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Тапсырма, 

кезең 

Күтілетін өлшемді нәтижелер Қол жеткен өлшемді нәтижелер Қол жеткен өлшемді  

нәтижелердің файлдары 

2020 ж. (3 ай: 01.10 – 31.12) 

1 1.1. Мақала шығаруға 

дайындалады 

1.2. Монографиялық тарау 

дайындалады  (Бірінші) 

1.3. Концепция дайындалады 

1.1.Дайындалды 

1.2.Дайындалды 

 

1.3. Дайындалды 

              

2 2.1. Мақала шығарылуға       

дайындалады 

2.2. Монографиялық тарау 

дайындалады (Екінші) 

2.3. Аналитикалық есеп  

2.1. Мақала дайындалды, 

шығарылды БҒСҚК 

 

2.2. Дайындалды 

 

Аналитикалық есеп жасалды 

2.1. https://abai.kaznu.kz/?p=5321       

 2021 ж. (12 ай: 01.01 – 31.12) 

3 3.1. Монографиялық тарау 

шығарылады 

3.2. Оқу құралы дайындалады 

 

3.3. Аналитикалық есеп 

3.4. Мақала жарияланады 

3.1. Жарияланды 

3.2. Дайындалды, жарық көрді 

(Абайтану. Лекциялар. Оқу құралы) 

3.3 Есеп жасалды 

3.4. Мақала жарияланды БҒСҚК 

3.1. https://abai.kaznu.kz/?p=5304.   

3.2. https://abai.kaznu.kz/?p=4974  

 

 

3.4.  

https://abai.kaznu.kz/?p=5321
https://abai.kaznu.kz/?p=5304
https://abai.kaznu.kz/?p=4974


https://philart.kaznu.kz/index.php/1-

FIL/article/view/3633/2807  

4 4.1. Мақала жарияланады 

 

4.2. Иерархиялық жүйе (Абай 

таксономиясы) дайындалады 

4.3. Монографиялық тарау 

дайындалады (Үшінші) 

4.4. Мақалалар жинағы 

шығарылады 

 

4.5. Мағыналық-құрылымдық, 

логикалық құрылымдық 

модельдер жасалады 

4.6. Аналитикалық есеп 

4.1. Мақала жарияланды БҒСҚК 

 

4.2. Иерархиялық жүйе (Абайдың 

таксономиясы) дайындалды 

4.3. Монографиялық тарау 

дайындалды 

 

4.4. Мақалалар жинағы шығарылды 

(Жобаның тақырыбымен аталады) 

4.5. Мағыналық-құрылымдық, 

логикалық құрылымдық модельдер 

жасалды. 

 

4.6. Аналитикалық есеп жасалды. 

4.1. https://philart.kaznu.kz/index.php/1-

FIL/article/view/3639/2814  

4.2. Мақалалар жинағында жария-ланды: 

https://abai.kaznu.kz/?p=5301 

 

 

4.4. https://abai.kaznu.kz/?p=5301  

 

4.5. Абай ілімінің құрылымдық-концептуалдық 

моделі жарияланды: https://abai.kaznu.kz/?p=5301 

  

5 5.1. Екі оқу құралы шығарылады 

 

 

 

5.2. Конференция 

материалдарының жинағы 

шығарылады 

5.3. Монографиялық тарау 

дайындалады (Төртінші) 

5.1. Екі оқу құралы шығарылды: 1) 

Абай Құнанбаев. Оқу кітабы. 

Мектеп оқушыл. арн.; 2) Абай 

Құнанбаев. Оқу кітабы. ЖОО 

арналған. 

5.2. Конференция материалдары 

жарық көрді 

5.3. Монографиялық тарау 

дайындалды 

5.1. https://abai.kaznu.kz/?p=4983  

 

 

 

5.2. https://abai.kaznu.kz/?p=5291  

 

2022 ж. (12 ай: 01.01 – 31.12) 

6 6.1. Абай ілімінің мағыналық-

құрылымдық модельдерінің 

үлгісі, теориялық модель 

дайындалады 

6.2. Монографиялық тарау 

жарыққа шығады (Бесінші) 

 

6.1. Дайындалды, монографияның 

электрондық басылымында 

жарияланды (229-233-беттер) 

6.2. Монография баспаға 

ұсынылды, монографияның 

электрондық басылымында 

жарияланды 

6.1. https://abai.kaznu.kz/?p=5381  

 

 

6.2. https://abai.kaznu.kz/?p=5381  

 

 

6.3.1 https://abai.kaznu.kz/?p=5199  

https://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/3633/2807
https://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/3633/2807
https://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/3639/2814
https://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/3639/2814
https://abai.kaznu.kz/?p=5301
https://abai.kaznu.kz/?p=5301
https://abai.kaznu.kz/?p=5301
https://abai.kaznu.kz/?p=4983
https://abai.kaznu.kz/?p=5291
https://abai.kaznu.kz/?p=5381
https://abai.kaznu.kz/?p=5381
https://abai.kaznu.kz/?p=5199


6.3. Авторлық куәлік алынады 

 

6.4. Scopus базасындағы 

басылымда мақала 

жарияланады 

6.3 Авторлық куәлік алынды 

 

6.4. Мақала жарияланды, екі мақала 

жариялауға ұсынылды1 

6.3.2 https://abai.kaznu.kz/?p=5313         

 

6.4. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-

3-031-07067-9_2 
 

7 7.1. Мақала жарияланады 

 

 

 

 

 

7.2. Оқу құралы жарыққа шығады 

 

7.3. Мақалалар жинағы жарыққа 

шығады 

7.1. Мақала жарияланды БҒСҚ 

 

 

 

 

 

7.2. Оқу құралы жарық көрді (Асыл 

нұсқа) 

7.3. Мақалалар жинағы баспаға 

ұсынылды2, электронды басылымы 

жарияланды 

 

7.1.1https://philart.kaznu.kz/index.php/1-

FIL/article/view/3985 

7.1.2https://philart.kaznu.kz/index.php/1-

FIL/article/view/3990/2866 

7.1.3 https://abai.kaznu.kz/?p=5372   

7.1.4 https://abai.kaznu.kz/?p=5376  

7.2. https://abai.kaznu.kz/?p=5329   

 

7.3. https://abai.kaznu.kz/?p=5399   

8 8.1.Оқу құралы шығарылады 

 

8.2. Монография жарияланады 

 

 

8.3. Ғылами-әдістемелік база 

дайындалады 

 

 

8.1. Оқу құралы баспаға ұсынылды 

(Абай ілімі)3, электрондық 

басылымы жарияланды 

8.2. Монография баспаға 

ұсынылды4 (Абайдың 

таксономиясы), электронды 

басылымы жарияланды 

8.3. Ғылыми-әдістемелік база 

жасалды: «Абайтану антологиясы» 

интеллектуалдық е-ресурстар 

 

8.1. https://abai.kaznu.kz/?p=5442  

 

 

8.2. https://abai.kaznu.kz/?p=5381 

 

 

 

8.3. https://elibrary.kaznu.kz/kk/node/7912  

                                                           
1 Жыл аяғына дейін жарияланатын болар деп үміттенеміз. 
2 Электронды басылымы жарияланады. Кітап есепті жылдың ІҮ тоқсанында баспадан жарық көреді. 
3 Электрондық басылымы жарияланды. Кітап есепті жылдың ІҮ тоқсанында баспадан жарық көреді. 
4 Электронды басылымы жарияланды. Кітап есепті жылдың ІҮ тоқсанында баспадан жарық көреді.   

https://abai.kaznu.kz/?p=5313
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-07067-9_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-07067-9_2
https://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/3985
https://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/3985
https://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/3990/2866
https://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/3990/2866
https://abai.kaznu.kz/?p=5372
https://abai.kaznu.kz/?p=5376
https://abai.kaznu.kz/?p=5329
https://abai.kaznu.kz/?p=5399
https://abai.kaznu.kz/?p=5442
https://abai.kaznu.kz/?p=5381
https://elibrary.kaznu.kz/kk/node/7912


базасы деген тақырыппен 

қолданысқа енгізілді 

 
 

Жоба нәтижелерінің өндіріске енгізілуі 

 

1. «Абайтану антологиясы» интеллектуалдық е-ресурстар базасы 

https://elibrary.kaznu.kz/kk/node/7912 

2. «Абай ілімі» оқу пәні. Жоғары білім беру бағдарламаларының жалпы білім беретін пәндер циклындағы таңдау пәні. 

2020-2021 оқу жылынан бастап оқытыла бастады. Өндіріске енгізу актісі бар. 

https://abai.kaznu.kz/?p=5325  

 

Жоба жетекшісі, 

филология ғылымдарының докторы, 

профессор                                                                                                          Ж. Дәдебаев 

 

Соңғы қаралу мерзімі:  01.10.2022 

https://elibrary.kaznu.kz/kk/node/7912
https://abai.kaznu.kz/?p=5325

