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ЖЫЛДЫҚ ЕСЕПТІҢ  

ҚҰРЫЛЫМЫ 
 

2020 жылға арналған университет кафедраларының жыл сайынғы есебінде 

кафедралардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын бағалау көрсеткіштерінің тізімі 

берілген. 

Бұл ережелерде жылдық есептің мәтіні, құрылымдық құрылу бойынша 

ұсыныстарды, сондай-ақ ұсынылған көрнекі-құралдардың жекелеген түрлері  

қамтылған. Аталған ұсынымдар университетті аттестациялау кезінде жиі 

туындайтын  сұрақтарды жинақтау және нәтижелерді талдау негізінде жасалған.  

Есеп беттерін келесі тәртіппен дайындау қажет: 

 сол жағы – 30 мм,  

 оң жағы – 10 мм,  

 жоғарғы жағы – 20 мм,  

 төменгі жағы – 20 мм.  

Беттің нөмірлері төменгі жағында ортасында қойылады.  Жылдық есептің 

мәтіні Word мәтіндік редакторында, Times New Roma,  кегль-14 шрифтімен 

теріледі, пішіні әдеттегідей, тармақ- 1,25. Негізгі мәтінде ені бойынша туралау 

қолданылады. Кестелердің мәліметтері 12 шрифтпен толтырылады. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Ғылым Департаментінің ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының мониторингі және нормобақылау бөлімі дайындаған күнтізбелік 

жылдың қорытындысы бойынша ғылыми-зерттеу қызметінің жағдайы туралы 

қорытынды есеп беріледі. Есеп кафедраның, ҒИП-ң, ЖҒК-ң және университеттің 

басқа бөлімшелерінің қызметі туралы есептері негізінде құрылады, ғылыми-

зерттеу қызметін сипаттайтын сапалы және сандық көрсеткіштерді қамтиды және 

ғылыми жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректордың 

жылдық есебінің міндетті бөлігі болып табылады. 

Есептің басында келесідей аналитикалық сипаттама көрсетіледі: 

 Құрылымның ғылыми-зерттеу жұмысында шешілетін мәселелердің 

жағдайын бағалау; 

 Ғылыми зерттеулердің өзектілігі, жаңалығы, ғылыми тақырыптардың 

қайталанбайтындығы; 

 Ғылыми жобалардың инновациялығы; 

 Жобаларды коммерциализациялау деңгейі; 

 Университеттің имиджтік  саясаты туралы іс-шараларды өткізу; 

 Инженерлік зертханалардың және ұлттық зертханалардың жабдықтарын 

ұжымдық пайдалану; 

  Жаңа технологияларды әзірлеу; 

 Сыртқы ЖОО-мен ғылыми ұйымдардың шетелдік және отандық 

зерттеушілерімен дәрістер курсын өткізу; 

 Қызметкерлердің сыртқы ғылыми ұйымдардағы ғылыми іс-шараларына 

қатысуы; 

  Бизнес, жеке меншік сектор мен ғалымдар өкілдерінің қатысуымен диалог 

алаңдарын ұйымдастыру; 
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  Жетекші ғылыми ұйымдармен, университеттермен, соның ішінде Назарбаев 

Университетімен ынтымақтастықты нығайту; 

 Ғылым мен техника саласындағы сыйлықтарға үміткерлер, ғылыми-

техникалық жобаларды іріктеуде профессор-оқытушылар құрамын сарапшылар 

ретінде тарту; 

 Ғылыми зерттеулер саласында шет мемлекеттердің мемлекеттік, мемлекеттік 

емес, қоғамдық және халықаралық ұйымдарымен (ЮНЕСКО, ИСЕСКО, НАТО, 

СРДФ, МНТЦ, ИНТАС, Сomstech ОИК, ШОС, ОЭС) ынтымақтастық орнату;   

 Отандық және шетелдегі қызметкерлерді оқыту арқылы, соның ішінде 

«Болашақ» бағдарламасы бойынша ғылыми ұйымдардың әлеуетін арттыру; 

 Зерттеушілердің жалпы санынан зерттеулер мен әзірлемелерді жүзеге 

асыратын әйелдердің үлесі (% -бен); 

 Есептік жылда заманауи жабдықпен жабдықтау; 

 Студенттердің дипломдық жұмыстарын, магистрлік  және докторлық 

диссертацияларды дайындауда сыртқы ғылыми ұйымдардың әлеуетін пайдалану; 

 Студенттердің, магистранттардың және докторанттардың жұмыстарына 

зерттеу есептерінің нәтижелерін енгізу; 

 Сыртқы ғылыми ұйымдарда докторанттар, магистранттар мен студенттердің 

практикалық жұмыстарын ұйымдастыру; 

 Сыртқы ғылыми ұйымдардың ғылыми іс-шараларына докторанттар, 

магистранттар мен студенттердің қатысуы. 

Есептік жылдағы сандық материал мәтіндік және сандық материалдарды 

топтастыруға мүмкіндік беретін кестелер түрінде жасалады. Кестенің мазмұнына 

қойылатын негізгі талаптар ұсынылған деректердің сенімділігі мен 

салыстырмалылығы болып табылады. Кестені міндетті түрде толтыру қажет, бос 

қалдыруға боламайды, ақпарат болмаған жағдайда  «-» (тире) қою керек. 

Қорытындыда, кафедраның ғылыми зерттеулеріндегі күшті, әлсіз 

жақтарын, проблемалары мен перспективаларын атап өту қажет. 

Есепті жылға арналған материалдар қосымша ретінде көрсетіледі: 

1. Патенттер, авторлық куәліктердің ламинатталған көшірмелері; 

2. Есепті жылда импакт-факторы бар журналдарда жарияланған 

мақалалардың көшірмесі; 

3. Импакт-факторы бар  журналдарда жарияланған мақалалардың дәйексөз 

базасының сайтынан мақаланың скрин-шоты; 

4. Есепті жылда жарияланған монографиялардың бір данасы; 

5. Монографиялардың, оқулықтардың, оқу құралдарының титулдық беті 

мен соңғы парағының көшірмелері; 

          6. Студенттер мен магистранттар алған сертификаттар, дипломдар және 

басқа да марапаттау құжаттарының көшірмелері; 

7. Шетелдік ЖОО-мен орнатылған келісім-шарттардың көшірмелері 

Кафедралар жыл сайын күнтізбелік жылдың соңында жыл сайынғы 

есептерді ұсынады, жылдық есепті ұсыну күнін ғылыми-зерттеу жобаларының 

мониторингі және нормобақылау бөлімі анықтайды. Жылдық есептің барлық 

материалдары кафедра мәжілісінде, ҒИП және институт / факультет отырысында 

бекітілуі тиіс. 
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Жылдық есептер екі данада ұсынылады (бір данасы - институтқа / 

деканатқа; екіншісі - ғылыми-зерттеу жобаларының мониторингі және 

нормобақылау бөліміне) және электронды нұсқасы (Word –қа салынған есеп 

файлы) e-mail- арқылы жіберіледі.  
 

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 шыққан ПОҚ, 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 мақалалар тізімі...........  

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

тізімі............................................................................................................................ 

 

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

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

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 орнатылған келісім-шарттардың 

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

 

Қорытынды  
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СТРУКТУРА ГОДОВОГО ОТЧЕТА 
 

Оценка состояния решаемых проблем научно-исследовательской работы 

подразделения:  

Научно-исследовательская работа на кафедре история Казахстана им. 

Академика Т.С.Садыкова реализуется в соответствии со Стратегическим планом 

развития КазНПУ им.Абая 2018 - 2025 гг., проводится в соответствии с 

утвержденными планами научно-исследовательской работы (далее НИР) 

института и кафедры, предусматривает исследовательские проекты, а также 

научные разработки, реализуемые на разных уровнях. Вопросы НИР в полном 

объеме включены в индивидуальные планы работы преподавателей на учебный 

год.  

Кафедра «Истории Казахстана» укомплектована преподавателями с 

базовыми специальностями. Остепененность ППС кафедры составляет 70 % на 

декабрь 2020 г. Продолжается работа по омоложению кадрового состава кафедры 

с привлечением молодых специалистов из числа магистров и докторантов PhD к 

научно-педагогической деятельности кафедры (Саурыкова Ж., Хамза А., 

Отыншиева Г., Омарбекова А.). Кадровый состав позволяет организовать учебный 

и научно-исследовательский процесс на основе использования достижения 

современной науки и новейших методов преподавания и обеспечить высокое 

качество обучения дисциплинам, которые представляют практическое 

приложение научных теорий, активно осваивают инновационные технологии 

обучения. 

Результаты исследований ППС кафедры в 2020 г. получили свою реализацию 

в 139 публикациях, в том числе:  3 - в изданиях  с импакт-фактором,   6 – в 

дальнем зарубежье, 0 -в ближнем зарубежье,  28 - в изданиях ККСОН РК,  22 - в 

журналах РК 2 - в материалах конференций в дальнем зарубежье и 7 - в 

материалах конференций в ближнем зарубежье,   14 – в материалах конференций 

в РК,  23  - публикаций студентов, магистрантов, докторантов, 3 монографии, 15 - 

публикаций и выступлений в СМИ, на телевидении, газет и журналах. 

Актуальность, новизна НИР, неповторяемость научных тематик: 

Актуальность и новизна исследований, проводимых сотрудниками кафедры 

определяется задачами реализации Стратегии развития «Казахстан – 2050», 

программными статьями Лидера нации – Первого Президента РК Н.А.Назарбаева 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» - «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» от 12.04.2017. «Ұлы Даланың жеті қыры» от 21.11.2018.  

Развитие научного потенциала преподавателей нашло отражение в их 

участии в конкурсах на получение грантов, объявленных МОН РК, КазНПУ 

им.Абая и зарубежными организациями.  

В 2020 году продолжилась работа по реализации научных проектов по 

Государственной программе «История и культура Великой Степи» МОН РК: 

«Қазақстан моноқала тұрғындары әңгімелеріндегі әлеуметтік-мәдени 

бірегейлік: Ащысай-Кентау мысалында. 1927-ХХІ ғ. («03» қаңтар 2019 ж. келісім-

шарт № 7/2019 ПЦФ)». 
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««Ұлттық және мемлекеттік бірегейліктің қалыптасуы және өзгеруі 

негізіндегі Қазақстанның ғылыми мектептері (ХХ-ХХІ ғғ) ( «03» қаңтар 2019 ж. 

келісім-шарт № 7/2019 ПЦФ)». 

Особую актуальность имеет программа «Туған жер», исследование местных, 

локальных объектов реализуется в рамках исследовательских проектов НЦ 

«Айтылған тарих», в тематике исследований ППС кафедры, в магистерских 

диссертациях специальностей «6М011400» и «6М020300» и дипломных работах 

студентов. 

Инновационность научных проектов: Кафедра в своей научной 

деятельности придает первостепенное значение, во-первых, современным 

технологиям научного исследования, и во-вторых, привязанности этих 

направлений к учебному процессу: В 2020 г. кафедра продолжила работу по 

проблемам новой социальной истории, в частности, дальнейшее развитие 

получили такие теоретические направления в исторических исследованиях ППС 

кафедры, как «Устная история», «Интеллектуальная история», «История 

повседневности» и «Историческая демография». 

Степень коммерциализации проектов: На данный момент научных 

проектов, направленных на дальнейшую коммерциализацию, кафедра «истории 

Казахстана» не имеет. 

Проведение мероприятий по имиджевой политике университета: ППС 

принимает активное участие в реализации имиджевой политики университета 

посредством научной и творческой деятельности в формате участия в 

мероприятиях во внешних научных организациях, а также через организацию и 

проведение конференции республиканского уровня, а также посредством средств 

массовой информации через интервью и участие в телепередачах в качестве 

экспертов и научных консультантов.  Так, согласно сведениям ППС кафедры в 

СМИ в 2019 г.: опубликовали свои статьи в республиканских изданиях, 

выступили в телепередачах и дали интервью 15 раз. 

29.10.2020 г. кафедрой был организован международный круглый стол «М. 

Габдуллин: заман, тұлға, жад» 

13.11.2020 г. кафедрой была организована и проведена историческая секция 

75 студенческая научная конференция». 

Использование оборудования национальных лабораторий 

коллективного пользования и инженерных лабораторий: Учитывая 

специфику специальности, необходимости использовать национальные научные 

лаборатории коллективного пользования не имеется в виду отсутствия нужного 

профиля. 

Разработка новых технологий: 

На кафедре осуществляется разработка научной методики работы с 

источниками на основе метода создания и сохранения ретроспективной 

информации «устная история». В 2020 году продолжается реализация проекта 

«Әлеуметтік мәдени бірегейліктің қалыптасуы және өзгеруі Қазақстанның 

ғылыми мектептері мен моноқала тұрғындарының тәжірибесінде (XX ғ. – XXI ғ. 

басы)» по программе ПЦФ «Ұлы Дала тарихы мен мәдениеті». 

Проведение курса лекций ведущими зарубежными и отечественными 

научными сотрудниками внешних вузов и научных организаций: 



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

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

Участие сотрудников в научных мероприятиях внешних научных 

организаций:  

Доцент Далаева Т.Т. выступила с докладом на тему «Казахские волости 

Степного края в этно-политическом измерении Российской империи (XIX – 

начале ХХ вв.)» на международной междисциплинарной научной конференции 

«Государство в этническом и национальном измерении» в СПбГУ (РФ, г. Санкт-

Петербург) 7 февраля 2020 г.  

6 декабря 2020 г. преподаватели кафедры Истории Казахстана им. ак. 

Т.С.Садыкова к.и.н., доцент Далаева Т.Т. и PhD Белоус С.Г. приняли участие в 

Международной научной конференции «Исторические исследования в контексте 

науки о данных: информационные ресурсы, аналитические методы и цифровые 

технологии», организованной Межрегиональной ассоциацией «История и 

компьютер» Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, 4–

6 декабря 2020 г.).Далаева Т.Т. и Белоус С.Г. выступили в секции «Цифровые 

ресурсы и технологии в профессиональном историческом образовании» и 

поделились идеями по применению цифровых инструментов для организации 

НИР студентов-историков через призму устной истории и культурной истории.  

Сотрудничество с ведущими научными организациями, вузами, в том 

числе с Назарбаев Университетом; 

 : докторант 2 курса Крупко И. (научный руководитель Т.Т.Далаева Т.Т.) 

принял участие во II Форуме Научно-исследовательского центра по вопросам 

образования Nazarbayev University Young Researchers Alliance (YRA) «Время 

науки, стоп инфодемия» 26 ноября 2020 г.  

 Участие докторантов, магистрантов и студентов в научных мероприятиях 

внешних научных организаций. 

 Бердикул М., докторант 1 курса, (научный руководитель Т.Т.Далаева) 

участвовала в III International Ethnomusicology Symposium - III международном 

симпозиуме по этномузыкологии, Bursa Uludağ University (Университет Бурса 

Улудаг, Турция) со 02-04 октября 2020г. и выступила 4 октября, Тема доклада: 

«Postcolonial discourse of studying the song culture of kazakhs of the XX century». 

(сертификат и программа). 

Доля женщин, выполняющих научные исследования и разработки, от общего 

числа исследователей (в %) – 70,9 %; 

Оснащение современным оборудованием в отчетном году – получены два 

компьютера; 

Использование потенциала внешних научных организаций при подготовке 

дипломных работ студентов, магистерских и докторских диссертаций; при 

подготовке рукописи диссертаций магистранты и докторанты кафедры 

используют фонды как отечественных библиотек и архивов таких как 

Национальная библиотека РК, Научная библиотека РГП «Ғылым ордасы» МОН 

РК, Центральный Государственный архив РК, Архив Президента РК, так и фонды 

крупнейших билиотек и архивов  зарубежья: Российская национальная 

библиотека (г.Санкт-Петербург). Российский государственный исторический 

архив (РГИА) (г.Санкт-Петербург) Государственная публичная историческая 

библиотека России (г.Москва). Российская государственная библиотека 

(г.Москва) и др. 
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Внедрение результатов отчетов НИР в работы студентов, магистрантов и 

докторантов. Тематика магистерских и докторских диссертаций отражает как 

научные направления кафедры, так и сферу интересов самого научного 

руководителя. В 2020 г. в отчете представлены 13 публикаций докторантов  и 10 

публикаций студентов и магистрантов. 

Проведение практики докторантов, магистрантов и студентов во внешних 

научных организациях; докторанты и магистранты проходят научно-

исследовательскую практику при научном центре «Устная история», а также в 

научных организациях – Института истории и этнологии им.Ч.Ч. Валиханова, 

ЦГА РК. 

Участие докторантов, магистрантов и студентов в научных 

мероприятиях внешних научных организаций: 

 

Заключение 

В 2020 году ППС кафедры выполняли научные исследования по различным 

инициативным темам, в том числе и в государственных научных проектах, а 

также в сторонних организациях (таблицы 7-8). 

Степень участия ППС в НИР за 2020 г. отражена в публикациях в различных 

изданиях ближнего и дальнего зарубежья, в республиканских журналах и 

научных сборниках, в среднем каждый преподаватель имеет от 1 до 3 

публикаций, некоторые – от 2 до 8. Ряд преподавателей кафедры не предоставили 

отчет по научной работе. 

В целом ППС продолжает исследования по тем направлениям, которые 

определены в плане НИР кафедры и в индивидуальных планах. Это обусловлено 

как уже проделанной работой, так и новыми задачами, которые сформулированы 

в перспективных планах развития образования и науки МОН РК.  
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1.  Жангуттин Б.О. Заведующий 

кафедрой, доцент 
1955 

д.и.н,  

доцент 
07.00.02 - - 

100% 

2.  Койгелдиев М.К. 
профессор 1947 

д.и.н., 

профессор 
07.00.02 академик - 

100% 

3.  Нурымбетова Г.Р. 
профессор 1967 

д.полит.н. 

профессор 
23.00.00 - - 

50% 

4.  Халидуллин К. 
профессор 1947 

д.и.н., 

профессор 
07.00.02 - - 

100% 

5.  Жумагулов Б.С. профессор 1951 к.и.н., доцент 07.00.02   50% 

6.  Сайфулмаликова С.С. ст.преп. 1964 д.и.н. 07.00.02 - - 100% 

7.  Кудайбергенова Ж.А. доцент 1969 д.и.н. 07.00.02 - - 100% 

8.  Кенжебаев Г.К. ст.преп. 1962 д.и.н. 07.00.02 член-

корреспондент 

НАН РК 

- 50% 



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

9.  Алимгазинов К.Ш. доцент 1973 д.и.н. 07.00.09 - - 75% 

10.  Байсалбаева Т.М. доцент 1953 к.и.н. 07.00.02 - - 100% 

11.  Ермуханов Е.Н. доцент 1962 к.и.н., доцент 07.00.02 - - 100% 

12.  Далаева Т.Т. 

доцент 1967 к.и.н., доцент 07.00.02 - 

«Лучший 

преподаватель 

вуза 2019» 

100% 

13.  Карибжанова Е.А. доцент 1958 к.и.н., доцент 07.00.02 - - 100% 

14.  Оспанова Р.Р. доцент 1977 к.и.н., доцент 07.00.02 - - 100% 

15.  Нұрман Ш.Т. ст.преп. 1964 к.и.н. 07.00.02  - 100% 

16.  Тлеубаев Ш.Б. ст.преп. 1966 к.и.н. 07.00.02 - - 100% 

17.  Тулбасиева С.К. ст.преп. 1975 к.и.н. 07.00.02 - - 100% 

18.  Мырзатаева З.Б. ст.преп. 1973 к.и.н. 07.00.02 - - 100% 

19.  Әзіретбергенова Э.Ж. ст.преп. 1972 к.и.н. 07.00.02 - - 100% 

20.  Белоус С. ст.преп. 1990 PhD доктор 6D011400 - - 100% 

21.  Саурыкова Ж.С. 

ст.преп. 1982 

Магистр 

гуманитарных 

наук 

6М011400 

6D011400 
- - 

100% 

22.  Жалмагамбетов Е.А. 

ст.преп. 1986 

Магистр 

гуманитарных 

наук 

6М011400 

6D020300 
- - 

50% 

23.  Бимолданова А.А. 

преподаватель 1971 

Магистр 

гуманитарных 

наук 

6М020300 

6D020300 
- - 

75% 

24.  Бектанов А.А. 

преподаватель 1989 

Магистр 

гуманитарных 

наук 

6М030100  

6D020300 
- - 50% 

25.  Утеулиева Б.М. 
преподаватель 1981 

магистр 

гуманитарных 
6М020400  - - 

100% 



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

наук  

26.  Отыншиева Г.Т. 

преподаватель 1986 

магистр 

гуманитарных 

наук 

6М020400   

100% 

27.  Айткалиева Р.А. 

преподаватель 1982 

Магистр 

социальных 

наук 

«6М051500 

Архивоведение,д

окументоведени

е и 

документационн

ое обеспечение»  

  

100% 

28.  Бекбаева Т.А. ст.преп. 1972 К.и.н. 07.00.02   100% 

29.  АкыноваА. П. 
ст.преп. 1986 PhD доктор 

6D020300-

История 
  

100% 

30.  Дюсебаева Г.К. ст.преп. 1953 К.и.н. 07.00.02   100% 

31.  Омарбекова А.О. 

преподаватель 1992 

Магистр 

педагогических 

наук  

6М11400-

История  
  

100% 

32.  Қамза А.Т. 

преподаватель 1997 

Магистр 

гуманитарных 

наук 

6М02003-

История  
  

100% 

33.  Абдихалык Т.О. 

преподаватель 1994 

Магистр 

гуманитарных 

наук 

6М020300 - - 100% 

 

 

 

 

  



 

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

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

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 Толемисова Жайна Махсетовна Магистрант  «6М011400-Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

2 Бейсембаев Ернұр 

Жоламанұлы 

Магистрант «6М011400-Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

3 Мектепбергенов Нурбек 

Ерманович 

Магистрант «6М011400-Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

4 Омарбекова Арайлым 

Омарбекқызы 

Магистрант  «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

5 Қажаев Азамат Ақылбекұлы Магистрант «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі  
6 Хабдина Нурбике Елубаевна Магистрант «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

7 Мамытова ГүлназМұхтарқызы Магистрант  «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

8 Абиыр Сандуғаш  

Еңгебайқызы 

Магистрант  «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

9 Мажибаева Шынара 

Омирбековна 

Магистрант  «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

10 Кушубекова Жанерке 

Рабилевна 

Магистрант  «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

11 Базарбаева Асем 

Жумабергеновна 

Магистрант  «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

12 Әшімжан Назерке Серікқызы Магистрант  «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

13 Әлімжанов Елдос Абайұлы Магистрант  «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

14 Сапарғалиева Сымбат 

Қанатқызы 

Магистрант  «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

15 Саров Сержан Бараханович- Магистрант  «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

16 Байдылда Газиза Нұржанқызы Магистрант  «6М011400 – Тарих» мамандығы 



 

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

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

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

17 Ахметжан Абай Берікұлы Магистрант  «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

18 Медеуова Айдана 

Бауыржановна 

Магистрант  «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

19 Есова Райса Сагидуллаевна Магистрант  «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

20 Бердибеков Айдос 

Шарапатбекович 

Магистрант  «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

21 Исаева Орынгуль Ибраимовна Магистрант  «6М020300 – Тарих» мамандығы 

бойынша гуманитарлық ғылымдар 

магистрі 
22 Кемелжанова Гульнара 

Карипжановна 

Магистрант  «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

23 Асанова Динара 

Амангельдиевна 

Магистрант  «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

24 Бердіқұл Меруерт Мұратқызы- Магистрант  «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

25 Ілияс Керім Болатқызы Магистрант  «6М011400 – Тарих» мамандығы 

бойынша педагогикалық ғылымдар 

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 Далаева Т.Т. Организация учебно-воспитательной работы со 

студентами с особыми образовательными потребностями. 

- КазНПУ им.Абая. Центр повышения квалификации и 

дистанционного образования КазНПУ им.Абая 40 ч. 

Сертификат от 14.02.2020 № 001457. 

«Цифровой педагог» 36 часов КазНПУ им.Абая. 

сертификат с отличием. Июль 2020. 

2 Белоус С.Г. Сертификат Elsevier. КазНПУ им. Абая. Авторский 

мастер класс. Поиск журнала. 19-июня 2020 г.  

Сертификат Elsevier. Author workshop. Finding journal with 

Scopus and ScienceDirect. 17 июля 2020 г. 

Сертификат международных научно-практических 

онлайн-семинаров «Актуальные проблемы Центральной 

Азии и Кавказа». Апрель-июль 2020 г. ИСАА МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

 



 

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

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

Сертификат Летней школы для учителей истории МГУ 

им. М.В. Ломоносова «Преподавание истории в школе: 

современные информационные технологии в помощь 

учителю». 26 августа 2020 г. 

Сертификат онлайн-школы «Цифровая трансформация 

образования» от НПО «Игровое образование». 23-29 июня 

2020 г. 

Сертификат с отличием. Курсы повышения квалификации 

с 20 по 25 июня 2020 г. в объеме 36 часов в онлайн летней 

школе «Цифровой педагог» КазНПУ им. Абая. 

Сертификат Elsevier. Scopus and ScienceDirect advisor for 

Abai Kazakh National Pedagogical University. 2-6 ноября 

2020 г. 

3 Ермұқанов Е.Н. «ЖОО оқу процесін ұйымдастырудағы білім беру» курсы 

2020 ж. 6 наурыз.Абай атындағы ҚазҰПУ  

«Цифрлы педагог» онлайн жазғы мектеп курсы 2020 

ж.20-25 шілде, Абай атындағы ҚазҰПУ 

4 Кудайбергенова Ж.А. Онлайн летняя школа повышения квалификации 

«Цифровой педагог» в объеме 36 ч. КазНПУ им.Абая (г. 

Алматы). 27.07-01.08. 2020 г. Сертификат с отличием 

3rd International “Elsevier Science Day in Kazakhstan”. 2-3 

декабря 2020. Сертификат 

5 Нұрман Ш.Т. «Цифрлы педагог» атты ҚазҰПУ жазғы онлайн 

мектебінің біліктілігін арттыру туралы сертификаты, 36 

сағат. Алматы қаласы, Абай атындағы ҚазҰПУ 

6 Нурымбетова Г.Р.  «Цифрлы педагог» атты ҚазҰПУ жазғы онлайн 

мектебінің біліктілігін арттыру туралы сертификаты, 36 

сағат. Алматы қаласы, Абай атындағы ҚазҰПУ 

«Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазіргі 

Қазақстан тарихы пәнін оқыту мәселелері» / ҚазАЗУ  

7 Сайфулмаликова С.С. Абай атындағы ҚазҰПУ-і ұйымдастырған «Цифрлы 

педагог» атты онлайн жазғы мектебі. 20-25 шілде 2020 

жыл 36 сағат 

Elsevier. Researcher Academy on Campus Certificate of 

Attendan.  20-25  шілде 2020 ж. 36 сағат 

 

8 Саурыкова  Ж.С. Цифровая трансформация образования/ НПО «Игровое 

образование» Россия, КазНПУ им Абая, онлайн курс, 

Алматы, 23.06-29.06. 2020 г. 

Работа преподавателя в СДО (moodlе), разработка и ввод 

ЭУМКД, сопровождения курса в условиях 

дистанционного обучения/ КазНПУ им Абая, онлайн 

курс, Алматы, 19.06-20.06. 2020 г. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-і ұйымдастырған «Цифрлы 

педагог» атты онлайн жазғы мектебі. 20-25 шілде 2020 

жыл 36 сағат 

9 Тілеубаев Ш.Б. Абай атындағы ҚазҰПУ-і ұйымдастырған «Цифрлы 

педагог» атты онлайн жазғы мектебі. 20-25 шілде 2020 

жыл 36 сағат 

10 Тулбасиева С.К.   «Кретериалды бағалау контекстіндегі тапсырма 

құрастыру технологиясы»  40 сағат Абай атындағы 



 

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

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

ҚазҰПУ Біліктілікті арттыру және қашықтықтан білім 

беру орталығы.  ақпан  2020ж. 

Работа в СДО (moodle), разработка и ввод ЭУМКД, 

соправождения курса 13 тем 13 часов.  26.03-16.04. 2020.  

Повышение квалификации по «Современной истории 

Казахстана» 40 часов. 10 ноября 2020 года 

Рухани жаңғыруаясындағы «Қазақстан тарихы» пәні 

бойынша біліктілік көтеру курсы 36 сағат 2020 жыл, 

маусым 

11 Мырзатаева З.Б.  «Цифрлы педагог». Он-лайн курс. Алматы, Абай 

атындағы ҚазҰПУ. 27.07-01.08. 2020 г. 36 сағат. 

 «Үздік сертификат» 

12 Азретбергенова Э.Ж «Цифрлы педагог» атты ҚазҰПУ жазғы онлайн 

мектебінің біліктілігін арттыру туралы сертификаты, 36 

сағат. Алматы қаласы, Абай атындағы ҚазҰПУ 

13 Қамза  А.Т. Цифровая технология 2020 

"Совершенствование профессионального мастерства 

преподавателя вуза",  06.11.2020 №002653 

"Современная история Казахстана" 10.10.2020 

"Внешняя политика Казахстана" 27.10.2020 

14 Бекбаева  Т.А. «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәні бойынша 

Экономикалық қысқы мектептер -  2020 ж. қаңтар 72 

сағат  

«Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәні бойынша 2020 

ж. 2-6 қараша аралығында 40 сағат біліктілікті арттыру 

курс 

15 Айткалиева Р.А. 

 

Scopus and Science Direct advisor for Abai Kazakh National 

Pedagogical University. at KazNPU, 2020   

Жоғарғы оқу орны оқытушыларының кәсіби шеберлігін 

жетілдіру. Абай атындағы ҚазҰПУ. 2020ж. 
16 Бимолданова А. А. 

 

Дистанционная школа «Актуальные проблемы 

европейской интеграции и дипломатии»  

Евразийский национальный университет 13 - 30 апреля 

2020 года. (72 часа) 

Летняя школа «Цифровой педагог»  

Казахский национальный педагогический университет 

им. Абая 20-25 июля 2020 г. (36 часов)  

17 Омарбекова А.   Жоғарғы оқу орны оқытушыларының кәсіби шеберлігін 

жетілдіру. Абай атындағы ҚазҰПУ. 2020ж. 

18 Акынова А.П. 

 

Педагогтың кәсіби қызметін жетілдіруге мүмкіндік 

берудегі коучинг және менториг үдерісінің маңызы. Абай 

атындағы ҚазҰПУ. 2020ж. 

Жоғарғы оқу орны оқытушыларының кәсіби шеберлігін 

жетілдіру (Қосалқы тарихи пәндер). Абай атындағы 

ҚазҰПУ. 2020ж. 

 

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 

Авторлық құқық 

объектісінің атауы 

Авторлық 

куәліктің патент 

Патент / авторлық 

куәліктің берілген күні/ 



 

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

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

дәрежесі, атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

(патент, авторлық куәлік)/ 

Наименование объекта 

авторского права (патент, 

авторское свидетельство) 

№/ 

№ патента 

авторского 

свидетельства 

Дата выдачи патента 

/авторского свидетельства 

 

     

 

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 

1 Мырзатаева 

З.Б. 

т.ғ.к.  09.07.2020-

19.07.2020 

г.Кентау 

 

Работа в 

архивах 

(ТО ҚСТ 

(Түркістан 

облысының 

қоғамдық саяси 

тарихы) 

ПЦФ РК 

 

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, 

должность 

Мемлекет/ 

Страна 

Іс-сапардың 

уақыты/ 

Дата 

командировки 

Іс-сапардың 

мақсаты/ 

Цель 

командировки 

Қаржыландыру көзі/ 

Источник 

финансирования 

      

1 Далаева Т.Т. РФ, Санкт-

Петербург 

05-08 февраля 

2020 

Участие в 

международной 

научной 

конференции 

«Государство в 

этническом и 

национальном 

измерении» в 

СПбГУ, 

налаживание 

сотрудничества с 

ЕУСПб 

(Европейский 

университет в 

за счет гранта МОН 

РК «Лучший 

преподаватель вуза 

2019 г.» 

 



 

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

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

Санкт-Петербурге) 

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 Бимолданова А. А. 

НС  

исполнитель 

Детство в 

Казахстане: 

государственная 

политика и 

советская 

повседневность 

во второй 

половине XX 

века. 

Некоммерческое 

акционерное общество 

«Костанайский 

региональный университет 

имени А. Байтурсынова» 

 

 

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 Койгелдиев М.К., д.и.н., 

профессор, академик 

НАН РК  

Жангуттин Б.О., д.и.н., 

доцент 

Далаева Т.Т., к.и.н., 

доцент 

Тлеубаев Ш.Б., к.и.н., 

ст.преп. 

Нурман Ш.Т., к.и.н., 

ст.преп. 

Мырзатаева З.Б., к.и.н., 

ассоц.проф 

Белоус С.Г., доктор PhD 

Жалмагамбетов Е.А. 

магистр 

Пазилов Е. -докторант 

«Формирование и 

трансформация социокультурной 

идентичности в Казахстане на 

опыте научных школ и 

моногорода (ХХ – нач. ХХІ вв)»  

39200000 

2 Далаева Т.Т. к.и.н., 

доцент 

 

Крупко И. докторант 

«Идентичность и поэтика 

исторической памяти в 

современном 

историографическом дискурсе 

3000000 

https://is.ncste.kz/object/view/64735
https://is.ncste.kz/object/view/64735
https://is.ncste.kz/object/view/64735
https://is.ncste.kz/object/view/64735
https://is.ncste.kz/object/view/64735
https://is.ncste.kz/object/view/64735
https://is.ncste.kz/object/view/64735
https://is.ncste.kz/object/view/64735
https://is.ncste.kz/object/view/64735


 

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

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

Калиева Б. докторант казахстанского общества» 

 

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 Dalayeva T.T. Abai Kunanbayev: integrity and the law in 

19th century Kazakh society 

Portraits of integrity.  26 Case 

Studies from History, Literature 

and Philosophy:  Editors: 

Charlotte Alston, Amber 

Carpenter, Rachael Wiseman: 

Bloomsbury Academic, 2020. – 

312 p. – 134-142. 
2 Myrzatayeva 

Zabira 

Features and prospects of ethnocultural 

identity of the Kazakh diaspora in China 

// Opcion, UNIVERSIDAD 

DEL ZULIA, VenezuelaVol. 36, 

Núm. 91 (2020),  1405-1421 

3 Ермұқанов Е.Н. Қазақстанда гендерлік теңдікке қол 

жеткізуге бола ма:жұмыспен қамту 

және әлеуметтік қорғауға назар аудару 

Халықаралық дискриминация 

және заң 

журналы,АҚШ,2020.5-20 бб. 

4 Tulbasieva S.  Historiography of the history of social 

policy about the problems of orphan hood 

and child neglect in the 20-30 years of xx 

century in the modern  

РИНЦ Norwegian journal of 

development of the international 

science № 41/2020, 32-34  

5 Tulbasieva S.K.  From the page of the story of the daily life 

of war children in Kazakhstan 

РИНЦ. +DOI (Digital Object 

Identifier )  Сolloquium-journal 

№11 (63), 2020,Część 5, 

(Warszawa, Polska) 23-26 

6 Tulbasieva S.K. The history of social policy about the 

problems of orphan hood and child neglect 

in the 20-30 years of XX century in the 

modern 

 

РИНЦ.  (Digital Object 

Identifier )  Сolloquium-journal 

№10 (62), 2020,Część 5, 32-34 

(Warszawa, Polska) 

Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

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., 

ученое звание, 

должность 

 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер: журнал, 

мемлекет, қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, год, 

указание страниц 

    



 

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 басылымнан  шықпаған 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.  Далаева Т.Т. Награды в повседневной жизни 

казахских должностных лиц в 

Российской империи (XIX – нач.  

вв.) 

Международный электронный 

научный журнал «e-history.kz» 

(edu.e-history.kz). – 2020. - № 3 

(23). 

http://edu.e-

history.kz/ru/publications/view/1545 

2.  Далаева Т.Т. Ритуально-партисипативные 

функции производственного 

праздника позднего социализма (на 

материалах «Ачполиметалл» 

комбината). 

Вестник КазНПУ им. Абая. Серия 

«Исторические и социально-

политические науки». -2020. - № 

2. С. 177-183. 

3.  Далаева Т.Т. Особенности и содержание 

коммуникативной памяти жителей 

Кентау и Ащысай в начале XXI века.  

 

Вестник КазНПУ им. Абая. Серия 

«Исторические и социально-

политические науки». - 2020. - № 

3 (66). – с. 21- 27. 

 

4.  Далаева Т.Т. 

Белоус С.Г.,  

 (в соавторстве 

Балгазина Б., 

Улдахан Ш.) 

ЦИФРОВОЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 

НИР CLUB 

Вестник КазНПУ им. Абая. Серия 

«Педагогика и психология». - 

2020. - № 3(44). – с. 32-44. 

5.  Мырзатаева З.Б. Тарихи жад  // Вестник КазНПУ им. Абая. 

Серия «Исторические и 

социально-политические науки» - 

2020. - № 2.- С.258-264 с. 

6.  Мырзатаева З.Б.  Айтылған тарих.  // Қазақ тарихы. – 2020. - № 4. – 

24-29 с. 

7.  Ермұқанов Е.Н.  Рухани жаңғыру аясындағы ұлттың 

бәсекелік қабілеттігінің алғы 

шарттары 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

хабаршысы. №2 2020. 

8.  Ермұқанов Е.Н. Қазақстан тарихын зерттеген  ХVІІІ-

ХХ  ғ. басындағы Ресейлік 

тарихнаманың теориялық-

методологиялық негіздері 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

хабаршысы. №2 2020. 

9.  Ермұқанов Е.Н. ХІХ ғ.ІІ жартысындағы Орыс-Қытай 

қатынастарында «Іле 

дағдарысының» пайда болу 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

хабаршысы. №2 2020. 

http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/1545
http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/1545


 

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

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

себептері 

10.  Кудайбергенова 

Ж.А., д.и.н., 

доцент 

Позиция конституционно-

демократической фракции в 

Государственной Думе по вопросам 

аграрной политики царской империи 

и массового переселения крестьян в 

Казахстан (1906 – 1917 гг.). 

Хабаршы-Вестник КазНПУ 

имени Абая. Серия 

«Исторические и социально-

политические науки». №1(64), 

2020. С.162-172 

11.  Нұрман Ш.Т.  Е. Бекмаханов – Қазақстан тарихы 

оқулықтарының авторы 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

хабаршысы. «Тарих және саяси-

әлеуметтік ғылымдар» сериясы. – 

2020. – №3. 496-501 бб. 

12.  Нұрман Ш.Т. «Кеңестік бірегейлікке» бағыт алу: 

Қазақстандағы тарих оқулықтары 

мәселесіне 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

хабаршысы. «Тарих және саяси-

әлеуметтік ғылымдар» сериясы. – 

2020. – №2. 48-53 бб. 

13.  Нұрымбетова 

Г.Р.  

1. Сұлтанбек Қожанов – қоғам және 

мемлекет қайраткері 

2. Қазақ мәдениетінің майталманы 

1. Вестник КазНПУ, Тарих және 

әлеуметтік ғылымдар. 2020. №2. 

2. Вестник КазНПУ, Тарих және 

әлеуметтік ғылымдар. 2020. №4. 

14.  Карибжанова 

Е.А. - к.и.н, 

доцент.  

Как проходило реформирование 

партийных органов Союзных 

республик после ХХ съезда КПСС. 

 

Вестник КазНПУ им. Абая № 1 

(64), - Алматы,2020 – стр. 181-187 

15.  Сайфулмаликова 

С.С. 

Санкт-Петербург, Мәскеудегі қазақ 

депутацияларының тарихынан: өзара 

байланыстың сипаттамасы (ХІХ 

ғасыр) 

Электронный журнал «e-

history.kz» № 4(24) қазан-

желтоқсан, 2020 

16.  Саурыкова Ж. С. .«DISPOSSESSION OF THE 

KULAKS IN KAZAKHSTAN: 

FEATURES AND 

CONSENQUENCE»   

Хабаршы» Абай атындағы 

ҚазҰПУ. «Тарих және саяси-

әлеуметтік ғылымдар» сериясы, 

Қазақстан, Алматы қ., 2020 ж. 

297-304. 

17.  Саурыкова Ж. С. Перегибы и искривления в процессе 

коллективизации и раскулачивания в 

Казахстане 

EDU. HiSTORY.KZ  

Халықаралық электронды 

ғылыми журналы, Қазақстан, 

Алматы қ., №1 (21) қаңтар-нарыз 

2020 

18.  Тілеубаев Ш.Б. 1916 жылғы көтерілістің сипаты 

жөніндегі пікірталастар (1920-1930 

жж.)  

// Абай атындағы ҚазҰПУ 

ХАБАРШЫ,  «Тарих және саяси-

әлеуметтік ғылымдар» сериясы,  

№ 2 (65), 2020. 77-81 бб. 

19.  Тулбасиева С.К. From the history of children's houses 

and the labor of settlement: in the 

soviet kazakhstan 1920-1930-s. 

КазНПУ имени Абая.Вестник 

Серия «Исторические 

и социально-политические 

науки», №2(65), 2020 461-463с 

20.  Тулбасиева С.К. Bз истории детских домов и труд 

колонии: в советском Казахстане 

1920−1930-е гг. 

Абай атындағы  Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетi  

ХАБАРШЫ  «Тарих және саяси-

әлеуметтік ғылымдар» сериясы,  

№3(66), 250-255  

21.  Әзіретбергенова Қазақстан білім жүйесінің Абай атындағы Қазақ ҰПУ 



 

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

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

Э.Ж қалыптасуындағы 

Қызылордалық кезеңнің орны 

хабаршысы, №2(65), 2020. 41-47  

бб. 

22.  Қамза А.Т. Беймәлім Қазақ-түрік қатынасының 

тарихи жағдайы. 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетi, 

ХАБАРШЫ «Тарих және саяси 

әлеуметтік ғылымдар» сериясы 

№2(65), 2020- 665-668С 

Қазақстан , Алматы 

23.  Қамза А.Т. Қазіргі жағдайда ата-ана мен 

балалардың құқықтық қатынасын 

жетілдіру 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетi 

ХАБАРШЫ «юриспруденция » 

сериясы Хабаршы, (3) 61,2020 

İSSN-Қазақстан , 

Алматы18108636 2020 ж- 31-32С 

 

24.  Кусайнова Ж. А. «Ғибрат берерлік ұстаздық жол». Абай атындағы ҚазҰПУ 

Хабаршы Вестник 

 «Тарих және саяси -сәлеуметтік 

ғылымдар сериясы» №4(67),2020. 

551-558б.б. 

25.  Бекбаева Т.А. Қоғамдық сананы жаңғыртудағы 

патриотизм. 

//ХАБАРШЫ. Абай атындағы 

ҚазҰПУ «Тарих және саяси-

әлеуметтік ғылымдар» сериясы, 

2020, №3(66), 250-255 б. 

26.  Бекбаева Т.А. Қазақстан жастарының 

интеллектуалды дәрежесін көтеру.  

//ХАБАРШЫ. Абай атындағы 

ҚазҰПУ «Тарих және саяси-

әлеуметтік ғылымдар» сериясы, 

2020, №4(67), 330-335 б. 

27.  Айткалиева Р.А. Қазақстандағы білім беру 

саласындағы архив мамандарын 

дайындауда ақпараттық 

технологиялардың маңызы. 

// Хабаршы. «Тарих және саяси –

әлеуметтік ғылымдар сериясы», 

№4 (67), 2020  

28.  Акынова А.П. Қазақ қоғамында батырлар 

институты және Осман 

империясында янычарлар әскери 

жүйесінің қызметі (Xv-XVIII ғғ). 

Электронный научный журнал 

«edu.e-history.kz. ҚР, Алматы. 

2020ж. 

Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

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

 

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.  Далаева Т.Т. 

Садыбеков И. 

(магистрант 2 к.) 

Коммеморация в школах 

Казахстана:  

культурная память о Великой 

Отечественной войне 

История Казахстана: 

преподавание в школе. 2020. № 5 

(205). С.6-9. 



 

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

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

2.  Мырзатаева З.Б. Отан тарихын оқытудың жаңа 

технологиясы 

// История Казахстана: 

преподавание в школе. 2020. № 4 

(204). с. 6-8. 

3.  Мырзатаева З.Б. Мырзатаева З. Соғыс зардабы ел 

есінде.  

 

// Ана тілі. 7 мамыр, 2020.  

http://anatili.kazgazeta.kz/?p=57054 

4.  Байсалбаева Т.М. Методологические основы 

истории Казахстана 

Республиканский научно-

методический журнал 

История Казахстана: 

Преподавание в школе 2020 

№ 3 (203) 

5.  Кудайбергенова 

Ж.А.,  

д.и.н., доцент 

Об истории формирования 

татарскои ̆диаспоры в Казахстане 

История Казахстана: 

преподавание в школе. - №3(203), 

2020. - С.10-16 

6.  Нұрман Ш.Т. Қазақстан ғалымдарының 

өмірбаяны мемуарлық-

биографиялық дерек ретінде 

Алматы қаласының архив 

қызметінің Хабаршысы 

(ақпараттық-әдістемеік 

басылым), 2020, №1 (26). 78-87 

бб. 

7.  Карибжанова Е.А. 

 - к.и.н, доцент. 

Методические рекомендации по 

истории независимого 

Казахстана 

Ходжа Ахмеда Яссау - Алматы, 

2020   

Стр.1-99 

8.  Карибжанова Е.А. 

 - к.и.н, доцент. 

. 

 

Сложные тестовые задания для 

подготовки к ЕНТ 

История Казахстана: 

Преподавание в школе № 3 2020 

Педагогика пресс. 

Стр.21-31 

9.  Карибжанова Е.А. - 

к.и.н, доцент  

 

 

 Казахстан в период 

революционных движений 

начала ХХ века и гражданского 

противостояния 

История Казахстана: 

Преподавание в школе №6 2020 

Педагогика   пресс 

Стр.9-12 

10.  Карибжанова Е.А. 

 - к.и.н, доцент.  

Нужна ли была Новая программа 

построения коммунизма? 

История Казахстана: 

Преподавание в школе № 7 2020 

Педагогика   пресс. 

Стр.2-6 

11.  Карибжанова Е.А. 

 - к.и.н, доцент. 

Нуржанов А.А. 

к.и.н. 

Как проходили преобразования в 

деятельности профсоюзов  

История Казахстана: 

Преподавание в школе № 8 2020 

Педагогика   пресс 

Стр. 2-7 

12.  Карибжанова Е.А. - 

к.и.н, доцент., 

Мырзаханова Г.Ж.. 

Всемирно-историческое значение 

Таласской битвы в истории 

Средней Азии и  

 (1270 –летию посвящается) 

 

История Казахстана: 

Преподавание в школе № 9 2020 

Педагогика пресс. стр. 2-8 

13.  Карибжанова Е.А. 

 - к.и.н, доцент., 

Оспанбек Б.Р. 

 Стили и особенности и значение 

казахского национального 

орнамента 

История Казахстана: 

Преподавание в школе №10 2020 

Педагогика пресс 

Стр.2-10 

14.  Карибжанова Е.А. 

 - к.и.н, доцент., 

Мырзаханова Г.Ж.. 

Караван-сарай Шенгельды – 

важный торговый пункт на 

Великом Шёлковом пути 

История Казахстана: 

Преподавание в школе №11 2020 

Педагогика пресс 

Стр.21-30 

http://anatili.kazgazeta.kz/?p=57054


 

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

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

15.  Дюсебаева Г.К., 

к.и.н., 

ст.преподаватель 

Сценарий лекции «Казахстан в 

начале ХХ в. Казахская 

интеллигенция в начале ХХ 

века». 

История Казахстана: 

преподавание в школе». 

С.20-25 

16.  Сайфулмаликова 

С.С. 

Жәңгір хан (1801-1845) Қазақстан тарихы.Энциклопедия. 

2 том. Алматы. 2020. 19-20 бб 

17.  Сайфулмаликова 

С.С. 

Кауфман фон Константин 

Петрович 

Қазақстан тарихы.Энциклопедия. 

2 том Алматы. 2020. 190-191 бб 

18.  Сайфулмаликова 

С.С. 

Қожа Ахмет сұлтан 

 

Қазақстан тарихы.Энциклопедия. 

2 том. Алматы. 2020. 637 бб 

19.  Сайфулмаликова 

С.С. 

Қазалы уезі (1867-1917) Қазақстан тарихы.Энциклопедия. 

2 том. Алматы. 2020. 533-534 бб 

 

20.  Сайфулмаликова 

С.С. 

Маңғыстаудағы көтеріліс 

(1870,1873) 

Қазақстан тарихы.Энциклопедия. 

2 том Алматы. 2020.816-820 бб 

21.  Тілеубаев Ш.Б. Ұлы Отан соғысының 

мүгедектері және олардың бейбіт 

өмірге бейімделу мәселелері 

(Жамбыл облысы мысалында) 

// Алматы қаласының архив 

қызметінің Хабаршысы 

(ақпараттық-әдістемелік 

басылым), 2020, № 1 (26), 83-93 

бб. 

22.  Меирбекова Г.Б. 

Қамза А.Т. 

Атқарушылық іс жүргізудегі сот 

орындаушылар қызметінің даму 

тарихы 

«SCIENCE AND EDUCATION IN 

THE MODERN WORLD: 

CHALLENGES OF THE XXI 

CENTURY» материалы VII 

Международной науч-прак. конф. 

(ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ) / 

сост.: Е. Ешім, Е. Абиев – Нур-

Султан, 2020 – 7-8, 110 с. 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған 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 Кудайбергенова 

Ж.А.,  

д.и.н., доцент 

Foreign immigration to the Russian empire 

in the XVIII - beginning of XX centuries. 

 Materials of XVI International 

scientific and practical 

conference “Science without 

borders”. March 30 - April 7, 

2020. Sheffield (Greate Britain). 

Science and education ltd. 2020. 

P.26- 32. 

2 Кудайбергенова 

Ж.А.,  

д.и.н., доцент 

Penetration of foreign capital into the 

central Asia and Kazakhstan in the late 

XIX - early XX centuries. 

Materiły  międzynarodowej 

naukowi- praktycznej 

konferencji Naukowa przestrzeń 

europy. 07 - 15 kwietnia 2020 

roku . Przemyśl (Poland), 2020. 



 

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

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

S. 107-113.   
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған 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.  

№ 

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 Далаева Т.Т. Образ Родины в исторических интервью 

жителей моногорода Кентау и 

характеристика их социокультурной 

идентичности» 

Образ Родины: содержание, 

формирование, актуализация: 

МАТЕРИАЛЫ IV 

международной научной 

конференции, Москва 18 

сентября 2020 г. — М.: 

МХПИ, 2020. 846 с. 

С.104-110. 

2 Белоус С.Г. Методика изучения аграрного вопроса в 

курсе «История Казахстана»: проблемы 

и потенциал совершенствования  

Проблемы совершенствования 

профессиональных 

компетенций профессорско-

преподавательского состава 

педагогических вузов: новые 

кадры – новой высшей школе: 

сборник статей 

Международной научно-

практической конференции, 

Казахстан, г. Алматы, 30–31 

мая 2019 г. / под общ. ред. Э. 

М. Никитина [Электронное 

издание сетевого 

распространения]. – Москва: 

МПГУ, 2020. – С. 17‒31.  

3 Белоус С.Г. Константинов А.Е., Димухаметов Р.С, 

Белоус С.Г. Организация 

консультативной работы среди молодых 

специалистов по психолого-

педагогическому сопровождению семей 

в рамках инклюзивной практики 

//Комплексный подход к 

сопровождению семьи: 

история, тенденции развития, 

современные технологии 

помощи и поддержки // 

Сборник статей 

Международной научно-

практической конференции в 

2-х ч. – Челябинск: Юж.-Урал. 

науч. центр РАО, 2020. – Ч. 1. 

– С. 342‒350. 

4 Сайфулмаликова 

С.С. 

Город Оренбург в судьбах казахской 

молодежи (ХІХ век) 

«Десятые большаковские 

чтения.  

Оренбургский край как 

историко-культурный 

феномен» 



 

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

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

Сборник статей 

международной научно-

практической конференции. В 

двух томах. Оренбург. Т.1. 

2020  стр 58-62 

5 Тулбасиева С.К. Историография истории социальной 

политики в отношении проблем 

сиротства и детской беспризорности в 

20-30 годов хх века в современности 

Современные научные 

исследования актуальные 

вопросы, достижения и 

инновации. Сборник статей XI 

Международной научно-

практической конференции, 

Состоявшейся 20 апреля 

2020г. в г. Пенза, Россия, 117-

121с    
6 Tulbasieva S.K. Historiography of the history of social 

policy about the problems of orphan hood 

and child neglect in the 20-30 years of xx 

century in the modern 

Международная научно-

практическая конференция 

«История, политология, 

социология, философия: 

теоретические и практические 

аспекты» 

номер XXXII. Новосибирск, 

2020 г. 63-66с.  
7 Тулбасиева С.К. Из страницы истории повседневней 

жизни детей военного времени в 

Казахстане 

Наука и образование: 

сохраняя прошлое, создаём 

будущее: сборник статей 

XXVII Международной 

научно-практической 

конференции. – Пенза: МЦНС 

«Наука и Просвещение» 2020, 

10 апрель  
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған 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 

1.  Далаева Т.Т. Социокультурная идентичность 

жителей Кентау в их воспоминаниях:  

от коммуникативной памяти к 

культурной  

«Ұлы Дала тарихы мен 

мәдениеті» – «История и 

культура Великой степи» // 

Материлы международной 

научно-практической 



 

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

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

конференции, 26-27 августа 

2020 г. в г. Алматы. 

Ұлы дала тарихы мен 

мәдениеті. Халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференция материалдары / 

Редакциясын басқарған М. Қ. 

Әбусейітова. 

Құрастырушылар: Н. Ж. 

Шаймарданова, З. С. 

Табынбаева. – Алматы: 

«Шығыс пен Батыс», 2020. – 

630 б. 

c. 562-567. 

2.  Далаева Т.Т. Социальные практики казахских 

должностных лиц 

в российском имперском пространстве 

в XIX – начале ХХ вв. 

 

«ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІЛІГІ 

МЕН ҰЛЫ ДАЛА 

КӨШПЕНДІЛЕРІ: ТАРИХ 

ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАН»: 

XVII Халықаралық 

Еуразиялық ғылыми 

форумының материалдары. I 

том / «КАЗАХСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И 

КОЧЕВНИКИ ВЕЛИКОЙ 

СТЕПИ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ»: 

Материалы XVII   

Мeждународного 

Евразийского научного 

форума. I том / Жалпы ред. 

басқарған Е.Б.Сыдықов. – 

Нұр-Сұлтан: Л.Н. Гумилев 

атындағы EҰУ, 2020. – 

қазақша, орысша. 1 том -  253 

с. С. 37-42. 

3.  Мырзатаева З.Б. Қаратауды геологиялық зерттеу 

тарихынан. Советтік кезең.  

// «Ұлы дала тарихы мен 

мәдениеті» атты халықаралық 

ғылыми практикалық 

конференция материалдары. / 

М.Х. Абусеитованың 

редакторлығымен. 

Құрастырушылар: Н.Ж. 

Шаймарданова, З.С. 

Табынбаева. – Алматы: 

«Шығыс пен Батыс», 2020. 

630 с. 554-558 бб. 

4.  Мырзатаева З.Б. Теміржол транспорты және оның 

қызметі: эвакуация (Түркістан ауданы 

материалдары негізінде)  

 

// «История. Память. Люди». 

Х Международная научно-

практическая историческая 

конференция, посвященная 



 

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

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

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и 25-

летиюАссамблеи народа 

Казахстана. 23 сентября 2020 

г. Ассамблея народа 

Казахстана. Архив 

Президента Республики 

Казахстан, Ассоциация 

«Мицва» программа 

конференции.  107-116 б 

5.  Белоус С.Г.  Опыт интерпретации устных 

воспоминаний ученых-геологов 

Казахстана  

// История и культура 

Великой степи/ Материалы 

Международной научно-

практической конференции / 

Под ред. М. Х. Абусеитовой. 

Составители: Н. Ж. 

Шаймарданова, З. С. 

Табынбаева. – Алматы: 

«Шығыс пен Батыс», 2020. – 

С. 603‒608. 

6.  Ермұқанов Е.Н: Патшалы Ресейдің Қазақстанға орыс 

шаруаларын қоныстандыру саясатына 

қазақ зиялыларының көзқарасы (ХІХ ғ. 

аяғы ХХ ғ. басы) 

«Рухани жаңғыру-Ұлт 

болашағының жарқын 

бағдары» атты республикалық 

ғылыми-практикалык 

конференция материалдары. 

15 мамыр 2020 ж. 

7.  Ермұқанов Е.Н.  1986 жылғы Желтоқсан көтерілісінің 

саяси-психологиялық алғышарттары 

мен басталуы 

«Қазақстан жаңа заман 

тарихының өзекті мәселелері: 

қазіргі ұстанымдар мен 

көзқарастар ХІІ Қасымбаев 

оқуларының Республикалық 

ғылыми-тәжірибелік 

конференция материалдары.  

26 желтоқсан 2019 ж.  

8.  Нұрымбетова 

Г.Р.  

Н.Нұрмақов – тағылымды тұлға 

 

«АКАДЕМИК КЕҢЕС 

НҰРПЕЙІС ЖӘНЕ ҚАЗАҚ 

МЕМЛЕКЕТТІЛІГІНІҢ 

ЖАҢҒЫРУ ТАРИХЫ» атты 

«Нұрпейіс оқулары» аясында 

ҚР ҰҒА академигі Нұрпейіс 

Кеңес Нұрпейісұлының 85-

жылдығына арналған 

халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференцияның  

МАТЕРИАЛДАРЫ. – А., 2020 

141-145 бб.  

9.  Нұрымбетова 

Г.Р.  

Ұлы отан соғысы жылдарындағы 

Қазақстанның интеллектуалды әлеуеті 

 

Ұлы Отан соғысының 75 

жылдығына арналған конф. 

Материалдары. – А., 2020. 5-

10 бб. 

10.  Нұрымбетова 

Г.Р.  

Жалау Мыңбаев: ғасырлар тоғысындағы 

тұлға 

М.Қозыбаев оқулары. – 

Петропавл, 2020. 21-27 бб. 



 

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 басылымнан  шықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

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

 

10 –Кесте/ Таблица 

2020 жылы Импакт-факторы бар журналдарда жарияланған мақалалар тізімі/ 

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

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

атағы, Хирш-

индексі/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, должность, 

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 

 

11.  Тілеубаев Ш.Б., 

т.ғ.к., аға 

оқытушы 

1916 жылғы көтерілістің тарихнамасы 

және ұлттық бірегейлік мәселелері  

// Ұлы Дала тарихы мен 

мәдениеті. Халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференция материалдары / 

Редакциясын басқарған М.Қ. 

Әбусейітова. 

Құрастырушылар: Н.Ж. 

Шаймарданова, З.С. 

Табынбаева. – Алматы: 

«Шығыс пен Батыс», 572-577 

бб. 

12.  Әзіретбергенова 

Э.Ж 

С.Лапиннің шығармашылық мұрасы «ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫ – 

БЕЙБІТШІЛІК, КЕЛІСІМ 

ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫЛЫҚ 

ЖОЛЫ-2020» атты ІІ 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

КОНФЕРЕНЦИЯ. 

ҚР.Түркістан. 95-98бб. 

13.  Қамза А.Т. Беймәлім қазақ қатынасының тарихи-

құқықтық жағдайы. 

Жетінші сырттай 

халықаралық 

ғылымипрактикалық 

конференцияның 

материалдары Алматы қ., 

Тарих және құқық институты 

УДК 378 № 1(21) 15-16 

наурыз 2020 ж.-57-59С 

14.  Бимолданова 

А.А. 

ст.преподаватель 

«Социально-экономические проблемы 

детства в послевоенное десятилетие в 

Казахстане». 

Материалы ХII 

Международной научно-

практической конференции – 

«Образование и наука: 

проблемы и перспективы в 

эпоху развития цифровых и 

производственных 

технологий», посвященная 

135-летию со дня рождения 

казахского поэта и писателя 

Мыржакыпа Дулатова.27 

ноября 2020 г. С.256-262 



 

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

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

индекс Хирша 

1 Zhanguttin, B. 

Assanova D. 
Women’s Museums 

in Kazakhstan: 

Prospects in the 

New Digital Age 

// Museum International, 2020, 

72(1-2), p. 140-151, DOI: 

10.1080/13500775 .2020.1743063  

 

2 Zhanguttin, B. 

(A. K. Kussainova, 

D. O. Kussainov) – 

Legal issues for 

electronic 

documents 

workflow 

regulation  

// Law, State and 

Telecommunications Review / 

Revista de Direito, Estado e 

Telecomunicações. Vol 12 No 1 

(2020), p. 293-318  

 

3 Myrzatayeva Zabira 

Candidate of 

Historical Sciences. 

Features and 

prospects of 

ethnocultural 

identity of the 

Kazakh diaspora in 

China 

// Opcion, UNIVERSIDAD DEL 

ZULIA, VenezuelaVol. 36, Núm. 

91 (2020),  1405-1421 

 

 

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 

1 М.Қ. 

Қойгелдиев, 

З.Б. 

Мырзатаева, 

Т.Т. Далаева, 

Е.Д. Пазилов 

Ащысай–Кентау тұрғындарының 

өміріндегі әлеуметтік-мәдени 

бірегейлік (1927 ж. – ХХІ ғ.б.). 

Ұжымдық монография  

/Авторлары: М.Қ. Қойгелдиев, З.Б. 

Мырзатаева, Т.Т. Далаева, Е.Д. 

Пазилов / М.Қ. Қойгелдиев 

редакторлығымен. – Алматы: 

«Балауса» баспасы, 2020. – 240 б. 

2 Жангуттин 

Б.О.,  

Нұрман  Ш.Т. 

Тілеубаев 

Ш.Б.,  

Қазақстанның тарих ғылымы 

тарихының очерктері. Очерки 

истории исторической науки 

Казахстана  

Ұжымдық монография /Авторлық 

бірлікте: Б.О. Жангуттин, Ш.Т. 

Нұрман, / Б. Жангуттиннің 

редакторлығымен. – Алматы:  ИП 

«Балауса», 2020.  – 160 б.  

3 Нұрымбетова 

Г.Р. 

Қоғам және мемлекет қайраткерлері Алматы: Ұлағат баспасы, 2020. 254 

б. 
Ескерту: баспадан шығарылмаған монографиялар көрсетілмейді/ 

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/ 

Жарияланымның атауы 

мен мәртебесі/ 

Название и статус 

Шығу мәліметтер:  

журнал, мемлекет, қала, 

жыл, басылым беті/ 

Басылымға арналған 

оқулықты ұсынған 

орган/ 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188838236&amp;eid=2-s2.0-85089688756
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188838236&amp;eid=2-s2.0-85089688756


 

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., ученое 

звание, 

должность 

издания Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

Орган, 

рекомендовавший 

учебник к изданию 

1 Далаева Т.Т.  

(в соавторстве 

Султангалиева 

Г.С.) 

Новая история 

Казахстана: социальная 

стратификация ХIХ-

начало ХХ вв.: учебное 

пособие 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2020. – 280 

с. 

УМО РУМС по 

спец.группы 

«Гуманитарные 

науки» (протокол № 

40 от 19.06.2020.) и 

РИСО КазНУ 

им.аль-Фараби 

2 Мырзатаева 

З.Б.  

Ащысай-Кентау 

тарихынан: өлкетану 

курсына кіріспе. / Автор: 

З.Мырзатаева / М.Қ. 

Қойгелдиев 

редакторлығымен.  

Алматы: «Арыс» 

баспасы, 2020. – 150 б 

Ученым советом 

КазНПУ им.Абая. 

Ескерту: ОӘК, ПОӘК, силлабус, ГОСО және 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 

     

 

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 

     
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 

 

 



 

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

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

 

1.  Белоус С.Г. Доктор КазНПУ: 

Гранты на научные 

проекты привлекут 

молодых ученых 

https://bilimdinews.kz/?p

=102342 

08.05.2020 //Республиканская 

образовательная 

общественно-

политическая газета 

«Образованная 

страна» 

2.  Дюсебаева Г.К.  

к.и.н., 

ст.преподаватель 

Менім әкем - майдангер 7.05 2020 г Газета «Сары Арка 

самалы». 

Павлодарская 

областная газета. 

 с.22. 

3.  Тілеубаев Ш.Б., 

т.ғ.к., аға оқытушы 

"Басты назарда": 

Мағжан Жұмабаев 

жұмбақ өлімі   

03.02.2020. // Almaty-tv, 

https://www.youtube.co

m/watch?v=kFXc_A-

5RDQ 

4.  Тілеубаев Ш.Б., 

т.ғ.к., аға оқытушы 

Тайна легендарного 

Амангельды Иманова / 

Документальный фильм 

13.04.2020. 

время-14:52. 

// Kazakh-tv,  

https://kazakh-tv. 

kz/ru/programms/ 

program/ 

program_926_tainy-

velikoi-stepi 

5.  Тілеубаев Ш.Б., 

т.ғ.к., аға оқытушы 

31 мамыр саяси қуғын-

сүргін және ашаршылық 

құрбандарын еске алу 

күніне орай онлайн-

сұхбат. Тікелей эфир. 

29.05.2020. 

уақыты – 15:00, 

ұзақтығы – 50 

мин.  

//«Мәдени мұра» 

Алматы облыстық 

тарихи-мәдени 

мұраны қорғау 

жөніндегі орталығы, 

http://madenimura-

zhetisu.kz;   

https://www.instagram.

com/p/ 

CAo8Ro0HJXb/?igshid

=5avdgcq4l0p4   

6.  Тілеубаев Ш.Б., 

т.ғ.к., аға оқытушы 

«Болмыс – Қазақ 

қасіреті» атты 

тақырыптағы саяси 

қуғын-сүргін 

құрбандарын еске алу 

күніне орай өткен ток-

шоу  

29.05.2020. 

уақыты – 21:55.   

// Жетісу телеарнасы,  

https://www.youtube.co

m/watch?v=oJbnpSZI4-

c  

 

7.  Тілеубаев Ш.Б., 

т.ғ.к., аға оқытушы 

31 мамыр саяси қуғын-

сүргін және ашаршылық 

құрбандарын еске алу 

күніне орай сұхбат  

30.05.2020. 

уақыты – 20:30.   

// «Жетісу 

жаңалықтары», 

Жетісу телеарнасы,   

https://www.youtube.co

m/watch?v=xUpYUBT

MBUI   

8.  Тілеубаев Ш.Б., 

т.ғ.к., аға оқытушы 

"Біз репрессияның көп 

тұсын әлі білмейміз" 

атты тақырыпта сұхбат 

31.05.2020. 

уақыты –12:03.   

// Жетісу телеарнасы, 

 https:// 

m.facebook.com/story.p

hp?story_fbid= 

1407162196146572&id

=100005584159017   

https://bilimdinews.kz/?p=102342
https://bilimdinews.kz/?p=102342
https://www.youtube.com/watch?v=kFXc_A-5RDQ
https://www.youtube.com/watch?v=kFXc_A-5RDQ
https://www.youtube.com/watch?v=kFXc_A-5RDQ
http://madenimura-zhetisu.kz/
http://madenimura-zhetisu.kz/
https://www.instagram.com/p/%20CAo8Ro0HJXb/?igshid=5avdgcq4l0p4
https://www.instagram.com/p/%20CAo8Ro0HJXb/?igshid=5avdgcq4l0p4
https://www.instagram.com/p/%20CAo8Ro0HJXb/?igshid=5avdgcq4l0p4
https://www.instagram.com/p/%20CAo8Ro0HJXb/?igshid=5avdgcq4l0p4
https://www.youtube.com/watch?v=oJbnpSZI4-c
https://www.youtube.com/watch?v=oJbnpSZI4-c
https://www.youtube.com/watch?v=oJbnpSZI4-c
https://www.youtube.com/watch?v=xUpYUBTMBUI
https://www.youtube.com/watch?v=xUpYUBTMBUI
https://www.youtube.com/watch?v=xUpYUBTMBUI
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9.  Тілеубаев Ш.Б., 

т.ғ.к., аға оқытушы 

"Шаң басқан 

архивтерден 

табылармыз..." атты 

тақырыпта 31 мамыр 

саяси қуғын-сүргін  

және ашаршылық 

құрбандарын еске алу 

күніне орай сұхбат.  

30.05.2020. // «Алматы ақшамы» 

газеті (электронды 

нұсқа), 

http://almaty-

akshamy.kz/sha-bas-an-

arhivterden-taby-larmy-

z-n/ 

10.  Тілеубаев Ш.Б., 

т.ғ.к., аға оқытушы 

"Шаң басқан 

архивтерден 

табылармыз..." атты 

тақырыпта сұхбат.  

 

02.06.2020.  // «Алматы ақшамы» 

газеті, № 63 (5880). 

11.  Тілеубаев Ш.Б., 

т.ғ.к., аға оқытушы 

Жетісудағы 1916 жылғы 

ұлт-азаттық көтеріліс 

(25-ші маусым 

жарлығының 104 

жылдығына орай 

онлайн-сұхбат). тікелей 

эфир.  

01.07.2020., 

уақыты – 

17:00., 

ұзақтығы – 45 

минут. 

//«Мәдени мұра» 

Алматы облыстық 

тарихи-мәдени 

мұраны қорғау 

жөніндегі орталығы, 

https://www.instagram.

com/tv/CCGTtM9n-

Lb/?igshid=b3sx7x0ms

kev  

 

12.  Тілеубаев Ш.Б., 

т.ғ.к., аға оқытушы 

Жетісудағы 1916 жылғы 

ұлт-азаттық көтеріліс 

(25-ші маусым 

жарлығының 104 

жылдығына орай 

онлайн-сұхбат). Тікелей 

эфир.  

01.07.2020., 

уақыты – 17:45. 

Сұхбаттың 

жалғасы, 

ұзақтығы – 29 

минут. 

//«Мәдени мұра» 

Алматы облыстық 

тарихи-мәдени 

мұраны қорғау 

жөніндегі орталығы, 

https://www.instagram.

com/tv/CCGXVS-

HsvX/?igshid=piyl07su

idbt  

 

13.  Тілеубаев Ш.Б., 

т.ғ.к., аға оқытушы 

"Манас" деп өткөн 

илимпоз ("Манас" деп 

өткен білімпаз) / Қырғыз 

зиялысы, репрессия 

құрбаны Ташим 

Байжиев туралы деректі 

фильм,  

15.09.2020., 

уақыты – 17:30. 

// МТРК "ЭлТР", 

Қырғыз 

Республикасының 

Мемлекеттік 

телерадио 

компаниясы. 

https://www.facebook.c

om/elkanaly/videos/626

145951425218   

14.  AgnieszkaMunik Отзыв о Научно- 

исследовательском 

центре 

«Айтылгантарих»  

Maj 9 th, 2020, 

«ZwiazekSybira

kowZarzadGlow

ny» (Союз 

Сибиряков. 

Република 

Польша. г. 

Варшава 

//сайт 

https://www.sybiracyzg

.pl/?cat=12 

15.  Сейдоллаулы У. Рецензия на книгу-

сборник «Ащысай-

15 февраля, 

2020 г. 4 с. 

// Кентау.  

http://almaty-akshamy.kz/sha-bas-an-arhivterden-taby-larmy-z-n/
http://almaty-akshamy.kz/sha-bas-an-arhivterden-taby-larmy-z-n/
http://almaty-akshamy.kz/sha-bas-an-arhivterden-taby-larmy-z-n/
http://almaty-akshamy.kz/sha-bas-an-arhivterden-taby-larmy-z-n/
https://www.instagram.com/tv/CCGTtM9n-Lb/?igshid=b3sx7x0mskev
https://www.instagram.com/tv/CCGTtM9n-Lb/?igshid=b3sx7x0mskev
https://www.instagram.com/tv/CCGTtM9n-Lb/?igshid=b3sx7x0mskev
https://www.instagram.com/tv/CCGTtM9n-Lb/?igshid=b3sx7x0mskev
https://www.instagram.com/tv/CCGXVS-HsvX/?igshid=piyl07suidbt
https://www.instagram.com/tv/CCGXVS-HsvX/?igshid=piyl07suidbt
https://www.instagram.com/tv/CCGXVS-HsvX/?igshid=piyl07suidbt
https://www.instagram.com/tv/CCGXVS-HsvX/?igshid=piyl07suidbt
https://www.facebook.com/elkanaly/?tn-str=k%2AF
https://www.sybiracyzg.pl/?cat=12
https://www.sybiracyzg.pl/?cat=12
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Кентау тұрғындарының 

әңгімелеріндегі мәдени- 

әлеуметтік бірегейлік» 

центра НИЦ АТ 

Уроки истории нужны 

молодому поколению.  

 

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.  75 студенческая научная 

конференция 

КазНПУ им. Абая, Институт истории и права, 13 

ноября 2020 г.  

2.  Халықаралық дөңгелек 

үстел.Тақырыбы 

«М.Габдуллин:заман,тұлға,жад» 

Абай атындағы ҚазҰПУ тарих және  құқық институты 

академик Т.Садықов атындағы Қазақстан тарихы 

кафедрасы 

29 қазан 2020 ж. 

3.  Организация, проведение и 

выступление на I 

международном научном 

семинаре «Идентичность и 

поэтика исторической памяти в 

современной историографии 

Казахстана» 

28.04.2020. в онлайн-формате. 

4.  Организация, проведение и 

выступление на II 

международном научном 

семинаре «Идентичность и 

визуальная поэтика 

исторической памяти» 

28.05. 2020. с 17-00 до 19-00 в онлайн-формате 

 

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) 

1 Московский педагогический 

государственный 

университет, Евразийская 

ассоциация педагогических 

университетов,  

 

исполнительный директор 

ЕАПУ Э.М. Никитин 

Создание возможностей 

для поддержки и 

развития молодых 

преподавателей, 

расширение  

профессиональных 

связей и приобретение  

новых 

профессиональных 

Международный конкурс 

молодых преподавателей 

системы непрерывного 

педагогического образования 

государств-участников СНГ 

«Педагогическое начало-2020» 



 

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

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

навыков в 

международном 

пространстве 

2 ЕУСПб, 

Абашин С.Н., д.и.н., 

профессор 

 Участвовал в качестве эксперта 

на II международном научном 

семинаре «Идентичность и 

визуальная поэтика 

исторической памяти» 

28.05.2020. (онлайн) 

 

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) 

1.  Гимназия № 15, г. Алматы Проведение лекций, 

практикумов и мастер-

классов для учителей 

Применение цифровых 

инструментов в процессе 

формирования 

исследовательской компетенции 

у школьников (Практикум для 

учителей- предметников), 

сентябрь 2020 г.;  

 

Устная история как инструмент 

исторического исследования 

(Лекция для учителей- 

предметников), октябрь 2020 г.; 

 

Мастер-класс «Современные 

педагогические находки в 

помощь учителю» (Мастер-класс 

для учителей- предметников), 

ноябрь 2020 г. 

 

 

2.  Алматы облысы Іле 

ауданының оқу бөлімімен 

және осы ауданның 

Ащыбұлақ ауылдық №20 орта 

мектеппен келісім—

шарт..Аудандық оқу 

бөлімінің басшысы 

Л.Каткеева. 

Ынтымақтастық туралы 

меморандум 

20 қазан 2020 ж. Іле ауданы 

Ащыбұлақ орта мектебі 

әкімшілігімен кездесу. 

3.  Алматы қаласының  №138 

гимназиясы кафедра 

жетекшісі Қасымова Ә.Қ. 

Қасымова Ә.Қ., тарих 

пәнінің мұғалімі 

Қалмұратова Л.Б. 

қатысуымен 

критериалды бағалау 

2020 ж. 16 қаңтар. 

 Тарих және құқық институты 

корпусы 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
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мәселесі аясында 

формативті және 

жиынтық  бағалауды 

жоспарлау және 

ұйымдастыру үдерісі 

туралы тәжірибе алмасу 

4.  Алматы қаласының  №138 

гимназиясы тарих пәнінің 

мұғалімі Қалмұратова Л.Б. 

1.Білім алушылардың  

дивергентті,  сыни 

ойлауын дамытуға 

бағытталған 

тапсырмаларды 

талқылау 

2. Белсенді оқу әдістерін 

пайдалануға, зерттеуге 

негізделген оқу 

2.04.2020 онлайн 

 

 

 

 

 

10.04.2020 онлайн 

5.  №167 жалпы білім беретін 

мектебінің директоры 

Абеубекова Б.А. 

Тарих және құқық 

институтының 

ұйымдастыруымен өткен 

жұмыс берушілерге 

институттың білім беру 

бағдарламаларымен 

таныстыру 

2020 жылдың 7 ақпаны күні 

Тарих және құқық институты 

корпусы 

6.  №177 жалпы білім беретін 

мектебінің тарих пәнінің 

мұғалімі Танакөзова Ү.Ә. 

Тарих және құқық 

институтының 

ұйымдастыруымен өткен 

жұмыс берушілерге 

институттың білім беру 

бағдарламаларымен 

таныстыру 

2020 ж.7 ақпан 

Тарих және құқық институты 

7.  №159 гимназияның кафедра 

жетекшісі Асанбекова Г.С. 

Тарих және құқық 

институтының 

ұйымдастыруымен өткен 

жұмыс берушілерге 

институттың білім беру 

бағдарламаларымен 

таныстыру 

2020 ж. 7 ақпан 

Тарих және құқық институты 

8.  Алматы қаласы, Әуезов 

ауданы, 13 мектеп-гимназия 

Тоқан Мейрамбектің 

ғылыми жұмысына 

кеңесші 

Алматы, «Дарын» 

Республикалық жобалар 

сайысына жұмысы ұсынылды 

9.  Алматы қаласының № 3 

мектебі 

«Патриоттық рух – 

басты құндылық» 

жобасы аясында Алматы 

қаласының № 3 мектеп 

оқушылары және 

Желтоқсан көтерілісіне 

қатысушысы, ақын 

Қашқынбекова Бағдат 

қатысқан «Желтоқсан 

оқиғасы – тәуелсіздікке 

соңғы қадам» атты 

онлайн-кездесуде 

баяндама жасады  

Онлайн-кездесу, 02.12.2020 ж., 

сағат: 15:00  
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10.  № 95 мектеп. Оқушылармен тарих 

сабағын өткізу 

ZOOM.  

 

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/ 

Ф.И.О., курс, 

шифр и 

специальность 

Ғылыми 

жетекшісінің аты-

жөні және қызметі/ 

Ф.И.О., должность 

научного 

руководителя 

Конкурстар мен 

олимпиадалардың 

атауы (өткен орны: 

қаласы, оқу орнының 

атауы, күні, жылы)/ 

Название конкурса/ 

олимпиады (место 

проведения: город, 

университет, дата, год,) 

Марапаттау түрі 

(қандай пән бойынша, 

грамота, диплом, орны 

т.б.)/ 

Вид поощрения 

(по какой дисциплине 

грамота, диплом, место 

и т.д.) 

1.  Цхай Алина,  

2 курс, 6В01601‒

История 

Белоус С.Г., ст. 

преп.  

75 студенческая 

научная конференция 

КазНПУ им. Абая 

III место, секция 

«История Казахстана» 

2.  Серикханова С.  

«7М01601-

Тарих», 2 курс 

Нұрман Ш.Т. Абай атындағы 

КазҰПУ, Тарих және 

құқық институтының 

магистранттарға 

арналған 

конференциясы, 2020 

қараша 

Диплом 3 дәрежелі 

3.  Рысдаулетова 

Меруерт 

Берікқызы   

Сайфулмаликова 

С.С. т.ғ.д. 

«5В011400»-«Тарих» 

мамандығы  бойынша 

Республикалық жоғары 

оқу орындары 

студенттерінің ғылыми-

зерттеу жұмыстары 

байқауында  

I дәрежелі Министерлік 

диплом  

4.  Бейсембаева 

Ернұр 

Жоламанұлы 

Сайфулмаликова 

С.С. т.ғ.д. 

«6M011400 - Тарих» 

мамандығы бойынша 

Республикалық жоғары 

оқу орындары 

магистранттарының 

арасындағы ғылыми-

зерттеу жұмыстары 

байқауында  

IІ дәрежелі 

Министерлік диплом  

 

5.  Кудайбергенов 

Данияр 

Кудайбергенович 

Сайфулмаликова 

С.С. т.ғ.д. 

Абай атындағы 

КазҰПУ, Тарих және 

құқық институтының 

магистранттарға 

арналған 

конференциясы, 2020 

қараша 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ-дың 

грамотасы   І орын 

6.  Мергенбек Алия, 

4 курс, 

«5В011400 – 

Тарих»  

Тілеубаев Ш.Б., 

т.ғ.к., аға оқытушы 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ-дың 75-

студенттер мен 

магистранттардың 

ғылыми-практикалық 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ-дың 

грамотасы, ІІ орын 



 

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

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

конференциясы, 

13.11.2020. 

7.  Қасанбай 

Жәнібек 

Тілеубаев Ш.Б., 

т.ғ.к., аға оқытушы 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ-дың  75-

студенттер мен 

магистранттардың 

ғылыми-практикалық 

конференциясы, 

13.11.2020. 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ-дың 

грамотасы, ІІІ орын 

8.  Жұмабек.А Әзіретбергенова.Э.Ж Абай. ҚазҰПУ. 75-ғыл 

студ,ғыл.конф. Алматы 

2020 жж. 

I – орын. Қазақстанның 

қазіргі заман тарихы. 

9.  Қадырғалиева. Ф Әзіретбергенова.Э.Ж Абай. ҚазҰПУ. 75-ғыл 

студ,ғыл.конф. Алматы 

2020 жж. 

IІІ – орын. 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы. 

10.  Бағдатқызы Д. Әзіретбергенова.Э.Ж Абай. ҚазҰПУ. 75-ғыл 

студ,ғыл.конф. Алматы 

2020 жж. 

IІІ – орын. 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

 

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 

     
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған 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.  Серикханова С.  2 курс, 

«6М011400-Тарих» 

Оқушылардың 

бірегейлігін 

қалыптастыру және 

ұлттық тарих 

оқулығы (Алматы 

қаласы 

оқушыларымен 

жүргізілген жұмыс 

материалдары 

Студенттердің және 

магистранттардың 

75 ғылыми 

конференциясының 

жинағы. А., 2020. 77-81 

бб. 



 

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

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

бойынша) 

2.  Есова Р. 2 курс, 

«6М011400-Тарих» 

Үшқоңырдағы 

топонимдік атаулар 

«Ғылым және жастар: 

жаңа идеялар мен 

шешімдір» атты 

студенттер мен 

магистранттардың 6-шы 

халықаралық ғылыми-

теориялық конференция 

материалдары. 

Қарағанды, 2020, 295-298 

бб. 

3.  Есова Р. 2 курс, 

«6М011400-Тарих» 

Алматы облысы 

Шамалаған 

ауылының ХІХ ғ. 

қалыптасу тарихы 

Әл-Фараби ат. ҚазҰУ 

«Ұлы Дала кеңістігіндегі 

этноархеологиялық 

зерттеулер мен 

этносаралық қатынастар 

мәселесі» атты 

халықаралық ғылыми-

әдістемелік  конференция 

материалдары, Алматы, 

2020, 509-512 бб. 

4.  Мектепбергенов 

Н.  

2 курс, 

«6М011400-Тарих» 

«Қазақ» газетіндегі 

тұлғатану 

мәселесінің 

көтерілуі 

«АКАДЕМИК КЕҢЕС 

НҰРПЕЙІС ЖӘНЕ 

ҚАЗАҚ 

МЕМЛЕКЕТТІЛІГІНІҢ 

ЖАҢҒЫРУ ТАРИХЫ» 

атты «Нұрпейіс оқулары» 

аясында ҚР ҰҒА 

академигі Нұрпейіс Кеңес 

Нұрпейісұлының 85-

жылдығына арналған 

халықаралық ғылыми-

тәжірибелік 

конференцияның  

МАТЕРИАЛДАРЫ. – А., 

2020. 246-250 бб.  

5.  Бейсембаев Е.Ж. 2 курс, 

«6М011400-Тарих» 

Қазақ халқының 

күнделікті 

өміріндегі киіз үй 

және оның ішкі 

жиһаздары 

Алматы қаласының архив 

қызметі. Хабаршысы 

ақпараттық-әдістемелік 

басылым. 1 (26) 2020. 

119-136 бб 

6.  Толемисова Ж. 2 курс, 

«6М011400-Тарих» 

ХІХ -ХХғ. бас 

кезеңіндегі 

қазақтардың 

қыстаудағы 

күнделікті өмірдегі 

тұрғын жайлар 

Алматы қаласының архив 

қызметі. Хабаршысы 

ақпараттық-әдістемелік 

басылым. 1 (26) 2020. 

136-149 бб 

7.  Абиыр С. 2 курс, 

«6М011400-Тарих» 

Қытайдан келген 

қазақтардың жаңа 

өмірге 

бейімделуінің 

әлеуметтік-мәдени 

ҚазҰПУ Хабаршысы 

«Тарих және саяси-

әлеуметтік ғылымдар» 

сериясы, 2020, № 2(65), 

621-627 бб.   



 

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

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

аспектілері (1960-

1970 жж. Нарынқол 

өңірі бойынша)  

8.  Базарбаева Ә.  2 курс, 

«6М011400-Тарих» 

Асанбай 

Асқаровтың 

азаматтық 

тұлғасының 

қалыптасуы 

//Алматы қаласының 

архив қызметінің 

Хабаршысы 

(ақпараттық-

әдістемелік басылым), 

2020, № 1 (26), 31-38 бб.  

9.  Әшімжан Н.С. 2 курс, 

«6М011400-Тарих» 

Қазақстан 

суретшілер 

одағының құрылу 

тарихынан  

 

// Вестник КазНПУ им. 

Абая. Серия 

«Исторические и 

социально-политические 

науки» - 2020. - № 1.- С. 

499-504. 

10.  Сапарғалиева 

С.Қ. 

2 курс, 

«6М011400-Тарих» 

Қарағанды 

кеншілерінің 

күнделікті өмір 

тарихы (1930-

1940жж). 

// Вестник КазНПУ им. 

Абая. Серия 

«Исторические и 

социально-политические 

науки» - 2020. - № 1.- 

С.532 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған 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 

1.  Тургумбаева 

А.С. 

6Д020300-

Тарих 

Организация 

подготовительных 

работ перед 

выборами гласных в 

Верненскую 

городскую думу в 

1877 году  

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетi 

ХАБАРШЫ «Тарих және саяси-

әлеуметтік ғылымдар» сериясы, 

№2(65), 2020 

2.  Қадырбаева М.Е.  «6D011400-

Тарих» 

Бөкей Ордасы, 

Торғай 

облысындағы 

старшин, болыс, 

ауылдық, 

мектептердің 

ашылу тарихынан 

(ХІХ ғ. екінші 

жартысы- ХХ ғ. 

басы)  

Қазақ тарихы №8 (185) тамыз 2020 

жыл 41-46 бб 



 

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

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

3.  Алипова Д. 6Д020300-

Тарих 

Кеңестік 

реформалар: мәні, 

сипаты, тәжірибесі 

/ Қазақстан Республикасы 

Президентінің «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласын іске асыру шеңберінде 

«Ұлы дала аруларының Еуразия 

тарихындағы ролі» атты 

халықаралық ғылыми конференция. 

Атырау, 5-сәуір, 2019. С. 

 

4.  Алипова Д. 6Д020300-

Тарих 

Архив – генеология 

истории 

/ Научный журнал «Глобус» 

мультидисциплинарный сборник 

научных публикаций/ХХХХІІІ 

Международная научно-

практическая конференция 

«Достижения и проблемы 

современной науки». Санкт-

Петербург, 4-июня, 2019. С. 

5.  Алипова Д. 6Д020300-

Тарих 

Жайык, Каспий 

балық кәсіпшілігі: 

күнделікті тұрмыс 

тарихы хақында 

// Қазақ тарихы. – 2020. - № 7. –  с. 

6.  Алипова Д. 6Д020300-

Тарих 

Айтылған тарих: 

Тарихи сұхбат 

жүргізудің 

технологиясы 

// Қазақ тарихы. – 2020. - № 4. – 24-

29 с.  

7.  Калиева Б.Т. Докторант 3 

курса спец. 

«6D011400- 

история» 

Қашықтықтан 

оқыту технологиясы 

арқылы 

«Әлеуметтік 

жадыны» 

 қалыптастыру 

жолдары (Өлкетану 

факультатив сабағы 

мысалында) 

«Фараби әлемі» атты cтуденттер 

мен жас ғалымдардың халықаралық 

ғылыми конференция 

материалдары. Алматы, Қазақстан, 

6-9 сәуір 2020 ж. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2020. – 177 б.  с. 45-

47. 

 

8.  Калиева Б.Т. Докторант 3 

курса спец. 

«6D011400- 

история» 

 «ХХІ ғасыр 

басындағы 

«Өлкетану» 

факультатив пәнін 

оқытудың жүргізілу 

барысы  (Алматы 

облысы 

материалдары 

негізінде)»  

«Қазақ тарихы», №5 (182) . – 

Алматы:  2020.  73-77 бб. 

9.  Бердикул М. Докторант 1 

курса спец. 

«8D01601- 

история» 

Антропологический 

подход в 

исторических 

исследованиях 

песенных практик: 

современные 

тренды 

 

«Фараби әлемі» атты cтуденттер 

мен жас ғалымдардың халықаралық 

ғылыми конференция 

материалдары. Алматы, Қазақстан, 

6-9 сәуір 2020 ж. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2020. – 177 б.  47-49 

б. 

 

10.  Крупко И. Докторант 2 Archaeological Bylye gody. - Vol. 52. – Issue № 2,  



 

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

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

 (в соавторстве – 

Nurzhanov A.A., 

Sydykov A.Zh., 

Kaldybaeva G.A.) 

курса спец. 

«8D01601- 

история» 

 

Researches in the 

Territory of 

Kazakhstan in Russia 

during the Empire 

(1733–1917) 

2020. с. 474-485. (первый автор) – 

Scopus Q2, процентиль 81. 

DOI 10.13187/bg.2020.2.474 

11.  И.В.Крупко 

( в соавторстве- 

Ж.Б.Абылхожин) 

Докторант 2 

курса спец. 

«8D01601- 

история» 

 «Диалектика 

исторической 

памяти в эпоху 

археомодерна» //;    

 

Международный электронный 

научный журнал «e-history.kz» // 

edu.e-history.kz № 2 (22) апрель-

июнь 2020. // http://edu.e-

history.kz/ru/publications/view/1477 

12.  Крупко И. В. (в 

соавторстве 

Ауэзов Е.К.)  

Докторант 2 

курса спец. 

«8D01601- 

история» 

«Религиозная 

идентичность в 

казахской культуре: 

границы 

хронотопа» 

НАРОДЫ И РЕЛИГИИ ЕВРАЗИИ, 

2020. № 1(22), 69-78.  

https://doi.org/10.14258/nreur(2020)1-

05 

 

13.  Крупко И.В.   Докторант 2 

курса спец. 

«8D01601- 

история» 

Абай: поэтика 

индивидуального 

«BILGAMESH» International 

Almanac of Cultural and Social 

Studies. – 2020. -№ 3. – С. 79-87. 

Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдарды көрсетілмейді/ 

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

 

 

ҚОСЫМША 

 

1. 2020 жылғы патенттер, авторлық куәліктердің ламинатталған көшірмелері; 

2. 2020 жылы импакт-факторы бар журналдарда жарияланған мақалалардың      

көшірмесі; 

3. 2020 жылы импакт-факторы бар  журналдарда жарияланған мақалалардың 

дәйексөз базасының сайтынан мақаланың скрин-шоты; 

4. 2020 жылы жарияланған монографиялардың бір данасы; 

5. Монографиялардың, оқулықтардың, оқу құралдарының титулдық беті мен 

соңғы парағының көшірмелері; 

6. 2020 жылы студенттер мен магистранттар алған сертификаттар, дипломдар 

және басқа да марапаттау құжаттарының көшірмелері; 

7. Шетелдік ЖОО-мен орнатылған келісім-шарттардың көшірмелері. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 

          Қорытындыда ұсынылған мәліметтерді талдауды ғылыми зерттеулерде 

кафедраның күшті, әлсіз жақтарын, проблемалары мен перспективаларын атап 

көрсету қажет. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1. Ламинированные копии патентов, предпатентов, авторских свидетельств за 

2020 г.; 

2. Оттиски статей, изданных в журналах  с импакт-фактором в 2020 г.;  

http://dx.doi.org/10.13187/bg.2020.2.474
http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/1477
http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/1477
https://doi.org/10.14258/nreur(2020)1-05
https://doi.org/10.14258/nreur(2020)1-05


 

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

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

3. Скрин-шот с сайта базы цитирования  статей, изданных в журналах с импакт-

фактором в 2020 г.;  

4. Один экземпляр монографий опубликованных в 2020 г;  

5. Копии титульного и последнего листа монографий, учебников, учебных 

пособий, изданных в 2020 г.; 

6. Копии грамот, дипломов и др. наградных документов, полученных 

студентами и магистрантами в 2020 г. 

7. Копии договоров с зарубежными вузами. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении необходимо отразить анализ представленных данных, 

отметить достоинства, недостатки, проблемы и перспективы кафедры по научно-

исследовательской деятельности. 

 
 

 


