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КОНФЕРЕНЦИЯ МАҚСАТЫ – Қазақстанэкономикасын модернизациялау, оның 

инновациялық, технологиялық дамуын қамтамасыз етудегі ғылым мен білімнің орнын 

айқындау, зерттеушілердің инновациялық әлеуетін дамыту. 
 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ 

 

ТӨРАҒА: 

 

Бақберген Қ.Б. – Қызылорда «Болашақ» университетінің ректоры 

 

КОМИТЕТ МҮШЕЛЕРІ: 

 

Снасапова Г.Ж. – Академиялық мәселелер және ғылыми жұмыстар жөніндегі проректор, 

ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор м.а.; 

 

Досманбетов Д.Б. –Стратегиялық даму және экономикалық мәселелер жөніндегі 

проректор, PhD; 

 

Смаилова А.Е. –Тәрбие ісі жөніндегі проректор; 

 

Зейтенов Б.Д.–Шаруашылық жұмыстар және ақпараттық технологиялар жөніндегі 

проректор; 

 

Байдаулетова А.Ө. – Академиялық мәселелер жөніндегі басқарма басшысы, ф.ғ.к., аға 

оқытушы; 

 

Райымбекова А.Т. – Жоғары оқу орнынан кейінгі білім және ғылым бөлімінің басшысы, 

э.ғ.к., аға оқытушы; 

 

Насимов М.Ө.–«Болашақ» ғылыми-зерттеу институтының директоры, с.ғ.к., 

қауымдастырылған профессор; 

 

Жанзаков М.М. –«Арал теңізінің экологиясы мен биоресурстар жағдайы» ғылыми-

зерттеу институтының директоры, а-ш.ғ.к., доцент; 

 

Серкебаев Д.Ж. –«Білім беру және педагогика» жоғары мектебінің деканы, з.ғ.м., аға 

оқытушы; 

 

Тасболат Ғ.Ж. –«Бизнес, техника және технология» жоғары мектебінің деканы, т.ғ.м., аға 

оқытушы; 

 

Аппазова З.Ж. – Жас ғалымдар кеңесінің төрағасы, т.ғ.м., оқытушы; 

 

Өмірзақ Д.М. –Студенттік үкімет төрағасы 



 

 

Конференция хатшылығы: 

МырзагуловаБ.К.–Ішкі сапаны қамтамасыз ету және стратегиялық даму бөлімінің әдіскері 

 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫ 

 

7 қазан 2022 жыл 

 

0900 – 0930Конференцияға қатысушыларды тіркеу. 

 

1000– 1030Конференцияның ашылуы. 

Өтетін орны: Қызылорда «Болашақ» университеті, «Атриум Залы» 

 

Модератор: Снасапова Г.Ж.–Қызылорда «Болашақ» университетінің Академиялық 

мәселелер және ғылыми жұмыстар жөніндегі проректор, ф.ғ.к., қауымдастырылған 

профессор м.а. 

 

Алғы сөз 

                        Бақберген Қ.Б. –Қызылорда «Болашақ» университетінің ректоры 

 

10.30А.Байтұрсынов мысалдарының тағлымы 

Баяндамашы – Жанбершиева Ұ.Н., Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті «Қазақ 

тілі мен әдебиеті және журналистика» кафедрасының профессоры, филология 

ғылымдарының кандидаты   

 

10.45Образовательные программы: опыт разработки и внедрения 

Баяндамашы – Дәуренбеков Қ.Қ., Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Академиялық мәселелер бойынша департамент директорының орынбасары, техника 

ғылымдарының кандидаты    

 

11.00Индустрияландыру бағдарламасы: техника мен технологиядағы заманауи 

инновациялар, «Болашақ» университетінің инженерлік мамандықтарын одан әрі 

дамыту жолдары 

Баяндамашы – Досжанов М.Ж.,Қызылорда «Болашақ» университеті «Инжиниринг және 

логистика» кафедрасының профессоры, техника ғылымдарының докторы    

 

11.15Особенности лексического поля цвета 

Баяндамашы – Шумейко Н.Е., Қызылорда «Болашақ» университеті «Филология, 

журналистика» кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты    
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 «ЖАҺАНДАНУ ДӘУІРІНДЕГІ ФИЛИОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ, МӘДЕНИЕТ 

ЖӘНЕ ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ» 

СЕКЦИЯСЫ 

 

Өтетін орны: 804 А дәрісханасы 

 

Басталуы: сағат 1130 

 

Секция төрайымы – Нұрсұлтанқызы Ж., ф.ғ.к., доцент 

Секция хатшысы – Жарылқасын Ұ., оқытушы 

 

 

1.Музыканың үлкен кітабы 

Баяндамашы –МедетбаевТ.,ф.ғ.к., Фарабитанушы ғалым, Берлібек А. КЯ-20 оқу тобының 

студенті,  Қызылорда «Болашақ» университеті 

2. Borrowing is the main source of enriching english vocabulary 
Баяндамашылар –Atazhanova Z.M.,Myrzakhozhayeva Z.S., Oralbaeva G.S., Dadikbay T.A., 

Қызылорда «Болашақ» университеті 

3.Модификация номинаций цвета 

Баяндамашы –Шумейко Н.Е.,ф.ғ.к.,доцент, Ыдырысова А., Қызылорда «Болашақ» 

университеті 

4. Қазақ отбасы дискурсындағы қонақжайлық дәстүрі 

Баяндамашы –Нұрсұлтанқызы Ж. ф.ғ.к.,доцент, Акпарова А.А. магистрант, Қызылорда 

«Болашақ» университеті 

5. Тіл біліміндегі фразеологизмдердің семантикалық сипаты 

Баяндамашы –Абикенов М.Т., С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық 

университеті, Астана қаласы 

6. Фитонимдер астарындағы прецедент ақпараттардың ұлттық дүние  бейнесін 

репрезенттеудегі орны 

Баяндамашы –Снасапова Г.Ж. ф.ғ.к., Нұрсұлтанқызы Ж. ф.ғ.к. доцент, Сағнадинова 

А.,6В01703 - Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша АК-19 оқу тобының студенті, 

Қызылорда «Болашақ» университеті  

7. Кітапхана мамандарын даярлаудағы кейбір мәселелер 

Баяндамашы –Абенова Ж.А.,аға оқытушы,  Қызылорда «Болашақ» университеті 

8. Қабыса байланысқан сөз тіркесінің ерекшелігі 

Баяндамашы –Байдаулетова А.Ө. ф.ғ.к., Қарманбай А. Қызылорда Болашақ 

университетінің студенті 

9. Мәтін, дискурс ұғымдары 

Баяндамашы –Байдаулетова А.Ө., ф.ғ.к., Серікбаева Б.Н., Қызылорда  «Болашақ» 

университетінің магистранты 

10. Methods  of  teaching  foreign  language 

Баяндамашы –Oralbaeva G.S., Senior teacher, master, Sagnadinova A., student of the group 

AK-19, Қызылорда «Болашақ» университеті 

11. І.Жансүгіров поэзиясындағы ұлттық салт-сана, әдет-ғұрып көріністері 
Баяндамашы –Сапартаева Л.Е.,аға оқытушы,  Шәріпбек Ж.Ж., КЯ-21 оқу тобының 

студенті Қызылорда «Болашақ» университеті  

12.Мемлекеттік орталық мұражайындағы реставрация орталығының өзіндік 

ерекшелігі 

Баяндамашы –Қырықбаева С.М., Айдарбаева Қ. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық 

университеті, Алматы қаласы 



 

13. Қытай тілі фразеологизмдерінің қалыптасу жүйесі 

Баяндамашы –Ғаппарқызы Ж., ф.к.м.,аға оқытушы, Жарылқасын Ұ.А., Досманбет 

А.Қ.,«Аударма ісі» мамандығының студенті, Қызылорда «Болашақ» университеті 

14. Шетел тілін оқыту негізінде танымдық технологияларды пайдалану 
Баяндамашы –Ниетбаева А.П., Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті 

15.Ұлттың ұлы ұстазы 
Баяндамашы –Кипшакбаев К.З.,п.ғ.м, педагог-зерттеуші, Мырзанова М.И., оқытушы, 

«Болашақ» жоғары колледжі 

16.Понятие«коммуникативныйпортрет»и«речевойпортретличности»вкругесмежных

понятий 

Баяндамашы –Кисикова А.К., Рамазанова А.К. студент, Қызылорда «Болашақ» 

университеті 

17. Қазіргі қытай тіліндегі «дағдылы сөздердің» ерекшеліктері 

Баяндамашы –Каратаева Н.Н., Жарылқасын Ұ.А., Кенжемұратқызы А. «Аударма ісі» 

мамандығының студенті,  Қызылорда «Болашақ» университеті 

18. Қытай тілі фразеологизмдерінің классификациясы 

Баяндамашы –Досымова Ж.Е., ф.ғ.м.,аға оқытушы,Жарылқасын Ұ.А.,оқытушы,Аударма 

ісі мамандығының студенті Сейтмаханбет С.Ә., Қызылорда  «Болашақ» университеті  

19.Сөйлеу әрекетінің түрлерін, тілдік дағдыларды қалыптастыру 

Баяндамашы –Қыпшақбай П.Ө., қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы, педагогика 

ғылымдарының магистрі «Болашақ» университетінің жоғары колледжі 

20.Бастауыш сыныпта оқытудың жаңа технологияларын қолдану тиімділігі 

Баяндамашы –Берекетова А., бастауыш пәні оқытушысы, «Болашақ» университеті 

жоғары колледжі 

 

 
«БІЛІМ БЕРУДІҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ- 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛЕКТЕРДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ» 

СЕКЦИЯСЫ 

 

Өтетін орны: 904 А дәрісханасы 

 

Басталуы: сағат 11 30 

 

Секция төрағасы – Қасымбекова М.Д., ә.ғ.м, аға оқытушы 

                          Секция хатшысы – Серікбаева А.Қ., п.ғ.м, оқытушы 

 

1. Экологиялық сананы қалыптастыру мәселелерінің зерттелуі 

Баяндамашы –Боранбаев Ә.С., п.ғ.к.,аға оқытушы, Нажипов Р.К., Педагогика және 

психология мамандығының  2курс студенті, Қызылорда «Болашақ» университеті 

2. Бастауыш сыныпта көркем шығармаларды оқытудың маңызы 

Баяндамашы –Есенова Р.К.,п.ғ.м.,аға оқытушы, Мұхамеджан А., 6В01303-«Бастауыш     

оқытупедагогикасы мен әдістемесі» мамандығының 4 курс студенті, Қызылорда «Болашақ» 

университеті 

3. Бірыңғай мүшелердің сөйлемді жайылмаландырушылық қызметі 

Баяндамашы –Садуахасова Г.Ж.,п.ғ.м.,аға оқытушы,  Орынхожа Ш., 6В01303-«Бастауыш 

оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығының 4 курс студенті, Қызылорда 

«Болашақ» университеті 

4. Жаңа технологияларды кәсіби қазақ тілі сабақтарында тиімді қолдану жолдары 

Баяндамашы –Есқараева А.Д., ф.ғ.к,аға оқытушы, Өмірзақ А., 6В01303 – Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен әдістемесі мамандығының 4-курс студенті, Қызылорда «Болашақ» 

университеті 



 

5. Міржақып Дулатов шығармалары арқылы жастарды ұлтжандылыққа тәрбиелеу 

Баяндамашы –Есқараева А.Д., ф.ғ.к,аға оқытушы, Жантұрсынова А., 6В01303 – Бастауыш 

оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының 4-курс студенті, Қызылорда 

«Болашақ» университеті 

6. Бастауыш сынып оқушыларының оқылым дағдыларын  қалыптастыру 

Баяндамашы –Зұлхарнаева Ә.Т., п.ғ.м., Темірбай Ә., 6В01303-«Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен әдістемесі» мамандығының 4 курс студенті, Қызылорда «Болашақ» 

университеті 

7. Кәсіби құзыреттілікті қалыптастырудың мәні 

Баяндамашы –Қасымбекова М.Д.,ә.ғ.м., аға оқытушы, Қызылорда «Болашақ» университеті 

8. 21 ғасырдағы педагог-психологтың технологиялық құзіреттілігі 

Баяндамашы –Қасымбекова М.Д., ә.ғ.м., аға оқытушы, Тулеубай А.А., Педагогика және 

психология мамандығының 4 курс студенті, Қызылорда «Болашақ» университеті 

9. Ойынның бала өміріндегі маңызы 

Баяндамашы –Тұңғатова Н.Ө., п.ғ.м., аға оқытушы, Шәкен Ф.Қ., Қызылорда «Болашақ» 

университеті 

10. Тәрбиеші мен мектеп жасына дейінгі балалардың қарым-қатынас мәдениетінің 

негіздері 

Баяндамашы –Тұңғатова Н.Ә., п.ғ.м., аға оқытушы,  Жасан А.Р., Қызылорда «Болашақ» 

университеті 

11.Тұтықпа тіл кемшілігін түзетуде логопедиялық жұмыстың маңызы 

Баяндамашы –Бекмұрат АТ., п.ғ.м ., Өсер Ш.Н., Дефектология мамандығының 3 курс 

студенті,Қызылорда «Болашақ» университеті 

12. Мектеп жасына дейінгі балалардың әлеуметтік құзыреттілігін қалыптастырудың 

педагогикалық мүмкіндіктері 

Баяндамашы –Тұңғатова Н.Ә., п.ғ.м., аға оқытушы, Наматжан Г.И., 6В01201 – «Мектепке 

дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығының 4 курс студенті Қызылорда «Болашақ» 

университеті 

13. Мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік-психологиялық бейімдеудің негізі 

Баяндамашы –Бақытбайқызы А., п.ғ.м., аға оқытушы,  Қызылорда «Болашақ» 

университеті 

14. Жалпы тіл кемістіктері бар балалардың ес процесінің даму ерекшеліктері 
Баяндамашы –Нұрхашова А.Б., п.ғ.м.,оқытушы, Байжігітова А.Д., студент, Қызылорда 

«Болашақ» университеті 

15. Оқу-тәрбие үрдісіндешығармашыл тұлғаны  қалыптастыру мәселелері 

Баяндамашы –Сманова Н.Т., Машанова Р., Қызылорда «Болашақ» университеті 

16. Бастауыш сынып оқушыларының танымдық қызметін ұйымдастыру әдістері 

Баяндамашы –Баймағанбетова Г.Б., Нажауова А., Қызылорда «Болашақ» университеті 

студенті, «Болашақ» университеті 

17.Түзетудің дәстүрлі емес технологиялары 

Баяндамашы –Балмаханова С.З., п.ғ.м., оқытушы, Ташжан Н.Т., студент, Қызылорда 

«Болашақ» университеті 

18.Рухани жаңғыру – ұлттың ұлы мұраты 

Баяндамашы –Елюбаева А.Н. п.ғ.м.  

19. Балабақша – барлық тәрбие мен білімнің ең алғашқы баспалдағы 

Баяндамашы –Шәбіл Е.И., «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығының арнайы 

пән оқытушысы, Қызылорда қаласы «Болашақ» университетінің жоғары колледжі 

20. Ойын арқылы бастауыш сынып оқушыларының  ойлау қабілетін дамыту 

Баяндамашы –Мырзашова Қ.Б., жоғары санатты педагогика пәнінің оқытушысы, 

«Болашақ» университетінің жоғары колледжі 

21.Пассивный и активный словарь лексической системы русскогоязыка 

Баяндамашы –Баймурзаева С, Жәнібек М. студент, Кызылординский университет 



 

Болашак 

22. Types of metaphors and mechanisms of comprehension 

Баяндамашы – Жамалбек Ә.М., шетел тілі пәні оқытушысы,  «Болашақ» жоғары колледжі 

23. Сағи Жиенбаев поэзиясын зерттеудің ғылыми теориялық негізі 

Баяндамашы –Аяпова Т.Д., гуманитарлық ғылымдар магистрі, «Болашақ» университетінің 

жоғары колледжі  

24.Салауатты өмір салты-ұлт болашағын қалыптастырудың негізі 

Баяндамашы –Исмаилов Ж.Б., Шайхысламұлы А.,  «Дене тәрбиесі және спорт» пәні 

оқытушылары, «Болашақ» университеті жоғары колледжі  

 

 
 

«ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ» 

СЕКЦИЯСЫ 

 

Өтетін орны: 304 А дәрісханасы 

 

Басталуы:  сағат 11 30 

 

                        Секция төрайымы – Аргинбекова Г.И., з.ғ.к., профессор м.а. 

 Секция хатшысы  – Бекманова Ж.У., оқытушы 

 

1. Учебник истории: скрытые резервы совершенствования 
Баяндамашы –Сарсекеев Б.С.,Евразийский гуманитарный институт имени Л.Н.Гумилева, 

город Астана 

2.Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы тізіміне енген Қызылорда 

облысының қасиетті нысандары 
Баяндамашы –Елеуов Е.А., Қызылорда «Болашақ» университеті, Абдулла Н.М., Қорқыт 

ата атындағы Қызылорда университеті 

3.Қазақстан прокуратурасының алғашқы заңгері: Сүлеймен Есқараев 

Баяндамашы –Ахметова Л.Қ., М.Мәметова атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары 

колледжі 

4. Қылмыстарды ашу мен тергеу қызметінде ақпарат туралы түсініктің генезисі 

және криминалистикалық ақпаратпен өзара әрекеттестігі 

Баяндамашы –Амитов Ш.Е.,  Аргинбекова Г.И., Қызылорда «Болашақ» университеті 

5.Ішкі істер органдарындағы  есептік және тіркеу қызметін құқықтық реттеу 

Баяндамашы –Амитов Ш.Е.,  Аргинбекова Г.И., Қызылорда «Болашақ» университеті 

6. Криминалистикалық ақпараттарды тіркеудің ғылыми негіздері 

Баяндамашы –Амитов Ш.Е., Райханов И.А., Нұржанұлы Р., Қызылорда «Болашақ» 

университеті 

7. Мәмбет би 

Баяндамашы –Ахметов М.М., Кульманов А.Е., Қонақбаев Д.Ә., Қызылорда «Болашақ» 

университеті 

8.Өмірбай шешен 

Баяндамашы– Ахметов М.М., Қуанышбаева Ж.Д., Жәнибекова Д.Д., Қызылорда 

«Болашақ» университеті 

9.Жәрімбет  би 

Баяндамашы –Ахметов М.М., Жәпіш А.Н., Сейіт А.Х., Қызылорда «Болашақ» 

университеті 

10. Саяси ғылымдардағы талдау әдістері 

Баяндамашы –Насимов М.Ө., с.ғ.к.,қауымдастырылған профессор, Сәдуақас Б.С.,, студент 

Қызылорда «Болашақ» университеті 



 

11.Бәсекелік қабілетүғымының ерекшеліктері 

Баяндамашы –Насимов М.Ө., с.ғ.к.,қауымдастырылған профессор, Өмірсерікова 

Н,студент, Қызылорда «Болашақ» университеті 

12. Конфуцийдің этикалық-саяси ілімдері 

Баяндамашы –Паридинова Б.Ж.,Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті, Бақытбек 

З.О., студент, Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті 

13. Прагматизм философиялық бағыт ретінде 

Баяндамашы – Паридинова Б.Ж.,Қорқыт ата атындағы Қызылорда 

университеті,Ахметқали А., студент, Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті 

14. Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас 

жемқорлық және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтарға берілген жалпы 

қылмыстық - құқықтық сипаттама 
Баяндамашы – ДулатовЫ.Д., Бекманова Ж.У.,Қызылорда «Болашақ» университеті 

15. Әскери қызметке шақыру жұмыстарында сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды ғылыми зерделеу  

Баяндамашы –Дулатов Ы.Д., Балтабай Б., Қызылорда «Болашақ» университеті 

16. Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас 

жемқорлық сыбайлас және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтарына 

доктриальды талдау жүргізу 

Баяндамашы –Дулатов Ы.Д., БекмановаЖ.У.,Қызылорда «Болашақ» университеті 

17.Қазақстан республикасындағы сот жүйесінің конститутциялық негіздері 

Баяндамашы –Қаржаубаев Е.Қ., Пиржанова А.С., Сариева Ж.М., Қызылорда «Болашақ» 

университеті 

      18. Взаимосвязь и взаимозависимость терроризма и международного наркобизнеса 

       Баяндамашы –Успанов Ж.Т., Аргинбекова Г.И., Жамал-ад-Дин Н.,Қызылорда «Болашақ» 

университеті 

19. Оружие массового уничтожения в международном и региональномаспектах 

Баяндамашы –Успанов Ж.Т.,Кындыбаева Р.Р.,Қызылорда «Болашақ» университеті 

20.Құқық қорғау саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте цифрлық 

технологиялардың маңыздылығы 

Баяндамашы – Сарбалаева А.Ш., Колледж әдіскері, «Құқықтану»  мамандығының 

оқытушысы, «Болашақ университетінің жоғары колледжі  

21. Адам құқықтарын қорғау қазіргі заманғы қазақстандық мемлекет пен 

құқықтың негізгі басымдығы ретінде 

Баяндамашы –Кипшакбаев К.З., п.ғ.м, педагог-зерттеуші, Серкебаев Д.Ж., з.ғ.м, педагог-

зерттеуші, Сарбалаева А.Ш., Құқық пәні оқытушысы, Болашақ университетінің жоғары 

колледжі 

22.М.Ә.Сужиковтың Қызылорда облысының дамуына қосқан үлесі 

Баяндамашы –Ержанова Ж.А.,магистрант Қызылорда «Болашақ» университеті 

23.Облыс тарихынан сыр шертетін архив құжаттары 

Баяндамашы –Еспенбетова А.Т.,т.ғ.к., аға оқытушы,Сәдуақас   Б.С.,Болашақ  

университетінің  1 курс студенті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ЭКОНОМИКАНЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТҰРҒЫДАН 

МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУДЫҢ  БАСЫМ  БАҒЫТТАРЫ» 

СЕКЦИЯСЫ 

 

Өтетін орны: 204 А дәрісханасы 

 

Басталуы: сағат 11 30 

 

Секция төрағасы – А.О.Сейсекеев, э.ғ.к. 

Секция хатшысы  – Н.Е.Сырлыбаева, оқытушы 

 

1.ЖОО сапа менеджмент жүйесі аймақтық     экономиканы дамытудың объективті 

шарты ретінде 

Баяндамашы – Сейсекеев А.О. Қызылорда «Болашақ» университеті «Экономика, аудит, 

бизнес және басқару» кафедрасының меңгерушісі,э.ғ.к. 

2. Аграрлық секторды дамытуды қолдау саласындағы  мемлекеттік саясат 

Баяндамашы – Шураева С.Н. э.ғ.к.,аға оқытушы, Мубараков К.А.,магистрант, Мухтар 

Н.Б.,  Ф-20-1 оқу тобының студенті., Қызылорда «Болашақ» университеті. 

3.Инновациялық қызметті басқару тиімділігін арттырудың негізгі бағыттары 
Баяндамашы – Райымбекова А.Т э.ғ.к., аға оқытушы., УА-19-1 оқу тобының студенті 

Жәнібек Ұлпан Қызылорда «Болашақ» университеті 

4. Школьный менеджмент: эффективное управление и качественное образование 

Баяндамашы–Жусупова Г.А. к.э.н., Студент группы УА-19-1 Қозыбай Ж. Қызылорда 

«Болашақ» университеті 

5. Қазіргі кезеңдегі Қазақстанның инновациялық  дамуын анықтаушы факторлар 

Баяндамашы–Сегизбаева Д.У.э.ғ.м.,аға оқытушы, УА-20-1 оқутобының студенті 

Талғатұлы Д.Қызылорда «Болашақ» университеті 

6.Қазақстандағы инновациялық кәсіпкерлікті дамыту: үрдістер мен перспективалар 

Баяндамашы– Спанова Л.Қ. э.ғ.м.,аға оқытушы, УА-20-1 оқутобының студенті Әлішер 

Қалима Әлішерқызы Қызылорда «Болашақ» университеті 

7.Применение инновационных методов и приемов в учебном процессе 
Баяндамашы – Сағынаева М.С.,Қызылорда «Болашақ» университеті 

8.Стратегия индустриально-инновационного развития РеспубликиКазахстан 

Баяндамашы –Сағынаева М.С. м.э.н, старший преподаватель,, Студент группы УА-20-1 

Жұлдызбек Л.Ж.Қызылорда «Болашақ» университеті 

9.Қазіргі банктердің инновациялық мүмкіндіктері 

Баяндамашы –Жұматаев Е.А.э.ғ.м., УА-19-1 оқу тобының студенті Ерсерік Ә. 

Қызылорда «Болашақ» университеті 

10. Жасыл экономика- бұл экономикалық теориядағы жаңа бағыттардың бірі 

Баяндамашы–Тажикова Ж.Ж., «Болашақ» университетінің жоғары колледжі 

11. Тауарларға баға қою: баға белгілеу саясаты мен оның міндеттері 

Баяндамашы–Тажикова Ж.Ж., Календарова К.А., «Болашақ» университетінің жоғары 

колледжі 

12. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек маңызы мен мәні 

Баяндамашы–Тажикова Ж.Ж., Кушекова М.А., «Болашақ» университетінің жоғары 

колледжі 

13. Индустриалды инновациялық дамудың ерекшеліктері және оның бағыттары 

Баяндамашы– Култанова Н.Б., Култанов Б.Б. э.ғ.м., аға оқытушылар, Сәрсен А.С., УА-19-1 

оқу тобының  студенті, Қызылорда «Болашақ» университеті 

14. Жаңаша ойлау – бұл әлемдік шеңберіндегі қазақ халқы дамуының негізгі 

тенденциясы 



 

Баяндамашы– Бегешова У.Н., Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Алматы 

қаласы 

 

«ТЕХНИКА МЕН ТЕХНОЛОГИЯДАҒЫ ЗАМАНАУИ 

ИННОВАЦИЯЛАР» 

СЕКЦИЯСЫ 

 

Өтетін орны: 605 А дәрісханасы 

 

Басталуы:  сағат 11 30 

 

Секция төрағасы – М.А.Ембергенов  – т.ғ.к., доцент; 

Секция хатшысы – Аймаханова А.А.- т.ғ.м., аға оқытушы 

 

1.Цифрлық білім беру кеңістігінің хабын қалыптастыру 

Баяндамашы–Үмбетов Ө.Ү., Қарағанды индустриалдық университеті, Теміртау қ, Ху Вен-

Цен, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент қ. 

Ермаханов Б.Е. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университет, Қызылорда қ. 

2. Фиброталшыққа байланысты монолитті бетонның беріктігін жақсарту 

Баяндамашы– Картобаева Р.Х.,  АҚЕ Әбілқасы Сағынов атындағы Қарағанды техникалық 

университеті, Қарағанды қаласы 

3. Новые реагентыдлядеэмульсациипарафинистойнефти 

Баяндамашы– Надиров К.С., Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова, город 

Шымкент 

4. Инновациялық білім беру бағдарламаларын құрастыру тәжірибелері 

Баяндамашы–ДауренбековК.К., АукажиеваЖ.М., Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университеті, Астана қаласы 

5. Эритроциттердің мембраналар құрылымына күйзелістің әсері 

Баяндамашы–Б.Б. Махмұтов,Қарағанды индустриялық университеті, Теміртау қаласы 

6.Күріш тұқымын тазарту технологиясы және күрмекті ажыратуға арналған 

құрылғы 

Баяндамашы–Тәжібайұлы Ә., Қызылорда «Болашақ» университеті 

7.Жол қозғалысының құрылымдық негізгі факторлары 
Баяндамашы–Тәжібайұлы Ә., Қызылорда «Болашақ» университеті 
8. Укладка бетонной смеси и специальные методы бетонирования 

Баяндамашы–Абдикерова У.Б., Оралбай Н.О., Мақұлбекова А.Е.,Кызылординский 

университет имени Коркыт Ата, г.Кызылорда 

9. Антикоррозионная композиция для резервуара хранения нефти 

Баяндамашы–Кыдыралиева А.Ш., докторант кафедры «Нефтепереработкаи нефтехимия», 

НАО Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова, город Шымкент 

10.Ұңғыманы гидрожару технологиясына қысқаша шолу 

Баяндамашы– Қыдырбай Б.«Мұнай газ ісі» мамандығының 4 курс НГ-19-1 тобының 

студенті, Ғылыми жетекшісі: М.Ж. Досжанов, Қызылорда «Болашақ» университеті 

11. Жергілікті сазды шикізат және өндіріс қалдықтары негізінде жасанды кеуекті 

толықтырғыштар өндіру технологиясын зерттеу 

Баяндамашы– Ембергенов М.Ә., Қызылорда «Болашақ» университеті 

12. Идентификация аллельных вариантов генов, ассоциированных со скоростью 

роста и продуктивными качествами овец 

Баяндамашы– Муханов Н.Б.,Қызылорда «Болашақ» университеті 

13.Арыс кен орны бойынша өндіруші ұңғымаларда қабатты сұйықпен жарудың 

тиімділігін есептеу 



 

Баяндамашы–ДосжановМ.Ж., ҚодарЕ.Т.,Бисенбайқызы Л., Қызылорда «Болашақ» 

университеті 

14. Қызылорда облысының жергілікті сапасыз саз жыныстарынан және өндіріс 

қалдықтарынан аглопорит өндіру технологиясы  

Баяндамашы– Ембергенов М.Ә., Саматұлы Бекнұр С-20 оқу тобы студенті,Қызылорда 

«Болашақ» университеті 

15. Қызылорда облысы жағдайында ет бағытындағы ірі қара тұқымдарын 

азықтандыру ерекшеліктері 

Баяндамашы–Длимбетов М.К.,Қызылорда «Болашақ» университеті 

16. Өзара ауыстырымдылық қызметіндегі метрологиялық қамтамасыз етудің 

ұйымдастырушылық,  ғылыми және әдістемелік негіздері 

Баяндамашы– Қодар Е.Т., Бисенбайқызы Л.,Қызылорда «Болашақ» университеті 

17.Мектеп оқушыларына Scratch ортасында бағдарламалауды оқытудың ерекшелігі 

Баяндамашы– Асанова Ж.С., Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, Мырзанова 

А.К.,Қызылорда «Болашақ» университеті 

18.Использование информационных технологий на уроках английского языка 

Баяндамашы –Кокомбаева С.К.,КГУ «Гимназия№45», г. Караганда 

19. Автоматизированные системы диспетчерского и технологического управления.  

Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA-система) 

Баяндамашы –Баймаханова З.А., Кызылординский университет Болашак, г.Кызылорда 

20. «Болашақ» университеті жылыжайындағы       лимонның тарихы мен сипаты      

Баяндамашы –Алибекова Ғ.Б., Қызылорда «Болашақ» университеті 

21.Жылыжайда лимон өсірудің технологиясы   

Баяндамашы –Жанзақов М.М., Қызылорда «Болашақ» университеті 

22.Жоғары математика курсының delphi ортасында электронды оқулығын жасау 

әдістемесінің мүмкіндіктері 

Баяндамашы–Усайнова Г.М.,Аймбетова М.Т.,Абеева А.А.,Қызылорда «Болашақ» 

университеті 

23. Математиканы оқытуда компьютерлік математикалық жүйелерді пайдаланудың 

маңызы 

Баяндамашы–Исхакова К.У., Абеева А.А.,  Усайнова Г.М.,Қызылорда «Болашақ» 

университеті 

24. Орта  мектеп  математикасында  комбинаторика элементтерін қолдану 

Баяндамашы–Аймбетова  М.Т., Абеева А.А.,Усайнова Г.М.,Қызылорда «Болашақ» 

университеті 

25. Влияние пластической деформации на формирование радиационных дефектов в 

щелочногалоидных кристаллов 

Баяндамашы–Аймаханова А.А.,Муханова Ж.А.,Кызылординский университет "Болашак" 

26. Аппаратура по регистрации абсорбционных характеристик щелочногалоидных 

кристаллов 

Баяндамашы– Студент 2-го курса группы ИС-21 Али А.А., Аймаханова 

А.А,Кызылординский университет "Болашак" 

27. ЦифрлыҚазақстан – Цифрлыболашақ 

Баяндамашы– 4 курс ИС-19 оқу тобының студенті Серікбай О.Ж, Шамсудинова 

Г.М.,Қызылорда «Болашақ» университеті 

28.Технологиялықмашиналардыжобалаудың техникалық–экономикалықнегіздері 

Баяндамашы– Русланов Ғ., 2 курс НГ-19-1оқу тобының студенті,Қодар Е.Т., Қызылорда 

«Болашақ» университеті 

29. Медицинада қолданылатын математикалық әдістер 

Баяндамашы–Қалжанова А.Қ., «Болашақ» жоғары медициналық колледжі 

30. Виртуалды зертханалар мен компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып 

жану физикасын зерттеудегі жобалық тәсіл 



 

Баяндамашы–Бақыт З., «Болашақ» университетінің жоғары колледжі 

31.Дене шынықтыру пәнінде жаңа инновациялық технологияларды  пайдалана 

отырып, білім сапасын арттыру 

Баяндамашы– Прәлі Н.Р, Сарсенов Б.А., «Болашақ» Университеті жоғарғы колледжі 

32.Тың жәнe тыңайған жeрлeрдi игeрудiң зардаптары 

Баяндамашы–Мырзанова М.И., «Болашақ» унивeрситeтi жоғары коллeджi 

33.Дәруменделген өсімдік майын жасау технологиясын дамыту және жетілдіру 

Баяндамашы– Орынбасар И.О.,«Болашақ» унивeрситeтi жоғары коллeджi 

34.Подбор и оптимизация методов исследования альгофлоры реки Ишим на 

территории Акмолинской области 
Баяндамашы – АбишеваР.Е., Высший медицинский колледж"Болашак". 

35.Неинфекционная эпидемиология и гигиена окружающей среды в охране здоровья 

населения 

Баяндамашы – ҚаражігітЛ.А., Высший медицинский колледж “Болашак”. 

 

 

 

1700–1730    Конференцияның жабылуы 

                  Өтетін орны: Атриум залы 

 

1. Үздік баяндамаларды тыңдау 

2. Конференцияны қорытындылау. 

3. Қарар қабылдау 
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