
Қазақстан Республикасы Білім
жəне ғылым министрлігі Білім
жəне ғылым саласында сапаны
қамтамасыз ету комитеті
төрағасының 2021 жылғы 28
қаңтардағы № 52 бұйрығына
1-қосымша

1 нысан

№ Басылымның атауы
Наименование издания

Баспаның атауы
Наименование издательства

Ғылыми бағыты
Научное направление

Тізбеге енгізу
мерзімі

Включен в
Перечень с

Бұйрықтың нөмірімен мерзімі
Дата и номер приказа

1. Bulletin of the Karaganda university -
Physics

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды
мемлекеттік университеті Физикалық ғылымдар қаңтар/январь

2021 жыл 28.01.2021 ж. № 52

2. Bulletin of the Karaganda university -
Mathematics

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды
мемлекеттік университеті

Математика қаңтар/январь
2021 жыл 28.01.2021 ж. № 52

3. Bulletin of the Karaganda university -
Chemistry

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды
мемлекеттік университеті Химиялық ғылымдар қаңтар/январь

2021 жыл 28.01.2021 ж. № 52

4.
Eurasian Physical Technical Journal Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды

мемлекеттік университеті
Физикалық ғылымдар, материалтану,

энергетика
қаңтар/январь

2021 жыл 28.01.2021 ж. № 52

5. Kompleksnoe ispolzovanie
mineralnogo syra

Металлургия жəне кең байыту
институты Металлургия қаңтар/январь

2021 жыл 28.01.2021 ж. № 52

6. ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы
Вестник КазНУ. Серия
юридическая

əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті Заң ғылымдары ақпан/февраль

2021 жыл 15.02.2021 ж. № 113

7. ҚазҰУ хабаршысы. Халықаралық
қатынастар жəне халықаралық
құқық сериясы
Вестник КазНУ. Серия
международные отношения и
международное право

əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті Халықаралық қатынастар ақпан/февраль

2021 жыл 18.02.2021 ж. № 119

8.
ҚазҰУ хабаршысы. Математика,
механика, информатика сериясы

əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті

Математика, механика,
информатика

ақпан/февраль
2021 жыл 22.02.2021 ж. № 130

9.
International journal of mathematics
and physics

əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті

Математика жəне физика
ғылымдары

ақпан/февраль
2021 жыл 22.02.2021 ж. № 130

10.
Eurasian Chemico-Technological
Journal

əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті

Химиялық технология, химия,
материалтану, коденсияланған күй

физикасы

ақпан/февраль
2021 жыл 22.02.2021 ж. № 130

11.
International journal of biology and
chemistry

əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті Биология жəне химия ғылымдары ақпан/февраль

2021 жыл 22.02.2021 ж. № 130

12.
ҚазҰУ хабаршысы. Физика сериясы əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық

университеті Физика ғылымдары ақпан/февраль
2021 жыл 01.03.2021  ж. № 177

13.
ҚазҰУ хабаршысы. Химия
сериясы

əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті Химия ғылымдары ақпан/февраль

2021 жыл 01.03.2021  ж. № 177

14.

Bilig Қожа Ахмет Ясауи атындағы
Халықаралық қазақ-түрік университеті

Түркі дүниесінің гуманитарлық
жəне əлеуметтік саласы

ақпан/февраль
2021 жыл 01.03.2021  ж. № 177

15.
ҚазҰУ хабаршысы. Экология
сериясы

əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті Экология ақпан/февраль

2021 жыл 02.03.2021  ж. № 190

16.
Қазақстан клиникалық медицинасы
(Journal of clinical medicine of
Kazakhstan)

Ұлттық ғылыми-медицина орталығы Медицина ғылымдары ақпан/февраль
2021 жыл 02.03.2021  ж. № 190

17.
ҚазҰУ хабаршысы. Экономика
сериясы

əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті Экономика ғылымдары ақпан/февраль

2021 жыл 03.03.2021  ж. № 194

Ғылыми еңбектің негізгі нəтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Білім жəне ғылым саласында cапаны
қамтамасыз ету комитеті ұсынатын ғылыми басылымдар тізбесі

Перечень изданий, рекомендуемых Комитетом по обеспечению качества в сфере образования  и науки Министерства образования и науки  Республики
Казахстан для публикации основных результатов научной деятельности



18.
ҚазҰУ хабаршысы. Филология
сериясы

əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті Тілтану жəне əдебиеттану ақпан/февраль

2021 жыл 03.03.2021  ж. № 194

19. ҚазҰУ хабаршысы. Педагогика
сериясы

əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті Педагогика ғылымдары ақпан/февраль

2021 жыл 03.03.2021  ж. № 194

20. ҚазҰУ хабаршысы. Психология
жəне социология сериясы

əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті

Психология жəне социология
ғылымдары

ақпан/февраль
2021 жыл

03.03.2021  ж. № 194
04.06.2021 ж. №468

21.
ҚазҰУ хабаршысы. Дінтану
сериясы

əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті

Дінтану жəне исламтану
ғылымдары

наурыз/март
2021 жыл 09.03.2021  ж. № 210

22.
ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық

университеті Тарих ғылымдары наурыз/март
2021 жыл 09.03.2021  ж. № 210

23. ҚазҰУ хабаршысы. География
сериясы

əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті География ғылымдары ақпан/февраль

2021 жыл 09.03.2021  ж. № 210

24. ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану
сериясы

əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті Шығыстану наурыз/март

2021 жыл 10.03.2021  ж. № 220

25.
Қарағанды университетінің
хабаршысы.  Құқық сериясы

Академик Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды университеті Заң ғылымдары наурыз/март

2021 жыл 12.03.2021  ж. № 227

26.

Eurasian Mathematical Journal Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті Математика наурыз/март

2021 жыл 12.03.2021  ж. № 227

27.

Eurasian Journal of Mathematical and
Computer Applications

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Компьютерлік ғылымдар
(бағдарламалық инженерия,

желілер), математика (қолданбалы,
симуляция), томография,
математикалық физика

(дифференциалдық жəне
интегралдық теңдеулер, кері,

корректілі емес есептер)

наурыз/март
2021 жыл 12.03.2021  ж. № 227

28. Қарағанды университетінің
хабаршысы.  Педагогика сериясы

Академик Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды университеті Педагогика ғылымдары наурыз/март

2021 жыл 15.03.2021  ж. № 241

29. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ
хабаршысының экономика сериясы

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті Экономика ғылымдары наурыз/март

2021 жыл 15.03.2021  ж. № 241

30.
Қарағанды университетінің
хабаршысы. Тарих. Философия
сериясы

Академик Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды университеті Тарих жəне философия ғылымдары наурыз/март

2021 жыл
18.03.2021  ж. № 265,
30.04.2021 ж. №381

31.

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университетінің
хабаршысы. Педагогика.
Психология. Əлеуметтану сериясы

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Педагогика жəне психология
ғылымдары

наурыз/март
2021 жыл 18.03.2021  ж. № 265

32. Ғылым мен Денсаулық Сақтау Cемей медицина университеті Медицина ғылымдары наурыз/март
2021 жыл 29.03.2021 ж. № 303

33. Central Asian Journal of Art Studies Т.Қ. Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер
академиясы өнертану наурыз/март

2021 жыл 29.03.2021 ж. № 303

34.
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университетінің
хабаршысы. Филология сериясы

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университеті Филология ғылымдары наурыз/март

2021 жыл 9.04.2021 ж. № 323

35.
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университетінің
хабаршысы. Журналистика сериясы

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университеті Журналистика наурыз/март

2021 жыл 9.04.2021 ж. № 323

36.
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университетінің
хабаршысы. Құқық сериясы

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университеті Құқық наурыз/март

2021 жыл 15.04.2021 ж. №326

37.

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университетінің
хабаршысы. Биологиялық
ғылымдар сериясы

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университеті Биологиялық ғылымдар наурыз/март

2021 жыл 16.04.2021 ж. № 337

38. ҚазҰУ хабаршысы. Биология
сериясы

Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті Биологиялық ғылымдар наурыз/март

2021 жыл 16.04.2021 ж. № 337

39.
Қарағанды университетінің
хабаршысы. Биология, медицина,
география сериясы

Академик Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды университеті Биологиялық ғылымдар наурыз/март

2021 жыл 16.04.2021 ж. № 337



40.

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университетінің
хабаршысы. Математика,
компьютерлік ғылымдар, механика
сериясы

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университеті

Математика, компьютерлік
ғылымдар

наурыз/март
2021 жыл 16.04.2021 ж. № 344

41.
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университетінің
хабаршысы. Тарихи ғылымдар.
Философия. Дінтану сериясы

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті Тарих ғылымдары наурыз/март

2021 жыл 30.04.2021 ж. №381

42. Қарағанды университетінің
хабаршысы.  Филология сериясы

Академик Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды университеті Филология ғылымдары наурыз/март

2021 жыл 30.04.2021 ж. №381

43. Қарағанды университетінің
хабаршысы.  Серия экономика

Академик Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды университеті Экономика ғылымдары наурыз/март

2021 жыл 04.05.2021 ж. №402

44. Экономика: стратегия жəне
практика

Қазақстан Республикасы Білім жəне
ғылым министрлігінің Ғылым
комитетінің «Экономика институты»

Экономика ғылымдары наурыз/март
2021 жыл 04.05.2021 ж. №402

45.

News of the National Academy of
Sciences of the Republic of
Kazakhstan, Series of Geology and
Technical Sciences

Қазақстан Республикасы Ұлттық
ғылым академиясы

Геология, геотехникалық
инженерия жəне инженерлік

геология

наурыз/март
2021 жыл 04.05.2021 ж. №402

46. Торайғыров университетінің
хабаршысы. Педагогикалық серия Торайғыров университеті Педагогика ғылымдары наурыз/март

2021 жыл 11.05.2021 ж. №417

47.
«Қазақстан Республикасының
ұлттық инженерлік академиясының
хабаршысы»

Қазақстан Республикасының ұлттық
инженерлік академиясы

Математика ғылымдары,
ақпараттық-коммуникациялық

технологиялар

мамыр /май2021
жыл

18.05.2021-ғы № 432
01.07.2021 ж. № 539

48. ҚазҰУ Хабаршысы. Журналистика
сериясы

əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті Журналистика мамыр /май2021

жыл 18.05.2021-ғы № 432

49. Eurasian  Journal of Physics and
Functional materials

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Материалтану, физика жəне
астрономия, радиация, ядролық
физика жəне жоғарғы энергия

физикасы, конденсирленген күй
физикасы

наурыз/март
2021 жыл 04.06.2021 ж. № 468

50. ҚазҰУ Хабаршысы. Философия,
мəдениеттану, саясаттану сериясы

əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті

Философия, мəдениеттану,
саясаттану

наурыз/март
2021 жыл 04.06.2021 ж. № 468

51. Проблемы агрорынка

Қазақ аграрлық-өнеркəсіптік кешенінің
экономикасы жəне ауылдық
аумақтарды дамыту ғылыми-зерттеу
институты

Экономика ғылымдары наурыз/март
2021 жыл 08.06.2021 ж. № 471

52. ҚР ҰҒА Баяндамалары Қазақстан Республикасы Ұлттық
ғылым академиясы Физика жəне химия ғылымдары Сəуір/апрель

2021 жыл 08.06.2021 ж. №471

53. «Əл-Фараби» Философия, саясаттану жəне дінтану
институты Философия ғылымдары наурыз/март

2021 жыл 14.06.2021 ж. №492

54. Педагогика жəне психология Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогика университеті Педагогика ғылымдары наурыз/март

2021 жыл 25.06.2021 ж. №527



55.
Қазақ экономика, қаржы жəне
халықаралық сауда университетінің
жаршысы

Қазақ экономика, қаржы жəне
халықаралық сауда университеті Экономика ғылымдары наурыз/март

2021 жыл 25.06.2021 ж. №527

56. «Тұран» университетінің
хабаршысы «Тұран» университеті Экономика ғылымдары мамыр /май   2021

жыл 25.06.2021 ж. №526

57.
Қазақстан Республикасының
Ұлттық ғылым академиясының
хабаршысы

Қазақстан Республикасының Ұлттық
ғылым академиясы Экономика ғылымдары наурыз/март 2021

жыл 29.06.2021 ж. №531

58.
Қазақстан Республикасының
Ұлттық ғылым академиясының
хабарлары. Физика-математика
сериясы

Қазақстан Республикасының Ұлттық
ғылым академиясы

Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар

мамыр /май   2021
жыл 1.07.2021 ж. №539

59.

Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық  университетінің
хабаршысы. Физика-математика
ғылымдары сериясы

Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық  университеті

Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар

маусым / июнь
2021жыл 1.07.2021 ж. №539

60. Университет еңбектері Қарағанды техникалық университеті

Машинажасау, Энергетика жəне
автоматика, Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар,
Жоғары мектеп педагогикасы

маусым / июнь
2021жыл

8.07.2021 ж. №550,
10.09.2021 ж. №705

61. Отан тарихы Ш. Уəлиханов атындағы Тарих жəне
этнология институты Тарих ғылымдары маусым / июнь

2021жыл 8.07.2021 ж. №550

62.
Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық  университетінің
Хабаршысы. Психология  сериясы

Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық  университеті Психология ғылымдары маусым / июнь

2021жыл 12.07.2021 ж. №568

63.
Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық  университетінің
Хабаршысы. Педагогика
ғылымдары сериясы

Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық  университеті Педагогика ғылымдары маусым / июнь

2021жыл 12.07.2021 ж. №568

64. Қоғам жəне дəуір
Қазақстан Республикасының
Президенті жанындағы Қазақстан
стратегиялық зерттеулер институты

Саяси ғылымдары маусым / июнь
2021жыл 19.07.2021 ж. № 597

65.

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университетінің
хабаршысы. Саяси ғылымдар,
аймақтану, шығыстану, түркітану
сериясы

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университетінің Саяси ғылымдары маусым / июнь

2021жыл 19.07.2021 ж. № 597

66. Горение и плазмохимия Жану проблемалары институты

Жану жəне плазмохимия,
жарылғыш заттар жəне

пиротехникалық материалдар
технологиясы, химиялық физика,
материалтану, нанотехнологиялар

наурыз/март
2021 жыл 19.07.2021 ж. № 597

67. ҚазҰТЗУ Хабаршысы «Сəтбаев университет» Металлургия наурыз/март
2021 жыл 29.07.2021 ж. №623

68. Central Asian Journal of water
research «Қазақстан-Неміс университеті» Биология жəне су ресурстары наурыз/март

2021 жыл 29.07.2021 ж. №623

69. Адам  əлемі Философия, саясаттану жəне дінтану
институты

Философия ғылымдары (оның
ішінде мəдениет философиясы, дін

философиясы)

наурыз/март
2021 жыл 05.08.2021 ж. №638



70. Керуен М.О. Əуезов атындағы Əдебиет жəне
өнер институты Əдебиеттану, өнертану наурыз/март

2021 жыл 22.09.2021 ж. №733

71. Central Asian economic review Нархоз Университеті Экономика ғылымдары наурыз/март
2021 жыл 23.09.2021 ж. № 736

72.

Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық университетінің
хабаршысы. Тарих жəне саяси-
əлеуметтік ғылымдар сериясы

Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық университеті Тарих ғылымдары наурыз/март

2021 жыл 24.09.2021 ж. № 739

73 Дене тəрбиесінің теориясы мен
əдістемесі Қазақ спорт жəне туризм академиясы Педагогика ғылымдары наурыз/март 2021

жыл 29.10.2021 ж. № 776

74 ҚР ҰҒА Хабаршысы Қазақстан Республикасы Ұлттық
ғылым академиясы Педагогика ғылымдары тамыз/ август

2021жыл 29.10.2021 ж. № 776

75 Алматы технологиялық
университетінің хабаршысы Алматы технологиялық университеті Женіл жəне қайта өңдеу өндірісі

қыркүйек /
сентябрь
2021 жыл

29.10.2021 ж. № 776

76 «Central Asia's Affairs»  журналы ҚР Президенті жанындағы Қазақстан
стратгиялық зерттеулер институты Халықаралық қатынастар

қыркүйек /
сентябрь
2021 жыл

16.11.2021 ж. № 797

77 «Қазақстан-Спектр» журналы ҚР Президенті жанындағы Қазақстан
стратгиялық зерттеулер институты

Саясаттану

қыркүйек /
сентябрь
2021 жыл

16.11.2021 ж. № 797

78 Алматы технологиялық
университетінің хабаршысы Алматы технологиялық университеті Тамақ өндірісі

қыркүйек /
сентябрь
2021 жыл

16.11.2021 ж. № 797

79

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университетінің
Хабаршысы
"Техникалық ғылымдар жəне
технологиялар сериясы"

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университеті

Машина жасау, көлік,
геосинтетикалық материалдар

наурыз/март
2021 жыл 16.11.2021 ж. № 797

80

Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық университетінің
Хабаршысы
Физика-математика ғылымдары
сериясы

Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық  университеті Математика ғылымдары наурыз/март

2021 жыл 16.11.2021 ж. № 797

81 "Университет еңбектері" - "Труды
университета"журналы "Қарағанды техникалық   университеті Геотехнология жəне адам өмірінің

қауіпсіздігі
маусым / июнь

2021жыл 07.12.2021 ж. № 821

82 "Университет еңбектері" - "Труды
университета"журналы "Қарағанды техникалық   университеті Құрылыс маусым / июнь

2021жыл 07.12.2021 ж. № 821

83
"Абылай хан атындағы  ҚазХҚ
жəне ƏТУ хабаршысы".  Филология
ғылымдары сериясы

"Абылай хан атындағы халықаралық
қатынастар жəне əлем тілдері
университеті" АҚ

 Филология ғылымдары
қыркүйек /
сентябрь
2021 жыл

07.12.2021 ж. № 821

84
Абылай хан атындағы  ҚазХҚ жəне
ƏТУ хабаршысы.  Педагогика
ғылымдары сериясы

"Абылай хан атындағы халықаралық
қатынастар жəне əлем тілдері
университеті" АҚ

 Педагогика ғылымдары
қыркүйек /
сентябрь
2021 жыл

07.12.2021 ж. № 821

85

" Ясауи университетінің
Хабаршысы".

"Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық
қазақ -түрік университеті"  Педагогика ғылымдары

қыркүйек /
сентябрь
2021 жыл

07.12.2021 ж. № 821



86 "Университет еңбектері" - "Труды
университета"журналы

"Қарағанды техникалық
университеті" Көлік

қыркүйек /
сентябрь
2021 жыл

08.12.2021 ж. № 823

87
"Алматы энергетика  жəне
байланыс университетінің
хабаршысы" журналы

"Ғұмарбек Дəукеев  атындағы Алматы
энергетика жəне байланыс
университеті"

Энергетика жəне энергетикалық
машина жасау; ақпараттық,
телекоммуникациялық жəне

ғарыштық технологиялар

қыркүйек /
сентябрь
2021 жыл

08.12.2021 ж. № 823

88 " Ғылым жəне білім"             (Жəңгір
хан  атындағы Батыс Қазақстан
аграрлық-техникалық
университетінің ғылыми-
практикалық журналы)

"Жəңгір хан  атындағы Батыс
Қазақстан аграрлық-техникалық
университеті"

Ауыл шаруашылығы жəне
ветеринария ғылымдары

қыркүйек /
сентябрь
2021 жыл

24.12.2021 ж. № 838

89 "С.Сейфуллин  атындағы  Қазақ
агротехникалық  университетінің
Ғылым жаршысы" журналы

"С.Сейфуллин  атындағы  Қазақ
агротехникалық  университеті"

Ауыл шаруашылығы жəне
ветеринария ғылымдары

қыркүйек /
сентябрь
2021 жыл

24.12.2021 ж. № 838

90

Қазақстан Республикасының
Ұлттық ғылым академиясының
хабарлары. Химия  жəне технология
сериясы

Қазақстан Республикасы Ұлттық
ғылым академиясы           Химия  ғылымдары

қыркүйек /
сентябрь
2021 жыл

29.12.2021 ж. № 843

91 "Университет еңбектері" - "Труды
университета"журналы

"Қарағанды техникалық
университеті" Металлургия

қыркүйек /
сентябрь
2021 жыл

29.12.2021 ж. № 843

92 Қазақстанның  химия журналы -
Химический журнал Казахстана

"Ə.Б.Бектуров атындағы Химия
ғылымдары институты"           Химия  ғылымдары

желтоқсан /
декабрь

2021 жыл
29.12.2021 ж. № 844

93 Торайғыров университетінің
хабаршысы. Филологикалық серия "Торайғыров   университеті"           Филология  ғылымдары

қыркүйек /
сентябрь
2021 жыл

28.01.2022 ж. № 22

94 "Turkic Studies Journal "журналы "Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті"           Филология  ғылымдары

қыркүйек /
сентябрь
2021 жыл

28.01.2022 ж. № 22

95

«Мемлекеттік басқару жəне
мемлекеттік қызмет»
Халықаралық ғылыми-талдау
журналы

«Қазақстан Республикасы
Президентінің  жанындағы
Мемлекеттік басқару академиясы»

Халықаралық қатынастар
қыркүйек /
сентябрь
2021 жыл

28.01.2022 ж. № 22

96

«Қазақ бас сəулет-құрылыс
академиясының Хабаршысы»
Халықаралық білім беру
корпорациясының журналы

«Халықаралық білім беру
корпорациясы» Сəулет жəне құрылыс саласы

қыркүйек /
сентябрь
2021 жыл

14.02.2022 ж. № 38

97
 «Қазақстан Республикасы  Заңнама
жəне  құқықтық ақпарат
институтының жаршысы»  журналы

ҚР ƏМ «Қазақстан Республикасының
Заңнама жəне  құқықтық ақпарат
институты»

Заң  ғылымдары
қыркүйек /
сентябрь
2021 жыл

14.02.2022 ж. № 38

98  «Қазақстанның онкологиясы мен
радиологиясы» ғылыми журналы

«Қазақ онкология жəне радиология
ғылыми-зерттеу институты»  АҚ Медицина ғылымдары қараша / ноябрь

2021 жыл 21.02.2022 ж. № 63

99

 «Қазақстан фармациясы» журналы

«Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі медициналық жəне
фармацевтикалық бақылау комитетінің
«Дəрілік заттар мен медициналық
мақсаттағы бұйымдарды сараптау
ұлттық орталығы»

Медицина,
Фармация

қараша / ноябрь
2021 жыл 21.02.2022 ж. № 63

100
 «Қоркыт Ата атындағы Қызылорда
университетінің Хабаршысы»
ғылыми-əдістемелік журналы

«Қоркыт Ата атындағы Қызылорда
университеті» АҚ Ауыл шаруашылығы ғылымдары қаңтар /январь

2022 жыл 21.02.2022 ж. № 63

101

 «М.Тынышбаев атындағы Қазақ
көлік жəне коммуникациялар
академиясының Хабаршысы»
ғылыми журналы

«Логистика жəне көлік академиясы»

Көлік, көлік инженериясы, көлік
логистикасы,

жүк тасуды ұйымдастыру,
автоматтандыру, телемеханика,

байланыс,
энергетика

қыркүйек
/сентябрь
2021 жыл

01.03.2022 ж. № 85

102 «Торайғыров  университетінің
Хабаршысы» ғылыми журналы.
Энергетикалық сериясы «Торайғыров университеті» АҚ Энергетика қаңтар /январь

2022 жыл 01.03.2022 ж. № 85



103
«Scientific Journal of Astana IT
University»ғылыми журналы «Astana IT University» Ақпараттық жəне

коммуникациялық технологиялар
ақпан /февраль

2022 жыл 18.03.2022 ж. №104

104
«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университетінің
Хабаршысы. Техникалық ғылымдар
жəне технологиялар сериясы»

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті»

Сəулет жəне құрылыс саласы
бойынша

тамыз /август
2021 жыл  18.03.2022 ж. №104

105 «3i: intellect, idea, innovation –
интеллект, идея, инновация»

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай
өңірлік университеті

Ауыл шаруашылығы жəне
ветеринария ғылымдары бойынша

маусым /июнь
2021 жыл  18.03.2022 ж. №104

106
«Қазақ Ұлттық  медицина
университетінің хабаршысы –
ғылыми –практикалық журналы»

«С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ
ұлттық медицина университеті»
коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

Медицина наурыз /март
2022 жыл  11.04.2022 ж. № 148

107
«Eurasian Journal of Applied
Biotechnology» журналы

«Ұлттық биотехнология орталығы»
РМК Биотехнология наурыз /март

2022 жыл  11.04.2022 ж. № 148

108       «Нефть и  газ»
      ғылыми журналы «ҚР Білім жəне ғылым министрлігі

Ұлттық ғылымдар академиясы»
Геология, мұнайхимия, бұрғылау,

өндіру, барлау салалары
наурыз /март

2022 жыл  19.04.2022 ж. № 155

109
«Ясауи университетінің
Хабаршысы»

Қожа Ахмет Ясауи атындағы
Халықаралық
қазақ-түрік университеті»

Филология
желтоқсан
/декабрь

2021 жыл
 19.04.2022 ж. № 155

110
«Eurasian Journal of  Economic and
Business Studies (EJEBS)» журналы «Қ.Сағадиев атындағы Халықаралық

Бизнес университеті
Экономика жəне туризм салалары қаңтар / январь

2022 жыл  19.04.2022 ж. № 155

111
«Physical Sciences and Technology»
ғылыми журналы əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық

университеті Физикалық ғылымдар маусым /июнь
2021 жыл  18.05.2022 ж. № 202

112
«Д.Серікбаев атындағы Шығыс
Қазақстан техникалық
университетінің Хабаршысы»

«Д.Серікбаев атындағы Шығыс
Қазақстан техникалық
университеті»

Инженерия  жəне инженерлік іс наурыз / март
2022 жыл   18.05.2022 ж. № 202

113

«Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университетінің
хабаршысы. Саяси ғылымдар.
Аймақтану. Шығыстану. Түркітану»

«Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті» Аймақтану. Шығыстану. Түркітану қаңтар /январь

2022 жыл   26.06.2022 ж. № 290

114
«edu.e-history.kz»
ғылыми журнал

«Ш.Ш. Уəлиханов атындағы Тарих
жəне этнология институты» Тарих ғылымдары

қыркүйек /
сентябрь
2021 жыл

 26.06.2022 ж. № 290

115 «Turkic  Studies Journal» журналы «Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық  университеті» Тарих ғылымдары

желтоқсан /
декабрь

2021 жыл
 26.06.2022 ж. № 290

116
«ҚР ҰЯО жаршысы. Вестник НЯЦ
РК» журналы

«Қазақстан Республикасы Ұлттық
ядролық  орталығы» Физикалық ғылымдар шілде / июль

2021 жыл  26.06.2022 ж. № 290

117

«Қазақстанның кен журналы.
Горный журнал Казахстана» «Научно-производственное

предприятие «Интеррин»» ЖШС Жер туралы ғылымдар маусым / июнь
2022 жыл  26.06.2022 ж. № 290

118

«Репродуктивті
 медицина»  ғылыми-практикалық

журнал
«Тəуелсіздік

репродуктивтік медицина
қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі Медицина маусым / июнь

2022 жыл  26.06.2022 ж. № 290

119
«Еуразия гуманитарлық
институтының хабаршысы» «Еуразия гуманитарлық институты» Филология

ғылымдары қаңтар /январь
2022 жыл  26.06.2022 ж. № 290

120
«Journal of Health Development»
ғылыми-тəжірибелік журналы

Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің «Салидат

Қайырбекова атындағы Денсаулық
сақтауды дамыту ұлттық ғылыми

орталығы» ШЖҚ РМК

Медицина наурыз /март
2022 жыл  04.08.2022 ж. № 325

121

«Д.Серікбаев атындағы Шығыс
Қазақстан техникалық
университетінің Хабаршысы»

«Д.Серікбаев атындағы Шығыс
Қазақстан техникалық

университеті»
Ақпараттық жəне

коммуникациялық технологиялар наурыз /март
2022 жыл  04.08.2022 ж. № 325



122

«Д.Серікбаев атындағы Шығыс
Қазақстан техникалық
университетінің Хабаршысы»

«Д.Серікбаев атындағы Шығыс
Қазақстан техникалық

университеті» Сəулет жəне құрылыс қаңтар /январь
2022 жыл  05.09.2022 ж. № 386

123 «Университет еңбектері» - «Труды
университета» журналы «Қарағанды техникалық университеті» Экономика  қазан 2021  жыл 22.10.2022 ж. № 48

124 «Микробиология жəне
вирусология» журналы

«ЖШС Микробиология жəне
вирусология ғылыми- өндірістік

орталығы»
Биология ғылымдары наурыз 2022 жыл

22.10.2022 ж. № 48

125 «Қазақстан хирургиясының
хабаршысы»

«А.Н. Сызганов атындағы Ұлттық
ғылыми  хирургия орталығы» Медицина қазан  2021  жыл 22.10.2022 ж. № 48

1.

2.
3.

форма 2
1.

2.
3. Патенты на изобретения (включая положительные решения по ним).

Clarivate Analytics компаниясының Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index базаларында
индекстелінетін ғылыми басылымдар, сондай-ақ Clarivate Analytics компаниясының  Russian Science Citation Index  жəне Emerging Sources
Citation Index базасында немесе Scopus базасында индекстелінетін шетелдік ғылыми басылымдар;

Монографиялар. Монографиялар кез-келген басылымдарда жариялануы мүмкін, олардың көлемі кем дегенде 5 б.т. (автордың үлесі кем дегенде
Өнертабысқа патенттер (олар жөнінде оң шешімдерді қоса бергенде).

Научные издания, индексируемые в Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index  компании
Clarivate Analytics, а также зарубежные научные издания, индексируемые в Russian Science Citation Index  и Emerging Sources Citation Index
компании Clarivate Analytics или в базе данных Scopus.
Монографии. Монографии могут публиковаться в любых издательствах, должны иметь объем не менее 5 п.л. (вклад автора не менее 3 п.л.),


