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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫ 

ТҮРКІ МӘДЕНИЕТІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМЫ (ТҮРКІСОЙ) 

ФИЛОСОФИЯ, САЯСАТТАНУ ЖӘНЕ ДІНТАНУ ИНСТИТУТЫ 

 

 

 

 

 

 

БАҒДАРЛАМА 
 

 

Әбу Насыр әл-Фарабидің туғанына 1145 жыл толуына  

Қазақ Хандығының 550 жылдығына  

Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына  

Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 жылдығына 

 Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 70 жылдығына арналған 

II ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ОҚУЛАРЫ 
 

Алматы, Қазақстан, 2015 жыл, 7-17 сәуір 

 

 

«ӘЛ-ФАРАБИ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАН» 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ФОРУМЫ 
 

Алматы, Қазақстан, 2015 жыл, 7-8 сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы,  2015 
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II ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ОҚУЛАРЫН 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ 

 

Төраға: 

Мұтанов Ғ.М. – Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ-

ситетінің ректоры 

Тең төраға: 

Жұрынов М.Ж. – Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым 

Академиясының Президенті 

 

Төраға орынбасарлары: 

Бүркітбаев М.М. – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Бірінші 

проректоры 

Рамазанов Т.С. – ғылыми-инновациялық жұмыс жөніндегі 

проректор 

 

Ұйымдастыру комитетінің мүшелері: 

Ахмед-Заки Д.Ж. – оқу жұмысы жөніндегі проректор 

Шаукенова З.К. – білім және ғылым интеграциясы бойынша 

проректор 

Жаманбалаева Ш.Е. – әлеуметтік даму жөніндегі проректор 

Бектемесов М.А. – экономикалық және өндірістік мәселелер 

жөніндегі проректор 

Кетегенов Т.А. – ғылым және инновациялық қызмет жөнін-

дегі департамент директоры 

Смаилова А.Б. – халықаралық ынтымақтастық департамент 

директоры 

Аубакиров А.А. – әкімшілік департаментінің директоры 

Ноғайбаева М.С. – тәрбие жұмысы жөніндегі департамент 

директоры 

Мамықова Ж.Д. – ақпараттық технологиялар және иннова-

циялық даму институтының директоры 

Масалимова А.Р. – философия және саясаттану факультетінің 

деканы 

Жұмаділ А.Қ. – тарих, археология және этнология факуль-

тетінің деканы 
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Сальников В. Г. – география және табиғатты пайдалану фа-

культетінің деканы 

Заядан Т.М. – биология және биотехнология факультетінің 

деканы 

Медеубек С.М. – журналистика факультетінің деканы 

Әбдиманұлы Ө.  – филология, әдебиеттану және әлем тілдері 

факультетінің деканы  

Оңғарбаев Е.К.  химия және химиялық технология факуль-

тетінің деканы 

Жұбатова Б.Н. – шығыстану факультетінің деканы 

Дәулетов А.Е. – физика-техникалық факультетінің деканы 

Байделдінов Д.Л. – заң факультетінің деканы  

Шәкіров К.Н. – халықаралық қатынастар факультетінің 

деканы 

Ермекбаева Б.Ж. – экономика және бизнес жоғары мектебінің 

деканы 

Қыдырбекұлы А.Б. – механика-математика факультетінің 

деканы 

Жаппасов Ж.Е. – жоғарғы оқу орнына дейінгі білім беру 

факультетінің деканы 

Алтаев Ж.А. – әл-Фараби орталығының директоры 

Қылышбаева Б.Н. – ғылыми-инновациялық қызмет және 

халықаралық байланыстар жөніндегі деканның орынбасары  

Жолдыбекова Б.Е. – халықаралық ғылыми білім беру қыз-

метінің стратегиясы мен мониторинг бөлім басшысы 

Смағұлов К.Е. – ғылыми-зерттеу қызмет жөніндегі бөлімнің 

басшысы 

Өмірәлиева Г.К. – ғылыми-зерттеу жұмыс жөніндегі бөлімнің 

маманы 
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II ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ОҚУЛАРЫ 
7-17 сәуір 2015 жыл 

 

Регламент: пленарлық баяндама – 10 мин., секциялық – 5-7 мин. 
Фараби оқуларының жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын тілдері. 
 

7-8 сәуір II Фараби оқуларының ашылуы 
«Әл-Фараби және Қазіргі заман» Халықаралық 
Фараби Форумы  

  

8 сәуір «G-Global» интерактивті алаңындағы «Қазіргі 

қоғамның құндылықтары: мәдениеттер мен 
өркениеттер сұхбаттастығы» онлайн 

конференциясы 

  

9-10 сәуір Ілияс Есенберлиннің 100-жылдығына арналған 

«Қазақстанның қазіргі әдебиетіндегі ұлттық 
идея және тарихилық мәселелері» халықаралық 
ғылыми-теориялық конференциясы 

  

10 сәуір Молекулалық биология және генетика кафедра-
сының 80 жылдығына арналған «Молекулалық 

биология және генетиканың қазіргі 
жетістіктері мен болашағы» халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік интернет-конференциясы 

  

10 сәуір «Қазақстан әлемдік баспа үдерісінде: Ұлы Жібек 

Жолы дәстүрлері және тарихи сабақтастық» 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 

  

10 сәуір  «ЖОО-дағы білім беру менеджментінің са-
пасы» ғылыми-әдістемелік конференциясы 

  

13-16 

сәуір 

«Фараби әлемі» студенттер мен жас ғалым-
дардың халықаралық ғылыми-конференциясы 

  

14 сәуір «Іргелі және қолданбалы физиканың қазіргі 
мәселелері» ғылыми семинары  
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15 сәуір «Қазақстан Республикасындағы Жасыл химия-

ның қазіргі жағдайы мен даму болашағы» 
панелді сессиясы 

  

16 сәуір «Фараби әлемі» студенттер мен жас ғалым-

дардың халықаралық ғылыми-конференциясының 

жабылу салтанаты 

Студенттік бизнес-инкубаторлардың иннова-

циялық жобалар байқауы 

  

17 сәуір  II Фараби оқуларының жабылуы 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің «Үздік жас 

ғалымы» байқауының қорытындысы 
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«ӘЛ-ФАРАБИ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАН» 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ФОРУМЫ 
7-8 сәуір 2015 ж. 

 
7 сәуір 2015 жыл, 9.00 – 16.30 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ғылыми кітапханасы 

 

9.00-10.00 

 

 

 

 

 

9.30-9.50 

 

Қатысушыларды тіркеу, әл-Фараби мұра-

жайы, кітаптар көрмесімен танысу.  

«Al Farabi, the second master» фильмінің  

көрсетілімі (the Dutch TV channel NPO2) 

Кітапхана фойесі, 4 қабаттың холлы 

 

Шетелдік қонақтарды күтіп алу. Әл-Фараби 

ескерткішіне гүл шоғын қою. Естелік сурет 

Ректорат алдындағы алаң 

 

ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС 

Конференц-зал 3, 4 қабат 

 

10.00-10.15 
 

 

 

10.15-10.20 
 

 

 

10.20-10.25 
 

 

10.25-10.30 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ-

ситетінің ректоры, академик Ғалымқайыр 

Мұтановтың кіріспе сөзі 

 

ҚР Ұлттық Ғылым Академиясының Прези-

денті, академик Мұрат Жұрыновтың құт-

тықтау сөзі 

 

Мемлекет және қоғам қайраткері, жазушы 

Олжас Сүлейменовтің құттықтау сөзі 

 

Түркі мәдениетінің халықаралық ұйымының 

(ТҮРКІСОЙ) Бас хатшысы Дүйсен 

Қасейіновтың құттықтау сөзі 
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ШЕТЕЛДІК ҚОНАҚТАРДЫҢ ҚҰТТЫҚТАУЛАРЫ 

 

10.30-10.35 

 

 

 

10.35-10.40 

 

 

 

 

10.40-10.45 

 

 

 

 

10.45-10.50 

 

 

 

 

10.50-10.55 

 

 

 

10.55-11.00 

 

 

 

 

11.00-11.05 

 

 

 

 

 

 

Түркия Республикасы премьер-министрінің 

кеңесшісі, философия докторы Бекір 

Қарлығаның құттықтау сөзі (Түркия) 

 

И.Федоров атындағы Мәскеу мемлекеттік 

баспасөз университетінің ректоры 

Константин Антиповтың құттықтау сөзі 

(Ресей) 

 

Иордания ғылым және технология универ-

ситеті Президентінің ассистенті, профессор  

Хани Әбу Құдаистің құттықтау сөзі 

(Иордания) 

 

ҚР Президентінің «Бейбітшілік және рухани 

келісім» сыйлығының лауреаты, құрметті 

профессор Альберт Фишлердің құттықтау 

сөзі (Франция) 

 

Түркия Республикасы Білім министрлігінің 

өкілі Ибраһим Ақгүннің құттықтау сөзі 

(Түркия) 

 

Макс Планк атындағы әлеуметтік антро-

пология қауымдастығы институтының про-

фессоры, ғылым докторы Гюнтер Шлеенің 

құттықтау сөзі (Германия) 

 

Украина Ұлттық Ғылым академиясы Дүние-

жүзі тарихы институтының бас ғылыми 

қызметкері, саяси ғылымдарының докторы 

Рүстем Жанқожаның құттықтау сөзі 

(Украина) 
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11.05-11.15 

 

 

 

 

11.15-11.25 

 

 

 

 

 

 

 

11.25-11.35 

 

 

 

 

 

11.35-11.45 

 

 

 

 

 

 

 

11.45-11.55 

 

 

 

 

 

 

11.55-12.10 

БАЯНДАМАЛАР: 

 

Василиус Сирос, Финляндия 

Академиясының профессоры (Финляндия)  

Әл-Фарабидің саясат философиясы және 

заманауи басқару өнері 
 

Әбсаттар қажы Дербісәлі, филол.ғ.д., про-

фессор, ҚР БҒМ ҒК Р.Сүлейменов атындағы 

Шығыстану институтының директоры 

(Қазақстан)  

Қауам ад-дин әл-Фараби әл-Итқани 

(Икани) ат-Түркістани (1286-1357) және 

оның рухани жазба мұрасы 

 

Георгиус Стейрис, PhD, Каподистрия атын-

дағы Афина Ұлттық университетінің про-

фессоры (Грекия)  

Әл-Фараби, жаһандану және универсалды 

сұхбат 

 

Әбдімәлік Нысанбаев, ҚР ҰҒА академигі, 

филос.ғ.д., профессор, ҚР БҒМ ҒК фило-

софия, саясаттану және дінтану институты 

(Қазақстан) 

Әл-Фараби мұрасы және мәдениетаралық 

сұхбат кеңістігіндегі өзара түсіністік 

философиясы 

 

Зада Дүкенбаева, тарих ғ.д., профессор, 

 Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, тарих фа-

культетінің еуразиялық зерттеулер кафед-

расының меңгерушісі (Қазақстан) 

Әл-Фарабидің – мемлекет және мемлекет 

басшысы идеясы Ақжан әл-Машани зерт-

теулерінде 

Роллан Сейсенбаев, жазушы, Халықаралық 
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12.10-12.20 

 

12.20-12.30 

 

12.30.-14.00 

 

 

 

 

14.00-16.30 

 

 

 

 

 

 

14.00-16.30 

 

 

 

 

 

14.00-16.30 

 

 

 

 

 

 

17.00- 18.30 
 

 

 

 

Абай клубының президенті (Қазақстан) 

Әл-Фараби еңбектерінің тұсаукесер рәсімі 

 

Марапаттау рәсімі 

 

Қатысушылармен естелік сурет 

 

Түскі ас 

 

 

СЕКЦИЯ МӘЖІЛІСТЕРІ 

 

1 СЕКЦИЯ. Өркениеттердің заманауи 

сұхбатындағы әл-Фараби философиясы 

(конференц-зал 3) 

Модераторлар: профессор Георгиус 

Стейрис (Грекия); профессор Серік 

Нұрмұратов (Қазақстан) 

 

2 СЕКЦИЯ. Әл-Фараби және ислам мәде-

ниеті (конференц-зал 2)  

Модераторлар: профессор Альберт Фишлер 

(Франция); профессор Ғалия Құрманғалиева 

(Қазақстан) 

 

3 СЕКЦИЯ.  Әл‐Фарабидің ғылымдарды 

жіктеуі және қазіргі жаратылыстанудың 

өзекті мәселелері (конференц-зал 1) 

Модераторлар: профессор Василиус Сирос 

(Финляндия); профессор Есен Бидайбеков 

(Қазақстан) 

 

Ықылас Дүкенұлы атындағы Респуб-

ликалық музыкалық аспаптар мұра-

жайымен бірлескен «Фарабидің музыка 

философиясы» интерактивті жобасы 

(Зенков көшесі, 24А) 
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19.00 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-12.30 

 

 

 

 

 

 

10.00-12.30 

 

 

 

 

 

 

10.00-12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үйлестіруші: Бекжан Мейірбаев 

(Қазақстан) 

 

Кешкі ас 

 

8 сәуір 2015 жыл 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

Ғылыми кітапханасы 

 

СЕКЦИЯ МӘЖІЛІСТЕРІ 

 

4 СЕКЦИЯ. 21 ғасырдың инновациялық 

әлеуеті және тұрақты дамудың мәселелері 

(конференц-зал 3) 

 Модераторлар: профессор Рүстем Жанқожа 

(Украина); профессор Виталий Сальников 

(Қазақстан) 

 

5 СЕКЦИЯ. Ғылыми метрия және қоғам-

ның ғылыми-технологиялық дамуын бас-

қару (конференц-зал 1) 

Модераторлар: профессор Хани Әбу Құдаис 

(Иордания); профессор Григорий Мун 

(Қазақстан) 

 

6 СЕКЦИЯ. Адам капиталы – интеллек-

туалды ұлт әлеуетінің негізі (410 

аудитория) 

 Модераторлар: профессор Пепа Митева 

(Болгария); профессор Кәрімжан Шәкіров 

(Қазақстан) 

 

«Тамыр. Өнер, мәдениет, философия» 

журналының презентациясы. Әуезхан 

Қодар, филос.ғ.к., «Алтын ғасыр» қоғамдық 

бірлестігінің президенті, «Тамыр» 

журналының бас редакторы 
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10.00-12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-12.30 

 

 

 

 

 

 

12.30-14.30 

 

15.00-16.00 

 

 

 

 

16.00-16.30 

Кіші Фараби Академиясының пікір‐сайыс 

алаңы «Al Farabi university Smart city - 

инновациялық университеттің моделі» 

(Ғалымдар клубы)   

Модераторлар: профессор Гүлжиһан 

Нұрышева, доцент Лесхан Асқар, доцент 

Пірімбек Сүлейменов 
 

 

«Политолог» студенттік пікірсайыс клубы 

«Жаһандану жағдайында ұлттық қауіп-

сіздікті қамтамасыз етудің мәселелері»  
(конференц-зал 2) (Модераторлар: Ерлан 

Қарин, ҚСЗИ директоры, профессор Гүлнәр 

Насимова) 

 

Түскі ас 

 

«G-Global» интерактивті алаңындағы «Қо-

ғамның рухани құндылықтары: мәдениет-

тер мен өркениеттер сұхбаттастығы» та-

қырыбындағы онлайн конференция 

 

Резолюция қабылдау. Фараби Форумының 

жабылуы 
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СЕКЦИЯ МӘЖІЛІСТЕРІ 
7 сәуір 2015 жыл, 14.30-16.30 

 

1 СЕКЦИЯ. ӨРКЕНИЕТТЕРДІҢ ЗАМАНАУИ 

СҰХБАТЫНДАҒЫ 

ӘЛ-ФАРАБИ ФИЛОСОФИЯСЫ 

Конференц-зал 3  

 
Модераторлар: профессор Георгиус Стейрис;  

профессор Серік Нұрмұратов 

 

 

Қасабек А.Қ., филос.ғ.д., профессор, Ілияс Жансүгіров атын-

дағы Жетісу Мемлекеттік университеті ғылым философиясы 

және өлкетану зерттеу орталығының жетекшісі 

Қазақ философиясындағы ұлы тұлғалар: әл-Фараби және 

Абай − салыстырмалы талдау 

 

Жұмағұлов Қ.Т., тарих ғ.д., профессор, әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ дүниежүзі тарихы, тарихнама және деректану кафедра-

сының меңгерушісі 

Кейінгі антика дәуірі мен ерте ортағасырлардағы Шығыс 

пен Батыстың интеграциясы туралы 
 

Телебаев Ғ.Т., филос.ғ.д., профессор, «Астана-Зерттеу» 

қоғамдық қорының президенті 

Дәстүрдің өмір сүруі аясындағы әл-Фараби философиясы  

 

Нұрмұратов С.Е., филос.ғ.д., профессор, ҚР БҒМ ҒК 

Философия, саясаттану және дінтану институты директорының 

орынбасары 

Әбу Насыр әл-Фараби ілімі және тарихи дәстүрлер 

сабақтастығы 
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Әбдіғалиева Г.Қ.,  филос.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

профессоры; Насимова Г.Ө., саяси ғ.д., профессор, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ саясаттану кафедрасының меңгерушісі 

Әл-Фарабидің саяси философиясы және қазіргі заман 

 

Қодар З.М., филос.ғ.д., ҚазМемҚызПУ Әлеуметтік және 

гендерлік ғылыми-зерттеу институтының директоры 

Әл-Фарабидің философиялық терминологиясы 

 

Кенжетаев Д.Т., философия және теология докторы (PhD), 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры 

Әл-Фарабидің саясат философиясының негіздері 

 

Құрманалиева А.Д., филос.ғ.д., профессор, әл-Фараби атын-

дағы ҚазҰУ дінтану және мәдениеттану кафедрасының меңге-

рушісі; Мейірбаев Б.Б., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

доценті 

Мәдениетаралық үнқатысудағы әл-Фараби мұрасының орны 

 

Сандыбаев Ж.С., филос.ғ.к., Қазақстан Республикасы 

Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының 

ғылыми қызметкері 

Әл-Фарабидің мемлекеттік билік философиясындағы 

«Бірінші басшы» концепциясы 

 

Еділбаева С.Ж., филос.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

профессоры; Құдайбергенова Н.Ж., әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ PhD докторанты 

И. Кант философиясындағы білім беру мен рухани-адам-

гершілік құндылықтарының сабақтастығы 

 

Асқар Л.Ә., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті; 

Аташ Б.М., филос.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті;  

Құранбек Ә.А., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті 

Әл-Фараби философиясындағы  «кеңістік» категориясы 
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Төребаев О.Ә., филос.ғ.к., Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

фармацевтикалық академиясының доценті 

Жүсіп Баласағұнның саяси философиясы 

 

Бухаев Ә.Н., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті 

Әл-Фараби мен әл-Ғазали философиясындағы бақытқа 

жету жолдары 

 

Мямешева Г.Х., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

доценті 

Әл-Фараби идеалдары және мәдениетаралық құзыреттілік 

 

Нығметова Ә.Т., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

доценті 

Әл-Фараби және Шығыс пен Батыс мәдениетінің дамуы 

 

Амиркулова Ж.А., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

доценті  

Әл-Фарабидің әлеуметтік-этикалық көзқарастары 

 

Рыскиева А.Ә., филос.ғ.к., Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ 

аға оқытушысы 

Түркі өркениетінің рәміздері мен құндылықтары 

 

 

2 СЕКЦИЯ.  ӘЛ-ФАРАБИ ЖӘНЕ ИСЛАМ МӘДЕНИЕТІ 

Конференц-зал 2 

 
Модераторлар: профессор Альберт Фишлер;  

профессор Ғалия Құрманғалиева 
 

Алтаев Ж.А., филос.ғ.д., профессор, әл-Фараби орталы-

ғының директоры, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ  

Әл-Фараби заманы және ислам мәдениеті  

 

Қирабаев Н.С., Ресей халықтар достығы университетінің 

ғылыми жұмыс жөніндегі проректоры, филос.ғ.д., профессор  

Шығыс перипатетизмі 
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Құрманғалиева Ғ.Қ., филос.ғ.д., доцент, ҚР БҒМ Фило-

софия, саясаттану және дінтану институтының бас ғылыми 

қызметкері, Фарабитану секторының меңгерушісі 

Әл-Фарабидің бейбітшілік пен келісім философиясы: 

заманауи контексті 

 

Тәжікова К.Х., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

профессоры 

Ортағасырлардағы араб өркениеттік кеңістігінің құнды-

лықтық бағдарлары және антика дүниесі 

 

Мұхатова О.Х., тарих ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

профессоры 

«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы 

трактат» тарихи және тарихнамалық дерек 

 

Барлыбаева Г.Г.,  филос.ғ.д., ҚР БҒМ ҒК Философия, сая-

саттану және дінтану институтының жетекші ғылыми қыз-

меткері 

Қазақ философиялық ойы аясындағы әл-Фарабидің  этика 

философиялық толғаныстары 

 

Рысбекова Ш.С., филос.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

профессоры; Байтенова Н.Ж., филос.ғ.д., әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ профессоры 

Әл-Фараби дін мен философияның өзара байланысы 

туралы 

 

Сәрсенбаева Б.Г., п.ғ.к., Павлодар мемлекеттік педаго-

гикалық институтының доценті; Сүтжанов С.Н., ф.ғ.д., 

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтының 

профессоры; Құрманғожаева Э.С., Халықаралық ақпараттық 

технологиялар университеті  

Жеке тұлғаның рухани әлемінің қалыптасуына сопылық 

элементтерінің әсері 

 



16 

 

Әуезхан Қодар, филос.ғ.к., «Алтын ғасыр» қоғамдық бір-
лестігінің президенті, «Тамыр» журналының бас редакторы 

Әл-Фараби философиясындағы тәңіршілдік синкретизм 
әдісі 

 

Даулбаева Ж.И., филос.ғ.к., Астана медициналық универ-
ситетінің доценті; Аязбаева С.К., Астана медициналық 
университетінің аға оқытушысы 

Шығыс перипатетикалық дәстүрі аясындағы ойшыл-
дардың философиясындағы сенім мен білім феномендерінің 
ерекшеліктері 

 

Нұрышева Г.Ж., филос.ғ.д., профессор, әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ философия кафедрасының меңгерушісі; Мажиұлы Е., 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистранты 

Әл-Фарабидің дінге көзқарасының қалыптасуына ислам 
дінінің ықпалы 

 

Мейірбаев Б.Б. филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
доценті; Абжалов С.Ө., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
доценті 

Әл-Ғазалидің мұрасындағы Жаратушы болмысы және 
«тауһидті» негіздеу әдістері 

 

Джекебаева М.А., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
аға оқытушысы; Дюсенова Н.К., С.Ж. Асфендияров атындағы 
ҚазҰМУ доценті 

Әл-Фараби – ислам мәдениетіндегі аса көрнекті ғұлама 
 

Ташбулатова М.К., филос.ғ.к., Т. Рысқұлов атындағы Жаңа 
экономикалық университетінің доценті 

Мұсылман мәдениетіндегі дінді пайымдау дәстүрлері 
 

Абилкаламова А.Б., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ аға 
оқытушысы 

Теологиялық дискурстағы тіл мен объектінің сәйкес келу 
мәселесі 
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3 СЕКЦИЯ. ӘЛ‐ФАРАБИДІҢ ҒЫЛЫМДАРДЫ ЖІКТЕУІ 

ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЖАРАТЫЛЫСТАНУДЫҢ ӨЗЕКТІ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Конференц-зал 1 

 
Модераторлар: профессор Василиус Сирос; 

профессор Есен Бидайбеков 

 

Бидайбеков Е.Ы., п.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ 

Информатика және білімді ақпараттандыру кафедрасының 

меңгерушісі; Камалова Г.Б., п.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ 

профессоры; Бостанов Б.Ғ., п.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ 

доценті; Жаңабердиева С.А., п.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ 

доценті 

Әл-Фарабидің математикалық мұралары заманауи білім 

беру аясында 

 

Василиус Сирос, PhD, профессор (Финляндия) 

Медицина, ерте Исламдық және Византиялық дәстүр-

лердегі басқарудыңоң және жағымсыз қырлары: әл-Фараби 

және Михаиил Пселлді салыстыру 

 

Молдабеков Ж.Ж., филос.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

профессоры 

Әл-Фараби  адам ойы мен мәдениетін дамытудың негізі ‒ 

диалектика өнері туралы 

 

Тулеубаева С.А., филол.ғ.д., профессор, Л.Н. Гумилев 

атындағы ЕҰУ шығыстану кафедрасының меңгерушісі 

Қазақстандық фарабитану: мәселелері, үрдістері мен 

даму перспективалары 

 

Аташ Б.М., филос.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті; 

Асқар Л.Ә., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті; 

Құранбек Ә.А., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті 

Әл-Фарабидің логикалық ілімі және оның қазіргі кездегі мәні 
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Сарымсақов А.М., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
доценті  

Әл-Фарабидің натурфилософиясы және қазіргі заманғы 
ғылым 

 
Сүлейменов Т.А., филос.ғ.к, доцент, М.Әуезов атындағы 

Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті философия 
кафедрасының меңгерушісі 

Әл-Фарабидің әсемдік туралы ілімі 
 
Ташимова Ф.С., психол.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

профессоры; Ризулла А.Р., психология магистрі 
Әл-Фараби еңбектеріндегі ұстамды мінез-құлық мәселесі 
 

Мямешева Г.Х.,  филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
доценті 

Әл-Фарабидің даналағы және К.Уилбердің интегралды 
тұрғыдан көруі 

 
Қалиева Ш.С., филол.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

доценті 
Әбу Насыр әл-Фарабидің поэтикалық мұрасындағы 

«поэзия» және «еліктеу» ұғымдары 
 

Садвакасова Ж.К., Алматы экономика және құқық 
колледжінің оқытушысы 

Әл-Фараби еңбектеріндегі саяси-құқықтық идеялар 
 
Құранбек Ә.А., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

доценті; Тұрғанбеков С.Қ., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD 
докторанты 

Қазақстандағы фарабитану бастауының алғышарттары 
 
Әлиев Ш.Ш., Философия докторы (PhD), әл-Фараби атын-

дағы ҚазҰУ оқытушысы 
Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университетіндегі 

«екінші ұстаз» мұраларын зерттеу үрдістері 
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4 СЕКЦИЯ. 21 ҒАСЫРДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТІ 

ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Конференц-зал 3 

 
Модераторлар: профессор Рүстем Жанқожа;  

профессор Виталий Сальников 
 

Сартаева Р.С.,  филос.ғ.к., ҚР БҒМ ҒК Философия, саясат-
тану және дінтану институтының жетекші ғылыми қызметкері 

Инновация феномені, адам капиталы және тұрақты 

дамудың мәселелері 
 

Хасанов М.Ш., филос.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
профессоры; Петрова В.Ф., филос.ғ.д., Еуразия технологиялық 
университетінің профессоры 

Әл-Фараби философиясы және Қазақстан мәдениетінің 

қалыптасуы 

 
Ибжарова Ш.А., филос.ғ.к., Алматы менеджмент универ-

ситетінің доценті   

Бәсекеге қабілетті ұлттық экономикалық ментальдылық 

- ХХI ғасырдағы тұрақты дамудың факторы 

 

Рүстем Жанқожа, саяси.ғ.д., профессор, Украина ҰҒА 

Дүниежүзі тарихы институтының бас ғылыми қызметкері 

Жаһандық үдерістер жағдайындағы мультимәдениет-

тілік пен трансмәдениеттілік 

 
Гюнтер Шлее,  философия докторы, профессор (Германия)  

Жаһандық перспективадағы Орталық Азия: туыстық 

және әлеуметтік құрылымы 

 
Сүлейменов П.М., саяси ғ.к., әл-Фараби  атындағы ҚазҰУ 

доценті 

Әл-Фараби философиясындағы мемлекеттік құрылым 

және басқару теориясы  
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Лифанова Т.Ю., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
доценті; Веревкин А.В., социол.ғ.к., әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ доценті 

Жоғары білім берудің еуропалық кеңістігі және Қазақ-

стандағы Болон үдерісінің басымдықтары 

 

Малғараева З.Б., филос.ғ.к., Қазақ заң университетінің 

доценті; Қасабеков С.А., саяси.ғ.д., профессор, Орталық Азия 

университетінің ректоры 

Саяси мәдениет мемлекеттің тұрақты дамуының 

факторы ретінде 
 

Қоянбаева Г.Р., филос.ғ.к., Aлматы менеджмент универси-

тетінің доценті 

Студенттердің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру ‒ 

қоғамның тұрақты дамуының факторы 
 

Куйкабаева А.А., доктор PhD, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

доценті; Турсынбаева А.А., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

оқытушысы; Данлыбаева А.К., физ.-мат.ғ.к.,  әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ доценті; Болысбекова Ш., әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ оқытушысы; Зульбухарова Э.М., әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ аға оқытушысы; Бөрібаева М.А., әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ аға оқытушысы; Бершімбаева Л.М., №148 

мектеп-гимназия оқытушысы 

Қазақстанның мәдени, әлеуметтік және саяси дамуының 

деңгейін жастардың бағалауы нәтижесімен талдау 
 

Өмірбекова Ә.Ө., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

доценті  

Әл-Фараби философиясы – ұлттық өзіндік сана бастауы 
 

Мұханбет Ә.А., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

доценті; Манасова М., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD 

докторанты 

Әл-Фараби трактаттарындағы «қала» болмысы және 

Астана ескерткіштерінің рәміздік сипаты 
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Тәттібек Н.М., әл-Фараби  атындағы ҚазҰУ магистранты 

Жаһандану және заманауи мәдени кеңістіктегі құнды-

лықтар өзгерісі 
 

Григорьева А.В., саяси ғылымдар магистрі, Абай 

Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің аға оқы-

тушысы; Нарботин Р.Д., Абай Мырзахметов атындағы 

Көкшетау университетінің студенті; Нұрмағамбетов Н.Т., Абай 

Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің студенті 

Жаһанданудың Қазақстанның мәдени және әлеуметтік 

дамуына ықпалы жастар көзқарасында 

 

Дағжан Ж., әл-Фараби  атындағы ҚазҰУ оқытушысы; 

Барақбаева Т.А., әл-Фараби  атындағы ҚазҰУ оқытушысы 

Астана қаласына семиотикалық талдау 

 

Қарабаева А.Ғ., филос.ғ.д., әл-Фараби  атындағы ҚазҰУ 

профессоры; Исмағамбетова З.Н., филос.ғ.д., әл-Фараби  

атындағы ҚазҰУ профессоры 

Инновациялар мен инновациялық қызметтің әлеуметтік-

мәдени аспектілері  

 
 

5 СЕКЦИЯ. ҒЫЛЫМИ МЕТРИЯ ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ 

ҒЫЛЫМИ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУЫН БАСҚАРУ 

 Конференц-зал 1 
 

Модераторлар: профессор Хани Әбу Құдаис; 

профессор Григорий Мун 
 

Рүстем Жанқожа, саяси.ғ.д., профессор, Украина ҰҒА 

Дүниежүзі тарихы институтының бас ғылыми қызметкері 

Әл-Фараби: Қайырымды қала тұрғындарының этикасы – 

универсалилер»  
 

Бөлекбаев С.Б., филос.ғ.д., Абылай хан атындағы 

ҚазХҚжӘТУ профессоры 

Қазіргі заман жағдайындағы қоғамдық ғылымдардың 

методологиялық дағдарысы 
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Раев Д.С., филос.ғ.д., профессор, Абылай хан атындағы 

ҚазХҚжӘТУ халықаралық қатынастар факультетінің деканы; 

Тоқмұрзаева А.Ж., Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ аға 

оқытушысы 

Әл-Фарабидің «қоғам – рухани тұтастық» полис-плат-

формасы 

 

Алпысбес М.А., тарих ғ.д., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 

профессоры 

Ғылым іздену адамның адамдық борышы деп білген Әбу 

Насыр әл-Фараби 

 

Рогалева Л.Н., психол.ғ.к., Урал федералды университетінің 

доценті; Малкин В.Р., психол.ғ.к., Урал федералды 

университетінің доценті; Ким А.М., психол.ғ.д., әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ профессоры; Айдосова Ж.К., әл-Фараби  

атындағы ҚазҰУ оқытушысы; Хон Н.Н.,  PhD, Армян-Ресей 

университетінің оқытушысы 

Тұлғаның іс-әрекет субъектісі ретінде қалыптасуы мен 

өзін-өзі жетілдіруі концепциясы инновациялық білім берудің 

негізі ретінде 
 

Рысбекова Ш.С., филос.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

профессоры  

Әл-Фараби парадигмасындағы қылықтарды түзету және 

қайырымдылыққа ұмтылу 

 

Мямешева Г.Х., филос.ғ., әл-Фараби  атындағы ҚазҰУ 

доценті; Киндикбаева К., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

магистранты 

Цифрлық дәуір жағдайындағы ел дамуында әлеуметтік 

гуманитарлық ғылымдардың алатын рөлі 
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6 СЕКЦИЯ. АДАМ КАПИТАЛЫ − ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ 

ҰЛТ ӘЛЕУЕТІНІҢ НЕГІЗІ 

410 аудитория 

 
Модераторлар: профессор Пепа Митева; 

 профессор Кәрімжан Шәкіров 
 

«Тамыр. Өнер, мәдениет, философия» журналының пре-

зентациясы Әуезхан Қодар, филос.ғ.к., «Алтын ғасыр» қо-

ғамдық бірлестігінің президенті, «Тамыр» журналының бас 

редакторы 
 

Нұрышева Г.Ж., филос.ғ.д., профессор, әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ философия кафедрасының меңгерушісі; Досқожанова 

А.Б., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторанты; 

Сырғақбаева А.С., филос.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

профессоры 

Әл-Фараби философиясындағы адамның интеллектуалды 

табиғаты идеясы 
 

Сейтахметова Н.Л., ҚР ҰҒА корр.-мүшесі, филос.ғ.д., 

профессор, ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану  

институты, дінтану бөлімінің бас ғылыми қызметкері 

Әл-Фарабидің білім философиясы адамды сомдау ретінде: 

дискурс және праксис 
 

Еділбаева С.Ж., филос.ғ.д., әл-Фараби  атындағы ҚазҰУ 

профессоры 

Білім берудің антропологиялық аспектісі 
 

Кемелбеков Қ.Б., филос.ғ.к., Оңтүстік Қазақстан мемле-

кеттік фармацевтикалық Академиясы Қазақстан тарихы және 

қоғамдық пәндер кафедрасының меңгерушісі 

Әдеп мәдениеті моралдық құндылық ретінде  

 

Аубакирова С.С., әл-Фараби  атындағы ҚазҰУ PhD док-

торанты; Исмағамбетова З.Н., филос.ғ.д., әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ профессоры; 

http://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ukgma.kz%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D17%3A2011-01-12-09-25-34%26catid%3D4%3A2010-03-16-03-05-18%26Itemid%3D136&ei=3hoeVdiLAsGhsAHNy4OoBA&usg=AFQjCNEaWwHl_GFMyGkZuuhCP7O0oJEyjA&bvm=bv.89947451,d.bGg
http://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ukgma.kz%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D17%3A2011-01-12-09-25-34%26catid%3D4%3A2010-03-16-03-05-18%26Itemid%3D136&ei=3hoeVdiLAsGhsAHNy4OoBA&usg=AFQjCNEaWwHl_GFMyGkZuuhCP7O0oJEyjA&bvm=bv.89947451,d.bGg
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Қарабаева А.Ғ., филос.ғ.д., әл-Фараби  атындағы ҚазҰУ 

профессоры 

Толеранттылық ұғымын тарихи-философиялық талдау-

дағы алғышарттар 

 

Рамазанова А.Х., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

доценті; Елубаев Б., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистранты 

Шәкәрімнің философиялық дүниетанымындағы рухани-

лық мәселесі 

 

Бегдаулетова Қ.Д., филос.ғ.к., Оңтүстік Қазақстан Мемле-

кеттік педагогикалық институтының доценті 

Көшпелі бабаларымыздың болмыс танымы 

 

Джаамбаева Б.А., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

доценті 

Әл-Фарабидің этикалық ілімі және оның заманауи 

Қазақстанның рухани-адамгершілік парадигмасындағы маңызы 

 

Аликбаева М.Б., филос.ғ.к., әл-Фараби  атындағы ҚазҰУ 

доценті; Танабаева А.С., әл-Фараби  атындағы ҚазҰУ PhD 

докторанты 

Әл-Фараби: музыка және рухани болмыс 

 

Мендикулова Ж.А., Қазақстан инжинерлі-педагогикалық 

Халықтар достығы университетінің аға оқытушысы; Дүйсебаев 

М.Т., Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтикалық 

Академиясының аға оқытушысы 

Қазақ халқындағы қыз бала тәрбиесіне тән әдептілік 

ерекшеліктері   

 

Иманғалиева А.М., Абай атындағы ҚазҰПУ магистранты; 

Өміржанова А.Б., Абай атындағы ҚазҰПУ магистранты 

ХХ ғасырдың екінші жартысында пайда болған субмә-

дениет: түрлері мен ерекшеліктер 
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Қазиева Ж.Н., әл-Фараби  атындағы ҚазҰУ оқытушысы 

Жаһандану жағдайындағы өркениеттер мен мәдениеттер 

тоғысындағы Қазақстан 

 

Танабаева А.С., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докто-

ранты; Әлікбаева М.Б.,  филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

доценті; Әлібекұлы А., ф.ғ.к., М.О. Әуезов атындағы Әдебиет 

және өнер институты директорының орынбасары 

Әл-Фарабидің қайырымды адамдар және  «кемел адам» 

концепциясы 
 

Батталов Н.Н.,  әл-Фараби  атындағы ҚазҰУ магистранты 

Қоғамдағы әлеуметтік-мәдени өзгерістер аясындағы 

Қазақстан жастарының өмірлік стратегиялары 

 

http://litart.academset.kz/?q=kk/node/290
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8 сәуір 2015 жыл 

«G-Global» интерактивті алаңындағы 

«Қазіргі қоғамның құндылықтары: мәдениеттер мен өрке-

ниеттер сұхбаттастығы» онлайн конференциясы 
 

Өткізілетін орны: Ректорат ғимараты, 306 ауд. 

Бірлескен ұйымдастырушылар: философия және саясаттану 

факультеті 

 

9-10 сәуір 2015 жыл 

Ілияс Есенберлиннің 100-жылдығына арналған 

«Қазақстанның қазіргі әдебиетіндегі ұлттық идея және 

тарихилық мәселелері» халықаралық ғылыми-теориялық 

конференциясы 
 

Өткізілетін орны: Филология, әдебиеттану және әлем 

тілдері факультеті 
 

Конференция секциялары: 

1. Қазіргі Қазақстан әдебиетіндегі ұлттық идеяның көркем 

бейнеленуі. 

2. Қазіргі Қазақстан әдебиетіндегі тарихилық мәселесі.  

3. Ілияс Есенберлин шығармашылығында қазақ хандығы 

тарихы көрініс табуының идеялық-көркемдік мәні. 
 

Бірлескен ұйымдастырушылар: Қазақстан Жазушылар 

Одағы 
 

10 сәуір 2015 жыл 

Молекулалық биология және генетика кафедрасының 

80 жылдығына орай «Молекулалық биология және 

генетиканың қазіргі жетістіктері мен болашағы» 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-

конференциясы 

 

Өткізілетін орны: Ректорат ғимараты, 307 ауд. Конференция 

on-line режимінде өтеді. 

Конференция секциялары: 

1. Молекулалық биология және биохимия. 
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2. Өсімдіктердің жасушалық және генетикалық инжене-

риясы. 

3. Өсімдіктердің генетикалық қорлары: зерттеу, сақтау, 

қолдану 

4. Медициналық генетика. 

5. Экологиялық генетика. 

 

Бірлескен ұйымдастырушылар: жақын және алыс шетелдік 

ЖОО, ғылыми-зерттеу институттары жән орталықтар (спи-

керлер): Томск мемлекеттік университеті, Ресей (проф. Стегний 

В.Н.); РҰА генетика және цитология институты, Ресей (проф. 

Омельянчук Л.В.); Орлов аграрлық университеті, Ресей (проф. 

Павловская Н.Е.); Глазго университеті, Ұлыбритания (проф. Роб 

Айткен); Густава Росси институты, Франция (проф. Мұрат 

Сапарбаев); Иерусалим университеті, Израиль (проф. Барух 

Рубин). 

 

 

10 сәуір 2015 жыл 

«Қазақстан әлемдік баспа үдерісінде: Ұлы Жібек Жолы 

дәстүрлері және тарихи сабақтастық»  халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясы 

 

Өткізілетін орны: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ғылыми 

кітапханасы 

 

Конференция секциялары: 

1. «Өркениет сабақтастығы: Жібек жолы және қазіргі за-

ман»; 

2. «Қазақстан баспа бизнесі мен полиграфиясының даму 

бағыттары мен новациялары»; 

3. «Кітап шығару мен таратудың негізгі мәселелері»; 

4. «Жастарды кітапқа баулудағы алғышарттар». 
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10 сәуір 2015 жыл 

«ЖОО-дағы білім беру менеджментінің сапасы»  

атты ғылыми-әдістемелік конференциясы 
 

Өткізілетін орны: Философия және саясаттану факультеті 
 

Конференция секциялары: 

1. ЖОО-дағы әлеуметтік-гуманитарлық пәндерді оқытудың 

сапасын арттыру; 

2. Білім беру және тәрбиелеудегі инновациялық техноло-

гиялар. 
 

13-16 сәуір 2015 жыл 

«Фараби әлемі» студенттер мен жас ғалымдардың  

халықаралық ғылыми-конференциясы 
 

14 сәуір 2015 жыл 

«Іргелі және қолданбалы физиканың қазіргі мәселелері»  

ғылыми семинары 
 

Өткізілетін орны: Физика-техникалық факультеті, 330 ауд. 
 

Бірлескен ұйымдастырушылар: ЖШС «Қолданбалы және 

ақпараттық технология институты» 

13 сәуір 
 
 

13-16 сәуір 

 

16 сәуір 
 

 
 

15.00-17.00 
 

Конференцияның факультеттердегі салтанат-

ты ашылуы 

 

Факультеттерде секциялар жұмысы 

 

«Фараби әлемі» конференциясының салта-

натты жабылу салтанаты, У.Джолдасбеков 

атындағы Студенттер сарайы 
 

Оқу жұмысы жөніндегі проректор, техника 

ғылымдарының докторы Д.Ж. Ахмед-Зәки-

дің актілік дәрісі 

Секция жеңімпаздарын марапаттау рәсімі 

Үздік инновациялық жобалардың жеңімпаз-

дарын марапаттау рәсімі 
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15 сәуір 2015 жыл 

«Қазақстан Республикасындағы Жасыл химияның қазіргі 

жағдайы мен даму болашағы» панелді сессиясы 
 

Өткізілетін орны: Химия және химиялық технология фа-

культеті 
 

Бірлескен ұйымдастырушылар: ЕММ «әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дың физика-химиялық зерттеулер және талдау орта-

лығы», ЕММ «Жаңа химиялық технологиялар мен материалдар 

ғылыми-зерттеу институты» 
 

 

16 сәуір 2015 жыл 

Студенттік бизнес-инкубаторлардың инновациялық 

жобаларының байқауы 
 

Өткізілетін орны: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Студенттер 

сарайының фойесі. 
 

 

 

17 сәуір 2015 жыл 

II Халықаралық Фараби оқулары жабылуы 
 

Өткізілетін орны: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректо-

ратының мәжіліс залы, 15 қабат 
 

11
00

 - 13
00

 

 

13
00

 - 15
00

 
 

Студенттік бизнес-инкубаторлардың иннова-

циялық жобалар байқауының көрмесі 

Конкурстық комиссия мәжілісі 

Үздік инновациялық жобалардың жеңім-

паздарын марапаттау рәсімі 

11
00

 - 12
00

 

 

12
00

 - 12
30

 

 

II Халықаралық Фараби оқулары аясында 

жүргізілген іс шараларға қысқаша есеп беру  

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ – дің «Үздік 

жас ғалымы» байқауының жеңімпаздарын 

марапаттау салтанаты 
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