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Қазақстан мемлекеттік университетінің ұстаз-педагог Байжан
Айдынғалиұлы Молдағалиевке арналған.
Биобиблиографияға ғалымның өмірі мен шығармашылық
қызметін сипаттайтын мәліметтер, еңбектері жазылған дүниелер
2020 жылғы көрсеткіш материалдарында хронологиялық
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Көрсеткіш ғалымдарға, ізденушілерге, студенттерге,
оқытушыларға, көзі қырақты көпшілік оқырман қауымға
арналады.
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ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ,
ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ
ДОЦЕНТІ БАЙЖАН АЙДЫНҒАЛИҰЛЫ
МОЛДАҒАЛИЕВТЫҢ ҒЫЛЫМИ
ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ
ЖӨНІНДЕГІ ҚЫСҚАША ОЧЕРК
Ұлт болашағы кейінгі жас ұрпақтың бойына білім мен
тәрбиені, адамгершілік пен шынайылықты, рухани байлық пен
ұлттық қасиеттерді сіңіріп, оларды тұлғалы әрі талапты азамат
етіп қалыптастыруда ұстаздардың орны ерекше. Бүгінде ұстаз
деген ұлы есімге лайық іргелі іс атқарып, өмірде де, қызметте де
өзіндік орнын айқындай білген, талап пен табандылықтың
жарқын
үлгісін
көрсеткен
Байжан
Айдынғалиұлы
Молдағалиевтің жетпістің асқар шыңына шыққалы отыр.
Қарымды еңбек етіп, білімді де парасатты шәкірт тәрбиелеп
жүрген Байжан Айдынғалиұлының өмірлік және шығармашылық
жолы ізденіс пен құлшынысқа толы.
Ардагер ұстаз Байжан Айдынғалиұлы Молдағалиев соңғы
қырық төрт жылда әуелі педагогикалық институтта, кейін
М.Өтемісов
атындағы
Батыс
Қазақстан
мемлекеттік
университетінде оқытушы, кафедра меңгерушісі, доцент
лауазымдарында қызмет етіп келеді.
Байжан Айдынғалиұлы 1950 жылы 8 ақпанда Орал облысы,
Зеленов ауданының Круглоозерное поселкесінде мұғалімдердің
отбасында дүниеге келген. Орта мектепті бітіргеннен кейін Орал
қаласындағы педагогикалық институтті бітіріп, жасынан білімғылымға жаны құштар, ой-санасы ұшқыр, мінезі алғыр жігіт
еңбек жолын ауыл мектебінде ұстаздық қызметтен бастайды.
Кейін 1976 жылы А.С Пушкин атындағы Орал педагогикалық
институтының (бүгінде М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан
мемлекеттік университеті) педагогика және психология
кафедрасында өзінің педагогикалық еңбек жолын жалғастырады.
4

1986 жылы Москвада педагогика ғылымынан кандидаттық
диссертация қорғап, 1990 жылы доцент атағына ие болады.
Байжан Айдынғалиұлы педагогика және психология
мәселелеріне арналған 100-ден астам мақалалар жариялады.
Студенттерді кәсіптік
даярлау бағдарламасы бойынша
«Этносаралық қарым-қатынас педагогикасы», «Психологиялықпедагогикалық сөздік», «Мектеп мұғалімінің анықтамалығы»,
«Дидактика» және т.б. әдістемелік оқу құралдарын шығарды.
Оның жетекшілігімен магистірлік диссертация қорғаған жас
ғалым педагогтар еліміздің бірнеше жоғары оқу орнында, білім
беру саласында жемісті еңбек етіп жүр.
Өз ісінің шебер маманы екенін дәлелдеп, әрі қоғамдық
жұмыстарға белсене араласқаны үшін ҚР Білім және ғылым
министрлігінің, облыстық әкімшіліктің, университет ректорының
Құрмет
грамотоларымен
марапатталды.
2012
жылы
«Ы.Алтынсарин» төсбелгісімен наградталды. Саналы ғұмырын
өскелең ұрпақтың білімі мен тәрбиесіне арнаған ұстаз еңбегінің
жемісі өз баласындай көрген шәкірттерінің оқуда, ғылымда
жеткен жетістіктері, бағындырған белестері деп білеміз. Өз
бойына өз ісіне деген жауапкершілікті, мамандығына деген
адалдықты, шәкірттеріне деген сүйіспеншілікті ұялата білген
ұлағатты ұстаз.
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ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ,
ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ
ДОЦЕНТІ БАЙЖАН АЙДЫНҒАЛИҰЛЫ
МОЛДАҒАЛИЕВТІҢ ҒЫЛЫМИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ БЕЛЕСТЕРІ

1971 ж.

А. С. Пушкин атындағы Орал педагогикалық
институтын бітірді

1971-1975 жж.

Мектепте мұғалім боп қызмет атқарды

1976 ж.

Оқытушы, А.С.Пушкин атындағы
педагогикалық институттың доценті

1986 ж.

Мәскеуде «Студенттердің мемлекеттік қарызын
қалыптастыру» тақырыбында диссертация
қорғады

1986 ж.

Педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми
дәрежесі берілді

1990 ж.

Доцент ғылыми атағы берілді

1993-1995 жж.

Этнопедагогика және психология
кафедрасының меңгерушісі болды

1995 ж.

Педагогика және психология кафедрасының
доценті

2006 ж.

Жалпы педагогика кафедрасының меңгерушісі

2011 ж.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан
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мемлекеттік университетінің ректораты
«Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20
жылдығына байланысты жоғары дәрежелі
мамандарды дайындаудағы өлшеусіз еңбегі мен
жастарды тәрбиелеудегі қайырымды ісі және
ЖЖО-дағы ғылыми-білім беру мен мәдени
өмірді дамытудағы үлкен үлесі үшін»
марапатталды
2012 ж.

Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің
ректораты 2011-2012 оқу жылындағы
профессорлық-оқытушылар құрамының
рейтингінің нәтижесі бойынша оқу-әдістемелік,
ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмыстарынан
жоғарғы нәтижелерге қол жеткізгені үшін
алғыс хатпен марапатталды

2012 ж.

Білім Министрлігінің Құрмет грамоталарымен
марапатталды
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ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ,
ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ
ДОЦЕНТІ БАЙЖАН АЙДЫНҒАЛИҰЛЫ
МОЛДАҒАЛИЕВТІҢ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ
БИБЛИОГРАФИЯСЫ
2003
Бiлiм беру технологияларын мектептiң оқу үрдiсiнде пайдалану
[Текст] / С. Қ. Мусина, М. С. Хусаинов, Б. А. Молдағалиев. –
Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2003. – Б.35.
Ұлттық қатынастар: Сөздік [Текст] / Б. Молдагалиев. – Орал:
БҚМУ - 2003. – 37 б.
2004
Педагогика сөздік [Текст] / Б. А. Молдағалиев. – Орал: М.
Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2004. - 116 б.
2005
Дидактика [Текст] / Г. Муханбетжанова, Б. Молдағалиев, О.
Ерниязов. - Орал : РИО, 2005. – 104 б.
Мектеп мұғалімінің анықтамалығы [Текст] / Б. Молдағалиев. Орал, 2005.
Тәрбие теориясы. Дәріс курсы [Текст] / Б. Молдағалиев. – Орал,
2005.
2007
Әлеуметтік педагогика қажетті материалдар [Текст] /
Молдағалиев. - Орал, 2007.

Б.

2008
Педагогика анықтамаларда, тезистерде, сызбалар [Текст] /
8

Б.

Молдағалиев. – Орал, 2008.
2009
Тәрбиелеу теориясы: қысқаша курс [Текст] / Б. Молдағалиев. –
Орал, 2009.
2010
Тәрбиелеу теориясы: қысқаша курс [Текст] / Б. А. Молдагалиев,
Л.М. Маденова, А.К. Махимова, Р.М. Баянгалиева. - Орал : М.
Өтемісов атындағы БҚМУ, 2010.
2011
Қимылды ойындар : оқу құралы [Текст] / Т.К. Кубашев, М.Х.
Темирғалиева, Б.А. Молдағалиев, А.Х. Джумағалиев. - Орал:
М.Өтемісов атындағы БҚМУ, 2011. – 43 б.
Психологиялық-педагогикалық сөздік [Текст] /
Молдағалиев. - 2-бас. – Алматы-Арыс, 2011. – 224 б.

Б.

А.

2012
Курс лекций по педагогике [Текст]
Уральск : ЗКГУ, 2012.

/ Б. А. Молдагалиев. -

Қимылды ойындар [Текст]: оқу құралы / Б. А. Молдағалиев, Н. К.
Байтлесова. – 2-бас., толық. - Орал: РИО, 2012. – 56 б.
Этносаралық қарым - қатынас мәдениетін қалыптастырудың
теориялық негіздері: монография [Текст] / Б. А. Молдағалиев. –
Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ, 2012. – 128 б.
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2013
Оқушы жастарға этникалық төлеранттылықты қалыптастыру
[Текст]: дәрістер жинағы / Б. Молдағалиев, А. Хасанова. - Орал:
РБО БҚМУ, 2013. – 78 б.
Этносаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың
теориялық және практикалық негіздері [Текст] : оқу құралы / Б.
А. Молдағалиев, А. П. Рамазанова. - Орал: РБО БҚМУ, 2013. –
114 б.
Этносаралық қарым-қатынас педагогикасы: монография [Текст] //
Б. А. Молдағалиев. - Орал: М.Өтемісов ат. БҚМУ Баспа
орталығы, 2012. - 190 б.
2015
Мектеп мұғалімінің анықтамалығы: оқу құралы [Текст] / Б. А.
Молдағалиева, Л. М. Маденова, К. Р. Кажимова. - Орал: РБО
БҚМУ, 2015. – 113 б.
Ұлтаралық
қарым-қатынас
мәдениетін
қалыптастырудың
теориясы мен практикасы [Текст] / Б. А. Молдагалиев. – Орал:
БҚМУ, 2015. - 178 б.
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ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ,
ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ
ДОЦЕНТІ БАЙЖАН АЙДЫНҒАЛИҰЛЫ
МОЛДАҒАЛИЕВТІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ,
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КОНГРЕСС, КОНФЕРЕНЦИЯЛАРДА
ЖАСАЛҒАН БАЯНДАМАЛАРЫ, ҒЫЛЫМИ ХАБАРЛАРЫ
ЖӘНЕ ҚАТЫСЫ
2003
Жастарда
патриоттық
рухта
тәрбиелесудегі
Махамбет
шығармаларының алатын рөлі [Текст] / Б.А.Молдағалиев //
«Махамбет және ұлттық мұра» конференция материалдары. 2003. - 9-10 қазан. – Б.178-182.
2004
Негізгі мектеп оқушыларына этносаралық қарым-қатынас
мәдениетін тәрбиелеудің ерекшеліктері
[Текст] / Б. А.
Молдагалиев // Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне
арналған
М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ-нің профессороқытушылар
құрамының
65-ші
ғылыми-тәжірибелік
конференциясының жинақ материалдары. - 2004 - 14-15
желтоқсан.
2005
Көп ұлтты мектептегі білім мазмұнын және әдістемелік
жұмыстың ерекшеліктері [Текст] / Б.А.Молдағалиев // «Шоқан
тағлымы-10»конф.матер. - Көкшетау, 2005. - 25-26 сәуір.
Көп этносты оқушылар ұжымындағы оқу-тәрбие жұмысын
этнопедагогикаландыру [Текст] / Б. А. Молдагалиев //
«Этнопедагогика в системе образования» конф.матер. - Атырау,
2005. - 10-11 июня.
Национально-культурные центры как средство распространения
этнопедагогических знаний и тардиции народов [Текст] / Б. А.
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Молдагалиев // «Этнопедагогика в системе
конф.матер. – Атырау, 2005. - 10-11 июня.

образования»

2007
Бұқаралық ақпарат құралдарының ұлтаралық қарым-қатынас
мәдениетін қалыптастырудағы рөлі [Текст] / Б. А. Молдагалиев //
«Қазақстанда жоғары педагогикалық білім беруді реформалау,
тарихы, тәрбиесі және болашағы» атты халықаралық ғылымитәжірибелік конференция. – Атырау, 2007. – 6 қазан.
Городская ментальность как составляющая современной
казахстанской ментальности [Текст] / Б. А. Молдагалиев //
«Қазақстандағы
этно-психология
және
этнопдагогика
ғылымдарының ел дамуының жаңа кезеңіндегі өзекті мәселелері»
атты
аймақтық
ғылыми-теориялық
конференцияның
материалдары. – ҚазНУ, 2007. - 23 февраля.
Жастарда патриотизмді тәрбиелеудің жолдары [Текст] / Б. А.
Молдагалиев // «Батыс Қазақстандағы тарих ғылымы мен білім
дамуының мәселелері: ізденістері мен міндеттері» атты
республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.
- І том. - Орал, 2007. – 20 қырқүйек.
Оқушыларда
ұлтаралық
қарым-қатынас
мәдениетін
қалыптастырудағы мұғалімнің құзырлығы [Текст] / Б. А.
Молдагалиев // «Педагогикалық оқу орындарында құзыреттілік
тұрғыдан білім беруді жүзеге асырудың өзекті мәселелері» атты
республикалық
ғылыми-практикалық
конференция
бағдарламалары. – Орал, 2007.- 19-20 наурыз. – Б. 172-173.
Этноконференциальная политика в Казахстане [Текст] / Б. А.
Молдагалиев // «Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына
жолдануы және жоғары мектеп оқушыларын даярлаудың
мәміндеттері» халық ғыл.тәж.конференциясы. - ІІтом. - Уральск,
2007. - 17 октября. – С. 13-14.
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2008
Қазақтың халық мақал-мәтелдеріндегі ерлік және жауынгерлік
тәрбие [Текст] / Б. А. Молдагалиев // «Академик Қ.Жұмалиев
және ұлттық рухани әлем» атты ғылыми-практикалық
конференция. – Орал, 2008. - 22-23 ақпан. - Б.181-183.
2009
Кредиттік оқыту жүйесіне мектеп оқушыларын даярлаудың
мәселері [Текст] / Б. А. Молдагалиев // «Мемлекеттік тіл даму
мен өркендеудің жаңа кезеңі» халықаралық ғылыми практикалық
конференция материалдары. – Орал, 2009. – Б.108-109.
Оқушыларға патриоттық тәрбие беруде Махамбет шығармаларын
қолдану [Текст] / Б. А. Молдагалиев // «Мемлекеттік тіл даму мен
өркендеудің жаңа кезеңі» халықаралық ғылыми практикалық
конференция материалдары. - Орал, 2009. - Б. 80-83.
Студенттер жасау және діни сенім бостандығы [Текст] / Б. А.
Молдагалиев // «Қазіргі заманғы өркениеттің тұрақты даму
аспектісіндеэтносаралық
бейбітшілк
пен
келісімін
қалыптастыру» халықаралық ғылыми практикалық конфренция
материалдары. – Астана, 2009. – 22 сәуір.
2010
Студент - жастарды тәрбиелеудің мәселелері [Текст] / Б. А.
Молдағалиев, Қ. Р. Қажимова // "Жоғары оқу орындарында
студенттік өзін-өзі басқару ұйымын құрудың тиімділігі:
тәжірибесі,
проблемалары
және
перспективалары"
Республикалық
ғылыми-тәжірибелік
конференцияның
материалдары. - 2010.- 8 желтоқсан. - Б.114-116.
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2011
Музыка пәні мұғалімдерінiң құзыреттілігін қалыптастырудың
жолдары [Текст] / Б. А. Молдагалиев // Білім берудегі
құзыреттілік және тұлғалық-бағдарлы тұрғылар: п.ғ.д. Профессор
Әлия Мұханбетжанованың 60 жас мерейтойына арналған
респ.ғылыми-практ.конф. материалдары. – Орал: М. Өтемісов
атындағы БҚМУ, 2011. – Б. 221-224.
2012
Мектептегі оқушылардың білім сапасын арттырудың мәселелері
[Текст] / Б. А. Молдагалиев // Жоғары оқу орнындағы
білім,ғылым және инновация : кешегісі,бүгіні және келешегі:
М.Өтемісов
атындағы
Батыс
Қазақстан
мемлекеттік
университетің 80 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары. - Орал, 2012. –
Б.92-95.
2013
Педагогтың кәсіби әдебін тәрбиелеу жолдары [Текст] / Б.А.
Молдағалиев, Р.Мергенова // М. Өтемісов атындағы Батыс
Қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған
«Жаһандық әлемдегі ғылым мен білім» тақырыбындағы
халықаралық
ғылыми-тәжірибелік
конференцияның
материалдары. – Орал, 2017. – 19-20 қазан. - Б.182-183.
Этнотілдік процестер және этносаралық қарым - қатынас
мәдениетін қалыптастыру [Текст] / Б. А. Молдагалиев, А.
Рамазанова, А. Хасанова // «Қазақстан – 2050» Стратегиясы:
мемлекеттік тіл және көптілдік білім беруді мәселелері:
тақырыбындағы
республикалық
ғылыми-тәжірибелік
конференция. – Орал, 2013. – 26 сәуір. – Б.55-57.
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2018
Мұғалімде педагогикалық әдепті дамытудың әдістері [Текст] / А.
К. Аренова, Б. А. Молдағалиев, Р. Мергенова // "Рухани
жаңғыру" тұжарамдамасы аясында Қазіргі жастардың келбеті:
перспективасы мен инновациялық тұрғысы: атты республикалық
ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. - Орал,
2018. - 27 сәуір. - Б. 122-124.
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ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ,
ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ
ДОЦЕНТІ БАЙЖАН АЙДЫНҒАЛИҰЛЫ
МОЛДАҒАЛИЕВТІҢ ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН
ҚОРҒАЛҒАН МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯЛАР
2014
Рамазанова, А. П. Студент жастарға этносаралық қарым-қатынас
мәдениетін қалыптастырудың педагогикалық шарттары [Текст] /
Педагогика және Психология маманд. бойынша пед.
ғылымдарының магистрі акад. дәрежесін алу үшін дайындалған
магистрлік диссертация / А. П. Рамазанова ; Ғыл. жетекшісі Б. А.
Молдагалиев. - Орал, - 2014. – 77 б.
Рамазанова, А. П. Студент жастарға этносаралық қарым-қатынас
мәдениетін қалыптастырудың педагогикалық шарттары [Текст] :
6М010300 - "Педагогика және психология" маманд. бойынша
пед. ғылымдарының магистрі акад. дәрежесін алу үшін дайынд.
магистрлік диссертацияның рефераты / А. П. Рамазанова ; Ғыл.
жетекшісі Б. А. Молдагалиев. - Орал : [б. и.], 2014. - 12 б.
Студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін интерактивтік
технологиялар арқылы қалыптастыру [Текст] // - Педагогика
және психология маманд. бойынша пед. ғылым. магистрі акад.
дәрежесін алу үшін дайынд. магистрлік диссертация./ Г. Х.
Хажгалиева ; Ғыл. жетекшісі Б. А. Молдағалиев. - Орал, - 2014. –
90 б.
Хажгалиева, Г. Х. Студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін
интерактивтік технологиялар арқылы қалыптастыру [Текст] :
6М010300-Педагогика және психология маманд. бойынша пед.
ғылым. магистрі акад. дәрежесін алу үшін дайынд. магистрлік
дисс. / Г. Х. Хажгалиева ; Ғыл. жетекшісі Б. А. Молдағалиев. Орал : [б. и.], 2014. - 90 б.
Хажгалиева, Г. Х. Студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін
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интерактивтік технологиялар арқылы қалыптастыру [Текст] :
6М010300-"Педагогика және психология" маманд. бойынша пед.
ғылымд. магистрі акад. дәрежесін алу үшін дайынд. магистрлік
дисс. рефераты / Г. Х. Хажгалиева ; Ғыл. жетекшісі Б. А.
Молдағалиев. – Орал : [б. и.], 2014. - 12 б.
Хасанова, А. Ж. Болашақ педагогтардың этникалық
толеранттылығын қалыптастыру [Текст] : 6М010300 "Педагогика және психология" маманд. бойынша пед.
ғылымдарының магистрі акад. дәрежесін алу үшін дайындалған
магистрлік диссертация / А. Ж. Хасанова ; Ғыл. жетекшісі Б. А.
Молдағалиев. - Орал : [б. и.], 2014. - 85 б.
Хасанова, А. Ж. Болашақ педагогтардың этникалық
толеранттылығын қалыптастыру [Текст] : 6М010300 "Педагогика және психология" маманд. бойынша пед.
ғылымдарының магистрі акад. дәрежесін алу үшін дайынд.
магистрлік диссертацияның рефераты / А. Ж. Хасанова ; Ғыл.
жетекшісі Б. А. Молдағалиев. - Орал : [б. и.], 2014. - 12 б.
2015
Капышева. Б.М. Компьютерлік технология арқылы жоғары
сынып оқушыларының танымдық белсенділігін қалыптастыру
[Текст]/: -"Педагогика және психология" мамандығы бойынша
педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін алу
үшін дайындалған магистрлік диссертация/ Б. М. Капышева; Ғыл.
жет. Б. А. Молдағалиев. - Орал, - 2015. – 85 б.
Капышева, Б. М. Компьютерлік технология арқылы жоғары
сынып оқушыларының танымдық белсенділігін қалыптастыру
[Текст] : 6М010300-"Педагогика және психология" мамандығы
бойынша педагогика ғылымдарының магистрі академиялық
дәрежесін алу үшін дайындалған магистрлік диссертацияның
рефераты / Б. М. Капышева ; Ғыл. жет. Б. А. Молдағалиев. - Орал
: [б. и.], 2015. - 13 б.
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2016
Ибрашева, М. Б. Болашақ музыка мұғалімдерінің шығармашылық
өзіндік жұмысын ұйымдастырудың әдістемесі [Текст] : 6М010600
- Музыкалық білім мамандығы бойынша педагогика ғылым.
магистрі акад. дәрежесін алу үшін дайын. магистрлік дисс.
рефераты / М. Б. Ибрашева ; ғыл. жетекшісі Б. А. Молдағалиев. Орал : [б. и.], 2016. - 11 б.
Ибрашева, М. Б. Болашақ музыка мұғалімдерінің шығармашылық
өзіндік жұмысын ұйымдастырудың әдістемесі [Текст] : 6М010600
- Музыкалық білім мамандығы бойынша педагогика ғылым.
магистрі акад. дәрежесін алу үшін дайын. магистрлік диссертация
/ М. Б. Ибрашева ; ғыл. жетекшісі Б. А. Молдағалиев. - Орал : [б.
и.], 2016. - 93 б.
2017
Кенжегалиева, А. Ж. Қазақтың дәстүрлі музыка өнері арқылы
оқушыларға эстетикалық тәрбие берудің негіздері [Текст] :
6М010600 - Музыкалық білім мамандығы бойынша Педагогика
ғылымдарының магистрі акад. дәрежесін алу үшін дайындалған
диссертацияның рефераты / А. Ж. Кенжегалиева ; ғыл. жетекшісі
Б. А. Молдағалиев. - Орал : [б. и.], 2017. - 13 б.
Кенжегалиева, А. Ж. Қазақтың дәстүрлі музыка өнері арқылы
оқушыларға эстетикалық тәрбие берудің негіздері [Текст] :
6М010600 - Музыкалық білім мамандығы бойынша Педагогика
ғылымдарының магистрі акад. дәрежесін алу үшін дайындалған
диссертация / А. Ж. Кенжегалиева ; ғыл. жетекшісі Б. А.
Молдағалиев. - Орал : [б. и.], 2017. - 102 б.
Кенжегалиева, А. М. Батыс Қазақстан облысында дәстүрлі
музыкалық білім берудің қалыптасуы мен дамуы (1930-1991жж.)
[Текст]: 6М010600 Музыкалық білім мамандығы бойынша
академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған магистрлік
диссертация / А. М. Кенжегалиева ; ғылыми жетекші. Б. А.
Молдағалиев. - Уральск: [б. и.], 2017. - 80 с.
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Махуова, Г. Е. Колледж оқушыларында этносаралық қарымқатынас мәдениетін қалыптастырудың педагогикалық шарттары
[Текст] : 6М010300 - "Педагогика және психология" мамандығы
бойынша білім магистрі акад. дәрежесін алу үшін дайындалған
магистерлік жоба рефераты / Г. Е. Махуова ; ғыл. жетекшісі Б. А.
Молдағалиев. - Орал : [б. и.], 2017. - 11 б.
Махуова, Г. Е. Колледж оқушыларында этносаралық қарымқатынас мәдениетін қалыптастырудың педагогикалық шарттары
[Текст] : 6М011000 - Педагогика және психология мамандығы
бойынша білім магистрі акад. дәрежесін алу үшін дайындалған
магистерлік жоба / Г. Е. Махуова ; ғыл. жетекшісі Б. А.
Молдағалиев. - Орал : [б. и.], 2017. - 83 б.
Нурымбетова, Ж. И. Жеткіншектерде музыкалық білім жүйесі
арқылы адамгершілік құндылық бағдарын қалыптастыру [Текст] :
6М010600 - Музыкалық білім мамандығы бойынша Педагогика
ғылымдарының магистрі акад. дәрежесін алу үшін дайындалған
диссертацияның рефераты / Ж. И. Нурымбетова ; ғыл. жетекшісі
Б. А. Молдағалиев. - Орал : [б. и.], 2017. - 13 б.
Нурымбетова, Ж. И. Жеткіншектерде музыкалық білім жүйесі
арқылы адамгершілік құндылық бағдарын қалыптастыру [Текст] :
6М010600 - Музыкалық білім мамандығы бойынша Педагогика
ғылымдарының магистрі акад. дәрежесін алу үшін дайындалған
диссертация / Ж. И. Нурымбетова ; ғыл. жетекшісі Б. А.
Молдағалиев. - Орал : [б. и.], 2017. - 82 б.
2018
Жолдыбаева, Ф. Ж. Музыка мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін
қалыптастырудың педагогикалық шарттары [Текст] : 6М010600 "Музыкалық білім" мамандық бойынша білім магистрі
академиялық дәрежесін алуға дайындалған магистрлік жоба / Ф.
Ж. Жолдыбаева ; ғыл.жетекші Б. А. Молдағалиев. - Орал : [б. и.],
2018. - 70 б.
Жолдыбаева, Ф. Ж. Музыка мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін
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қалыптастырудың педагогикалық шарттары [Текст] : 6М010600 "Музыкалық білім" мамандығы бойынша білім магистрі
дәрежесін алу үшін дайындалған магистрлік жобаның рефераты /
Ф. Ж. Жолдыбаева ; ғыл.жетекші Б. А. Молдағалиев. - Орал : [б.
и.], 2018. - 11 б.
Мергенова, Р. Қ. Мұғалімнің педагогикалық әдебін дамытудың
психологиялық шарттары [Текст] : 6М010300 "Педагогика және
психология" мамандығы бойынша білім магистрі академиялық
дәрежесін алу үшін дайындалған магистрлік жоба / Р. Қ.
Мергенова ; ғыл.жетекші Б. А. Молдағалиев. - Орал : [б. и.], 2018.
- 66 б.
Мергенова, Р. Қ. Мұғалімнің педагогикалық әдебін дамытудың
психологиялық шарттары [Текст] : 6М010300 - "Педагогика және
психология" мамандығы бойынша білім магистрі академиялық
дәрежесін алу үшін дайындалған магистрлік жоба рефераты / Р.
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