Абдраймова Мөлдір Рашидқызы

Қазақстан жас ғалым-педагогтары ассоциациясының төрағасы
PhD доктор, химия кафедрасының аға оқытушысы,. 50-ге жуық ғылыми
мақаланың авторы, соның ішінде «Scopus» базасында – 6, «Web of Science»
базасында 2 ғылыми мақала, шет елдік басылымдарда 10, ҚР Білім және
ғылым министрлігі комитетінің бекітілуімен ұсынылған журналдарға – 6
мақала, сонымен қатар Халықаралық және Отандық ғылыми- практикалық
конференциялардың жинақтарында жарияланған. 3 оқу – әдістемелік
құралдың, 1 монографияның, 1 ҚР инновациялық патенттің авторы, индекс
хиршасы h=2.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Ғылым
комитетінің 2 ғылыми-зерттеу жобаларының жауапты орындаушысы.
Жетекшісі: х.ғ.д., профессор М.М. Матаев.
Байланыс ақпараты:
050000 Алматы қ., Әйтеке би к-сі, 99
Бас оқу ғимараты, 333 каб.
Тел.: +7 701 242 95 45, + 7 707 892 71 70
E-mail: abdraimova87@mail.ru

Чанчарова Алия Алпысбаевна

Қазақстан жас ғалым-педагогтары ассоциациясының хатшысы
Білімі:
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Қызмет көрсету
саласының магистрі
Байланыс ақпараты:
050000 Алматы қ., Әйтеке би к-сі, 99
Бас оқу ғимараты, 105 каб.
Тел.: +7 (727) 233 17 67, 237 00 31, ішкі. 4031
E-mail: aliya_87.87@mail.ru

Қазақстан жас ғалым-педагогтары ассоциясының мүшелері
Азербаев Аслан Дыбысбекович - PhD,
Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы.
С. Торайғыров атындағы Павлодар
мемлекеттік университеті

Асанбаева Елдана Бақытқызы- қазақ тілі және
әдебиеті кафедрасының оқытушысы, гуманитарлық
ғылымдар магистрі. Абай атындағы және ҚР Тұңғыш
Президенті – Елбасы қоры стипендияларының және
бүгінде 35 жасқа дейінгі жас ғалымдардың
мемлекеттік ғылыми стипендиясының иегері. Осы
күнгі дейін 30-ға жуық ғылыми еңбегі жарыққа
шықты, соның ішінде 1 монография, импакт-факторы
бар журналда 3 мақала және ҚР БжҒМ-мен ұсынылған
журналдарда 10 мақала жарияланған.
Павлодар
мемлекеттік
педагогикалық
университеті
Байкулова Айгерим Мейрхановна- PhD доктор,
аға оқытушысы.
Тараз
мемлекеттік
педагогикалық
университеті

Ермекбаева Акбопе Тонтаевна - аға оқытушы,
50-ден астам ғылыми мақалалар, ЖОО арналған 3
ғылыми-әдістемелік
оқу
құралдары
және
Республикалық оқу-әдістемелік кеңесімен бекітілген
«Биологияға кіріспе» оқу құралының авторы.
Ы.
Алтынсарин
атындағы
Арқалық
мемлекеттік педагогикалық институты

Есполова
Гульден
Калиолдановна
«Педагогикалық
білім
және
менеджмент»
кафедрасының аға оқытушысы, Ғылыми және
әдістемелік еңбектері – 56, Халықаралық және
республикалық конференция – 16, Студенттермен
ғылыми мақала – 24, Оқу-әдістемелік құралы – 4.
С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан
мемлекеттік университеті

Жакипбаев Бибол Ермуратович - PhD, аға
оқытушысы.
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан
мемлекеттік университеті

Мұханбет Айнұр Қайырлықызы- РhD, аға
оқытушысы.
ҚР-ң 2 пайдалы модель патентінің және 12-н астам
ғылыми мақалалардың авторы, соның ішінде 2 мақала
Thomson Reuters және Scopus базаларына кіретін
журналдарда, ҚР БҒМ БҒС БК ұсынған журналдарда 3
мақала және халықаралық ғылыми-практикалық
конференция (Түркия, Ресей) материалдар жинағында
3 ғылыми мақалалар жарық көрді.
Ш.Уәлиханов
атындағы
Көкшетау
мемлекеттік университеті

Небесаева Жанар Орынбековна- аға оқытушы.
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық
университеті

Рапикова
Сандугаш
Ануарбековна
«Психология» кафедрасының оқытушысы, магистр.
Семей
қаласының
мемлекеттік университеті

Шәкәрім

-

атындағы

Телеуев Ғалым Байғазыұлы - аға оқытушысы,
Университетте жас ғалымдар кеңесінің төрағасы.
Ғылыми еңбектерінің жалпы саны - 30, оның iшiнде
ҚР БжҒМ Бiлiм және ғылым саласындағы бақылау
комитетiнiң ұсынған журналдарында 8
мақала,
ғылыми-тәжiрибелiк конференцияларда 16 мақала,
халықаралық базаға кiретiн Scopus компаниясының
журналында 4 мақала, 2 ғылыми монографиясы жарық
көрген.
Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік
университеті
Түйте Елдос Ерғазыұлы - қазақ тіл білімі
кафедрасының доценті, филология ғылымдарының
кандидаты,
филология
факультеті
деканының
орынбасары. 2018 жылы Ғылым мен техника
саласындағы жоғарғы жетістігі үшін ҚР Тұңғыш
Президенті – Елбасы қоры Сыйлығының лауреаты
атанған.
60-тан астам ғылыми мақаласы жарияланған.
Мақалалары АҚШ, Ұлыбритания, Чехия, Болгария,
Ресей, Қырғызстанда өткен әртүрлі деңгейдегі
конференция материалдарында, РИНЦ, SCOPUS
басылымдарында, Қазақстанның Білім және ғылым
саласын қадағалау комитеті тізіміндегі журналдарда
жарияланған.
Е.Е.Түйте – «Қазақ әдеби тілінің тарихы» (2010),
«Қазақ тілінің стилистикасы» (2011), «Когнитивтік
лингвистика» (2012) атты оқу-әдістемелік еңбектердің,
«Психикалық
жай-күйлер
атауларының
лингвостилистикалық
сипаты»
(2013)
атты
монография, «Тіл табиғаты» (2016, 2017) атты оқу
құралының авторы.
Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды
мемлекеттік университеті

Уайдуллақызы Эльмира - Педагогика және
психология институты директорының ғылыми істер
және халықаралық қатынастар жөніндегі орынбасары,
«Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»
мамандығы бойынша PhD доктор, 40-тан астам жуық
ғылыми еңбектері жарық көрген. Соның 5-еуі Импактфактор базасында жарияланған. Сондай-ақ, Эльмира
Уайдуллақызы 2008 жылы жарық көрген «Ізгі тілек, ақ
ниет» жыр жинағының авторы.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық
университеті

Чукуров Ахат Ералиевич - Х. Досмұхамедов
атындағы Атырау мемлекеттік университеті

Алтыбаев Жақсылық Мамырбекұлы - PhD
доктор, Химия және биология кафедрасының аға
оқытушысы. 40 – қа жуық ғылыми басылымдардың
авторы, оның ішінде 3-і оқу құралы, 7 –і Scopus және
Thomson Reuters базасына енген рейтингтік
журналдарда жарияланған, 10 – ы ҚР БжҒМ Бiлiм
және ғылым саласындағы бақылау комитетiнiң
ұсынған журналдарында, 10-ы шет елдік халықаралық
конференцияларда жарияланған, 7 ҚР инновациялық
патент иегері.
Оңтүстік
Қазақстан
педагогикалық
университеті
Шукеева Аяужан Мұратханқызы - психология
және педагогика кафедрасының аға оқытушысы,
ғылым магистрі.
Халықаралық және республика көлемінде 15
мақаласы жарияланған.
М. Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік
университеті

Дауренбаева Динара Оруспаевна - «Экономика
және құқық» кафедрасының магистр, оқытушысы.
Жұмыс өтілі 4 жыл. Мақалалар саны 20 дан аса.
Екі оқулық жарық көрді. «Жас ғалымдар»
кеңесінің төрайымы.
Көптеген тренингтер қатысушысы сертификаттар
саны 20-дан аса.
Қазақстан
инженерлі
Халықтар Достығы университеті

педагогикалық

Мұратұлы Дастан - Қазақстан тарихы
кафедрасының
оқытушысы
–
«Тарих»
мамандығы бойынша педагогика ғылымының
магистрі
«Алаш»
партиясының
және
Алашорда үкіметінің 100 жылдығына арналған
«ХХІ ғасырдағы Алаштың Ақ жолы»
Жалпыұлттық
байқауының,
Ахмет
Байтұрсынұлының 145 жылдығына орай
өткізілген «Ұлт ұстазы» республикалық
байқауының
және
«Білім
беру»
номинациясында Қостанай Меценаттар клубы
«Шабыт» сыйлығының лауреаты.
Қостанай мемлекеттік педагогикалық
университеті
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