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Білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті Алқасының (2003 жылғы 26 маусым №433-3 ж 

бұйрығы) шешімі негізінде Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршы журналының «Психология» сериясын 

психология ғылымдары бойынша диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялайтын басылымдар 

тізбесіне енгізілгені туралы хабарлайды. 

 

На основании решения Комитета по контролю в сфере образования и науки (приказ №433-3 ж от 26 

июня 2003 г.) Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Психология» внесен в перечень изданий для публикаций 

основных научных результатов диссертаций по психологическим наукам. 
 

On the basis of decision of Committee for control in sphere of education and science (order №433-3 ж from June 

26.2003) Bulletin of Abai Kazakh national pedagogical university, series “Psychology” is included into the list of issues 

to publish the basic scientific results of dissertation of psychological sciences. 


