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Білімі:  

1. Бакалавр:  әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті (қазақ тілі мен әдебиеті). 

Алматы қ., Қазақстан (2007-2012 жж.). 

2.  Магистратура: Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті (қазақ тілі 

мен әдебиеті). Алматы қ., Қазақстан (2014-2016 жж.). 

3. Ғылыми тағылымдама: Адам Мицкевич атындағы университет. Түркология (орта 

азия тілдері). Познань қ., Польша (2015 жыл, наурыз). 

Ғылыми қызмет: «Ресейдегі аз санды түркі халықтарының тілі» тақырыбына 

магистрлік диссертация (педагогика ғылымдарының магистрі, 2016).  

Еңбек өтілі: 7 жыл. 

2013, сәуір – 2016, қаңтар. Мемлекеттік тілді дамыту институты (ғылыми қызметкер, 

аудармашы). 

2014, қыркүйек – 2016, шілде. Абай атындағы Қазақ Ұлттық университеті (магистрант). 

2017, қаңтар – 2017, тамыз.  Қазақстан-Ресей медициналық университеті, Тіл пәндері 

кафедрасы (лаборант). 
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2017, қыркүйек – 2021 ж. Қазақстан-Ресей медициналық университеті, Тіл пәндері 

кафедрасы (оқу ісінің меңгерушісі, оқытушы).  

ҚОҒАМДЫҚ ЖҰМЫС: 

1. «Халықаралық қазақ тілі оқытушылар бірлестігінің мүшесі». Назарбаев 

университеті, Нұр-Сұлтан қаласы. 

2. Қазақстан-Ресей медициналық университеті, Стоматология факультетінің аға 

кураторы, кураторлар кеңесінің төрайымы. 

3. Қазақстан-Ресей медициналық университеті, Стоматология факультеті кеңесінің 

мүшесі. 

4. Қазақстан-Ресей медициналық университеті, Стоматология факультеті оқу-

тәртіптік комиссия мүшесі. 

МАРАПАТ, ҚҰРМЕТ ГРАМОТАЛАРЫ: 

1. ТМД ғылым, білім беру ұйымдары арасында өткен «Үздік жас ғалым - 

2020». І дәрежелі диплом, «»Жас ғалым-2020» төсбелгісі және куәлігі. Нұр-Сұлтан, 

Қазақстан. 13-17 наурыз. №337 

2. «Педагогика саласының үздігі» төсбелгісі және куәлігі. Қазақстан 

педагогтар қауымдастығы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан. 12 желтоқсан, 2020 ж. №0765 

3.  «Латын әліпбиі –жастар болашағы» атты дөңгелек үстел. С.Асфендияров 

атындағы Қазақ Ұлттық медициналық университеті. Алғыс хат. 

4. Стоматология факультетінің қоғамдық жұмысына белсене қатысқаны үшін 

Алғыс хат (ҚРМУ).  

5. «Білім times» республикалық ғылыми әдістемелікпедпгогикалық журналы. 

Құрмет грамотасы 

6. «Профессор Ә.Құрышжанұлы және түркі дүниесі: тіл, тарих, руханият» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.  І дәрежелі диплом. Алматы, Қазақстан. 

 

 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ:  

1. «Түркі тілдеріндегі диференциация және классификация» (72 с.). Эге 

университеті, Түркия.  

2. «Қазақстандық білім беру жүйесінде сыни тұрғыдан ойлау дағдысын дамыту»                 
(72 с.) С.Бәйішов атындағы Ақтөбе университеті. 

3. «Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» (72 с.). «Өрлеу» 

АҚ біліктілікті арттыру ұлттық орталығы. 

4. Республиканский научно-методический семинар «Абайтану» (48 с.). әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университеті  

5. «Білім беруде жаңа әдіс-тәсілдерді қолданудың жолдары» (72 с.). Абай атындағы 

Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті  

6. «Тіл біліміндегі цифрлық технологиялар: қазақ тілінің ұлттық корпусын құру» 
(36 с.). А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. 
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7. «ХХІ ғасырдағы филология ғылымдары: ұлттық код және көркемдік таным» 

(72 ч.). әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. 

8. «Инновационные технологии в лингводидактике» (72 с.). Казахский 

национальный университет имени аль-Фараби. 

9. «Методика преподавания филологических дисциплин в полиязычных 

группах» (72 с.). Украина халықаралық әдебиет және өнер академиясы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университеті. 

10.  «ЖОО-да қазақ тілін тиімді оқытудың мазмұны: (оқу мақсатын анықтаудан 

оқыту нәтижесін бағалауға дейін)» (72 с.). КИМЕП университеті. 

11. «Инновационные технологии в системе современного образования» (72 с.). 

Украина халықаралық әдебиет және өнер академиясы, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 

университеті. 

12. «Білім беру жүйесінде сандық технологияны қолдану» (72 с.) әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университеті. 

13. «Қашықтықтан білім беруде online платформалардың мүмкіндіктері» (72 с.) әл-

Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. 

14. «Нормативно-правовые обеспечение высшего и послевузовского образование» 

(30 с.) Қазақстан-Ресей медициналық университеті МЕББМ.  

15.  «Тестология» в рамках «Зимней школы 2021» (120 с.) Қазақстан-Ресей 

медициналық университеті МЕББМ. 

 

 

ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫС. 

 

«Қазіргі медициналық терминология және оның тілдегі орны» тақырыбындағы 

ғылыми-зерттеу жұмысы. (Тіл пәндері кафедрасы) 

 

Халықаралық,  республикалық ғылыми-теориялық және практикалық 

конференциялар мен дөңгелек үстелдерге қатысуы 

 

1. «Профессор Қ.Қ.Жұбанов және қазіргі тіл білімі, әдебиеттану және әдістеме 

саласындағы ғылыми-әдіснамалық зерттеулер» // Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция. Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы. 26 ақпан, 2015 ж.  

2. «Академик Ө.Айтбайұлы және мемлекеттік тіл мәселелері» // Халықаралық 

ғылыми-теориялық конференция. А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 

Алматы, 2016 ж. 

3. «Мемлекеттік тіл саясаты – қазақстандықтардың бірігуінің факторы» // 

Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Алматы қаласы Тілдерді дамыту 

басқармасы, Алматы.  29 қараша, 2016 ж. 

4. «Қазақстан Республикасындағы медбикелік білім беру жүйесін жаңғыртудың 

жол картасы бойынша жүзеге асырылуы» // Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция. Талғар, 2017 ж. 

5. «А.Байтұрсынұлының ғылыми мұрасы: зерттеу, жүйелеу, насихаттау» // 

Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институты, Алматы, 2017 ж. 

6. «Полиязное образование: новые подходы и технологии» // Республиканская 

научно-теоритеческая конференция. Алматы,  КазГосЖенПУ. 28 февраля, 2017 г. 
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7. «Мемлекеттік тілді оқытудың ұлттық моделі: әлемдік тәжірибе және заманауи 

әдістер» // Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. ҚазМемҚызПУ, Алматы. 

2017 ж. 

8. «Қазақ тілі мен түркітанудың өзекті мәселелері: ХХІ ғасырдағы рухани 

жаңғыру» // Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Назарбаев университеті, 

Астана. 26-28 қазан, 2017 ж. 

9. «Қазақ тіл білімі саласындағы жаңа ғылыми бағыттар» // Халықаралық ғылыми-

әдістемелік конференция. Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы. 2018 ж. 

10. V Халықаралық Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы. ҚР Ғылым және Білім 

министрлігі, ҚазМемҚызПУ. Алматы, 2018 ж. 

11. «Қазақ тілінде сөйлеу дағдыларын қалыптастыру және кәсіби тілді меңгертудің 

ұтымды тәжірибелері» // Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция. 

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы. 20 сәуір, 2018 ж. 

12. «Global science and innovations 2019: Central Asia // the fifth international scientific-

practical conference. Kazakhstan, Astana. 18 march, 2019. 

13. «Латын әліпбиі – жастар болашағы» // Республикалық дөңгелек үстел. 

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы. 20 сәуір, 2018 ж. 

14. «Латын графикасын енгізудің өзектілігі» // Халықаралық дөңгелек үстел. 

Қазақстан-Ресей медициналық университеті, Алматы. 31 қазан, 2019 ж.  

15. «Латын әліпбиіне көшу – қазақ тілінің жаңа белесі» // Республикалық дөңгелек 

үстел. Алматы технологиялық университеті, Алматы.  10 сәуір, 2019 ж. 

16. «Абай және адамзаттық гуманизм» // Халықаралық форум. Назарбаев 

университеті, Нұр-Сұлтан қаласы. 8-9 қазан, 2020 ж. 

17. “Тіл және мәдениетаралық коммуникация” атты халықаралық ғылыми-

практикалық онлайн конференция. Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар 

және әлем тілдері университеті.  – Алматы, 2021. 

18. “Адамзаттық өркениет: білім, ғылым, ақыл-ой интеграциясы” атты 

халықаралық ғылыми-теориялық конференция. Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық 

қатынастар және әлем тілдері университеті.  – Алматы, 2021. 

19. «Медициналық терминология үштілділік шеңберінде» университет аралық 

ғылыми студенттік конференция. Қазақстан-Ресей медициналық университеті МЕББМ, - 

Алматы, 2021 ж.  

 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ 

 

1. Байтилеуова С.С. (Жалпы медицина, 1-курс). «БАС» микротемасына қатысты 

фразеологизмдер» // «Фараби әлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық-

ғылыми конференциясы.  Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. – Алматы, 11-

12 сәуір, 2018 ж. 

2.  Ерболатова А.А. (Жалпы медицина, 1-курс). «Анатомиялық атауларға 

байланысты фразеологизмдер («ҚОЛ», «АЯҚ» микротемасы бойынша). // Фараби 

әлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық-ғылыми конференциясы.  Әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. – Алматы, 11-12 сәуір, 2018 ж. 

3. Сапарова Ж. (Жалпы медицина, 1-курс). «Медициналық терминдерді аудару 

мәселесі» // Фараби әлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық-ғылыми 
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конференциясы.  Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. – Алматы, 11-12 сәуір, 

2018 ж. 

4.  Көшербайқызы А. (Стоматология, 1-курс). «ТІС» микротемасына айланысты 

туындаған фразеологизмдер мен мақал-мәтелдердің семантикасы» //  Фараби әлемі» 

атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық-ғылыми конференциясы.  Әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті. – Алматы, 11-12 сәуір, 2018 ж. 

5. Талгатов Т. (Стоматология, 1-курс). «Нейролингвистиканың ғылымдар 

жүйесіндегі орны» // Фараби әлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық-

ғылыми конференциясы.  Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. – Алматы, 11-

12 сәуір, 2018 ж. 

6. Жұмағалиев А.А. (Жалпы медицина, 3-курс). «Медициналық терминдерді аудару 

және біріздендіру мәселелері» // «ХІ Құрышжанов оқулары: Ұлы дала құндылықтары – 

Түркі әлемі жастарын біріктіруші фактор» халықар. ғыл.-тәж. конф. Қазақ ұлттық қыздар 

педагогикалық университеті. – Алматы, 2019. 

7. Жұмағалиев А.А. (Жалпы медицина, 3-курс). Медициналық терминдерді аудару: 

ерекшеліктері мен қиындықтары. «Ұлт денсаулығы – табысты болашағымыздың негізі»  

атты ІV medical Global Forum. С.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы қаласы. 27 

қараша, 2019 ж. 

 

Р.Т. Кулабаеваның ғылыми  еңбектерінің тізімі 

 

№ Еңбектің атауы  

 

 

Басылымның және журналдың 

аты, нөмірі, жылы, беттері; 

Авторлық куәліктің нөмірі  

Басп

а 

табақ

тар 

немес

е 

бетте

рдің 

саны  

Бірлескен авт 

орлар 

1 Қазақ жазуының 

қалыптасуы және 

дамуы 

«Қазақ жазуының латын 

графикасына көшуі – заман 

талабы». Халықаралық ғылыми-

әдістемелік симпозиум. – 

Алматы, 2013. 18-22 бб. 

4 бет  

- 

2 Қостілділік мәселесі Филология ғылымдарының 

докторы, профессор Нұржамал 

Оралбайдың 85 жылдық 

мерейтойына арналған «Заманауи 

филологиялық ғылымдар» атты 

Халықаралық ғылыми-теориялық 

конференция. – Алматы, 2013. 

319-321 бб.  

3 бет - 

 

3 

 
Функция ұғымы 

туралы 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі институтының «Тілтаным» 

6 бет 

 

- 

 



МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ 

 

НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ 

МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

  

КАДР БӨЛІМІ 

 

 

 журналы. – Алматы, 2013. №2. 

174-179 бб. 

 

 

4 Функционалды-

семантикалық өріс 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі институтының «Тілтаным» 

журналы. – Алматы, 2013. №3. 

92-97 бб. 

6 бет - 

 

5 Газет лексикасының 

функциялық 

ерекшеліктері 

 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі институтының «Тілтаным» 

журналы. – Алматы, 2013. №4. 

100-106 бб. 

6 бет  

 

 

 

 

 

- 

6 Функционалдық-

семантикалық өрістің 

құрылымдық типтері 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі институтының «Тілтаным» 

журналы. – Алматы, 2014. №1. 

41-45 бб. 

5 бет - 

7 

 

 

 

Башқұрт тілі: өткені 

мен бүгіні 

«Профессор Қ.Қ.Жұбанов және 

қазіргі тіл білімі, әдебиеттану 

және әдістеме саласындағы 

ғылыми-әдіснамалық 

зерттеулер». Халықаралық 

ғылыми-теориялық конференция. 

– Алматы, 2015 ж. 527-230 бб. 

3 бет - 

8 Түрік әдеби тілінің 

қалыптасуы  

Абай атындағы ҚазҰПУ 

«ХАБАРШЫ», Жас ғалым. 

Ізденістер. Мәселелер. 

Зерттеулер сериясы – №2 (6). – 

Алматы, 2015 ж. 32-34 бб.  

3 бет - 

9 Хакас әдеби тілінің 

қалыптасуы мен дамуы  

«Профессор Әбжан 

Құрышжанұлы және түркі 

дүниесі». Халықаралық ғылыми-

теориялық конференци.  

– Алматы, 2015.34-36 бб. 

3 бет - 

10 Түркі тілдерінің 

зерттелу тарихы 

«Зәки Ахметов және қазіргі 

әдебиеттанудың даму 

бағыттары». Ғылыми-

тәжірибелік конференция. –

Алматы, 2016 ж. 168-170 бб. 

3  бет - 



МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ 

 

НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ 

МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

  

КАДР БӨЛІМІ 

 

 

11 Түркі тілдерінің 

классификациясы 

«Академик Ө.Айтбайұлы және 

мемлекеттік тіл мәселелері». 

Халықаралық ғылыми-теориялық 

конференция. –Алматы, 2016. 

248-250 бб. 

 

 

3 бет 

 

 

- 

12 Ресейдегі аз санды 

түркі халықтарының 

тілдік ерекшеліктері 

(Педагогика 

ғылымдарының магистрі 

академиялық дәрежесін 

алу үшін дайындалған 

диссертация) 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінде  

6М011700-«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» мамандығы бойынша 

26.06.2016 ж. қорғалды. 

Ғылыми жетекші: ф.ғ.к., доцент 

Раева Г.М. 

ӘОЖ:211, 512(470) 

93 бет  

13 Ресейдегі аз санды 

түркі халықтары 

тілінің лексикалық 

ерекшеліктері 

«Мемлекеттік тіл саясаты- 

қазақстандықтардың бірігуінің 

факторы». Респуб. ғылыми-

тәжірибелік конф.мат.–Алматы, 

2016. 158-160 бб. 

3 бет - 

14 Түркі тілдеріндегі 

дауыссыз дыбыстар 

жүйесі 

«Мемлекеттік тілді оқытудың 

ұлттық моделі: әлемдік тәжірибе 

және заманауи әдістер». 

Республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференция 

материалдары.        – Алматы, 

2017. 99-102 бб. 

3 бет - 

15 Ноғай тілі: өткені мен 

бүгіні 

«Полиязычное образование: 

новые подходы и технологии». 

Республиканская научно-

теоретическая конференция. – 

Алматы, 2017. 

3 стр - 

16 Түркі тілдеріндегі 

вокализм жүйесі 

«Исаев оқулары» (ғылыми 

мақалалар жинағы). – Алматы, 

2017. – 352 б. 

3 бет  - 

17 Түркі тілдерін 

зерттеудің негізгі 

кезеңдері 

«А.Байтұрсынұлының ғылыми 

мұрасы: зерттеу, жүйелеу, 

насихаттау». Халықаралық 

ғылыми-теориялық конференция. 

– Алматы, 2017. - 249-251 бб. 

3 бет - 

18 Медициналық 

колледжде кәсіби қазақ 

тілін оқыту әдістемесі 

«Қазақстан Республикасындағы 

медбикелік білім беру жүйесін 

жаңғыртудың жол картасы 

бойынша жүзеге асырылуы». 

Халықаралық ғылыми-теориялық 

конференция. – Талғар, 2017. – 

244-248 бб.  

3 бет - 



МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ 

 

НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ 

МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

  

КАДР БӨЛІМІ 

 

 

19 Түркі тілдеріндегі «тіс» 

микротемасына 

байланысты 

фразеологизмдер мен 

мақал-мәтелдердің 

семантикасы (тезис) 

«Қазақ тілі мен түркітанудың 

өзекті мәселелері: ХХІ ғасырдағы 

рухани жаңғыру». Халықаралық 

ғылыми-теориялық 

конференция.- Астана, 2017. – 70 

б. 

3 бет - 

20 Түркі тілдеріндегі «тіс» 

микротемасының 

фразеологизмдер мен 

мақал-мәтелдердегі 

көрінісі 

«Тіл біліміндегі цифрлық 

технологиялар: қазақ тілінің 

ұлттық корпусын құру». 

Халықаралық ғылыми-теориялық 

конференция. – Алматы, 2017.  

3 бет - 

21 Оқытуда интерактивті 

әдістерді қолданудың 

маңызы 

«Қазақ тілінде сөйлеу 

дағдыларын қалыптастыру және 

кәсіби тілді меңгертудің ұтымды 

тәжірибелері» атты халықаралық 

ғылыми-әдістемелік 

конференция. – Алматы, 2018. 

285-289 бб. 

4 бет - 

22 Қазақ тілін оқытуда 

өзге ұлтты 

студенттердің 

қатысымдық 

құзіреттілігін 

қалыптастыру 

«Қазақ тіл білімі саласындағы 

жаңа ғылыми бағыттар» атты 

халықаралық ғылыми-

әдістемелік конференция. – 325-

327 б. Н.Оралбаеваның 90-ж. 

аранлған 

4 бет - 

23 Үштілді білім беру – 

заман талабы (кафедра 

тынысынан) 

«Білім times» республикалық 

ғылыми-әдістемелік журнал. – 

Алматы, 2018. 5-6 бб. 

1 бет  

- 

24 «Бас» микротемасына 

қатысты 

фразеологизмдер 

«Білім times» республикалық 

ғылыми-әдістемелік журнал. – 

Алматы, 2018. 29-30 бб. 

2 бет  

25 Қазақ жазуы: өткені 

мен бүгіні 

Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университеті.  

2018 жылдың 11-13 қазанында 

өтетін V Халықаралық түркі 

әлемі зерттеулері  симпозиумы 

5 бет  

 

26 Анатомиялық 

атауларға байланысты 

фразеологизмдердің 

семантикасы 

«Білім times» республикалық 

ғылыми-әдістемелік журнал. – 

Алматы, 2019.№1  34-35 бб. 

5 бет Итемирова 

А.С. 

27 «Кешеден – бүгінге...» 

 

«Республика ұстаздары» 

педагогикалық газет. №5-6 (378) 

20 наурыз, 2019 жыл  

5 бет А.Итемирова, 

Ғ.Тоқтыманова  

 

28 Рухани жаңғыру – 

жасампаздық белгісі  

 

«Рухани жаңғыру»: 

бағдарламаны жүзеге асыру 

мәселелері» (Республикалық  

5 бет Итемирова 

А.С., 



МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ 

 

НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ 

МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

  

КАДР БӨЛІМІ 

 

 

 

 

ғылыми-практикалық 

конференция материалдарының 

жинағы 21 ақпан 2019 ж.) 

 

Абдисулеймен

ова Р.Ш. 

29 Латын әліпбиіне 

көшудегі түркі тілдес 

мемлекеттердің 

тәжірибесі 

«GLOBAL SCIENCE AND 

INNOVATIONS 2019: CENTRAL 

ASIA» атты V Халықар. ғыл.-

тәж. конф. материалдары (IX 

ТОМ) Астана, 2019 – 362 б.    

5 бет - 

30 Медициналық 

терминдерді аудару 

және біріздендіру 

мәселелері. 

(ғылыми жетекші) 

 

«ХІ Құрышжанов оқулары: Ұлы 

дала құндылықтары – Түркі 

әлемі жастарын біріктіруші 

фактор» Халықар. ғыл.-тәж. 

конф. Материалдары 

Алматы, 2019.  

 А.Жумагалиев 

31 Медициналық ЖОО-да 

тілдерді оқытудың 

маңызы. 

«Білім times» республикалық 

ғылыми-әдістемелік журнал. – 

Алматы, 2019.№6  2-3 бб. 

2 бет - 

32 Студенттердің ойлау 

қабілетін дамытудағы 

интерактивті әдістердің 

тиімділігі.  

«SCIENCE AND EDUCATION 

IN THE MODERN WORLD: 

CHALLENGES OF THE XXI 

CENTURY» материалы V 

Международной науч-прак. 

конф. (НурСултан), 2019 – 162 с. 

5 бет Рыскелдиева 

Г.Д., 

Итемирова 

А.С. 

33 Медициналық 

терминдерді аудару: 

ерекшеліктері мен 

қиындықтары. 

(ғылыми жетекші) 

 

«Ұлт денсаулығы – табысты 

болашағымыздың негізі»  атты ІV 

medical Global Forum. 

С.Асфендияров атындағы 

ҚазҰМУ, Алматы қаласы. 

27 қараша, 2019 ж. 

 

 

5 бет А.Жумагалиев 

 

34 Түркі тілдеріндегі 

консонантизм жүйесі 

«І Международное книжное 

издание стран Содружества 

Незхависимых Государств 

«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ 

УЧЕНЫЙ – 2020» 

Нур-Султан, 13-17 марта 2020 г. 

5 бет - 

35 Абай өлеңдеріндегі 

«жүрек» концептісінің 

қолданылуы. 

 

«АБАЙ ЖӘНЕ АДАМЗАТТЫҚ 

ГУМАНИЗМ» атты 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФОРУМ.  

Нұр-Сұлтан қаласы, Назарбаев 

Университеті. 8-9 қазан 2020 ж. 

 

4 бет - 



МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ 

 

НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ 

МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

  

КАДР БӨЛІМІ 

 

 

36 Қазақ тілі. А2 деңгейіне 

арналған оқу құралы.  

«ИП Алимбаев». – Алматы  

қаласы, 2020 ж. 

140 

бет. 

Итемирова 

А.С. 

37. Қазақ тіліндегі 

медициналық 

терминдердің жасалуы  

“Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация” атты 

халықаралық ғылыми-

практикалық онлайн 

конференция материалдары.  

Абылай хан атындағы Қазақ 

халықаралық қатынастар және 

әлем тілдері университеті. – 

Алматы, 2021 ж. 

5 бет Б.Аккожина 

38. Қазақ тіліндегі 

фармакологиялық 

терминдердің жасалуы 

“Адамзаттық өркениет: білім, 

ғылым, ақыл-ой интеграциясы” 

атты халықаралық ғылыми-

теориялық конференция 

материалдары. Абылай хан 

атындағы Қазақ халықаралық 

қатынастар және әлем тілдері 

университеті.  – Алматы, 2021. 

5 бет Б.Аккожина 

 

 

 


