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работы студентов ХV international scientific and practical conference. Нұринженерных специальностей при изучении Сұлтан, 2021
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конференция.
«Болашақ» университеті. Хабаршы, 2022 ж
Әлеуметтiк мемлекеттiк көмектi тағайындау Заманауи ғылым: сандық трансформация халықаралық
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математиканың орны мен маңызы..
«Управление инновационными процессами в условиях
модернизации образования и науки» в г. Дюссельдорф
(ФРГ), 2022
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Variational Genetic Programming for Optimal Salvador, BA, Brazil, August 26-28, 2015. P. 113-118.
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Preprints of the 11th IFAC Symposium on Robot
Control.
Қазіргі білім беру жағдайында электрондық
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научно-практической конференции
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конференция «Управление инновационными
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образования и науки»
Интернеттегі саяси жарнама маңыздылығы \\ г.Кызылорда,2021г. №16 (358)
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Болашақ университеті. Хабаршы. Жалғас А.Н. 2022.
ЖОО-да қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру (E- Қызылорда «Болашақ» университеті. Қызылорда, 2022.
LEARNING).
«Заманауи
ғылым:
сандық
трансформация» атты Халықаралық студенттік
ғылыми-практикалық конференция.
Қызылорда облысының ішкі өңірлік өнімін Астана, №2(78)2019
талдау және болжау. Халықаралық ғылыми
журнал. Қазақстанның ғылымы мен өмірі
Numerical analysis of the solution of some 1(323) January – February, 2019 Web of science
oscillation problems by the decomposition method.
News of the National Academy of Sciences of the
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Republic of Kazakhstan, Series of Physicomathematical
Орта мектеп математикасында «Алтын
Қима»принципінің алатын орны
Гипергеометриялық теңдеу/ «XXI ҒАСЫРДАҒЫ
ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМ»
Maple бағдарламалық пакетінде элементарлық
математика есептерін шешу жолдары.

Хабаршы,Ғылыми-Білім беру журналы,№2(18) 2019 ж.
(II том) Ғылыми мақалалар жинағы, Қызылорда ,2021 ж.

Заманауи ғылым: сандық трансформация халықаралық
студенттік ғылыми-практикалық конференция.
«Болашақ» университеті. Хабаршы. Қызылорда, 2022 ж.
Саудадағы
толықтырылған
шындық «Prospects for the Development of Modern Science»
технологиясын пайдалану кезіндегі клиенттермен Materials of the V International Scientific-Practical
ара-қатынас үлгілері.
Conference. / Seoul, Korea 2020.
Білім
берудегі
жаңа
технологиялардың Қызылорда "Болашақ" университеті. Қызылорда, 2021.
қолданысы. «XXI ҒАСЫРДАҒЫ ҒЫЛЫМ МЕН
БІЛІМ» ғылыми мақалалар жинағы
Сымсыз жергілікті желілерді құру.
Болашақ университеті. Хабаршы. Қызылорда, 2022.

Оқу-әдістемелік жұмыс
Кафедра жоғары оқу орындарымен және оқу орталықтарымен ғылыми-практикалық байланыста:
-Тараз мемлекеттік университеті-М. Х. Дулати
- Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университеті
- "GRAND master" оқу орталығы;
- "Ғибрат" оқу орталығы
- Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты;

Тәрбие жұмыстары

- Мәдени-көпшілік және шығармашылық: көркем үйірмелерге қатысу, эстетикалық талғамды қалыптастыру,
студенттік көркемөнерпаздарды дамыту;
- Азаматтық-патриоттық: қоғамдық-саяси сауаттылыққа баулу жастар арасында деструктивті саяси идеялардың
таралуына жол бермеу, көпұлтты Қазақстанда тұратын халықтардың дәстүрлері мен мәдениетіне, өнеріне және дініне
толерантты, құрметпен және ұқыпты қарау; мемлекеттік саясатты қолдауды қамтамасыз ету;
- Студенттердің адамгершілік және рухани тәрбиесі, қоғамдағы діннің орны мен рөлін түсіну;
- Құқықтық: жастар ортасында құқық бұзушылық пен қылмыстың алдын алу;
- Дене тәрбиесі: бұқаралық спортты дамыту, әуесқой спорттық жарыстарға қатысу, студенттердің спорттық бос
уақытын ұйымдастыру;
- Әлеуметтік: әлеуметтік әріптестік қағидаттарын түсіндіру, студенттік еріктілер қозғалысын қалыптастыру және
дамыту.
Материалдық-техникалық база
503 А - "Қолданбалы математика" дәрісханасы,
505 А - "Қолданбалы физика"зертханасы,
501 А - "Жасанды интеллект және робототехника" зертханалық аудиториясы,
509А - "Ақпараттық технологиялар және Web дизайн" зертханасы,
508 А - "Computer system and network"зертханасы,
507 А - "SecurityLab" зертханасы,
305 В - "Сызу және инженерлік графика негіздері дәрісханасы" зертханасы,
501 В-"Компьютерлік геометрия және графика" зертханасы,
501 С-"Компьютерлік технологиялар" зертханасы,
502 В- "Компьютерлік желілерді ұйымдастыру" зертханасы.
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