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IV ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ОҚУЛАРЫН 
ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ 

 
Төраға: 
Мұтанов Ғ.М. – əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ-

ситетінің ректоры 
Тең төраға: 
Жұрынов М.Ж. – Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым 

Академиясының Президенті 
Төраға орынбасарлары: 
Бүркітбаев М.М. – əл-Фараби атындағы ҚазҰУ Бірінші 

проректоры 
Рамазанов Т.С. – ғылыми-инновациялық жұмыс жөніндегі 

проректор 
Ұйымдастыру комитетінің мүшелері: 
Хикметов А.Қ. – оқу жұмысы жөніндегі проректор 
Жаманбалаева Ш.Е. – əлеуметтік даму жөніндегі проректор 
Қалжеков Б.Б. – экономикалық жəне өндірістік мəселелер 

жөніндегі проректор 
Мұхамбетжанов С.К. – ғылым жəне инновациялық қызмет 

жөніндегі департамент директоры 
Смаилова А.Б. – халықаралық ынтымақтастық департамент 

директоры 
Аубакиров А.А. – əкімшілік департаментінің директоры 
Есімова Ж.Д. – тəрбие жұмысы жөніндегі департамент 

директоры 
Мамықова Ж.Д. – ақпараттық технологиялар жəне иннова-

циялық даму институтының директоры 
Масалимова А.Р. – философия жəне саясаттану факультетінің 

деканы 
Ноғайбаева М.С. – тарих, археология жəне этнология факуль-

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

культетінің деканы 
Заядан Б.К. – биология жəне биотехнология факультетінің 

деканы 
Медеубек С.М. – журналистика факультетінің деканы 
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Əбдиманұлы Ө. – филология жəне əлем тілдері факультетінің 
деканы  

Оңғарбаев Е.К.  химия жəне химиялық технология факуль-
тетінің деканы 

Жұбатова Б.Н. – шығыстану факультетінің деканы 
Дəулетов А.Е. – физика-техникалық факультетінің деканы 
Байделдінов Д.Л. – заң факультетінің деканы  
Шəкіров К.Н. – халықаралық қатынастар факультетінің 

деканы 
Ермекбаева Б.Ж. – экономика жəне бизнес жоғары мектебінің 

деканы 
Бектемесов М.А. – механика-математика факультетінің 

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

факультетінің деканы 
Қалматаева Ж.А. – қоғамдық денсаулық сақтау жоғары 

мектебінің деканы 
Алтаев Ж.А. – əл-Фараби орталығының директоры 
Мейрбаев Б.Б. – ғылыми-инновациялық қызмет жəне халық-

аралық байланыстар жөніндегі деканның орынбасары  
Құранбек Ə.А. – философия кафедрасының доценті м.а.  
Жолдыбекова Б.Е. – сыртқы байланыстар басқармасы басшы-

сының м.а. 
Смагулов Қ.Е. – ғылым жəне баспалық белсенділік басқар-

масының басшысы  
Слямова Э.С. – ғылым жəне баспалық белсенділік басқарма-

сының жетекші маманы 
Ақынбаева А. – ғылым жəне баспалық белсенділік басқарма-

сының маманы  
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IV ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ОҚУЛАРЫ 
4-21 сəуір 2017 жыл 

 
Регламент: пленарлық баяндама – 10 мин., секциялық –  

5-7 мин. 
Фараби оқуларының жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын 

тілдері. 
 

4-5 сəуір IV Фараби оқуларының ашылуы 
«Əл-Фараби жəне Қазіргі заман» Халықаралық 
Фараби Форумы  

  
5 сəуір «Өнегелі өмір» топтамасындағы «Төлеген 

Тəжібаев» кітабының тұсаукесері 
  
6 сəуір  «Алаш» партиясы мен «Алашорда»үкіметінің 100 

жылдығына орай «Қазақстанның жаңа жаһан-
дық жаңғыруы: «Алаш» жəне «Мəңгілік ел» 
идеялары» халықаралық ғылыми-теориялық жəне 
əдістемелік конференциясы 

  
6-7 сəуір «Биотехнология, экология жəне физико-химия-

лық биологияның өзекті мəселелері»  
халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы

  
6 сəуір «Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік кеңесіндегі 

орны» дөңгелек үстел
  
7 сəуір «Қоғамдық денсаулық пен профилактикалық 

медицинанының заманауи мəселелері» ғылыми-
практикалық конференциясы 

  
7 сəуір  «Тұрақты даму мақсатындағы халықаралық 

журналистиканы оқыту модельдері»  
ІІ халықаралық ғылыми конференциясы 

  
10 сəуір «Іргелі жəне қолданбалы физиканың өзекті 

мəселелері» дөңгелек үстел 



5 

11-12 
сəуір 

«Жасыл көпір ұрпақтан-ұрпаққа» Халықаралық 
студенттік форумы 

  
12 сəуір «ХХІ ғасыр баспа өнері мен баспасөзі: ғалам-

дастыру үдерісі жəне ұлттық ерекшеліктер» 
Халықаралық ғылыми-əдістемелік конференциясы 

  
13 сəуір «Қазақстан Республикасының сот жəне құқық 

қорғау жүйесін дамытудың концептуалдық ба-
ғыттары: отандық жəне халықаралық тəжі-
рибе» халықаралық ғылыми-тəжірибелік конфе-
ренциясы

  
10-13 
сəуір 

«Фараби əлемі» студенттер мен жас ғалымдардың 
халықаралық ғылыми-конференциясы 

  
13 сəуір 
 
 
13 сəуір 

Студенттік бизнес-инкубаторлардың иннова-
циялық жобалар байқауы  
 
«Фараби əлемі» студенттер мен жас ғалымдардың 
халықаралық ғылыми-конференциясының жабылу 
салтанаты 

  
15 сəуір «Адамзаттың бəрін сүй, бауырым деп ...» 

халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференциясы 
  
21 сəуір  IV Фараби оқуларының жабылуы 

Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің «Үздік жас 
ғалым» байқауының қорытындысы 
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IV ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ФОРУМЫ 
4-5 сəуір 2017 ж. 

 

4 сəуір 2017 жыл, 9.00 – 16.30 
Əл-Фараби ғылыми кітапханасы 

 

9.00-11.00 
 
 
 

Қатысушыларды тіркеу, əл-Фараби мұра-
жайы, кітаптар көрмесі  
«Əл-Фараби» деректі фильмінің көрсетілімі 
(Түркия-Қазақстан) 

Кітапхана фойесі, 4 қабаттың холлы

10.30-11.00 
 

Шетелдік қонақтарды күтіп алу. Əл-Фараби 
ескерткішіне гүл шоғын қою. Естелік сурет 

Ректорат алдындағы алаң
 
 ПЛЕНАРЛЫҚ МƏЖІЛІС 

Конференц-зал 3, 4 қабат 
 

11.00-11.10 
 

Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ-
ситетінің ректоры, академик Ғалым 
Мұтановтың кіріспе сөз 

11.10-11.20 
 

Мемлекет жəне қоғам қайраткері, жазушы
Олжас Сүлейменовтің құттықтау сөзі 

11.20-11.25 ҚР Ұлттық Ғылым Академиясының Прези-
денті, академик Мұрат Жұрыновтың құт-
тықтау сөзі

  

ШЕТЕЛДІК ҚОНАҚТАРДЫҢ 
ҚҰТТЫҚТАУЛАРЫ

11.25-11.30 Анатолий Ким Андреевич,
прозаик, драматург, аудармашы  (Ресей)  

11.30-11.35 Ахмедов  Бадирхан Баладжаоғлы
филол.ғ.д., профессор, Əзербайжан ҰҒА 
Əдебиет институты Азия елдері əдебиеті 
бөлімінің меңгерушісі (Əзірбайжан)  

11.35-11.40 
 

Жуда Абулғани Басюни
«Нұр-Мүбарак» Египет ислам мəдениеті 
университетінің ректоры
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11.40-11.45 
 

Замин Алиев, Түркі Кеңесінің жоба 
директоры (Түркия) 
 

11.45-11.50 Ахмедов Магомед Ахмедұлы,
ақын, аудармашы, сыншы жəне публицист, 
Дағыстан Жазушылар одағы басқармасының 
төрағасы (Ресей) 
 

11.50-11.55 Əбулфутух Сабри Əбулфутух Юнус,  
Каир университетінің профессоры (Египет) 

 
 БАЯНДАМАЛАР:

11.55-12.05 Əбсаттар Дербісəлі, ҚР ҰҒА корреспондент 
мүшесі, филол.ғ.д., профессор, ҚР БҒМ ҒК 
Р.Сүлейменов атындағы Шығыстану инсти-
тутының директоры (Қазақстан) 
Əл-Фараби армандаған Ізгі қала 

12.05-12.15 
 

Джеймс Петрик, Ph.D, Огайо университетінің 
профессоры (АҚШ) 
Əл-Фараби ізгі басқару туралы 

12.15-12.25 Жақыпбек Алтаев, əл-Фараби орталығының 
директоры, филос.ғ.д., əл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ профессоры ( Қазақстан) 
Түркі дүниесінің екі ұлы ойшылы: Фараби 
жəне Ясауи 
 

12.25-12.35 
 

Абдулрахманов Нариман Гаджи оғлы, 
жазушы-аудармашы (Əзірбайжан) 
Жаңа белестер қарсаңындағы мəдени жəне 
əдеби байланыстар  
 

12.35-12.45 
 

Эверт ван дер Зверде, Неймеген универ-
ситетінің профессоры (Нидерланды) 
Unexpected Alliances – A Few Remarks on the 
Occasion of the Dutch Translation of 
Souleymane Bachir Diagne’s Comment 
philosopher en islam? [How To Philosophize in 
Islam] and on the Relevance of al-Fārābī Today
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12.45-12.55 «Үлкен Əл-Фараби алтын медалімен» 
марапаттау 

12.55-13.00 Естелік сурет
13.00-14.00 Түскі ас
14.30-16.30 Секция мəжілістері
  

СЕКЦИЯ МƏЖІЛІСТЕРІ 
 

14.30-16.30 1 СЕКЦИЯ. Ұлт жоспарын жүзеге асыруда 
зерттеу университеттерінің рөлі: Қазақ-
станның үшінші модернизациясы. Модера-
торлар: профессор Серік Нұрмұратов; про-
фессор Идрис Шенгүл 

конференц-зал 3, 4 қабат

14.30-16.30 2 СЕКЦИЯ. Өркениеттердің заманауи сұх-
батындағы  
əл-фараби философиясы. Модераторлар: 
профессор Жақыпбек Алтаев; профессор 
Эверт ван дер Зверде 

конференц-зал 2, 4 қабат 

14.30-16.30 3 СЕКЦИЯ. Əл‐Фарабидің ғылымдарды 
жіктеуі жəне қазіргі жаратылыстанудың 
өзекті мəселелері. Модераторлар: Асқар 
Дəулетов, профессор Самал Төлеубаева 

конференц-зал 1, 4 қабат

14.30-16.30 I пікір‐сайыс алаңы 
Кіші Фараби Академиясының «Философия 
менің өмірімде» студентттер арасындағы 
республикалық эссе сайысы Модераторлар: 
доцент Лесхан Асқар, доцент Пірімбек 
Сүлейменов 

Ғалымдар клубы, 201, кітапхана

14.00-16.30 II пікір-сайыс алаңы «Заманауи Қазақстан-
дағы жаңа діни құрылымдар мен миссио-
нерлік қызмет». 
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Модераторлар: профессор Нағима Байтенова; 
профессор Айнұр Құрманалиева 

307, кітапхана

14.30-16.30 III пікір-сайыс алаңы «Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы: мəселелері мен перспективалары». 
Модераторлар: профессор Гүлнəр Насимова; 
Алматы қаласы əкімдігі Жастар саясаты 
басқармасының басшысы, саясаттану ма-
гистрі Елнұр Бейсембаев.  

302, кітапхана

14.30-16.30 IV пікір-сайыс алаңы Əуезхан Қодарды еске 
алуға арналған «Мəңгілік ел» қазақ мемле-
кеттілігінің арғы қарай кемелденуі мен 
рухани дəстүрлер, мəдениеттер трансформа-
циясының негізі ретінде» халықаралық 
ғылыми-практикалық конференция. 
Модераторлар: профессор Дəуренбек 
Құсайынов; профессор Зəмза Қодар 

304, кітапхана
 

14.30-16.30 V пікір-сайыс алаңы «Мəдениетаралық ком-
муникация жəне өзгермелі əлемдегі интегра-
ция мəселелері» атты халықаралық ғылыми-
əдістемелік онлайн-конференция  
Модераторлар: профессор Əлия Масалимова; 
доцент Əлия Өмірбекова 

314, ФжСФ
 

14.30-16.30 Шығармашылық алаңы «Өткен мен бүгін-
нің ойшылдары» атты философия тарихына 
арналған əуесқой студенттік ғылыми-көп-
шілік деректі фильмдердің фестивалі 

Жетекші: доцент Ғалия Мямешева 
Конференц зал, 3 қабат, кітапхана
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5 сəуір 2016 жыл  
Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ ғылыми 

кітапханасы  
 

 СЕКЦИЯ МƏЖІЛІСТЕРІ 
 

10.00-12.30 4 СЕКЦИЯ. 21 ғасырдың инновациялық 
əлеуеті жəне тұрақты дамудың мəселелері. 
Модераторлар: профессор Виталий 
Сальников; профессор Роман Ященко 

конференц-зал 3, 4 қабат

10.00-12.30 5 СЕКЦИЯ. Ғылыми метрия жəне қоғам-
ның ғылыми-технологиялық дамуын бас-
қару. Модераторлар: профессор Ердос 
Оңғарбаев; профессор Григорий Мун 

конференц-зал 2, 4 қабат

10.00-12.30 СЕКЦИЯ 6. Адам капиталы – интеллек-
туалды ұлт əлеуетінің негізі.  
Модераторлар: профессор Гүлжиһан 
Нұрышева; профессор Ғалия Құрманғалиева  

конференц-зал 1, 4 қабат

10.00-12.30 VI пікір-сайыс алаңы «Əлеуметтану жəне 
білім: білім қоғамындағы мамандар 
мəселесі».  
Модераторлар: профессор Кеңес Биекенов; 
профессор Мəнсия Садырова 

304, кітапхана
 

10.00-12.30 VII пікір-сайыс алаңы «Тұрақты даму 
тұжырымдамасы тұрғысында педагогика мен 
білім беру мəселелері».  
Модераторлар: доцент Құралай Əшекеева; 
доцент Əсел Сəмбетова 

201, кітапхана
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10.00-12.30 VIII пікір-сайыс алаңы «Əл-Фараби жəне 
қолданбалы психологияның заманауи мəсе-
лелері». Модераторлар: профессор Забира 
Мадалиева; профессор Фатима Ташимова 

302, кітапхана

13.00-15.00 IХ пікір-сайыс алаңы М.В. Ломоносов 
атындағы Мəскеу мемлекеттік универси-
тетімен бірге «Философиялық пəндерді 
жалпыға білім беру түрінде университетте 
оқыту: қазіргі жай-күйі мен мəселелері» 
халықаралық ғылыми он-лайн конференция. 
Модераторлар: профессор Əлия Масалимова; 
профессор Айнұр Құрманалиева 

308, Ректорат 
 

10.00-12.30 Шығармашылық алаңы Мюзиклдер шеруі: 
«Дəуірлер мен тұлғалар бейнесіндегі фи-
лософия»  

Жетекші: доцент Ғалия Мямешева 
 

Конференц зал, 308 кітапхана
12.30-14.00 Түскі ас 

15.00-16.00 Фараби Форумының жабылуы. Резолюция 
қабылдау.  
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СЕКЦИЯ МƏЖІЛІСТЕРІ 
4 сəуір 2016 жыл, 14.30-16.30 

 

1 СЕКЦИЯ. ҰЛТ ЖОСПАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДА 
ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТТЕРІНІҢ РӨЛІ: 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮШІНШІ МОДЕРНИЗАЦИЯСЫ 
Конференц-зал 3  

 

Модераторлар: профессор Серік Нұрмұратов;  
профессор Идрис Шенгүл 

 
Мұсатаев С.Ш., саяси ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
профессоры 
Үшінші жаңғыру жəне билік өкілеттіктерін қайта бөлу ‒ 
заман талабы 
 

Нұрмұратов С.Е., филос.ғ.д., профессор, ҚР БҒМ ҒК 
Философия, саясаттану жəне дінтану институты директоры м.а. 
«Мəңгілік Ел» жалпыұлттық идеясының топтастырушы 
рөлі 
 

Раев Д.С., филос.ғ.д., профессор, Абылай хан атындағы 
ҚазХҚжƏТУ халықаралық қатынастар факультетінің деканы; 
Тоқмұрзаева А.Ж., Абылай хан атындағы ҚазХҚжƏТУ Ph.D 
докторанты 
Қазақ хандығы халықаралық қатынасындағы исламдық 
концепция 
 

Идрис Шенгүл, профессор, Қожа Ахмет Яасауи атындағы 
халықаралық қазақ-түрік университеті дінтану кафедрасының 
меңгерушісі 
Дін ақиқаты аясында түркі мемлекеттерінің арасындағы 
бірлік пен өзара көмек мəселесі 
 

Хасанов М.Ш., филос.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
профессоры; Петрова В.Ф., филос.ғ.д., əл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ профессоры; Баймұханова К.Х., Қазақ ұлттық өнер 
университетінің аға оқытушысы, Астана қаласы 
Қазақстанның Үшінші модернизациясы контекстінде 
демократияның қалыптасуы 
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Əбдіғалиева Г.Қ., филос.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
профессоры  
Қазақстан Республикасының үшінші жаңғыруы аясындағы 
Адам капиталының дамуы 
 
Барлыбаева Г.Г., филос.ғ.д., ҚР БҒМ ҒК Философия, сая-
саттану жəне дінтану институтының жетекші ғылыми қыз-
меткері 
Əбу Насыр əл-Фараби мұрасының тəуелсіз Қазақстанның 
рухани жаңғыруындағы маңызы  
 
Құсайынов Д.Ө., филос.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ про-
фессоры; Аюпова З.К., з.ғ.д., Қазақ ұлттық аграрлық универ-
ситетінің профессоры 
Қазақ философиясы – Қазақстанның мемлекеттік идеоло-
гиясының əдіснамалық іргетасы ретінде 
 
Курганская В.Д., филос.ғ.д., ҚР БҒМ ҒК Философия, 
саясаттану жəне дінтану институты, дінтану бөлімінің бас 
ғылыми қызметкері 
ЭКСПО-2017 мəдениетаралық коммуникациялар шекара-
ларын еңсеру тəжірибесі ретінде 
 
Биекенов К.Ү., əлеумет.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
профессоры 
Əлеуметтік теоретик ретінде қазақстандық əлеумет-
тануды оқытуда пайдалану 
 
Ташимова Ф.С., психол.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
профессоры; Ризулла А.Р., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ph.D 
докторанты 
Əл-Фараби жəне мəтіндерді мəндік талдаудың ерекшелік-
тері (гимндер, президенттердің баяндамалары жəне т.б. ) 
 
Сейсебаева Р.Б., саяси ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті 
Институтционалдық реформалар – Қазақстанның саяси 
жүйесін жетілдіру негізі  
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Ким Л.М., филос.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті  
ЖОО-дың іскерлігіне маркетингтік бағыт: замануи көзқарас 
 

Керімбаев Е.Ə., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ph.D докторанты 
Қытайдың «Жұмсақ күш» саясатындағы Конфуций 
институттарының орны мен рөлі 
 

Ошақбаева Ж.Б., филос.ғ.к., ҚР БҒМ ҒК Философия, сая-
саттану жəне дінтану институтының жетекші ғылыми қыз-
меткері 
«Мəңгілік ел» жалпыұлттық идеясының қазақ философия-
сындағы көріністері  
 

Еділбаева С.Ж., филос.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
профессоры  
Бірегейлік туралы философиялық дискурс 
 
Əбдікерова Г.О., əлеумет.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
профессоры 
Қазақстандық əлеуметтану жəне «Мəңгілік ел» ұлттық 
идеясының ортақ мақсаттары 
 

Мəулішариф М., əлеумет.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
доценті 
Қазақстандық азаматтық қоғамның əлеуметтік жаңғыруы  
 

Бурханова Д.К. Ph.D, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті 
Қазақстан жастары: жаңғыру жəне постжаңғыру 
аралығында 
 

Жалмағамбетова С.М., философия магистрі, əл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ оқытушысы 
Қазақстан Республикасының «Тең мүмкіндіктер мемлекеті» 
моделінің концепциясы 

 

Хасанов М.Ш., филос.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
профессоры; Петрова В.Ф., д филос.ғ.д., əл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ профессоры  
«Мəңгілік ел» қазақстандық өркениеттің қалыптасуының 
негізі ретінде 
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2 СЕКЦИЯ. ӨРКЕНИЕТТЕРДІҢ ЗАМАНАУИ 
СҰХБАТЫНДАҒЫ ƏЛ-ФАРАБИ ФИЛОСОФИЯСЫ  

Конференц-зал 2 
 

Модераторлар: профессор Жақыпбек Алтаев;  
профессор Эверт ван дер Зверде 

 

Нысанбаев Ə.Н., ҚР ҰҒА академигі, филос.ғ.д., профессор, ҚР 
БҒМ ҒК философия, саясаттану жəне дінтану институты 
Тəуелсіз Қазақстандағы фарабитанулық зерттеулердің ерек-
шеліктері: қорытындылары жəне келешегі 
 
Молдабеков Ж.Ж., филос.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
профессоры 
Əл-Фараби тұлғалық қасиеттер туралы 
 
Бөлекбаев С.Б., филос.ғ.д., Абылай хан атындағы ҚазХҚжƏТУ 
профессоры 
Шығыс Ренессансының Түркілік арнасы  
 
Сейтахметова Н.Л., ҚР ҰҒА корр.-мүшесі, филос.ғ.д., 
профессор, ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану жəне дінтану 
институты, дінтану бөлімінің бас ғылыми қызметкері  
Əбу Насыр əл-Фарабидің бүкілəлемдік мəдени мұрасындағы 
музыканың онтологиялық мəні  
 
Шамшəдин Керім, филол.ғ.д., профессор, «Нұр-Мүбарак» 
Египет ислам мəдениеті университетінің проректоры 
Қауам ад-дин əл-Итқани əл-Фарабидің «аш-Шамил» кітабы  
 
Құлсариева А.Т., ҚР ҰҒА мүше-корреспонденті, филос.ғ.д., 
профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ-дың оқу ісі жөніндегі 
проректоры; Құрманалиева А.Д., филос.ғ.д., профессор,  
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ дінтану жəне мəдениеттану 
кафедрасының меңгерушісі 
Əл-Фараби философиясындағы бақытқа жету жолдары 
 
Бейсенов Б.К., филос.ғд., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті 
Əл-Фараби мұрасы – жаһандық мəдениетаралық сұқбаттас-
тық дəнекері 
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Қалиева Ш.С., филол.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті 
Əбу Наср əл-Фарабидің діни трактаттары: жанрлық жəне 
тақырыптық ерекшеліктері 
 
Абжалов С.Ө., филос.ғ.к., Қожа Ахмет Яасауи атындағы 
халықаралық қазақ-түрік университеті Ахмет Яасауи ғылыми-
зерттеу орталығының директоры 
Əл-Фарабидің қалам ғылымына қатысты көзқарасы 
 
Закиров Н., филос.ғ.к., Тəжікстан Республикасы Ғылым 
Академиясы академик А.М. Багоутдинов атындағы Философия, 
құқық жəне саясаттану институтының аға ғылыми қызметкері 
Əбу Насыр əл-Фарабидің саяси ілімі жəне оның қазіргі 
заманғы қоғамдық-саяси ілімдердегі рөлі 
 
Қылышбаева Б.Н., əлеумет.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
профессоры 
Əл-Фараби əлеуметтік шығу тегінің ықпалы жайында 
 
Əлікбаева М.Б., филос.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті 
Əл-Фараби мұрасындағы рухани жетілудегі музыканың рөлі 
 
Джаамбаева Б.А., филос.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
доценті 
Əл-Фарабидің əлеуметтік-этикалық көзқарастары 
 
Сүлейменов П.М., саяси ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
доценті 
Əл-Фараби музыкасының теориялық жəне практикалық 
негіздері 
 
Жарас Сейтнұр, психол.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті 
Əл-Фараби жəне мультилингвизмнің психологиялық 
аспектілері 
 

Рыскиева А.А., филос.ғ.к. 
Дəстүрлі түркі мəдениетінің рəміздік универсумы  
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Бухаев Ə.Н., филос.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті 
Əл-Ғазали философиясындағы кемелділік идеясы 
 

Əбдрəсілова Г.З., филос.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
доценті  
Аристотель – əл-Фараби: əлеуметтік үйлесім мұраты 
 

Өмірбекова А.Ө., филос.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті 
Ағын Қасымжанов шығармашылығындағы Əл-Фарабидің дін 
ілімі 
 

Əсет Құранбек, филос.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
доценті; Самат Қайратұлы, философия магистрі, əл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ əл-Фараби орталығының қызметкері 
Қазақстандағы фарабитанудың мəселелері мен міндеттері 
 

Досқожанова А.Б., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ph.D докто-
ранты  
Əбу Насыр əл-Фараби философиясындағы ізгілік идеясы 
 
Əбдіхапарова Ғ.А., философия магистрі, əл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ оқытушысы 
Сопылық ағым – орта ғасырлық шығыс-мұсылман философ-
тарының моральдық-этикалық жəне діни көзқарасының қа-
лыптасуының бірден-бір қайнар көзі 
 

Абдурахманов Н.А., тарих ғ.к., Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
фармацевтикалық академиясының доценті; Байтемірова А.К., 
№26 Ж. Жабаев атындағы мектеп-гимназиясының мұғалімі 
Ясауи тарихатының қазақ халқына тигізген ықпалы мен 
таралуы туралы өзекті мəселелер 
 
Қалмырзаев А.М., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистранты 
Əл-Фараби идеяларының ортағасырлық батыс философия-
сының дамуына ықпалы 
 
Танабаева А.С., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ph.D докторанты 
Əл-Фараби əлеуметтік-этикалық көзқарастарының қазіргі 
қоғамдағы орны 
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3 СЕКЦИЯ. ƏЛ‐ФАРАБИДІҢ ҒЫЛЫМДАРДЫ ЖІКТЕУІ 
ЖƏНЕ ҚАЗІРГІ ЖАРАТЫЛЫСТАНУДЫҢ ӨЗЕКТІ 

МƏСЕЛЕЛЕРІ 
 Конференц-зал 1  

 
Модераторлар: профессор Асқар Дəулетов; 

профессор Самал Төлеубаева 
 
Бидайбеков Е.Ы., пед.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ 
профессоры; Камалова Г.Б., пед.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ 
профессоры; Бостанов Б.Г., пед.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ 
доценті 
Əл-Фарабидің математикалық мұралары заманауи білім 
берудегі инновация 
 
Ақанаев Б.А., ф.-м.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ про-
фессоры 
Қазақстан Республикасындағы білім мен ғылым 
  
Əбішов М.Е. ф.-м.ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
теориялық жəне ядролық физика кафедрасының меңгерушісі 
Нейтронды катализ  
 
Бегалинова Қ.Қ., филос.ғ.д., Абылай хан атындағы 
ҚазХҚжƏТУ профессоры; Ашилова М.С., Ph.D, Абылай хан 
атындағы ҚазХҚжƏТУ оқытушысы 
Заманауи биологиядағы революциялық ашылулар: мəселелер 
жəне шешу жолдары 
 
Төлеубаева С.А., филол.ғ.д., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 
профессоры  
Қазіргі кездегі өркениеттер сұхбаты жəне əл-Фараби 
феномені: дəстүр сабақтастығы 
 
Пшиков М.И., ф.-м.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ доцент м.а. 
Наноскопия мəселесіне байланысты 
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Бостанов Б.Г., пед.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ доценті; 
Сəлғожа И.Т., Ph.D, Абай атындағы ҚазҰПУ аға оқытушысы 
Əл-Фарабидің математикалық мұрасының оқушылардың 
ақпараттық құзырлылығын қалыптастырудағы рөлі 
 
Коршиков Е.С., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ph.D докторанты 
Криогенді вакуумды жабықтардың беттерімен газдың 
қарым-қатынасымен байланысты ілескен процестер мен 
құбылыстар 
 
Кунакбаев Т., ф.-м.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті 
Көпқабатты гибрид компактті желэлектростанциясы  
 
Сихов М. Б., ф.-м.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры  
Математика дамуының келешегі жайлы 
 
Мырсыдықов Е.Т., Алматы қаласы Химия-биология бағы-
тындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімі; Сұңқар 
Тұрсынғали, Алматы қаласы Химия-биология бағытындағы 
Назарбаев зияткерлік мектебінің12 сынып оқушысы 
Əл-Фарабидің циркуль жəне сызғыштың көмегімен салу 
мүмкін емес дұрыс көпбұрыштарды салу алгоритмдері 
 
Себепбаева Б.Л., Алматы қаласы Химия-биология бағы-
тындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімі; Аңдамасова 
С., Алматы қаласы Химия-биология бағытындағы Назарбаев 
зияткерлік мектебінің12 сынып оқушысы 
Циркуль мен сызғыштың көмегімен салуға арналған арнайы 
интербелсенді геометриялық орта 
 
Смирнова Ю.Г., пед.ғ.к., Алматы энергетика жəне байланыс 
университетінің доценті 
Орыс IT-дискурсе неологизмдер: грамматикалық игеру 
 
Дунаев В.Ю., филос.ғ.д., профессор, ҚР БҒМ ҒК Философия, 
саясаттану жəне дінтану институты, дінтану бөлімінің бас 
ғылыми қызметкері 
Қазақстан этностарының мəдениетаралық өзара ықпалдас-
тығындағы ақпараттық кеңістіктің экологиясы 
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Атабаева С.Д.,б.ғ.д., профессор, əл-Фараби  атындағы ҚазҰУ 
профессоры  
Фитострессология экологиялық биотехнологияның негізі 
ретінде  
 
 

4 СЕКЦИЯ. 21 ҒАСЫРДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ƏЛЕУЕТІ 
ЖƏНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУДЫҢ МƏСЕЛЕЛЕРІ 

Конференц-зал 3 
 

Модераторлар: профессор Виталий Сальников; 
профессор Роман Ященко 

 

Қарабаева А.Ғ., филос.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
профессоры  
Ғылым жəне инновациялық мəдениет 
 

Надыров Ш.М., г.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры 
Тұрақты дамудың экономикалық-географиялық аспектілері 
 

Байтенова Н.Ж., филос.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
профессоры; Əлмұхаметов А.Р., филос.ғ.к., «Нұр-Мүбарак» 
Египет ислам мəдениеті университеті оқу бөлімінің басшысы  
Қазақстандағы қазіргі кездегі діни ахуал жəне жастар 
мəселесі 
 
Ященко Р.В., б.ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
тұрақты даму жөніндегі ЮНЕСКО кафедрасының меңгерушісі 
Биосфера жəне қазіргі заманғы қала құрылысы 
 
Нелидов С.Н., б.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры 
Денсаулық телософиясының экологиялық мəселелері 
 

Жомарт Жеңіс, тарих ғ.к., доцент, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
Таяу Шығыс жəне Оңтүстік Азия кафедрасы ирантану бөлімінің 
меңгерушісі 
Экологиялық мəдениетті қалыптастырудағы дəстүрлі 
дүниетанымның орны 
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Рысбекова Ш.С., филос.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
профессоры 
Қазақстандағы православияның миссионерлік қызметі ерек-
шеліктері 
 
Мямешева Г.Х., филос.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
доценті; Кіндікбаева К., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ph.D 
докторанты 
Əл-Фараби философиясындағы кемелденген қоғам жəне 
икигай философиясы 
 
Мейрбаев Б.Б., филос.ғ.к., доцент, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
философия жəне саясаттану факультеті деканының ғылыми-
инновациялық қызмет жəне халықаралық байланыстар жөнін-
дегі орынбасары; Есекеева Э.Ф., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
магистранты 
Жаңа əлемдік тəртіптегі «Еуротерроризм» қаупі 
 

Кубаев К.Е., э.ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
Ғылыми-технологиялық паркінің «Инновациялар орталығы» 
Жалпы инновациялық (креативті) экономиканың жəне 
ұйымдастырушылық инновациялардың тиімділігі 
 

Əлиев Ш.Ш., Ph.D, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ аға оқытушысы 
Ақпараттық қоғамдағы адам мəселесі 
 

Махмұтов А.Э., психол.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ аға 
оқытушысы 
Алматы қаласындағы AlmaU жəне UIB Бизнес мектептері 
мысалындағы МВА жəне DBA бағдарламаларының ерек-
шеліктері 
 
Асипова Ж.М., Ph.D, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ аға оқыту-
шысы 
Əлемдегі əртүрлі əлеуметтік туризм модельдерін анықтау 
 

Нығметова А.Т., филос.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ аға 
оқытушысы; Көшербаева А.Б., философия магистрі  
Философия мəнмəтініндегі дəстүр мен сабақтастық 
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Цычуева Н.Ю., г.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті 
Тұрақты даму міндеттерін шешуде қашықтықтан зондтау 
деректерін пайдалану 
 
Иқанова А.С., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ph.D докторанты  
Қалалардың тұрақты дамуы контекстінде Алматы қала-
сындағы тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару 
 
Бекенова Ж.Н., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистранты; 
Нұрышева Г.Ж., филос.ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ философия кафедрасының меңгерушісі 
Əлеуметтік желілердегі жалғыздық феномені: философиялық 
талдау 
 
Балтағожин А.А., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ оқытушысы 
Постмодерн: дүниетаным дағдарысы жəне келешегі 
 
Айман Қодар, «Тамыр» журналының шеф-редакторы 
Қазақстандағы постмодернизм Əуезхан Қодардың «Порог 
Невозврата» романының мысалында 
 
Нұрзат Мұқан, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ аға оқытушысы 
Ислам дінін насихаттауда Қытайдағы мешіт-медреселердің 
тарихи рөлі мен өзіндік ерекшеліктері 
 
Аблеева А.Г., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ оқытушысы 
Қазақстан Республикасының жол бойындағы қызмет көр-
сетуінің қазіргі даму үрдістері туристік инфрақұрылымы-
ның құрамдас бөлігі ретінде 
 
Доспаев А.Б., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ студенті 
Интернет-миссионерлік 
 
Аймуханбетов Т.Т., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ph.D 
докторанты 
АҚШ жəне Түркиядағы мемлекеттік конфессиялық 
қатынастар: салыстырмалы талдау 
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Елнұр Əскенұлы, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистранты 
Қазақтарды шоқындырудағы правоcлавиeлік шіркeудің мис-
сиясы 
 
Ерғалиева А.Б., жаратылыстану магистрі, əл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ Ph.D докторанты 
Алматы ЖЭО-3 БКЗ-160 қазандығын жағудағы турбулентті 
жылу масса алмасуын сандық модельдеу 
 
 

5 СЕКЦИЯ. ҒЫЛЫМИ МЕТРИЯ ЖƏНЕ ҚОҒАМНЫҢ 
ҒЫЛЫМИ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУЫН БАСҚАРУ 

 Конференц-зал 1 
 

Модераторлар: профессор Ердос Оңғарбаев;  
 профессор Григорий Мун 

 
Дəуренбек Əубəкір, филос.ғ.д., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ 
профессоры 
Кибернетиканың ғылыми-əдіснамалық генезисін қайта қа-
растырудағы Фараби мұрасының рөлі 
 
Кеңесов Б.Н., х.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ «ФХЗТƏО» 
ЕМК директоры 
Қазақстан ғалымдарының жұмыстарын бағалау жəне тиім-
ділігін арттыруда ғылымиметрияны пайдалану 
 
Надиров Р.К., т.ғ.к., аға оқытушы, Оралбеков Б.М., х.ғ.к.,  
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ жалпы жəне бейорганикалық химия 
кафедрасының меңгерушісі 
CiteScore: Scopus-тан периодтық басылымдар үшін жаңа 
көрсеткіш 
 
Сайфутдинов И.Н., «RAM Trade company» ЖШС маркетинг 
бөлімінің жетекшісі 
Ғылымиметрия мен қоғамды ғылыми-технологиялық бас-
қаруда заманауи ақпараттық технологиялардың рөлі 
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Минажева Г.С., пед.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ үдерістік 
менеджмент секторының жетекшісі; Тасыбеков Х.С., х.ғ.к.,  
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ аналитикалық, коллоидтық химия 
жəне сирек элементтер технологиясы кафедрасының меңгеру-
шісі; Оңғарбаев Е.К., х.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ химия 
жəне химиялық технология факультетінің деканы 
ЖОО оқытушысының ғылыми қызметінің нəтижесін ғылы-
миметриялық бағалаудың кейбір мəселелері 
 
Тулепов М.И., х.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ химиялық 
физика жəне материалтану кафедрасының меңгерушісі 
 Ғылыми-технологиялық қоғамды ғылым мен бизнестің 
интеграциясы арқылы басқару жолдары 
 
Мун Г.А., х.ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
органикалық заттар, табиғи қосылыстар жəне полимерлер 
химиясы мен технологиясы кафедрасының меңгерушісі; 
Маңғазбаева Р.А. х.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті; 
Рахметуллаева Р.К., х.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ аға 
оқытушысы; Ирмухаметова Г.С., х.ғ.к., əл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ доценті; Литвиненко Ю.А., х.ғ.к., əл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ аға оқытушысы 
Оқу-ғылыми инновациялық кластердің концепциясы мен 
қоғамның ғылыми-технологиялық дамуы  
 
Конуспаев С.Р., х.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры 
Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да əзірленген технологияларды 
коммерцияландыруда экологиялық мəселелерді шешу 
 
Шеденова Н.Ө., əлеумет.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
профессоры  
Қазақстандағы əлеуметтану: дамуы жəне институцио-
нализациясы 
 
Жанысбеков М.А., тарих ғ.к., Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 
Фармацевтика Академиясы Қазақстан тарихы жəне қоғамдық 
пəндер кафедрасының меңгерушісі; Бақтыбаев А.А., тарих ғ.к., 
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Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтикалық академия-
сының доценті 
Тарихи-философиялық зерттеулердегі этникалық өзіндік 
идентификация феномені 
 
Əмірқұлова Ж.А., филос.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
доценті 
Мəдениет жүйесіндегі фольклор жəне философия 

 

 
6 СЕКЦИЯ. АДАМ КАПИТАЛЫ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ 

ҰЛТ ƏЛЕУЕТІНІҢ НЕГІЗІ 
410 аудитория 

 

Модераторлар: профессор Гүлжиһан Нұрышева; 
профессор Ғалия Құрманғалиева 

 

Бадмаев В.Н., филос.ғ.д., Қалмық мемлекеттік университеті 
философия жəне мəдениеттану кафедрасының меңгерушісі 
Университет миссиясы жəне адам капиталы 
 

Аяжан Сағиқызы, филос.ғ.д., профессор, ҚР БҒМ ҒК 
Философия, саясаттану жəне дінтану институты философия 
бөлімінің меңгерушісі 
Адам капиталының дамуы жəне білім гуманизациясы 
 
Мақсат Алпысбес, тарих ғ.д., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 
профессоры 
Қазіргі заманда білім берудегі құндылықтардың тарихи 
сабақтастығы жəне ұлттық даму 
 
Құрманғалиева Ғ.Қ., филос.ғ.д., доцент, ҚР БҒМ Философия, 
саясаттану жəне дінтану институтының бас ғылыми қызметкері, 
Фарабитану секторының меңгерушісі 
Əл-Фараби философиясы – мəдениеттер сұхбатының 
феномені 
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Нұрышева Г.Ж., филос.ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ философия кафедрасының меңгерушісі;  
Жанықұлов Н.О., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистранты  
Əл-Ғазалидің философтарды тəкфирлеуі жəне əл-Фараби 
 
Сартаева Р.С., филос.ғ.к., ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану 
жəне дінтану институтының жетекші ғылыми қызметкері  
 «Білім қоғамы» тұжырымдамасы, қоғамның ақпараттық 
типі жəне адам капиталы 
 
Ким А.М., психол.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры 
Əл-Фараби жəне заманауи жастардың кəсіби бағдарлары 
 

Борецкий О.М., филос.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті 
Əл-Фараби философиясы контекстіндегі ойлау түсінігі 
 
Əлқожаева Н.С. пед.ғ.к., доцент, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
философия жəне саясаттану факультеті деканының оқу-
əдістемелік жəне тəрбие жұмысы жөніндегі орынбасары; 
Одаманова Г., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистранты 
Бейіндік мектеп жағдайындағы білім беру үдерісін басқару 
 

Қаңтарбаева Ж.О., филос.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
доценті 
Адами капиталдың заманауи қоғамдағы маңыздылығы 
 
Таубаева Ш.Т., пед.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
профессоры 
Педагогика мамандықтары докторанттарының əдіснама-
лық құзыреттілігі 
 

Болатбаева А.А., пед.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
профессоры 
Магистранттардың ғылыми-зерттеу қызметі құрылымын-
дағы субъективті əлеуеті 
 

Төлешова Ұ.Б., пед.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті 
Семинар сабақтарының сапасын арттырудағы интерак-
тивті əдістерді тиімді пайдалану жолдары 
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Құдайбергенова А.М., пед.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
доценті 
Өзін-өзі тану сабақтарында оқушылардың танымдық қызы-
ғушылықтарын қалыптастыру 
 
Шағырбаева М.Д., пед.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
доценті 
Студенттердің гендерлік тəрбиесінің мəселелері 
 
Төреханова Ə.Т., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистранты; 
Айсұлтанова К., филол.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті 
Арт-терапия: түсінігі жəне ерекшеліктері 
 
Аринова Б.А., пед.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті  
Балаларды əлеуметтендірудегі педагог-психологтың жұ-
мысы 
 
Мамырбекова Г.А., пед.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
доценті 
Жоғары сынып оқушыларын толеранттылыққа тəрбиелеу 
 
Жұлдыз Амантай, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистранты; 
Тлеугабылова З., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ аға оқытушысы 
Түрмедегі жасөспірімдердің коммуникативті дағдыларын 
қалыптастыруда рөлдік ойындарды пайдалану 
 
Шайхугали Е., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ студенті; 
Айсұлтанова К., филол.ғ.к., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті 
Ганс Моргентау дың «саяси реализмінің алты қағидаты» 
 
Берік Аташ, филос.ғ.д., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті 
Шамандық дүниетаным ерекшеліктері 
 
Қодар З.М., филос.ғ.д., ҚазМемҚызПУ Əлеуметтік жəне 
гендерлік ғылыми-зерттеу институтының директоры 
Қазақтардың көшпенді мəдениеті 
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Құлсариева А.Т., ҚР ҰҒА мүше-корреспонденті, филос.ғ.д., 
профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ-дың оқу ісі жөніндегі 
проректоры; Шəйгөзова Ж.Н., Абай атындағы ҚазҰПУ; 
Сұлтанова М.Э., Абай атындағы ҚазҰПУ 
Көшпенді қазақтардың дəстүрлі салт-дəстүрлері мен жора-
ларындағы жануарлар мен құстардың рөлі 
 
Төребаев О.Ə., филос.ғ.к., Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
фармацевтикалық академиясының доценті 
Қазақтың дəстүрлі философиясы тұлға болмысы туралы  
 
Құдайбергенова Н.Ж., Ph.D, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
оқытушысы 
Конфуций жəне Кант: рухани құндылықтар сабақтастығы 
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6 сəуір 2017 жыл 
«Алаш» партиясы мен «Алашорда» үкіметінің 100 жылдығына 

орай «Қазақстанның жаңа жаһандық жаңғыруы: «Алаш» 
жəне «Мəңгілік ел» идеялары» халықаралық  

ғылыми-теориялық жəне əдістемелік конференция  
 

Өткізілетін орны: Тарих, археология жəне этнология факультеті 
 
Конференция жұмысының бағыттары 
1. Қазақстанның жаңа жаһандық жаңғыруының тарихи-рухани 

негіздері 
2. «Мəңгілік ел» идеясы жəне Отан тарихының өзекті мəселелері 
3. Е. Бекмаханов мұралары жəне «Алаш» идеясы мен Алаштану 

мəселелері 
4. Тарихты оқытудың инновациялық əдістері мен техно-

логиялары 
 

6 – 7 сəуір 2017 жыл 
 «Биотехнология, экология жəне физико-химиялық 

биологияның өзекті мəселелері»  
халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

 
Өткізілетін орны: əл-Фараби ғылыми кітапханасы  

 
Конференция жұмысының бағыттары 
1. Халықаралық конференция бағдарламасында келесі бағыттар 

бойынша баяндамалар жасалынады:  
2. Қолданбалы жəне іргелі биотехнология мəселелері. 

Биоинформатика.  
3. Қазіргі заманғы микробиологияның өзекті аспектілері.  
4. Қазіргі заманғы биомедицина мен биофизиканың өзекті 

мəселелері.  
5. Экология жəне ресурстарды сақтау.  
6. Биология жəне биотехнологиядағы инновациялық оқыту 

əдістері.  
G-Global пікірталас алаңында дөңгелек үстел: «Биоэнергетика-

ның балама көздері – экономикалық жəне экологиялық мəселелер-
ді шешудегі маңызды фактор»  
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6 сəуір 2017 жыл 
«Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік кеңесіндегі орны»  

дөңгелек үстел 
 

Өткізілетін орны: Халықаралық қатынастар факультеті 
 

7 сəуір 2017 жыл 
«Қоғамдық денсаулық пен профилактикалық 

медицинанының заманауи мəселелері»  
ғылыми-практикалық конференциясы 

 
Өткізілетін орны: əл-Фараби ғылыми кітапханасы  

 
Конференция жұмысының бағыттары 
1. Мультидисциплинарлық секция «Қоршаған орта қауіпсіздігі 

жəне денсаулық. Заттардың қауіпсіздігі: ОЭСР бағдарламалық 
бағыттарын жүзеге асыру»  

2. «Балаларға арналған тауарлар қауіпсіздігінің өзекті мəсе-
лелері». 

3. Дене шынықтыру жəне спорт, салауатты өмір салтының 
теориялық жəне тəжірибелік аспектілері  

 
7 сəуір 2017 жыл  

Тұрақты даму мақсатындағы халықаралық журналистиканы 
оқыту модельдері ІІ конференциясы  

 
Өткізілетін орны: Журналистика факультеті, Т..Қожакеев атын-

дағы мəжіліс залы (230 ауд.)  
 
Конференция жұмысының бағыттары 

Журналистік білім берудің халықаралық трендтері  
 Журналистік білім берудің жаһандық бағыттары; 
 Қазақстандық медиа-мектеп: инновациялық модельдер. 

 Халықаралық журналистика – даму мəселелері 
 Мамандықтың жаңа стандарттары: Орталық Азиядағы 

журналист мəртебесі; 
 Реттеу құралдары жəне БАҚ-тағы өзін-өзі реттеу; 
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 Журналистік шеберлік жəне бұқаралық мəдениет ныса-
нындағы кəсібилік; 

 Тұрақты даму жəне журналистика: өзара қарым-қатынас 
аспектілері; 

 Азаматтық журналистика контенті. 
MTIJ конференциясы технологиялық алаң ретінде 
 Халықаралық журналистиканы дамыту саласындағы MTIJ 

конференциясының мүмкіндіктері; 
 Журналистика педагогтарының корпорациясын құру: ұйым-

дастыру мəселелері жəне ұсыныстар. 
 

10 сəуір 2017 жыл 
«Іргелі жəне қолданбалы физиканың өзекті мəселелері» 

дөңгелек үстел 
 

Өткізілетін орны: Физика-техникалық факультеті 
 

Дөңгелек үстелдің бағыттары 
1. Іргелі физиканың өзекті мəселелері 
2. Альтернативтік энергетика: күйі жəне келешегі  
3. Қазіргі ғылымдағы өзекті мəселелер: проблемалары, тен-

денциялары мен келешегі 
4. Материалтану жəне бейсызық физиканың заманауи мəсе-

лелері 
 

11-12 сəуір 2017 жыл 
 «Жасыл көпір ұрпақтан-ұрпаққа»  
Халықаралық студенттік форумы 

 
Өткізілетін орны: əл-Фараби ғылыми кітапханасы  

 
Конференция жұмысының бағыттары 
1. "Жасыл" экономикаға өту жəне экологиялық мəдениет; 
2. Тұрақты даму мəнмəтінінде биологиялық алуантүрлілікті 

сақтау; 
3. EXPO 2017: баламалы энергетика жəне индустриалды-

инновационды даму; 
4. Жасыл инфрақұрылымды дамытудың мүмкіншілігі ретінде 

табиғи ресурстарды пайдалану тиімділігін көтеру жəне 
оңтайландыру. 
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12 сəуір 2017 жыл 
«ХХІ ғасыр баспа өнері мен баспасөзі: ғаламдастыру 

үдерісі жəне ұлттық ерекшеліктер»  
халықаралық ғылыми-əдістемелік конференция 

 
Өткізілетін орны: əл-Фараби ғылыми кітапханасы  

 
Конференция жұмысының бағыттары 

1. Алаш қозғалысы жəне Назипа Құлжанова; 
2. баспагерлік-редакторлық жəне дизайнерлік өнер; 
3. аударма өнері. 
4. коммуникология жəне салалық журналистика;  
5. қоғаммен байланыс жəне жарнама. 

 
13 сəуір 2017 жыл 

 «Қазақстан Республикасының сот жəне құқық қорғау жүйесін 
дамытудың концептуалдық бағыттары: отандық жəне 

халықаралық тəжірибе» халықаралық  
ғылыми-тəжірибелік конференциясы 

 
Өткізілетін орны: Заң факультеті, 413 дəрісхана 
 
Конференция жұмысының бағыттары 
1. Ұлт жоспары ҚР Президентінің «Бес инстутиционалдық 

реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам» атты 
бағдарламасы аясында сот – құқықтық жүйесін жетілдірудің 
негізгі бағыттары; 

2. Жаңа Қылмыстық іс жүргізу кодексі жобасының концеп-
циясын талқылау аясындағы сот пен құқық қорғау органдары 
қызметінің өзекті мəселелері; 

3. Қылмыстық саясаттағы либерализациялау жəне ізгілендіру 
мəселелерінің заманауи алғышарттары; 

4. Сотқа дейінгі өндірісте адам құқығын қамтамасыз ету 
мəселелері 

5. Техникалық-криминалистік жəне сот-сараптамалық қызметтің 
ұйымдастырушылық жəне əдістемелік қамтамасыз етілу 
мəселелері  
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13 сəуір 2017 жыл 
«Қазақстанның Үшінші модернизациясында жасыл 

технологиялардың рөлі» дөңгелек үстел 
 
Өткізілетін орны: География жəне табиғатты пайдалану 

факультеті 
 
Дөңгелек үстел бағыттары 
1. Су ресурстарын тұрақты пайдалану; 
2. Жаһандық энергетикалық қауіпсіздік; 
3. Тұрақты жəне өнімділігі жоғары ауыл шаруашылығын 

экономика драйвері ретінде дамыту; 
4. Қалдықтарды басқару жүйесі; 
5. Заманауи экономикалық қауіпсіз «жасыл технологиялар». 

10-13 сəуір 2017 жыл 
«Фараби əлемі» студенттер мен жас ғалымдардың  

халықаралық ғылыми-конференциясы 
 

 
 

13 сəуір 2017 жыл 

10 сəуір 
 
 
13 сəуір 
 
 
 
15.00-16.00 
 
 
 
 
 
 
16.00-17.00 
 

Конференцияның факультеттердегі салтанатты 
ашылуы 
 
«Фараби əлемі» конференциясының салта-
натты жабылуы, Ө.А. Жолдасбеков атындағы 
Студенттер сарайы 
 
Химия ғылымдарының докторы, профессор, 
Ғылыми-инновациялық қызмет жөніндегі 
проректордың кеңесшісі - инжиниринг жəне 
ғылыми ауқымды технологиялар Кластерінің 
бас директоры Т.А.Кетегеновтың актілік дəрісі 
 
«Фараби əлемі» конференциясының жеңімпаз-
дарын марапаттау 
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Студенттік бизнес-инкубаторлардың инновациялық 
жобаларының байқауы 

 
Өткізілетін орны: Ө.А. Жолдасбеков атындағы Студенттер 
сарайының фойесі. 

 

 
15 сəуір 2016 жыл 

«Адамзаттың бəрін сүй, бауырым деп ...»  
халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференция 

 
Өткізілетін орны: əл-Фараби ғылыми кітапханасы 

 
Конференция жұмысының бағыттары 

1. Абай жəне əлем ойшылдары 
2. Мəңгілік ел – Ұлы дала философиясы 

 
21 сəуір 2017 жыл 

IV Халықаралық Фараби оқуларының жабылуы 
 

Өткізілетін орны: əл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректо-
ратының мəжіліс залы, 15 қабат 

 

11.00 -13.00 
 
 

13.00 -15.00 

Студенттік бизнес-инкубаторлардың иннова-
циялық жобалар байқауының көрмесі 
 

Конкурстық комиссия мəжілісі 

15.00 -16.00 
 

Университет ректоры Ғ.Мұтановтың шақы-
рылған қонақтармен инновациялық жобалар 
көрмесін аралауы 

16.00-17.00 
 

СБИ инновациялық жобалар байқауының 
жеңімпаздарын марапаттау  

15.00-16.00 
 
16.00 -16.30 
 

IV Халықаралық Фараби оқулары аясында 
жүргізілген іс шараларға қысқаша есеп беру  
Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің «Үздік жас 
ғалымы» байқауының жеңімпаздарын мара-
паттау салтанаты 


