілі 

пәні мұғалімі 

  1.5 

Оралханова Жаксылық 

Айтбаевна 

оқытушы 08.08.1979 м.п.н. Ағылшын тілі 

пәні мұғалімі 

  1.5 

Сайбекова Назира 

Усеновна 

аға оқытушы 

магистр 

08.04.1979 п. ғ. м.  Ағылшын және 

түрік тілдерінің 

мұғалімі 

  1.5 

Калиева Меруерт 

Рысбеккызы 

оқытушы 11.01.1994  Магистр Ағылшын тілі 

пәні мұғалімі 

  1.5 

Оспанбаева Рысжан 

Муратовна 

оқытушы  05.05.1996 П.Ғ. 

магистрі 

5В011900 “Шет 

тілі: екі шет 

тілі” 

  1.5 

Бекова Дариха 

Абдрахмановна 

Аға 

оқытушы 

08.051973 Магистр Ағылшын тілі 

және қазақ тілі 

мұғалімі 

  1.5 

Қосымша қызмет 

Аймбет Айжан магистр 

оқытушы  

03.05.1996 магистр 6М011900 екі 

шет тілі 

  0,5 

Букабаева Бакытгуль 

Ердесбаевна 

аға оқытушы 07.01.1970 ф.ғ.к. ағылшын тілі 

 

  0,5 

Айтмағанбетова Малика 

Муратовна 

аға оқытушы 25.03.1983 Phd Ағылшын тілі 

мұғалімі 
  0,5 

Алтайбаева Д.Ю. доцент 01.01.1944 ф.ғ.к. Ағылшын тілі 

мұғалімі 
  0,25 

Әбен Айгерім оқытушы 28.08.1996 магистр Ағылшын тілі   0,5 
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мұғалімі 

Баданбеккызы З  доцент  0

9.06.1951 

ф.ғ.к. Ағылшын тілі 

мұғалімі 
  0,5 

Балғинбаева Н.Е. 

оқытушы 25.08.1995 магистр  Ағылшын тілі 

мұғалімі 

  0,5 

Жайлаубай Г.К. 

оқытушы  29.06.1994 магистр Ағылшын тілі 

мұғалімі 

  0,5 

Каракулова Айгуль 

Мадиевна 

доцент 05.04.1968 ф.ғ.к. Ағылшын тілі 

мұғалімі 

  0,5 

Кенжеқанова Кұралай 

Кенжеқанқызы 

 

аға оқытушы 22.04.1987 Phd Ағылшын тілі 

мұғалімі 
  0,5 

Шайдикеримова Гания 

Ахметжановна 

аға оқытушы 05.02.1983 Магистр Ағылшын тілі 

пәні аға 

оқытушы 

  0,5 
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2- Кесте/Таблица  

2020 жылы диссертация қорғаған магистранттар мен докторанттар, ПОҚ тізімі/       

Перечень ППС, магистрантов и  докторантов, защитивших  диссертации в 2020 г. 

№ Аты-жөні/ Ф.И.О. 
Қызметі/ 

Должность 

Ғылыми дәрежесі, атағы/ Ученая 

степень, звание 

1 Құрмамбаева Ж.Б. Аға  оқытушы PhD 

2 Сатылханова Г.А. Аға  оқытушы PhD 

3 Кусембаева З.К. Аға  оқытушы Педагогика ғылымдарынының 

магистрі 

4 Жайлаубай Г.К. Оқытушы Магистр педагогических наук 

5 Абдрахманов Д.Д. оқытушы Педагогика ғылымдарынының 

магистрі 
6 Әбен Ә. оқытушы Педагогика ғылымдарынының 

магистрі 
7 Аймбет А. оқытушы Педагогика ғылымдарынының 

магистрі 
8 Балғынбаева Н. оқытушы Педагогика ғылымдарынының 

магистрі 
 

3-Кесте/Таблица  

2020 жылы біліктілігін арттырған ПОҚ тізімі/ 

Перечень ППС, повысивших квалификацию в 2020 г. 

№ Аты-жөні/ Ф.И.О. 
Біліктілігін арттыру түрі мен орны/ Место, вид 

повышения квалификации 

1 Алпысова Ж.Е 1. Сертификат "Цифровой педагог" - 20-25 шілде 2020 

жы 

2. Сертификат с отличием NIS (Nazarbayev Intellectual 

School), 40 часов - 30.11.2020 г. Учусь учить 

дистанционно Stepik Team 

3. EduStream. Certificate of Attendance Express 

Publishing - 25.11.2020 

"The place of the Old in the Brave New World" 

4. ETS Global 

ETS TOEFL ITP - 7.10.2020 

Webinar 

5. Teaching Knowledge Test  

TKT Module 1: Language and background to language 

learning and teaching, August 2020, Almaty 

6. Курсы повышения квалификации по 

образовательной программе повышения 

квалификации на тему "Преподавание по программам 

обновленного содержания среднего образования" в 

объеме 40 часов, на 5 лет. 

2 Алтынбаева К.Б 

 

 

 

1 NIS(Nazarbayev Intellectual Shool), темa: “Учусь 

учить дистанционно”-40 часов  

https//stepik.org.course74490 

2 Express Publishing, the theme of the Teacher Training 

Seminar: “The Place of the Old in the Brave New World”   

25 November 2020 

3 Аймбет А.С Япония г. Цукуба (28.02.2020 – 08.03.2020) 

международная научная конференция, по теме 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

«Образование в Казахстане, России и Японии». 

Литва г. Вильнюс 2019 г. Научная практика 

2019 г. «Риторика в речевой коммуникации», 

«стратегия развития креативности», «экологическая 

модель обучения здоровому образу жизни», 

«проблемы философии и образования в 

межкультурной коммуникации» 100 – часовая 

научная стажировка 

EducationAcademyofVytautasMagnusUniversity 

2020 г. Курсы повышения квалификации в объеме 40 

часов по теме «Учусь учить дистанционно», Center of 

excellence NIS Nazarbayev Intellectual Schools  
4 Абдрахманов Д.Д    2020г Курсы повышения квалификации в объеме 36 

часов по теме «Развитие и совершенствование IT 

компетенции педагогов». НАО «TALAP»  

  2020г Курсы повышения квалификации в объеме 40 

часов по теме «Учусь учить дистанционно», 

Centerofexcellence NIS NazarbayevIntellectualSchools 

  2020г Курсы повышения квалификации по теме 

«Преподавание специальных дисциплин (модулей) на 

английском языке с применением методик CLIL, 

TBLT и модели BOPPPS»2020 

5 Артықова Е.У «Stepic org. course»., Center of Excellence NIS., (40 час, 

23.11.20) 

6 Ахметжанова Ә.Т Алматы, 23.11.2020, Stepnikcourse «Учусь учить 

дистанционно» Center of Excellence NIS, сертификат с 

отличием, 40 часов 

7 Әбдіғұлова С.М 1. №007, КазНУ имени Аль-Фараби, «Принципы и 

подходысовременной методики преподавания в вузе», 

72 ч. 

2. КазНПУ имени Абая, «Цифровой педагог», 36 ч. 

3. КазНПУ имени Абая, «ELT methodology and content 

development of online classes», 20 ч.  

4. КазНПУ имени Абая, «Совершенствование 

профессионального мастерства преподавателя вуза», 

40 ч. 

5. НИШ, «Учусь учить дистанционно», 40 ч. 

8 Бекмуратова А.Е 1 SDU “Current Trends in modern translation studies” 5 

days practical seminar, 2020 

3 “Дарын” Респубикалық ғылыми практикалық 

орталығы Үздік авторлық бағдарлама 9-11 қараша, 

2019 

4 JSC KIMEP UNIVERSITY-MACMILLAN 

EDUCATION 3-10 February, 2020 

5 КазНПУ имени Абая «Работа преподавателя с СДО 

(moodle), разработка и Ввод ЭУМКД» 10.01.2020 

6 Цифрлы педагог. Алматы: КазНПУ имени Абая, 

2020г.. 

7 “Teaching and learning online in Tertiary with 

OUP”Oxford University press? 27 October, 2020 

8 Педагогтардың зиятерлік, шығармашылық 

әлеуетінің қалыптасуы мен дамуы. АО Национальный 
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центр повышения квалификации «Өрлеу» институт 

повышния квалификации педагогических работников 

по алматинской области 

9 Бекова Д. А «Организация дистанционного обучения. Обзор 

основных инструментов для преподавателей 

иностранных языков» 

Учебный Центр ТОО “Global Professional 

Development” 

«Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру»«Talap» коммерциялық емес акционерлік 

қоғамы Оқу-тренингтік орталығы 

10 Бекмұса Анар Махсатқызы «ЖОО оқу процесін ұйымдастырудағы білім беру ». 

02.03.2020 - 06.03.2020г.  КазНПУ им. Абая40ч 

11 Болат А 1 Абай атындағы ҚазҰПУ ұйымдастырған «Цифрлы 

педагог» атты онлайн жазғы мектебі. Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

2 «Повышение квалификации преподавателей 

дисциплин общеобразовательного цикла в формате 

дистанционного обучения» МОН РК и КазУМОиМЯ 

имени Абылай хана 

3 «Stepiк-certificate» org. course Center of Excellence 

NIS. 

4 Принципы и подходы современной методики 

преподавания в вузе.Казахский Национальный 

Университет имени Аль-Фараби 

5 Сабақта студенттердің оқу белсенділігін 

арттырудың әдіс-тәсілдері. AdvanceТілорталығы 

6 Үлгерімі төмен студенттермен жүргізілетін жұмыс 

әдіс- тәсілдері. AdvanceТілорталығы 

7 Білім берудегі жаңа технологияларды қолдаундың 

маңызы. AdvanceТілорталығы 

12 Джакипбаева А 1 ҚР педагог қызметкерлерінің біліктілігін 

арттырудың деңгейлі бағдарламалары негізінде 

әзірленген педагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу 

орындарының бітіруші курс студенттеріне қосымша 

кәсіби білім беру бағдарламасы бойынша 232 

академиялық сағаттық курс. NIS  ДББҰ 

педагогикалық шеберлік орталығы. 09.10.2020.   № 

3415db9b 

2 Инновационные технологии дистанционного 

обучения 72 часов. BIG Best Innovation Group Lnc. 

30.05.2020 № 00520/VR-008/1 

13 Досманова Г.И 1 Using effective techniques for developing main 

language skills in the ELT classroom-22.01.2020-

Алматы,  InterPress-150 min. 

2 Принципы и подходы современной методики 

преподавания в вузе-24.02-16.032020-әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті. Алматы-

72сағат. 

3 Повышение квалификации преподавателей 

дисциплин обшеобразовательного цикла в формате 

дистанционного обучения. 
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Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

4 The Place of the Old in the Brave New World. 

25.11.2020-Express Publishing. 

5 Цифрлы педагог.-20-25.07.2020- Абай атындағы 

КазНПУ-36 сағат. 

14 Есиркеева Д.А 1 “Teaching and learning online in Tertiary with OUP” 

Oxford University press? 27 October, 2020 

2 SDU “Current Trends in modern translation studies” 5 

days practical seminar, 2020 

3 “Дарын” Респубикалық ғылыми практикалық 

орталығы Үздік авторлық бағдарлама 9-11 қараша, 

2019 

4 JSC KIMEP UNIVERSITY-MACMILLAN 

EDUCATION 3-10 February, 2020 

5 КазНПУ имени Абая «Работа преподавателя с СДО 

(moodle), разработка и Ввод ЭУМКД» 10.01.2020 

6 Цифрлы педагог. Алматы: КазНПУ имени Абая, 

2020г. 

7 «Critical thinking as a factor of future primary 

education teachers'  intellectual development» АО 

Национальный центр повышения квалификации 

«Өрлеу» институт повышния квалификации 

педагогических работников по алматинской области. 

15 Есмуратова Г.Ж 1«Принципы и подходы современной методики 

преподавания в вузе» КазНУ имени Аль-Фараби 

факультет филологии и мировых языков кафедра 

общего языкознания и европейских языков 

образовательный и экспертно-консультационный 

центр лингвистической экспертизы/1-28 фераля 2020, 

72часов 

2.The place of the Old in the Brave New World. Teacher 

training seminar.Express Publishing.25.10.2020 

2. Абай атындағы ҚазҰПУ ұйымдастырған «Цифрлы 

педагог» атты онлайн жазғы мектебі. Абай атындағы 

ҚазҰПУ, 2020ж.40сағ Үздік сертификат 

16 Әбен Ә.М «Риторика в речевой коммуникации», «стратегия 

развития креативности», «экологическая модель 

обучения здоровому образу жизни» «проблемы 

философии и образования в межкультурной 

коммуникации». 13.03.2019-22.03.2019, г. Вельнюс 

(Литва)№2018-2019/133 Education Academy of Vytautas 

Magnus University. Education Academy of Vytautas 

Magnus University. 100ч 

17 Дегтярева К.С 

 

1 Pedagogical University Development Project sponsored 

by the RELO Office of the United States Embassy (20 

часов, 14.09.20-30.10.20) 

2“Совершенствование профессионального мастерства 

преподавателя вуза (Использование интерактивных 

технологий в ИО) (40 часов, 02.11.20-06.11.20) 

18 Жайлаубай Г.К «Риторика в речевой коммуникации», «стратегия 

развития креативности», «экологическая модель 

обучения здоровому образу жизни» «проблемы 

философии и образования в межкультурной 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

коммуникации». 13.03.2019-22.03.2019, г. Вельнюс 

(Литва)№2018-2019/133 Education Academy of Vytautas 

Magnus University. Education Academy of Vytautas 

Magnus University. 100ч 

19 Есенаман С.Е Regional English Language Office U.S. Embassy in 

Kazakhstan “ English language teaching methodology and 

content development of online classes” 20 часов / 

Сентябрь 14- Октябрь 30/ 2020г 

20 Калиева М.Р Алматы, 23.11.2020, Stepnik course «Учусь учить 

дистанционно» Center of Excellence NIS, сертификат с 

отличием, 40 часов 

21 Каракулова А.М 1.Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің 

біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламалары 

негізінде әзірлеген педагог кадрларды дайындайтын 

жоғары оқу орындарының бітіруші курс студенттеріне 

қосымша кәсіби білім беру бағдарламасы бойынша 

232 академиялық сағат көлемінде курсты аяқтады, 

Нұр-Сұлтан, 2020 

2.Повышение квалификации преподавателей 

дисциплин общеобразовательного цикла в формате 

дистанционного обучения, Алматы, 2020 

22 Кашкеева А.Б 1.Center of Excellence NIS, Nazarbayev Intellectual 

School. “Учусь учить дистанционно”, 

продолжительность курса- сертификат  сотличием 40 

часов. 25.11.2020 

2. «Дистанционное обучение: от разработки урока до 

организации образовательного процесса». АО 

Национальный центр повышения квалификации 

«Орлеу»сертификат  сотличием40 часов 16.10.2020 

23 Кемелбекова З.А Повышение квалификации преподавателей лисциплин 

общеобразовательного цикла в формате 

дистанционного обучения. МОН РК и КазУМОиМЯ 

им. Абылай хана. 07.04.29.07.2020 72 часа 

24 Кулекенова Ж.Г 1 КазНПУ им.Абая «Цифровой педагог» 20-25 июль, 

2020 

2 “English language teaching methodology and content 

development of online classes” Regional English 

language office, U.S.Ambassy in Kazakhstan  14.09 – 

30.10, 2020 

25 Кусембаева З.К 1.Цифрлы педагог-2020, Абай ат.ҚазҰПУ,Шілде, 

2020ж., 36сағ 

2English Language teaching methodology and content 

development of online classes, КазНПУ имени Абая, 

При поддержке Посольства США в Казахстане, 

октябрь,2020г., 30 сағ 

3. Қашықтықтан оқыту технологиялары, Абылай хан 

ат. ҚазӘТжХҚУ, Тамыз, 2020ж, 72сағ 

26 Кыдырмолдина Э.Т Stepik/org. ‘’ “Учусь учить дистанционно”, 40 

часов 

27 Лукпанова С.М 1 «Цифровые инструменты в образовании» 

Июнь, 2020 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

2 Центр повышения квалификации и дистанционного 

образованииКазНПУим.Абая, 40ч 

3 «Работа преподавателя в СДО (moodle), разработка 

и ввод ЭУМКД, сопровождения курса в условиях 

дистанционного обучения», Июнь, 2020 

4 Центр повышения квалификации и дистанционного 

образовании КазНПУим.Абая, 40ч 

5 Цифрлы педагог-2020, КазНПУ имени Абая,Июль, 

2020г. 72сағ Үздік сертификат 

28 Малгааждар М NIS(Nazarbayev Intellectual Shool), темa: “Учусь учить 

дистанционно”-40 часов https//stepik.org.course74490 

29 Меркібаев Т.А 1 «Принципы и подходы современной методики 

преподавания в вузе» (72 часа) Казахский 

национальный университет имени аль-Фараби, 

Факультет филологии и мировых языков, Кафедра 

общего языкознания и европейских языков, 

Образовательный и экспертно-консультационный 

центр лингвистической экспертизы  

1-28 фераля 2020 

30 Мырзаханова Г.К. 1 «Жаңатылған білім беру мазмұны бойынша 

оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер» тақырыбында 

ұйымдастырылған біліктілікті арттыру курсы. 

«Языковой центр «Advance» 

2 «Принципы и подходы современной методики 

преподавания в вузе» КазНУ имени Аль-Фараби 

факультет филологии и мировых языков кафедра 

общего языкознания и европейских языков 

образовательный и экспертно-консультационный 

центр лингвистической экспертизы 

3 Абай атындағы ҚазҰПУ ұйымдастырған «Цифрлы 

педагог» атты онлайн жазғы мектебі. Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

4 «Повышение квалификации преподавателей 

дисциплин общеобразовательного цикла в формате 

дистанционного обучения»МОН РК и КазУМОиМЯ 

имени Абылай хана 

5 ETS Global ETS TOEFL ITP - 07.10.2020 Webinar 

6 «Virtual training on English language teaching 

methodology and content development of online classes. 

Regional English Language office U. S. Embassy in 

Kazakhstan. 

7 «Stepiк-certificate» org. course Center of Excellence 

NIS. 

31 Мысекеева А.Б 1.Цифрлы педагог-2020, Абай ат.ҚазҰПУ,Шілде, 

2020ж., 36сағ 

2 НИШ, «Учусь учить дистанционно», 40 ч. 

3 English Language teaching methodology and content 

development of online classes. REGIONAL ENGLISH 

LANGUAGE OFFICE U.S. 20 часов 

32 Набидуллин А.С 1 «Принципы и подходы современной методики 

преподавания в вузе»01-28.02.2020. 72ч. КазНУ им. 

аль Фараби 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

2 «Advancing Learning webinar» Teaching English in 

Higher Education. 23.04.2020. 

3 “The formation of the grammatical categories and 

tense forms”30.04-07.05.2020. UK. Sheffield 

4 «Цифрлық сауаттылық негіздері» Абай ат. 

ҚазҰПУ Тамыз, 2020ж. 

5 «Повышение квалификации преподавателей 

дициплин общеобразовательного цикла в формате 

дистанционного обучения» КазУМОМИЯ Абылай 

хана, 72ч. 07.04.-29.07.2020. 

6 Онлайн оқыту: мүмкіндіктері мен практикалық 

қолданысы. ҚҰК 72сағат. 08-24.06.2020. 

7 For successful completion of a 20-hour virtual 

training on English Language teaching methodology 

and content development of online classes  conducted 

by U.S. State Department English Language Specialist 

Wendy Finlayson  from September 14 through October 

30, 2020REGIONAL ENGLISH LANGUAGE 

OFFICE U.S. EMBASSY IN KAZAKHSTAN 

33 Нурекешова Г.Р 1. Повышение дисциплин квалификаций 

преподавателей общеобразовательного цикла в 

формате дистанционного обучения/ Алматы МОН РК 

и КазУМОМИЯ им. Абылайхана / 07.04.-29.07.2020 / 

72 часа 

2. Curriculum Design / Нур-Султан Назарбаев 

Университеті / 1.06.-09-06.2020 / 1 неделя 

3. «Білім берудің цифрлық трансформациясы» 

тақырыбында жазғы онлайн мектеп бағдарламасы / 

Кызылординский государственный университет 

им.Коркыт Ата / 36 часов / 17.08.-19.08.2020 

4. Главные метрики современной науки 

«ScopusandwebofScience» / Алматы Компания 

«научные публикации» /  

5 часов / 27.08.2020 

5. КазНПУ им.Абая «Совершенствование 

профессионального мастерства преподавателя ВУЗа» / 

40 часов / 06.11.2020 

12. Nazarbayev Intellectual school 

«Учусьучитьдистанционно» / 23.11.2020 

34 Нұрдаулетова Ардақ Бақытқызы Курс повышения квалификации «Цифровой педагог», 

36 часов, 24.08.2020-29.08.2020гг. 

Курс по программе повышения квалификации 

«Совершенствовние профессионального мастертсва 

преподавателя ВУЗа, 40 часов, 02.11.20 – 06.11.20гг. 

35 Омарбекова А.М 1). 29.08.2020 онлайн школа "Цифровой Педагог" 

КазНПУ им.Абая. 2). Teacher Training Seminar "The 

Place of the Old in the Brave New World" 

.25ноября.2020 Edu Stream. "Express  Publishing" 

36 Садырмекова И.М 1. «Цифровые инструменты в образовании» 

Июнь, 2020Центр повышения квалификации и 

дистанционного образовании КазНПУим.Абая, 40ч 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

2.«Работа преподавателя в СДО (moodle), разработка 

и ввод ЭУМКД, сопровождения курса в условиях 

дистанционного обучения», Июнь, 2020 

Центр повышения квалификации и дистанционного 

образовании КазНПУим.Абая, 40ч 

3.Цифрлы педагог-2020, КазНПУ имени Абая,Июль, 

2020г. 72сағ 

4.English for Media Literacy and English for STEM 

AEMOOC, январь-май 2020, 72ч 

37 Сайбекова Н.У Педагогтың кәсіби қызметін жетілдіруге мүмкіндік 

берудегі коучинг және менторинг үдерісінің маңызы. 

Абай атындағы ҚазҰПУ. 72 сағат  

38 Сатылханова Г.А 1«Совершенствование профессионального мастерства 

преподавателя ВУЗА» (Практическая фонетика 

(основного иностранного языка: 

английский/французский/немецкий)), Сертификат 2-6 

ноябрь, 40 часов. Центр повышения квалификации и 

дистанционного образования. КазНПУ имени Абая.   

2 Oxford University Press,  Oxford Professional 

Development Webinar, «Teaching and Learning Online in 

Tertiary with OUP», Certificate of Attendance27 October 

2020.Presenter:  Paul Woodfall.   

3 Center of Excellence NIS, Nazarbayev Intellectual 

School. “Учусь учить дистанционно”, 

продолжительность курса- сертификат. 40 часов. 

24.11.2020 

39 Сәтібек С.Ә 1.«Совершенствование профессионального 

мастерства преподавателя вуза».40 часов, 

КазНПУим.Абая город Алматы 

2. .«Студент жастарды тәрбиелеуді жетілдірудің 

өзекті мәселелері».КазНПУимениАбая, городАлматы. 

40 Султанкулова Ш.У 1.КазНУимени Аль-Фараби1-28.02.2020. №003,      72 

сағат«Принципы и подходы современной методики 

преподаваня в вузе» 

 2.Алматы қ. Педагогикалық шеберлік 

орталығы«Назарбаев Зияткерлік мектептері»ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік орталығы әзірлеген 

Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын 

жаңарту шеңберінде педагог кадрларды даярлайтын 

ЖОО –ның ПОҚ біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы. 2-14.03.2020. 80сағ. 

 3.Қашықтан оқытуды үйренемінNIS 13.08.2020 40сағ. 

 4. Бітіруші курстардың педагогикалық мамандық 

студенттерін 2020-2021оқу жылында қашықтықтан 

оқыту режимінде  педагогикалық практикадан өтуге 

даярлау21.08.2020  40сағ. 

5. Цифровая трансформация образования от НПО      

Игровая образования с 23.07.-29.07.2020                                       

72 часов 

6. English Language teaching methodology and content 

development of online classesU.S. State Department 

English Language Specialist Wendy Finlayson from 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

September 1 4 through October 3 0 , 2020  20- hour 

virtual training 

41 Таженова А.С. 1. «Принципы и подходы современной методики 

преподование в ВУЗе» КазНУ имени Аль-Фараби., 

Сертификат(72 часов) 

2. «Инклюзивті білім беруді дамыту жағдайдағы 

білім сапасын арттыру мүмкіндіктері» ШТКУ., 

Сертификат 

3. «Орта дәределі мектеп, колледждерді оқыту 

әдістері» ШТКУ., Сертификат 

4. “Using Effective Techniques for Developing Main 

Language Skills in the ELT Classroom”Oxford 

University Pess., Sertificate. 

5. Clarivate Analytics для научных исследований и 

оценки научной результативности: Web of Science, 

Journal Citation Reports, InCities., Clarivate Web of 

Science.,Сертификат №46 

6. «Современные требования к структуре и 

содержанию школьных учебников» КазНПУ 

имени Абая., Сертификат 

7. «Филология, лингводидактикажәне аударматану: 

өзекті мәселелері мен даму тенденциялары» 

КазНУ имени Аль-Фараби., Сертификат(72 часов) 

42 Тлеубай С.Т 1.“English Language teaching methodology and content 

development of online classes”- REGIONAL ENGLISH 

LANGUAGE OFFICE U.S. EMBASSY IN 

KAZAKHSTAN- (a 20 –hour virtual training, 14. 09. 

2020- 30.10.2020). 

2.«Цифровой педагог» -(05.08.2020-10.08.2020, 36 

часов, КазНПУ им.Абая) 

3.«Особенности дошкольного образования в 

Германии» -AGENTUR FUR INTERNATIONALE 

BILDUNGSZUSAMMENARBEIT E.V. 27.05.2020 

4. «Повышение квалификации преподавателей 

дисциплин общеобразовательного цикла в формате 

дистанционного обучения»- 07.04.2020-29.07.2020, 72 

часа МОН РК и КазУМОиМЯ 

43 Хаирлаева Г.Ж 1«Принципы и подходы современной методики 

преподавания в вузе» КазНУ имени Аль-Фараби 

факультет филологии и мировых языков кафедра 

общего языкознания и европейских языков 

образовательный и экспертно-консультационный 

центр лингвистической экспертизы/1-28 фераля 2020, 

72часов 

2«Повышение квалификации преподавателей 

дисциплин общеобразовательного цикла в формате 

дистанционного обучения» МОН РК и КазУМОиМЯ 

имени Абылай хана 

72часов 

3. Абай атындағы ҚазҰПУ ұйымдастырған «Цифрлы 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

педагог» атты онлайн жазғы мектебі. Абай атындағы 

ҚазҰПУ, 2020ж.40сағ Үздік сертификат 

44 Шангереева Ш.Т 1/ «Цифровые инструменты в образовании» 

Июнь, 2020Центр повышения квалификации и 

дистанционного образовании КазНПУим.Абая. 40ч 

2.«Работа преподавателя в СДО (moodle), разработка 

и ввод ЭУМКД, сопровождения курса в условиях 

дистанционного обучения». Июнь, 2020 

Центр повышения квалификации и дистанционного 

образовании КазНПУим.Абая40ч 

3.Цифрлы педагог-2020КазНПУ имени Абая, 

Июль, 2020г.72сағ 

4.English for Media Literacy and English for STEM 

AEMOOC, январь-май 2020, 72ч 

 

4-Кесте/ Таблица  

2020 жылы патенттер мен авторлық куәліктерді алған ПОҚ тізімі/ 

Перечень ППС, получивших патенты и авторские свидетельства в 2020 г. 

№ 

Аты-жөні, 

ғылыми 

дәрежесі, атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

Авторлық құқық 

объектісінің атауы 

(патент, авторлық куәлік)/ 

Наименование объекта 

авторского права (патент, 

авторское свидетельство) 

Авторлық 

куәліктің патент 

№/ 

№ патента 

авторского 

свидетельства 

Патент / авторлық 

куәліктің берілген күні/ 

Дата выдачи патента 

/авторского свидетельства  

1 Аяпова Т.Т Ғылым. Әйел. Қоғам атты 

ғылыми -әлеуметтік 

журнал  

NKZ 57 

VPY00017336 

20.11.2019. 

 

5-Кесте/ Таблица  

2020 жылы Қазақстан бойынша ғылыми іс-сапарға шыққан ПОҚ, магистранттар мен 

докторанттар тізімі/ 

Перечень ППС, магистрантов и докторантов, совершивших научные командировки  

по Казахстану в 2020 г.   

№ 

Аты-жөні/ 

Ф.И.О. 

 

Ғылыми 

дәрежесі, атағы, 

қызметі/ 

Ученое звание, 

должность 

Іс-сапардың орны 

мен уақыты/ 

Место и срок 

командировки 

Іс-сапардың 

мақсаты/ 

Цель 

командировки 

Қаржыландыру 

көзі/ 

Источник 

финансирования 

- - - - - - 

 

6 –Кесте/Таблица  

2020 жылы Ғылыми шетелдік іс-сапарға шыққан ПОҚ,  

магистранттар мен докторанттар тізімі/ 

Перечень ППС, магистрантов и докторантов, совершивших  

научные зарубежные командировки в 2020 г.   

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, 

ғылыми 

дәрежесі, 

атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

Мемлекет/ 

Страна 

Іс-сапардың 

уақыты/ 

Дата 

командировки 

Іс-сапардың 

мақсаты/ 

Цель 

командировки 

Қаржыландыру көзі/ 

Источник 

финансирования 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

должность 

- - - - - - 

 

7-Кесте/Таблица  

2020 жылы ҚР БҒМ және халықаралық тақырыптар бойынша  жүргізетін ҒЗЖ-ны  

және басқа да ұйымдар қаржыландыратын жобаларға қатысатын ПОҚ тізімі/ 

Перечень ППС, выполнявших НИР  по международным темам и МОН РК, 

финансируемыми  другими организациями в 2020 г. 

№ 

Аты-жөні, қызметі, 

ғылыми атағы/ 

Ф. И. О., ученое 

звание,  должность 

Жоба атауы/ 

Наименование 

проекта 

Ұйымның атауы - 

қаржыландыру көзі/ 

Наименование 

организации-источника 

финансирования 

Қаржыландыру 

көлемі/ 

Сумма 

финансирования  

1 Аяпова Т.Т. – д.ф.н., 

профессор 

Букабаева Б.Е. – 

ф..к., аға оқытушы 

Кемелбекова З.А. – 

ф.ғ.к., аға оқытушы 

Шаяхметова Д.Б. – 

п.ғ.к., ассоц.проф. 

Сейдалиева Г.О. – 

PhD, аға оқытушы 

Құрманбаева Ж.Б. - 

PhD, аға оқытушы  

«Модернизация 

процесса 

внедрения 

предметно-

языкового 

интегрированно

го обучения в 

полилингвально

м образовании 

высшей школы 

РКпутем 

создания 

инновационног

о Центра по 

подготовке и 

переподготовке 

CLIL-

преподавателей

». 

ҚР БҒМ 

Ғылым комитеті, 

2018-2020 жж. 

26 000,0 тг 

2 Набидуллин А.С. – 

г.ғ.м., оқытушы  

AP08855684 

«Synergetics of 

Kazakh lexical 

innovations self-

organization in 

mental lexicon: 

methodological 

platform for 

interdisciplinary 

modeling» 

ҚР БҒМ 

Ғылым комитеті, 

2020-2022 жж. (27 ай) 

(аға ғылыми қызметкер).  

38 000,0 тг 

М.Өтемісұлы 

атындағы БҚМУ  

3 Набидуллин А.С. – 

г.ғ.м., оқытушы 

Ордабаев Ч.К. – 

г.ғ.м., оқытушы 

AP05131417 

«Codification of 

Neologisms in 

Modern Kazakh 

Language: 

Cognitive and 

Linguodidactic 

Aspects» 

ҚР БҒМ 

Ғылым комитеті, 

2018-2020 жж. 

(аға ғылыми қызметкер). 

16 000,0 тг 

М.Өтемісұлы 

атындағы БҚМУ 

 

 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

8-Кесте/Таблица  

2020 жылы Абай атындағы ҚазҰПУ қаржыландыратын жобаларға қатысқан  

ПОҚ тізімі (ҚР БҒМ және университет ішілік жобалар)/ 

Перечень ППС, принимавших участие в проектах, финансируемых  

КазНПУ им. Абая  в 2020 г. (внутривузовские проекты и МОН РК) 

№ 

Жетекшінің аты-жөні, 

қызметі, ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., руководителя, 

ученое звание, 

должность 

 

Жоба атауы/ 

Наименование проекта 

Қаржыландыру көлемі/ 

Сумма финансирования  

1 - - - 

 

9/1 –Кесте/ Таблица  

2020 жылы Алыс шетелдерде жарияланған ғылыми мақалалар тізімі/ 

Список научных статей, опубликованных в дальнем зарубежье в 2020 г.  

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер: журнал, 

мемлекет, қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, год, 

указание страниц 

1 Әбдіғұлова С.М. 

магистр, 

оқытушысы 

«Issue of national traditions and 

cognition of  Kazakh people through 

novel of “Daraboz” by Kabdesh 

Zhumadilov» 

«Learning and development», 

АҚШ, Лос-Анджелес, 2020, 61-

68 бб. 

 

2 Әбдіғұлова С.М. 

магистр, 

оқытушысы 

«The formation of intercultural 

communicative compitence of future 

teachers in a trilingual educational 

environment» 

«International journal of  

Emerging Technologies in 

Learning», Австралия, 2020, 148-

164 бб. 

3 Султанкулова 

Шолпан 

Укасовна 

Speech impact as a communicative act Scientific collection Interconf 

Copenhagen, Denmark№ 3 (33) 

October, 2020. p.123-115. 

4 Шаяхметова 

Д.Б. к.п.н., асс. 

проф.. 

Formation of self-assessment model of 

primary school children in inclusive 

education. 

Журнал “Austria - science”, №34, 

2020, - С.15-20. Вена, Австрия. 

5 Досманова Г.И. 

Тулегенова М.Б. 

Techniques of working with texts to 

develop reading skills 

 

Science and world 

International scientific journal. 

Р.49-52,№5 (81), 2020 

Impact factor of the journal 

(Science and world) – 0.325 

Global Impact Factor, Australia 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдаркөрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 

 

9/2–Кесте/ Таблица  

2020 жылы Жақын шетелдерде жарияланған мақалалар тізімі/ 

Список статей, опубликованных в ближнем зарубежье в 2020 г.  

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., 

 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер: журнал, 

мемлекет, қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

ученое звание, 

должность 

Журнал, страна, город, год, 

указание страниц 

1 Султанкулова 

Шолпан Укасовна 

Innovative ways of teaching  

English  phraseological units  

 

Молдова, Комрат 2020Научно-

образователь-ное 

пространство:реалии и 

перспективы повышения 

качества образования 

p.128-131. 

2 Әбен Ә.М.  «Шеттілдік білім берудің 

заманауи парадигмасы» 

«Аймақтық Менеджмент 

Академиясы», «The Europe and 

the Turkic World» сериясы. 

№3(20),2020, 256 бет 

3 Кулекенова Ж.Г. Techniques of working with texts to 

develop reading skills 

“Наука и мир” Международный 

научный журнал, № 5 (81), 2020, 

Том.2. Волгоград . стр.49-52 

4 Султанкулова 

Шолпан Укасовна 

Эффективность инновационных 

технологии в изучении 

английского языка 

Интернаука№4(151)январь, 

Москва,2020г. 54-57стр. 

5 Шаяхметова Д.Б. 

к.п.н., асс. проф. 

Forming the intelligence of future 

primary school teachers based on 

critical thinking. 

Журнал «Евразийский Союз 

Ученых», г.Москва, №4(73), 

2020, - С.49-60. РИНЦ. 

6 Омарбекова 

Айгуль 

Кабдрахмановна 

Фразеологические единицы с 

именами собственными 

казахского языка как отражение 

национальной культуры.  

Общечеловеческие  

национальные ценности на 

Великом Шелковом пути" 

Узбекистан. г.Самарканд     

СамГИИЯ.-2020.стр.55-59 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 

 

 

9/3 –Кесте/Таблица 

2020 жылы ҚР БҒМ БҒСБК журналдарында жарияланған ғылыми мақалалар тізімі/ 

Список научных статей, опубликованных в журналах ККСОН РК в 2020 г.  

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер: журнал, 

мемлекет, қала, жыл, 

басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

1 КулекеноваЖ.Г., 

к.п.н.. старший 

преподаватель 

Strategies to develop students’ 

comprehension skills 

Вестник КазНПУ им.Абая 

серия «Филологические 

науки»  №4, 2020. С. 67-69.  

2 Mалгааждар 

Мейрамгул 

Translation techniques of rendering future 

tense forms from Kazakh into English (based 

on Көшпенділер and  Абай жолы) 

«Вестник» КазНУ имени 

аль-Фараби, Серия 

филологическая. №2 (178), 

2020 г. с. 231-242. 

3 Набидуллин А.С. 

– г.ғ.м., оқытушы 

1 «Студенттердің ғылыми-танымдық 

әлеуетін арттырудағы «Жалпы тіл білімі» 

пәнінің артықшылықтары мен 

мүмкіндіктері» 

Абай ат. ҚазҰПУ 

Хабаршысы, «Филoлoгия 

ғылымдaры» сeриясы.- 

№2(72), 2020ж. – Б.206-



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

 210. 

4 Набидуллин А.С. 

– г.ғ.м., оқытушы 

«Peculiarities of mobile application usage in 

teaching english for university students» 

Абай ат. ҚазҰПУ 

Хабаршысы, «Филoлoгия 

ғылымдaры» сeриясы.- №3 

(73), 2020ж. – Б.350-354. 

5 Набидуллин А.С. 

– г.ғ.м., оқытушы 

«Grаmmаtiсаl саtеgоriеs in mоdеrn 

English» 

Абай ат. ҚазҰПУ 

Хабаршысы, «Филoлoгия 

ғылымдaры» сeриясы.- №4 

(74), 2020ж. – Б.20-24. 

6 Набидуллин А.С. 

– г.ғ.м., оқытушы 

«The imрortance of formation of written 

sрeech culture» 

-  Ш.Уәлиханов ат. КМУ 

Хабаршысы. - №4 (2) / 

2020. Б. 283-288. 

7 Ордабаев Ч. – 

г.ғ.м., оқытушы 

«Peculiarities of mobile application usage in 

teaching english for university students» 

Абай ат. ҚазҰПУ 

Хабаршысы, «Филoлoгия 

ғылымдaры» сeриясы.- №3 

(73), 2020ж. – Б.350-354. 

8 Ордабаев Ч. – 

г.ғ.м., оқытушы 

«Grаmmаtiсаl саtеgоriеs in mоdеrn 

English» 

Абай ат. ҚазҰПУ 

Хабаршысы, «Филoлoгия 

ғылымдaры» сeриясы.- №4 

(74), 2020ж. – Б.20-24. 

9 Tazhenova A. 

 

“Background to the study of human speech 

behavior” 

 

Казахский национальный 

педагогический 

университет имени Абая., 

Серия «Филологические 

науки» №1(67), с. 83-87. 

10 Тлеубай С.Т. Үштілдік – адами капиталды дамытудың 

тиімді жолы 

 

Қазақстанның ғылымы мен 

өмірі. – 2020. - №3/2.- 

Б.204-209. 

11 Тлеубай С.Т. Тілдік коммуникативтік құзыреттілік 

компоненттер аясында болашақ мектепке 

дейінгі ұйым педагогінің бәсекеге 

қабілеттілігін дамыту 

Қазақ ұлттық қыздар 

педагогикалық 

университетінің 

хабаршысы. – 2020.- 

№1(81).- Б.182-187. 

12 Хаирлаева Гульсая 

Жеткергеновна 

«The imрortance of formation of written 

sрeech culture» 

-  Ш.Уәлиханов ат. КМУ 

Хабаршысы. - №4 (2) / 

2020. Б. 283-288. 

13 Шаяхметова Д.Б. 

к.п.н., асс. проф. 

 

1 Pedagogical modeling in preparing of 

future primary school teachers for 

professional self-development. 

Вестник КазНПУ им. Абая. 

Серия. Педагогическая 

наука. №1(65), 2020, - 

С.187-194. 

14 Шаяхметова Д.Б. 

к.п.н., асс. проф. 

Scientific-theoretical modeling in formation of 

managerial competence of primary school 

teachers. 

«Вестник» Евразийского 

Национального 

университета им. 

Л.Н.Гумелева, Астана, №2 

(131), 2020, - С.105-119. 

15 Кусембаева З. – 

ф.ғ.м., аға 

оқытушы 

«The imрortance of formation of written 

sрeech culture» 

-  Ш.Уәлиханов ат. КМУ 

Хабаршысы. - №4 (2) / 

2020. Б. 283-288. 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдаркөрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

9/4-Кесте/ Таблица 

2020 жылы ҚР-дың басқа да журналдарында жарияланған ғылыми мақалалар тізімі/ 

Список научных статей, опубликованных в прочих журналах РК в 2020 г. 

 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер: 

журнал, мемлекет, қала, 

жыл, басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

1 Аяпова Т.Т. Баланың когнитивтік дамуының қайнар 

көзі. 

Ғылым.Әйел.Қоғам 

Алматы, 2020. Б. 18-21. 

ISSN 2307-7891 

2 Аяпова Т.Т. Латын негізді қазақ әліпбиін оқытудың 

әдістемелік негіздері 

Ғылым.Әйел.Қоғам 

Алматы, 2020. Б. 28-31. 

ISSN 2307-7891 

3 Абдрахманов 

Даурен 

Даулеткелдынович 

CLIL ұғымы,  билингвиалды оқыту және 

CLIL Тіл триптих концептуалдық үлгісіне 

жанжақты анықтама 

 

«Абай жылы: 

білім, ғылым және 

жастар» 

тақырыбындағы 

студенттер мен 

магистранттардың 

дәстүрлі 74-ғылыми 

конференциясының 

материалдары 

IХ секция 

мектепте және жоо шет 

тілін оқытудың өзекті 

мәселелері 

15 қараша, 2019ж. Б.415-

417 

4 Есенаман Сауле 

Ержановна 

оқытушы п.ғ.м. 

 

Improvement of the educational process on 

the lessons of foreign language by using 

modern technologies 

ҚазҰПУ «Хабаршысы» 

«Көптілді білім беру». – 

№ 1 (29). Алматы, 2020–  

21-27 бб 

5 Есенаман Сауле 

Ержановна 

оқытушы п.ғ.м. 

«Содержание иноязычного образования  и 

его компонентный состав» 

ҚазҰПУ «Хабаршысы» 

«Көптілді білім беру» № 4 

(32). Алматы, 2020–  17-

24 бб 

6 Жайлаубай 

Гүлбану  

«Білім беру мазмұнын жаңарту аясында 

критериалды бағалауды қолдану» 

Қазақстан ұстазы 

журналы,  49 бет, 

Алматы, No3(50) 2020ж. 

7 Жайлаубай 

Гүлбану 

«Ағылшын тілін үйретудегі ойын 

технологиясы» 

Хабаршы», «Көптілді 

білім беру және шетел 

тілдері филологиясы» 

сериясы. №2(20),2020, 

158 б. 

8 Каракулова А.М. 

 

Improving management of education quality in 

kazakhstan     
 

 

 

Филология 

ғылымдарының докторы, 

танымал қазақстандық 

ғалым-лингвист, білікті 

педагог, профессор 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копыленко Моисей 

Михаиловичтің 100 

жылдық және Абылай хан 

атындағы ҚазХҚжӘТУ 80 

жылдық мерейтойына 

арналған «Тіл 

әлемі»халықаралық 

конфренциясы, Абылай 

хан атындағы қазақ 

халықаралық қатынастар 

және әлем тілдері 

университеті, қараша, 

2020 

9 Кашкеева А.Б Developing of plurilingual identities in higher 

educational establishments of kazakhstan  

Официальный сайт ООО 

«Инфоурок» 05.12.2020 

10 Меркібаев Төлеген 

Асылбекұлы 

Понятие бинарности и бинарная 

оппозиция как универсальное средство 

Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық 

университетi, 

ХАБАРШЫ. «Филология 

ғылымдары» сериясы, 

№1(71), 2020. Б. 125-129.  

11 Мырзаханова Г.К. Ағылшын тілі сабақтарында CLIL 

технологиясымен оқытудың әдістері 

А.Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі 

институтының 

«Тілтаным» журналы. 

Қазақстан, Алматы, 

2020ж. 62-65 бет. 

12 Нурекешова 

Гульсим 

Рахметбековна 

Hardiness test: compliance of Russian and 

Kazakh variants in Kazakh education 

Қорқыт Ата атындағы 

ҚМУ «Хабаршы» 

журналы, Қызылорда. 

№1, 2020. Б. 139-144. 

13 Рысжан 

Муратовна 

Оспанбаева 

Methods of developing  scientific speech in 

the way of teaching professionally-oriented 

English language 

“Еуразия Білімі. Eurasian 

Education. Евразийское 

Образование”. - №3-(20).-

Семей, 2020.-Б.22-23 

14 Тлеубай С.Т. Этномәдени дәстүрдің құндылықтарын 

сақтай отырып шет тілін оқыту 

 

Вестник «Полиязычное 

образование и 

иностранная филология» 

№4(32), 2020. Б. 155-158. 

15 Тлеубай С.Т. Шет тілінде қазақ этно стилін жобалау Вестник «Полиязычное 

образование и 

иностранная филология» 

№4(32), 2020. С. 148-152. 

16 Уалиханулы А, 

Смагулова К.К.  

Әл-Фараби философиясындағы тіл мен 

мәдениет 

Қазақ тарихы 

журналы.Алматы, №9 

(186) 2020.2-6 с. 

17 З.А.Кемелбекова, 

Б.Е.Букабаева, 

Г.О. Сейдалиева. 

Модель инновационного центра по 

подготовке и переподготовке CLIL-

преподавателей 

 

 

Вестник. Серия 

«Полиязычное 

образование и 

иностранная филология». 

- №2(30).- 2020. -С.161-



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

167. 

18 Кемелбекова 

З.А.,Букабаева 

Б.Е., Сейдалиева 

Г.О 

 

Мектепте білім беру жүйесіндегі пән мен 

тілді кіріктіріп оқыту моделі 

Хабаршы «Көптілді білім 

беру және шетел тілдері 

филологиясы» сериясы». -

№2(30).- 2020. -Б .167-

174. 

19 Букабаева Б.Е., 

Кемелбекова З.А. 

Актуальность внедрения зарубежного 

опыта в процесс CLIL в формировании 

полиязычной личности 

Вестник.Серия 

«Полиязычное 

образование и 

иностранная филология».- 

№2(30).- 2020. -С.189-195. 

20 Курмамбаева 

Жулдыз 

Балтабековна 

Аға оқутышы, PhD 

Сан атаулары тіл білімінің маңызды 

зерттеу нысаны 

Ғылым.Әйел.Қоғам 

Алматы, 2020. Б. 13-16. 

ISSN 2307-7891 

 

21 Курмамбаева 

Жулдыз 

Балтабековна 

Аға оқутышы, PhD 

Cognitive and lingua-cultural aspects of the 

concept of the numerals in Kazakh Culture 

Ғылым.Әйел.Қоғам 

Алматы, 2020. Б. 22-24. 

ISSN 2307-7891 

22 Нұрдаулетова 

Ардақ Бақытқызы 

«Lexical and grammatical pecularities of 

translation in economic communication»  

 

Международный научный 

журнал-приложение РК 

«Поиск», 2019г. – 120-

124с. 

23 Абдрахманов 

Даурен 

Даулеткелдынович 

CLIL ұғымы,  билингвиалды оқыту және 

CLIL Тіл триптих концептуалдық үлгісіне 

жанжақты анықтама 

 

Абай атындағы ҚазҰПУ-

нің Хабаршысы, 

«Көптілдібілім беру және 

шетел тілдері 

филологиясы» сериясы, 

№3(27), Алматы 2019,  

29б. 

24 Абдрахманов 

Даурен 

Даулеткелдынович 

Formation of Cognitive Academic Language 

Proficiency with the help of CLIL “Language 

Triptych” 

Абай атындағы ҚазҰПУ-

нің Хабаршысы, 

«Көптілді білім беру және 

шетел тілдері 

филологиясы» сериясы, 

сериясы, №3(31), 2020, 

Алматы 2019, 29б. 0,7 

230-237бб 

25 Дегтярева К.С. 

магистр, 

преподаватель 

Использование современных 

информационных Интернет-ресурсов в 

обучении иностранному языку с целью 

эффективной организации учебного 

процесса в условиях дистанционного 

обучения 

ҚазҰПУ «Хабаршы» 

«Көптілді білім беру және 

шетел тілдер 

философиясы»  №3 (31), 

2020, Алматы, - Бб 89-95 

 

26 Дегтярева К.С. 

магистр, 

преподаватель 

Содержание иноязычного образования и 

его компонентный состав 

ҚазҰПУ «Хабаршы» 

«Көптілді білім беру және 

шетел тілдер 

философиясы»  №4 (31), 

2020, Алматы, - Бб 17-24 

27 Бекмуса Анар  «Ақпараттық мәдениет заманауи Хабаршы «Көптілді білім 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
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педагогтың кәсіби дайындығында»  беру және шетел тілдері 

филологиясы» сериясы 

Алматы: Абай атындағы 

ҚазҰПУ, «Ұлағат» 

баспасы, 2020. Б. 125-131. 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 

9/5 –Кесте/ Таблица 

2020 жылы алыс шетелдің ғылыми конференцияларында жарияланған тезистер тізім/ 

Список тезисов научных конференций, опубликованных в дальнем зарубежье в 2020 г.  

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер: журнал, 

мемлекет, қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, год, 

указание страниц 

1 Бекмуратова 

А.Е. 

Есиркеева Д. 

«Theoretical aspects of future teachers 

intellectuality development” 

 

AD ALTA Journal of 

Interdisciplinary Research 

Double-Blind Peer Reviewed 

Volume 9, Special Issue V., 

2019. P. 81-86. 

2 Кусембаева З.К. Thе fоrmаtiоn оf thе gаmmаtiсаl 

саtеgоriеs аnd tеnsе fоrms 

 

Materials of the xvi international 

scientific and practical 

conference  ;cutting-edge 

science – 2020. Р. 38-41.  

SHEFFIELD, UK.  

3 Садырмекова 

И.М,  

Лукпанова С.М. 

 

«Воспитание поликультурной личности 

в контексте межкультурной 

коммуникации» 

 

16 Международна научна 

практична конференция, Б. 15-

20 март 2020. 

Найновитенаучни постижения 

– 2020, София, Бял Град 

4 Таженова А.С. 

 

“Blood relation terms in Kazakh and 

English languages”.  

VOL, N34. December 

(2020).Österreichisches 

Multiscience Journal (Innsbruck, 

Austria). Р. 123-127. 

5 Кусембаева З.К Мәдениетаралық компетенция 

аспектісіндегі тіл мен мәдениеттің 

өзара байланысы. 

Materiály xvi mezinárodní 

vĕdecko - praktická  konference 

; vědecký pokrok na přelomu 

tysyachalety - 2020 ; Прага, 

Чехия, с. 30-33. 

6 Кусембаева З.К Мүмкіншілігі шектеулі балаларды  

қашықтықтан оқыту 

 

МАТЕРИАЛИ XVI 

Международна научна 

практична конференция; 

новината за напреднали наука  

- 2020г.София, Болгария, с. 

28-30. 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 

9/6-Кесте/ Таблица  

2020 жылы жақын шетелдің ғылыми конференцияларында жарияланған тезистер тізім/ 

Список тезисов научных конференций, опубликованных  в ближнем  зарубежье в 2020 г.  
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№ 

Аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, должность 

 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер: журнал, 

мемлекет, қала, жыл, 

басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, год, 

указание страниц 

1 Досманова Г.И. 

Тулегенова М.Б. 

The research of modernism in Kazakh 

Literature 

International Conference on 

Research, Learning and 

Development. Los Angeles, 

USA, 2020. Р. 178-184. 

2 Досманова Г.И. 

Тулегенова М.Б. 

The historical state of the novels of 

Chinese Kazakhs in the new era 

International Conference on 

Global Trends in Academic 

Research. Los Angeles, USA, 

2020. Р. 69-72. 

3 Абдрахманов 

Даурен 

Даулеткелдынович 

CLIL ұғымы, BICS/CALP және CLIL 

Тіл триптих концептуалдық үлгісіне 

жанжақты анықтама 

И66 Инновационные подходы 

в современной науке. сб. ст. 

по  

материалам LXIX междунар. 

науч.-практ. конф. – № 9 (69). 

Часть 2 – 

М., Изд. «Интернаука», 

Москва 2020, 15.05.2020, 88б 

4 Мысекеева А.Б. Innovative ways of teaching English 

Phraseological units  

 

Национальная научно-

практическая конференция с 

международным участием 30 

марта 2020, Молдова 2020. Р. 

128-131. 

5 Мысекеева А.Б. Independent work of students in the 

process of learning the English 

Сборник статей по 

материалам XXV 

международной научно-

практической конференции 

№ 7 (25) Декабрь 2019 г. 

Москва 2019. Р. 98-103. 

6 Мысекеева А.Б. Эффективность иновационных 

технологии в изучении английского 

языка 

Сборник статей по 

материалам CLIL 

международной научно-

практической конференции№ 

4 (151) Январь 2020 г. Москва 

2020. С. 54-58. 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 

 

9/7-Кесте/ Таблица 

2020 жылы ҚР-дың  ғылыми конференцияларында жарияланған тезистер тізімі/ 

Список тезисов научных конференций, опубликованных в РК в 2020 г.  

№ Аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер:  журнал,  

мемлекет , қала, жыл, 

басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, указание 

страниц 
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Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

1 Бекмуратова А.Е. «Formation of patriotism values among 

primary schoolchildren through local 

history materials» 

«Білім және ғылымдағы 

инновациялар» 

тақырыбындағы ІІ 

халықаралық ғылыми-

әдістемелік конференция 

материалдары,  22-23 қараша 

2019. Б. 24-27. 

2 Есенаман Сауле 

Ержановна / 

оқытушы п.ғ.м. 

«Пәндік интеграцияланған оқыту: 

тәжірибе және оны жүзеге 

Асыру жолдары» атты халықаралық-

практикалық конференцияға арналған 

жинақ 

Использование современных 

информационных интернет-ресурсов в 

обучении иностранному языку с целью 

эффективной организации учебного 

процесса в условиях дистанционного 

обучения» 

ҚазҰПУ «Хабаршысы» 

«Көптілді білім беру». – № 3 

(31). Алматы, 2020–  89-95 бб 

3 Кулекенова Ж.Г. Обучение диалогической речи - как 

условие усвоения иностранного языка 

и развития коммуникативной 

компетенции 

 

Материалы международной 

научной конференции 

«Духовные ценности - как 

основы фундамента культуры 

народа» в аспекте программы 

«Рухани жаңғыру» КазНПУ 

им.Абая, Алматы. Октябрь, 

2020. С. 39-41. 

4 Кусембаева З.К. Characteristic features of phraseological 

units in the english language  

 

 

 

«Педагогикалық шеберлік» 

Республкалық ғылыми-

әдістемелік журнал/А. С. 

Макаренко атындағы Сумск 

МПИ; Жинақ « Білім мен 

ғылымдағы өзекті мәселелер» 

Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция-

2020, Б. 125-128. Шымкент 

5 Кусембаева З.К. Linguistic features of idiomatic texts (on 

the materials of the english language) 

«ӨРЛЕУ» БАҰО»    АКФ  

Түркістан  облысы және 

Шымкент каласы бойынша 

педагогикалык 

қызметкерлердің біліктілігін 

арттыру институты; 

Педагогтің кәсіби 

кұзыреттілігі-білім сапасын 

көтерудің факторы» 

облыстық ғылыми-

практикалық  онлайн-

конференцияның   

МАТЕРИАЛДЫҚ ЖИНАҒЫ, 

2020. Б. 32-34. 

6 Уалиханулы А. Key competencies for CLIL teachers Вестник КазНПУим 

Абая.Серияполиязычное 

образование и иностранная 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 

10 –Кесте/Таблица 

2020 жылы Импакт-факторы бар журналдарда жарияланған мақалалар тізімі/ 

филология. № 3 (31). 2020. 

306-310 c. 

7 Букабаева Б.Е., 

Нурсаламова Г.Н. 

 

 

 

Мүмкіндігі шектеулі балаларда 

мәдениетаралық коммуникативті 

құзыретті қалыптастырудағы 

ақпараттық коммуникативтік 

технологиялардың тиімділігі 

Ғылым және инновациялар: 

жаңалықтар, мәселелер мен 

жетістіктер» халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік 

конференциясының 

мақалалар жинағы. 1-том. – 

Алматы: «Bilim Innovations 

Group» орталығы, 2020. – 

Б.123-126.  

8 З.А.Кемелбекова., 

Г.Е.Кемелбекова. 

Модель CLIL-педагога: функции и 

профессиональные компетенции 

«Пәндік интеграцияланған 

оқыту: тәжірибе және оны 

жүзеге асыру жолдары» 

халықаралық-практикалық 

конференцияға арналған 

жинақ. Хабаршы «Көптілді 

білім беру және шетел тілдері 

филологиясы» сериясы».№ 3 

(31), 2020.-Б. 285-293. 

9 Букабаева Б.Е., 

Кемелбекова З.А., 

Балтаева К. 

CLIL-технологиясы арқылы когнитивті 

құзыретті қалыптастыру 

Ғылым және инновациялар: 

жаңалықтар, мәселелер мен 

жетістіктер» халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік 

конференциясының 

мақалалар жинағы. 1-том. – 

Алматы: «Bilim Innovations 

Group» орталығы, 2020. – 

Б.42-46. 

10 Кемелбекова З.А., 

 Букабаева Б.Е., 

Жақсылыққызы Д 

Пән мен тілді кіріктіріп оқыту 

сабағында мәдениетаралық 

құзыреттілікті қалыптастыру 

«Ғылым және инновациялар: 

жаңалықтар, мәселелер мен 

жетістіктер» халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік 

конференциясының 

мақалалар жинағы. 1-том. – 

Алматы: «Bilim Innovations 

Group» орталығы, 2020. – 

Б.40-42. 

11 Жайлаубай 

Гүлбану 

Кеңесбекқызы 

«Ойын технологиясының функциясы 

мен классификациясы» 

«Қазақ тіл білім қазіргі заман 

кеңістігінде: таным, 

мәдениет, коммуникация» 

халықаралық ғылыми 

практикалық конференциясы, 

15- 16 мамыр, 2020 ж., 

Алматы, «Елтаным» баспасы , 

2020.- 460 б. 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

Список статей, изданных в журналах с импакт-фактором в 2020 г. 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

атағы,Хирш-

индексі/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность, 

индекс Хирша 

Мақала атауы/ 

Название 

статьи 

Шығу мәліметтер:  

журнал, мемлекет, 

қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

Сілтеме базасы, 

Сілтеме индексі/ 

База цитирования, индекс 

цитирования 

1 Бекмуратова А.Е. 

Есиркеева Д. 

Olsztyn,VII 2020 

Ethnocultural images 

in postcolonial 

puslications in the 

russian language prose 

of the korean diaspora 

“Przeglad 

Wschodnioeuropejski” 

(Eastern Europe 

Review) 

ISSN 2081-1128 

Will be published in 

December, 2020 

(issue XI-2). P. 275-278. 

2 Кулекенова Ж.Г. Techniques of working 

with texts to develop 

reading skills 

“Наука и мир” 

Международный 

научный журнал, № 

5 (81), 2020, Том.2. 

Волгоград . стр.49-52 

 

Импакт фактор 0,38 

РИНЦ 

3 Кусембаева З.К Techniques of working 

with texts to develop 

reading skills 

 

НАУКА И МИР 

Международный 

научный журнал, № 

5 (81), 2020, С. 118-

123. Том 2 

Импакт-фактор 

журнала «Наука и 

Мир» – 0.325 

(GlobalImpactFactor 

2013, Австралия); 

г.Волгоград, Россия. 

 

4 Рысжан 

Муратовна 

Оспанбаева 

Culture of scientific 

and professional 

speech 

“Polish Journal of 

Science”. - №28-(3).-

Warszawa, Poland, 

2020.-18-20 p. 

ISSN 3353-2389 

 

5 Тлеубай С.Т. 

Керімбек Т. 

Уалиханұлы А. 

The Formation of 

Intercultural 

Communicative 

Competence of Future 

Teachers in a 

TrilingualEducational 

Environment 

International Journal 

of Emerging 

Technologies in 

Learning. – Vol 15, 

No 17 (2020). 148-164 

p.p. 

 

https://online-

journals.org/index.php/i-

jet/article/view/14249/7799 

6 Уалиханулы А,  

 

The formation of 

linguocultural 

competence in foreign 

language learning. 

Spirit time. Berlin, 

Germany. № 2. (26)   

21-24 pp. 2020. 

 

 

7 Досманова Г.И. Techniques of working 

with texts to develop 

reading skills 

 

Science and world 

International scientific 

journal. Р. 49-52,№5 

(81), 2020 

Impact factor of the 

 

https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/14249/7799
https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/14249/7799
https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/14249/7799


 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

journal (Science and 

world) – 0.325 Global 

Impact Factor, 

Australia 

 

11 –Кесте/Таблица 

2020 жылы Жарияланған монографиялар тізімі/ 

Список опубликованных монографий в 2020 г. 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, 

ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

Монографияның атауы/ 

Название монографии 

 

Шығу мәліметтер:  журнал,  

мемлекет , қала, жыл, 

басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город,  год, указание 

страниц 

- - - - 
Ескерту: баспадан шығарылмаған монографияларкөрсетілмейді/ 

Примечание: Не указывать монографии, находящиеся в печати! 

 

12/1 –Кесте/ Таблица 

2020 жылы ҚР мектептеріне арналған  оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар тізімі/ 

Список учебников, учебных и учебно-методических пособий  

для школ РК, изданных в 2020 г. 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, 

ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

Жарияланымның атауы 

мен мәртебесі/ 

Название и статус 

издания 

Шығу мәліметтер:  

журнал, мемлекет, қала, 

жыл, басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

Басылымға арналған 

оқулықты ұсынған 

орган/ 

Орган, 

рекомендовавший 

учебник к изданию 

- - - - - 
Ескерту: ОӘК, ПОӘК, силлабус, ГОСОжәне т.с. көрсетілмейді/ 

Примечание: Не указывать УМК, УМКДО, силлабусы, ГОСО и т.п. 

 

12/2-Кесте/Таблица 

2020 жылы шығарылған ЖОО-ға арналған оқулықтар тізімі/ 

Список учебников для вузов, изданных в 2020 г. 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, должность 

Оқулықтың атауы/ 

Название  учебника 

Шығу мәліметтер:  

журнал, мемлекет, 

қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

Басылымға арналған 

оқулықты ұсынған 

орган/ 

Орган, 

рекомендовавший 

учебник к изданию 

1 T.T. Аяпова 

Д.Б.Шаяхметова 

З.А.Кемелбекова 

Б.Е Букабаева 

Г.О Сейдалиева 

Developing of core 

competences 

of the clil specialist 

Учебное 

пособие. – Алматы: 

2020. – 120с 

ISBN 978-601-298-910-

6 

Рекомендовано к 

печати 

Инновационным 

Центром по 

подготовке и 

переподготовке 

CLIL-

преподавателей 

Казахского 

Национального 

педагогического 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

университета 

им.Абая. Протокол 

№9 от 10.09.2020 

2 T.T. Аяпова 

Д.Б.Шаяхметова 

З.А.Кемелбекова 

Б.Е Букабаева 

Г.О Сейдалиева 

Практикум по CLIL Учебное 

пособие. – Алматы: 

2020. – 120с 

ISBN 978-601-298-910-

6 

Рекомендовано к 

печати 

Инновационным 

Центром по 

подготовке и 

переподготовке 

CLIL-

преподавателей 

Казахского 

Национального 

педагогического 

университета 

им.Абая. Протокол 

№9 от 10.09.2020 

 

12/3-Кесте/ Таблица 

2020 жылы шығарылған ЖОО-ға арналған оқу-әдістемелік құралдар тізімі/ 

Список учебных и учебно-методических пособий для вузов, изданных в 2020 г. 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, должность 

Оқу құралының атауы/ 

Название  учебного 

пособия 

Шығу мәліметтер:  

журнал, мемлекет, 

қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

Басылымға арналған 

оқулықты ұсынған 

орган/ 

Орган, 

рекомендовавший 

учебник к изданию 

1 Лукпанова С.М. Новые 

образовательные и 

аттестационные 

технологии в 

педагогическом вузе 

Выпуск первый:  

«Квантованные 

учебные тексты с 

заданиями в тестовой 

форме» 

Пособие для ППС-

разработчиков новых 

форм и методов 

учебной деятельности 

студентов пед.вуза 

Сборник. 

Алматы: КазНПУ 

имени Абая. 

Издательство 

«Ұлағат», 2020. – 222с. 

 

КазНПУ имени 

Абая. 

2 Набидуллин А.С. – 

г.ғ.м., оқытушы 

«Қазіргі қазақ тіліндегі 

жаңа сөздерді 

меңгертудің 

лингводидактикалық 

негіздері» 

 

 

Оқу-әдістемелік құрал 

/К.С. Алдашева,     

А.С. Набидуллин. – 

Алматы: «Балауса» 

баспасы, 2020. –  144б. 

ISBN 978-601-7984-69-

4 

ҚР БҒМ 

Ғылым комитеті 

жобасы аясында 

 

 

 

3 Набидуллин А.С. – 

г.ғ.м., оқытушы 

«Жаңа сөздер лұғаты» Жаңа сөздер лұғаты: 

екі тілді сөздік. – 

ҚР БҒМ 

Ғылым комитеті 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

Алматы, ИП 

«Балауса», 2020.–240б.  

ISBN 978-601-7984-68-

7 

жобасы аясында 

4 Хаирлаева Гульсая 

Жеткергеновна 

Экологиялық 

календарь 

Сборник. Алматы: 

Издательство 

«КазНацЖенпу», 2020. 

– 200с. 

КазНацЖенпу 

5 Шаяхметова Д.Б. 

к.п.н., асс. проф. 

Developing of core 

competences of CLIL 

specialist. 

Methodological manual. 

– Almaty, 2020. – 93 с. 

 

6 Омарбекова 

Айгуль 

Кабдрахмановна 

Научно-

Педагогическая 

Экспертиза учебников.  

 

Анықтама  N 1637 от 

23.11.2020 ). Z3P 

Французский язык 

Учебник. 

Электронный учебник 

1 класс, 2020. 

Французский язык 

Оқулық" РҒПО  

Республиқалық" 

ғылыми-

практикалық 

орталығы 

Ескерту: ОӘК, ПОӘК, силлабус, ГОСО және т.с. көрсетілмейді/ 

Примечание: Не указывать УМК, УМКДО, силлабусы, ГОСО и т.п. 

 

13-Кесте/ Таблица 

2020 жылы БАҚ, радио, теледидар және т.б. бойынша жарияланымдар  

мен сұхбаттар тізімі/ 

Список публикаций и выступлений в СМИ, на радио, телевидении и т.д. в 2020г. 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

Мақала атауы 

немесе сөз сөйлеуі/ 

Название статьи или 

выступления  

Күні/ 

Дата 

Бақ атауы/ 

Название СМИ 

 

 

1 Артыкова Е.У. “Талаптыға нұр 

жауар” 

13.01.2020., №25 Издание: Пульс 

 

2 Артыкова Е.У. “Білім өмір 

шырағы” 

30.01.2020.,  

№ 1(102) 

Издание: Харизм 

(Респуб.психолог. 

танымдық газет) 

3 Керімбек 

Жылбек 

Сенбекұлы 

"Таңғы студио" 

бағдарламасы. 

Тақырыбы: 21-

ақпан Халықаралық 

Ана тілі күніне орай 

"Шет тілін 

үйренудің әдіс-

тәсілдері"  

21.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

"Алматы" телеарнасы 

 

 

 

 

 

 

 

4 Керімбек 

Жылбек 

Сенбекұлы 

"Рухани байлық" 

бағдарламасы. 

Тақырыбы: Қазақ 

ұлтының аймақтық 

және жаһандық 

кеңістіктегі орны 

мен рөлі 

24.10.2020 

 

"Асыл арна" телеарнасы 

 

5 Керімбек Тақырыбы: Білім 02.11.2020 "Асыл арна" телеарнасы 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

Жылбек 

Сенбекұлы 

беру саласында 

ұлттық 

құндылықтардың 

насихатталуы 

"Рухани байлық" 

бағдарламасы. 

 

14 –Кесте/Таблица 

2020 жылы өткізілген ғылыми іс-шаралар туралы ақпарат/ 

Сведения о проведенных в 2020 г. научных мероприятиях, конференциях 

№ 
Іс-шара атауы және дәрежесі/ 

Статус и название мероприятия 

Іс-шара өтетін орны мен уақыты/ 

Место, сроки проведения мероприятия 

1 Международная научно-практическая на тему: 

«Предметно-интегрированное обучение: опыт и 

пути его реализации» в рамках проекта МОН РК 

на тему «Модернизация процесса внедрения 

предметно-языкового интегрированного обучения 

в полилингвальном образовании высшей школы 

РК путем создания инновационного Центра по 

подготовке и переподготовке CLIL-

преподавателей» 

9 октября 2020 года КазНПУ имени 

Абая. Онлайн 

 

15 –Кесте/Таблица 

2020 жылы шетелдік ЖОО-мен ынтымақтастық туралы ақпарат/ 

Сведения о сотрудничестве с зарубежными вузами 

№ 

Шетелдік университеттің 

атауы, аты-жөні, лауазымы, 

ғылыми дәрежесі мен 

серіктестер дәрежесі/ 

Наименование зарубежного 

вуза, Ф.И.О., должность, уч. 

степень и звание партнеров  

Ынтымақтастық 

тақырыбы/ 

Тема сотрудничества 

Іс-шараның өткізілуі 

(орын мен уақыты)/ 

Проведенные мероприятия 

(место и сроки) 

- - - - 

 

16 –Кесте/ Таблица 

Мектептермен, лицейлермен, колледждермен және т.б. ынтымақтастық туралы ақпарат/ 

Сведения о сотрудничестве со школами, лицеями, колледжами и т.п. 

№ 

Оқу орнының атауы, аты-

жөні, серіктестердің 

лауазымы/ 

Наименование учебного 

заведения, Ф.И.О., должность 

партнеров 

Ынтымақтастық түрі/ 

Вид сотрудничества 

Іс-шараның өткізілуі 

(орын мен уақыты)/ 

Проведенные мероприятия 

(место и сроки) 

- - - - 

 

17 –Кесте/ Таблица 

2020 жылы түрлі жарыстардың жеңімпаздары - студенттер мен магистранттар тізімі/ 

Перечень студентов и магистрантов - победителей конкурсов, олимпиад и т.д. в 2020 г. 

№ 

Аты-жөні, 

мамандық 

шифры және 

курсы/ 

Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні және 

қызметі/ 

Конкурстар мен 

олимпиадалардың атауы 

(өткен орны: қаласы, оқу 

орнының атауы, күні, 

Марапаттау түрі 

(қандай пән бойынша, 

грамота, диплом, орны 

т.б.)/ 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

Ф.И.О., курс, 

шифр и 

специальность 

Ф.И.О., 

должность 

научного 

руководителя 

жылы)/ 

Название конкурса/ 

олимпиады (место 

проведения: город, 

университет, дата, год,) 

Вид поощрения 

(по какой дисциплине 

грамота, диплом, место 

и т.д.) 

1 6В01201-

«Мектепке 

дейінгі оқу мен 

тәрбие» 

мамандығының 

1 курс студенті 

Қасымхан 

Айымжан 

Набидуллин А.С. 

– г.ғ.м., 

оқытушы 

«Al-FARABI»білім қолдау 

орталығының 

ұйымдастыруымен өткен 

А.Құнанбайұлының 175 

жылдығына орай 

Республикалық «Абай 

жолы» атты жас көркемсөз 

оқу шеберлерінің сайысы 

І дәрежелі диплом 

2 Рысбаева 

Назерке 

Сейталықызы 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ-нің 

7М0119 - 

«шетел тілі: екі 

шетел тілі» 

мамандығы 

бойынша 2-курс 

магистранты, 

 

 

Кемелбекова З. 

А. – 

ф.ғ.кандидаты 

 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің «Жастар 

ғылымы: дәстүр, даму және 

инновация» Студент-

магистранттардың дәстүрлі 

75- ғылыми конференциясы 

І дәрежелі диплом 

3 Усерова 

Алмажай 

«Шетел тілі: екі 

шетел тілі» 

мамандығы 

бойынша 3-курс 

студенті  

 

PhD., аға 

оқытушы 

Г.О.Сейдалиева 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің «Жастар 

ғылымы: дәстүр, даму және 

инновация» Студент-

магистранттардың дәстүрлі 

75- ғылыми конференциясы 

ІІ дәрежелі диплом 

4 Абдрахим 

Назым -

7М01703- 

Шетел тілі: екі 

шетел тілі 

мамандығының 

2 курс 

магистранты 

 ф.ғ.д., 

профессор 

АяповаТ.Т. 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің «Жастар 

ғылымы: дәстүр, даму және 

инновация» Студент-

магистранттардың дәстүрлі 

75-ғылыми конференциясы 

ІІІ дәрежелі диплом 

5 Альбина 

Кемелханова, 1-

курс студенті, 

6В001303- 

«Бастауышты 

оқыту 

педагогикасы 

мен әдістемесі» 

мамандығы. 

Т.Тлеубай, аға 

оқытушы 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің «Жастар 

ғылымы: дәстүр, даму және 

инновация» Студент- 

магистранттардың дәстүрлі 

75-ғылыми конференциясы 

І дәрежелі диплом 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

6 Венера 

Нуржанова, 1-

курс 

магистранты, 

7M01901 - 

«Дефектология» 

мамандығы. 

Г.И.Досманова, 

аға оқытушы 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің «Жастар 

ғылымы: дәстүр, даму және 

инновация» Студент- 

магистранттардың дәстүрлі 

75-ғылыми конференциясы 

ІІ дәрежелі диплом 

7 Айымжан 

Касымхан, 1-

курс студенті 

6В01201- 

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және 

тәрбиелеу» 

мамандығы.  

A.С.Набидуллин, 

аға оқытушы. 

 Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық 

университетінің «Жастар 

ғылымы: дәстүр, даму және 

инновация» Студент- 

магистранттардың дәстүрлі 

75-ғылыми конференциясы 

ІІ дәрежелі диплом 

8 Назым Киякбай, 

1-курс студенті, 

6В01190- 

«Әлеуметтік 

педагогика 

және өзін-өзі 

тану» 

мамандығы. 

С.Т.Тлеубай, аға 

оқытушы. 

 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің «Жастар 

ғылымы: дәстүр, даму және 

инновация» Студент-

магистранттардың дәстүрлі 

75-ғылыми конференциясы 

ІІІ дәрежелі диплом 

9 Сымбат 

Кунанбаева, 2-

курс 

магистранты, 

5В011900- 

«Шетел тілі: екі 

шетел тілі» 

мамандығы. 

С.Н. 

Балмуханова, аға 

оқытушы 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің «Жастар 

ғылымы: дәстүр, даму және 

инновация» Студент- 

магистранттардың дәстүрлі 

75-ғылыми конференциясы 

ІІІ дәрежелі диплом 

 

18/1 –Кесте/ Таблица 

2020 жылы студенттердің жарияланымдарының тізімі/ 

Список публикаций студентов в 2020 г. 

№ 

Студент-

автордың 

аты-жөні, 

бірлескен 

авторлар/ 

Ф.И.О. 

студента-

автора, 

соавторы  

Студенттің курсы, 

мамандығы және 

шифры/ 

Курс студента, шифр 

и специальность 

Жарияланымдардың 

атауы/ 

Название 

публикации 

Шығу мәліметтер:   журнал, 

мемлекет, қала, жыл, 

басылым беті/ 

Выходные данные: 

журнал, город, год, указание 

страниц 

1 Рысбек 

Сұңғат 

 

2 курс, 5В051300 

Мировая экономика. 

 

Endangered Turkic 

languages and possible 

ways to preserve them. 

ФМО Сборник Фараби 

Әлемі, Секция 14. Языки и 

культуры в современном 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мире (Языки ООН). 

Международная научная 

конференция студентов и 

молодых ученых “ФАРАБИ 

ӘЛЕМІ”Алматы, 6-9 апреля 

2020 года, 338-340. 

2 Қажым 

Әлима 

 

 

 

 

 

 

 

1 курс, 

5В020200Междунар

одные отношения 

 

 

 

 

 

Some topical aspects of 

Trilingual education in 

Kazakhstan. 

Internet and Global 

English as Digital 

Diplomacy tools. 

ФМО Сборник Фараби 

Әлемі, Секция 14. Языки и 

культуры в современном 

мире (Языки ООН). 

Международная научная 

конференция студентов и 

молодых ученых “ФАРАБИ 

ӘЛЕМІ”Алматы, 6-9 апреля 

2020 года, 340-341. 

3 Смаилова 

Аида 

 

 

 

 

 

 

 

2 –курс,5В020200 

Международные 

отношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФМО Сборник Фараби 

Әлемі, Секция 14. Языки и 

культуры в современном 

мире (Языки ООН). 

Международная научная 

конференция студентов и 

молодых ученых “ФАРАБИ 

ӘЛЕМІ”Алматы, 6-9 апреля 

2020 года, 341-345. 

4 Абдумалик 

Сымбат 

 

 

 

 

 

 

2-курс, 5В050500 

Регионоведение 

 

 

 

 

 

Positive outcomes of 

implementing Trilingual 

education in Kazakhstan. 

 

 

 

ФМО Сборник Фараби 

Әлемі, Секция 14. Языки и 

культуры в современном 

мире (Языки ООН). 

Международная научная 

конференция студентов и 

молодых ученых “ФАРАБИ 

ӘЛЕМІ”Алматы, 6-9 апреля 

2020 года, 345-346. 

5 Айымбек 

Дана 

 

2 курс, 5В051300 

Мировая экономика. 

 

Peculiarities of learning 

Chinese as a second 

foreign language. 

ФМО Сборник Фараби 

Әлемі, Секция 14. Языки и 

культуры в современном 

мире (Языки ООН). 

Международная научная 

конференция студентов и 

молодых ученых “ФАРАБИ 

ӘЛЕМІ”Алматы, 6-9 апреля 

2020 года, 2020, 346-347. 

6 Хаирлаева 

Г. 

Әділжан 

Аяулым 

 

6В05301 химия 

 1 курс -2/2топ 

Шет тілін оқытуда 

фильмнің алатын орны 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

7 Хаирлаева 

Г. 

Сия Заңғар 

 

 

6В05301 химия 

 1 курс -8/1топ 

Ағылшын тілін 

жаратылыстану 

бағытымен кіріктіре 

оқыту 

Абай атындағы ҚазҰПУ 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

 

8 Nabidullin 

A.S. 

Kasymkhan 

Aimzhan 

 

1 course Pros and cons of online 

learning 

Abai Kazakh National 

Pedagogical University 

Department of Foreign 

Language 

9 Nabidullin 

A.S. 

Nurakhmet 

Bagzhan 

 

 How covid-19 affected 

the higher education 

system 

Abai Kazakh National 

Pedagogical University 

10 Nabidullin 

A.S. 

Zharylkassyn 

Laura 

 

1 course Integration of internet 

resources into the 

educational process in 

online learning 

Department of Foreign 

Language 

11 Nabidullin 

A.S. 

Adilbekova 

Shynar 

 

1 course Distance learning: state 

and prospects for the 

development of distance 

learning in the republic 

of Kazakhstan 

Abai Kazakh National 

Pedagogical University 

12 Рахман 

Аружан 

Кашкеева 

А.Б 

Шетел тілі: екі 

шетел тілі 1 курс 

Developing of 

plurilingual identities 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің «Жастар 

ғылымы: дәстүр, даму және 

инновация» Студент-

магистранттардың дәстүрлі 

75- ғылыми конференциясы 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 

18/2-Кесте/ Таблица  

2020 жылы магистранттардың жарияланымдар тізімі/ 

Список публикаций магистрантов в 2020 г. 

№ Магистрант-

автордың аты-

жөні, бірлескен 

авторлар/ 

Ф.И.О. 

магистранта-

автора, 

соавторы 

/ Магистранттың 

курсы, 

мамандығы және 

шифры/ 

Курс магистранта, 

шифр и 

специальность 

Жарияланымдардың 

атауы/ 

Название публикации 

Шығу мәліметтер:   журнал, 

ел, қала, жыл, басылым беті/ 

Выходные данные: 

журнал, город, год, указание 

страниц 

1 Елесбаев А. 

Балмуханова 

С.Н 

Курс 2, 7M01703-

Иностарнный 

язык: два 

иностранных 

языка 

 

Использование 

мобильных программ 

в обучении 

иностранным языкам 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің «Жастар 

ғылымы: дәстүр, даму және 

инновация»Студент-

магистранттардың дәстүрлі 

75- ғылыми конференциясы 

2 Әбзи.А.Ә 

Алтайбаева 

Д.Ю. к.ф.н, 

Абай 

атындагыКазҰПУ 

Шетел тілдер 

Шет тілі 

сабақтарында 

аудио-визуалды 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің «Жастар 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

доцент 

 

 

кафедрасының 

магистранты 

Алматы қ., 

Қазақстан 

 

материалдар 

негізінде білім 

алушыларда тыңдау 

дағдыларын 

дамыту(в1-в2 

деңгейі)     

 

ғылымы: дәстүр, даму және 

инновация» Студент-

магистранттардың дәстүрлі 

75- ғылыми конференциясы 

3 Нуржанова В.А 

Досманова Г.И. 

 Педагогика және 

психология 

институты, 

«Бастауышта 

оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі», 1-

курс магистранты. 

Distance Education 

technologies and 

methods that meet 

modern requirements.-

Заманауи талаптарға 

сай қашықтықтан 

білім беру 

технологиялары мен 

әдістері 

Абай Құнанбайұлының 175 

жылдығына арналған 

студенттер мен 

магистранттардың «Абай 

жылы: білім, ғылым және 

жастар» тақырыбындағы 

дәстүрлі 75- ғылыми 

конференция. 

4 Г.Р.Нурекешова 

Д.А.Аяғанова 

 

 

 

 

 

 

 

2 курс,  

7М01723 

(6М011900) – 

«Шетел тілі: екі 

шетел тілі»  

 

Орта білім беретін 

мектеп оқушыларын 

жаңартылған білім 

беру бағдарламасына 

сәйкес бейінді-

бағдарлап 

оқытудың 

маңыздылығы 

Международная научно-

практическая online 

конференция, Энерго- и 

ресурсосберегающие 

технологии: опыты 

и перспективы 

29 апреля 2020 г. 

Г.Кызылорда, КГУ 

им.Коркыт Ата,  

223-231 б.б. 

5 Г.Р.Нурекешова  

М.А.Танабай 

2 курс,  

7М01723 

(6М011900) – 

«Шетел тілі: екі 

шетел тілі»  

 

Мектеп оқушыларына 

ұйымдастырылатын 

тілдік үйірмелердің 

басым бағыттары 

V Международная научно-

практическая конференция 

«Европа и тюркский мир: 

наука, техника и 

технологии» в Анкаре 

(Турция) 6-8 мая 2020 г. 

6 Г.Р.Нурекешова  

М.А.Танабай 

2 курс,  

7М01723 

(6М011900) – 

«Шетел тілі: екі 

шетел тілі»  

 

Жалпы орта 

мектептердегі тілдік 

үйірмелерде 

ізденімпаздыққа 

бағыттайтын 

шығармашылық 

қабілеттердің 

ағылшын тілін 

үйренудегі тиімділігі 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Управление 

инновационными 

процессами в условиях 

модернизации образования и 

науки» в г. Мюнхен 

(Германия)  

8-10 апреля 2020 г. 

7 Г.Р.Нурекешова 

М.А.Алмасбекқ

ызы 

 

2 курс,  

7М01723 – 

«Шетел тілі: екі 

шетел тілі»  

 

Using of mobile 

technologies as a means 

of integration in an oral 

speech in a foreign 

language 

Международная научно-

практическая конференция 

«Фундаментальные и 

прикладные науки сегодня» 

07.09.-08.09.2020, North 

Charleston, USA,  

р.р.94-98. 

8 

Нурлан И 

2 курс 7М01703-

Подготовка 

учителей по 

языкам и 

Шетел тілін оқытуда 

ойын оқыту әдісін 

қолдану бойынша 

зерттеулер 

«Пәндік интеграцияланған 

оқыту: тәжірибе және оны 

жүзеге асыру жолдары» 

халықаралық-практикалық 

http://today.science-publish.ru/index_files/index.html
http://today.science-publish.ru/index_files/index.html
http://today.science-publish.ru/index_files/index.html
http://today.science-publish.ru/index_files/index.html
http://today.science-publish.ru/index_files/index.html
http://today.science-publish.ru/index_files/index.html


 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

литературе 

(Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка) 

конференцияға арналған 

жинақ. Хабаршы «Көптілді 

білім беру және шетел 

тілдері филологиясы» 

сериясы».№ 3 (31), 2020. -Б. 

309-312 

 

9 Рысбаева Н, 

Кемелбекова З. 

А. 

 

 

 

2 курс 7М01703 -

Подготовка 

учителей по 

языкам и 

литературе 

(Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка) 

Применение 

когнитивного подхода 

при обучении 

иноязычной языке   

Пәндік интеграцияланған 

оқыту: тәжірибе және оны 

жүзеге асыру жолдары» 

халықаралық-практикалық 

конференцияға арналған 

жинақ. Хабаршы «Көптілді 

білім беру және шетел 

тілдері филологиясы» 

сериясы».№ 3 (31), 2020. -Б. 

118-124 

 

10 Сакенова Анель 

Алмасқызы 

2 курс 7М01703 -

Подготовка 

учителей по 

языкам и 

литературе 

(Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка) 

Шетел тілін оқыту 

үрдісінде 

когнитивтілингвистик

алық тәсілді 

қолданудың 

тиімділігі.  

 

Пәндік интеграцияланған 

оқыту: тәжірибе және оны 

жүзеге асыру жолдары» 

халықаралық-практикалық 

конференцияға арналған 

жинақ. Хабаршы «Көптілді 

білім беру және шетел 

тілдері филологиясы» 

сериясы».№ 3 (31), 2020. -Б. 

124-129 

 

11 Серікбай М., 

Кемелбекова З. 

А 

2 курс 7М01703 -

Подготовка 

учителей по 

языкам и 

литературе 

(Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка) 

Шетел тілін оқыту 

үрдерісінде мәдени-

әлеуметтік 

интерференцияны 

болдырмау тәсілдері 

Пәндік интеграцияланған 

оқыту: тәжірибе және оны 

жүзеге асыру жолдары» 

халықаралық-практикалық 

конференцияға арналған 

жинақ. Хабаршы «Көптілді 

білім беру және шетел 

тілдері филологиясы» 

сериясы».№ 3 (31), 2020. -

Б.108-114 

 

12 Сансызбай Б. Б, 

Кемелбекова З. 

А. 

2 курс 7М01703 -

Подготовка 

учителей по 

языкам и 

литературе 

(Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка) 

Использование техник 

нейролингвистическог

о программирование в 

обучении чтению 

Пәндік интеграцияланған 

оқыту: тәжірибе және оны 

жүзеге асыру жолдары» 

халықаралық-практикалық 

конференцияға арналған 

жинақ. Хабаршы «Көптілді 

білім беру және шетел 

тілдері филологиясы» 

сериясы».№ 3 (31), 2020. -

Б.129-137 

 

13 Кишкенебаева 2 курс 7М01703 - Шетел тілі Пәндік интеграцияланған 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
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 А.П, 

Кемелбекова 

З.А. 

Подготовка 

учителей по 

языкам и 

литературе 

(Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка) 

сабағындағы «ойлау 

дизайны» 

технологиясын 

қолдану 

оқыту: тәжірибе және оны 

жүзеге асыру жолдары» 

халықаралық-практикалық 

конференцияға арналған 

жинақ. Хабаршы «Көптілді 

білім беру және шетел 

тілдері филологиясы» 

сериясы».№ 3 (31), 2020. -

Б.328-335 

 

14 Кемелбекова 

З.А.,  

Букабаева Б.Е., 

Жақсылыққызы 

Д 

 Пән мен тілді 

кіріктіріп оқыту 

сабағында 

мәдениетаралық 

құзыреттілікті 

қалыптастыру 

«Ғылым және инновациялар: 

жаңалықтар, мәселелер мен 

жетістіктер» халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік 

конференциясының 

мақалалар жинағы. 1-том. – 

Алматы: «Bilim Innovations 

Group» орталығы, 2020. – 

Б.40-42.  

15 Букабаева Б.Е., 

Нурсаламова 

Г.Н. 

2 курс 7М01703-
Подготовка 

учителей по 

языкам и 

литературе 

(Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка) 

Мүмкіндігі шектеулі 

балаларда 

мәдениетаралық 

коммуникативті 

құзыретті 

қалыптастырудағы 

ақпараттық 

коммуникативтік 

технологиялардың 

тиімділігі 

Ғылым және инновациялар: 

жаңалықтар, мәселелер мен 

жетістіктер» халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік 

конференциясының 

мақалалар жинағы. 1-том. – 

Алматы: «Bilim Innovations 

Group» орталығы, 2020. – 

Б.123-126.  

 

16 Букабаева Б.Е., 

Кемелбекова 

З.А., Балтаева 

К. 

2 курс 7М01703 -

Подготовка 

учителей по 

языкам и 

литературе 

(Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка) 

CLIL-технологиясы 

арқылы когнитивті 

құзыретті 

қалыптастыру 

Ғылым және инновациялар: 

жаңалықтар, мәселелер мен 

жетістіктер» халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік 

конференциясының 

мақалалар жинағы. 1-том. – 

Алматы: «Bilim Innovations 

Group» орталығы, 2020. – 

Б.42-46.  

 

17 Нусупова Т.Т , 

Букабаева Б.Е 

2 курс 7М01703 -

Подготовка 

учителей по 

языкам и 

литературе 

(Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка) 

Білім беру мазмұнын 

жаңарту жағдайында 

мәдениетаралық 

коммуникативті 

құзіретті кластер әдісі 

негізінде 

қалыптастырудың 

теориялық негізі 

«Пәндік интеграцияланған 

оқыту: тәжірибе және оны 

жүзеге асыру жолдары» 

халықаралық-практикалық 

конференцияға арналған 

жинақ. Хабаршы «Көптілді 

білім беру және шетел 

тілдері филологиясы» 

сериясы».№ 3 (31), 2020. -Б. 

271-276 

18 Орынбасарова 2 курс 7М01703 - Даралау оқу үрдісінде «Пәндік интеграцияланған 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

С.А,  

Букабаева Б.Е 

Подготовка 

учителей по 

языкам и 

литературе 

(Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка) 

шетел тілін 

оқытудағы 

әлеуметтік-мәдени 

құзыретті 

қалыптастырудың 

теориялық негіз 

оқыту: тәжірибе және оны 

жүзеге асыру жолдары» 

халықаралық-практикалық 

конференцияға арналған 

жинақ. Хабаршы «Көптілді 

білім беру және шетел 

тілдері филологиясы» 

сериясы».№ 3 (31), 2020. -Б. 

283-285 

19 Накипбекова 

К.К  

Букабаева Б.Е 

2 курс 7М01703 -

Подготовка 

учителей по 

языкам и 

литературе 

(Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка) 

Даралау оқу үрдісінде 

шетел тілін 

оқытудағы 

танымдық 

технологиялар 

арқылы 

мәдениетаралық 

коммуникативті 

құзыретті 

қалыптастырудың 

теориялық негізі 

«Пәндік интеграцияланған 

оқыту: тәжірибе және оны 

жүзеге асыру жолдары» 

халықаралық-практикалық 

конференцияға арналған 

жинақ. Хабаршы «Көптілді 

білім беру және шетел 

тілдері филологиясы» 

сериясы».№ 3 (31), 2020. -Б. 

223-228 

20 Акимова З.К., 

Букабаева Б.Е 

2 курс 7М01703 -

Подготовка 

учителей по 

языкам и 

литературе 

(Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка) 

Шеттілдік білім 

беруде әлеуметтік-

мәдени құзыpетті 

қалыптастыруда 

даралап оқыту 

технологиясын 

қолданудың 

теориялық негізі 

«Пәндік интеграцияланған 

оқыту: тәжірибе және оны 

жүзеге асыру жолдары» 

халықаралық-практикалық 

конференцияға арналған 

жинақ. Хабаршы «Көптілді 

білім беру және шетел 

тілдері филологиясы» 

сериясы».№ 3 (31), 2020. -Б. 

216-223 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдарды көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 

18/3-Кесте/ Таблица  

2020 жылы Докторанттардың жарияланымдар тізімі/ 

Список публикаций докторантов в 2020 г. 

№ 

Докторант-

автордың аты-

жөні, бірлескен 

авторлар/ 

Ф.И.О. 

докторанта-

автора, соавторы 

Докторанттың курсы, 

мамандығы және 

шифры/ 

Курс докторанта, 

шифр и 

специальность 

Жарияланымдардың 

атауы/ 

Название 

публикации 

Шығу мәліметтер: 

журнал, ел, қала, жыл, 

басылым беті/ 

Выходные данные: 

журнал, город, год, 

указание страниц 

- - - - - 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдарды көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 

 

 

«ХАБАРШЫ» журналы туралы есеп 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

«Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы 

2020 жылы кафедраның Хабаршы журналы 4 рет жарияланды. Барлығы 120 жуық мақала 

жарияланды. Мақаланың қабылдау тілі – қазақ, орыс, ағылшын тілдері.  

 

  

 

 

Қорытынды 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

 

Кафедраның барлық бағыттардағы ғылыми-зерттеу жұмыстары ғылыми 

маңызды және өзекті болып табылады. Зерттеудің негізгі тақырыптары бойынша 

нәтижелерді апробациялау, ғылыми-әдістемелік семинарлардағы пікірталастар, 

конференциялардағы баяндамалар түрінде жүзеге асырылады. ҚР БҒМ жобалық 

жұмысына және Erasmus +International Credit Mobility бағдарламасы бойынша 

қатысу келесі жылы жалғасады. Кафедрадағы ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

кемшілігі - отандық және шетелдік жобалардағы жұмыстардың аздығы, 

кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының шетелде біліктілігін 

арттыру. Тілдік қорды жақсарту қажеттілігі осыдан келіп туындайды. Бірінші 

қажеттілік - мектептер мен университеттерге арналған оқу-әдістемелік құралдар 

әзірлеуді жолға қою, импакт-факторлы мақалалар санын көбейту және ғылыми 

мақалаларды жақын және алыс шетелдердегі конференцияларда басып шығару. 


