ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

БАҒДАРЛАМА
V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ОҚУЛАРЫ
Алматы, Қазақстан, 2018 жыл, 3-13 сәуір
«ӘЛ-ФАРАБИ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАН»
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ФОРУМЫ
Алматы, Қазақстан, 2018 жыл, 3-4 сәуір

БІЗДІҢ БАС ӘРІПТЕСІМІЗ:

Алматы, 2018

V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ОҚУЛАРЫН
ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ
Төраға:
Мұтанов Ғ.М. – әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры
Тең төраға:
Жұрынов М.Ж. – Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым
Академиясының Президенті
Төраға орынбасарлары:
Бүркітбаев М.М. – бірінші проректор
Рамазанов Т.С. – ғылыми-инновациялық жұмыс жөніндегі
проректор
Ұйымдастыру комитетінің мүшелері:
Хикметов А.Қ. – оқу жұмысы жөніндегі проректор
Жаманбалаева Ш.Е. – әлеуметтік даму жөніндегі проректор
Қалжеков Б.Б. – экономикалық және өндірістік мәселелер
жөніндегі проректор
Мұхамбетжанов С.К. – ғылым және инновациялық қызмет
жөніндегі департамент директоры
Смаилова А.Б. – халықаралық ынтымақтастық департамент
директоры
Аубакиров А.А. – әкімшілік департаментінің директоры
Есімова Ж.Д. – тәрбие жұмысы жөніндегі департамент
директоры
Қыстаубаев Е.Б. – ақпараттық технологиялар және инновациялық даму институтының директоры
Масалимова А.Р. – философия және саясаттану факультетінің
деканы
Ноғайбаева М.С. – тарих, археология және этнология факультетінің деканы
Сальников В. Г. – география және табиғатты пайдалану факультетінің деканы
Заядан Б.К. – биология және биотехнология факультетінің
деканы
Медеубек С.М. – журналистика факультетінің деканы
Әбдиманұлы Ө. – филология және әлем тілдері факультетінің
деканы
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Оңғарбаев Е.К. − химия және химиялық технология факультетінің деканы
Палтөре Ы.М. – шығыстану факультетінің деканы
Дәулетов А.Е. – физика-техникалық факультетінің деканы
Байделдінов Д.Л. – заң факультетінің деканы
Айдарбаев С.Ж. – халықаралық қатынастар факультетінің
деканы
Сагиева Р.К. – экономика және бизнес жоғары мектебінің
деканы
Жакебаев Д.Б. – механика-математика факультетінің деканы
Тукеев У.А. – ақпараттық технологиялар факультеті
деканының м.а.
Жаппасов Ж.Е. – жоғарғы оқу орнына дейінгі білім беру
факультетінің деканы
Қалматаева Ж.А. – қоғамдық денсаулық сақтау жоғары
мектебінің деканы
Алтаев Ж.А. – әл-Фараби орталығының директоры
Мейрбаев Б.Б. – ғылыми-инновациялық қызмет және халықаралық байланыстар жөніндегі деканның орынбасары
Жолдыбекова Б.Е. – сыртқы байланыстар басқармасы басшысы
Смағұлов Қ.Е. – ғылым және баспалық белсенділік басқармасының басшысы
Ахметова А.Б. – инновациялық және зияткерлік меншік
басқармасының басшысы
Құдайбергенова Р.Е. – ғылыми кадрларды даярлау және
аттестаттау басқармасының басшысы
Әлиев Ш.Ш. – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ аға оқытушысы
Қоразова А.Б. – ғылым және баспалық белсенділік басқармасының жетекші маманы
Ұзақбай С. – ғылым және баспалық белсенділік басқармасының жетекші маманы
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V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ОҚУЛАРЫ
3-13 сәуір 2018 жыл
Регламент: пленарлық баяндама – 10 мин., секциялық –
5-7 мин.
Фараби оқуларының жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.
3-4 сәуір

V Халықаралық Фараби оқуларының ашылуы
«Әл-Фараби және Қазіргі заман» Халықаралық
Фараби Форумы

4 сәуір

«Қазақстан
мен
ЕО
арасындағы
ынтымақтастық: ҚР мен ЕО арасындағы
дипломатиялық қатынастардың орнағанына 25
жыл толуына арналған қазіргі заманғы үрдістері
және болашағы» атты халықаралық ғылымитәжірибелік конференциясы

5-6 сәуір

«Тіл, мәдениаралық қарым-қатынас және
ұлттық сәйкестілік: болашаққа бағдар» атты
халықаралық конференциясы
(жыл сайын өткізілетін ХХІ Аханов оқулары)

5-6 сәуір

«ЮНЕСКО
білім
беру
бағдарламасын
қолданудағы
прогресс:
тұрақты
даму
парадигмасы» Журналистика форумы

5-8 сәуір

Халықаралық Фитнес Конгрессі

6 сәуір

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының
70 жылдығына арналған «Медицина және
қоғамдық денсаулық сақтаудағы заманауи
мәселелері» атты ІІ Халықаралық ғылымитәжірибелік конференциясы

6 сәуір

«Сандық құқық: Қазақстандық модельдің
ерекшелігі және дамудың жаңа бағыттары» атты
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
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7 сәуір

«Ғаламдық әлемдегі қазіргі қазақстандық
мәдениет»
атты
халықаралық
ғылыми
конференциясы

9-10
сәуір

«Жасыл көпір ұрпақтан-ұрпаққа»
Халықаралық студенттік форумы

10 сәуір

«Тұрақты даму мақсатындағы халықаралық
журналистиканы оқыту модельдері» атты
ІІІ
халықаралық
ғылыми-тәжірибелік
конференциясы

11-12
сәуір

Еуразияның орталық бөлігінде орналасқан аридті
аймақтарының тұрақты даму өзекті мәселелеріне
арналған «Аридті аймақтар: экологиялық және
әлеуметтік тұрақтылық» атты Халықаралық
ғылыми конференциясы

11-12
сәуір

«Геожүйелердің қазіргі зерттеулер әдістемелігі
мен практикасы» атты IX Жандаев оқулары
Халықаралық ғылыми-практикалық конфренциясы

12-13
сәуір

«Заманауи физиканың өзекті мәселелері»
атты Халықаралық конференциясы (Әбділдин
оқулары)

12-13
сәуір

«Функционалдық материалдардың химиялық
технологиясы» атты ІІІ Халықаралық РесейҚазақстандық ғылыми-тәжірибелік конференциясы

9-12
сәуір

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

12 сәуір

Студенттік бизнес-инкубаторлардың инновациялық жобалар байқауы
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12 сәуір

«Фараби әлемі» студенттер мен жас ғалымдардың
халықаралық ғылыми-конференциясының жабылу
салтанаты

13 сәуір

V Халықаралық Фараби оқуларының жабылуы
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің «Үздік жас ғалым»
байқауының қорытындысы
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V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ФОРУМЫ
3-4 сәуір 2018 ж.
3 сәуір 2018 жыл, 10.00 – 16.30
Әл-Фараби ғылыми кітапханасы
10.00-11.00

Қатысушыларды тіркеу, әл-Фараби мұражайы, кітаптар көрмесі
«Әл-Фараби» деректі фильмінің қазақ
тіліндегі көрсетілімі
Кітапхана фойесі, 4 қабаттың холлы

10.30-10.45

Шетелдік қонақтарды күтіп алу. Әл-Фараби
ескерткішіне гүл шоғын қою. Естелік сурет
Ректорат алдындағы алаң
ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС
Конференц-зал 3 (416), 4 қабат

11.00-11.15

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры, академик Ғалым
Мұтановтың кіріспе сөзі

ШЕТЕЛДІК ҚОНАҚТАРДЫҢ ҚҰТТЫҚТАУЛАРЫ
11.15-11.20

Бекір Қарлыға,
Түркия Республикасы Премьер-министрінің
кеңесшісі, БҰҰ Өркениеттер альянсының
Ұлттық үйлестіру комитетінің өкілі

11.20-11.25

Сайед Мухаммед Джунаид Заиди
Ғылым және технологиялардың тұрақты
дамуы
бойынша
Оңтүстіктегі
Комиссиясының атқарушы директоры
(COMSATS)

11.25-11.30

Карл Стеркенс
PhD, Радбауд университетінің профессоры
(Нидерланды)
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БАЯНДАМАЛАР:
11.30-11.40

Әбсаттар
Дербісәлі,
ҚР
ҰҒА
корреспондент мүшесі, филол.ғ.д., профессор, ҚР БҒМ ҒК Р.Сүлейменов атындағы
Шығыстану институтының директоры
(Қазақстан)
Әбу Насыр әл-Фарабидің ғылымды
жүйелеуі

11.40-11.50

Абдулла Қызылжық, доктор, Ыстамбұл
университетінің
профессоры,
Фараби
атындағы
Еуразиялық
зерттеулер
орталығының директоры (Түркия)
Фарабидің «et-Tenbîh alâ Sebîlis-Sa‘âdeh»
атты еңбегіндегі ізгілік пен кемелділік
қағидалары

11.50-12.00

Құрманғалиева Ғалия Құрманғалиевна,
филос.ғ.д., профессор, ҚР БҒМ Философия,
саясаттану және дінтану институтының бас
ғылыми
қызметкері,
Фарабитану
секторының меңгерушісі (Қазақстан)
Әл-Фарабидің рухани-интеллектуалды
кемелдену парадигмасы және қазіргі
заман

12.00-12.10

Дерех Самир Али, тех.ғ.к., Сирияның
Қазақстан Республикасындағы Құрметті
консулы
Әл-Фараби және Дамаск: заман және
мәдениет байланысы

12.10-12.20

Чарльз Уеллер, Вашингтон штаты
университетінің профессоры (АҚШ)
Әл-Фарабидің әлемдік тарихи саяхаты:
Орталық Азия мен Таяу Шығыстан
Батыс Еуропа мен Ресейге дейін және
қайта оралу
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12.20-12.30

Султонзода Соки Аслон, Садриддин Айни
атындағы Тәжік мемлекеттік педагогикалық
университетінің профессоры (Тәжікстан)
Француз
философтарының
зерттеулерінде Әл-Фараби

12.30-12.50

«Үлкен Әл-Фараби алтын медалімен»
марапаттау
Естелік сурет
Түскі ас
Секция мәжілістері

12.50-13.00
13.00-14.00
14.30-16.30

СЕКЦИЯ МӘЖІЛІСТЕРІ
14.30-16.30

1 СЕКЦИЯ. Рухани жаңғыру: Ұлттық
кодты сақтау мен дамыту. Модераторлар:
профессор Жақыпбек Алтаев; профессор
Абдулла Кызылжык
Конференц-зал 3 (416), 4 қабат

14.30-16.30

2
СЕКЦИЯ.
«Ақылды»
қоғам
қалыптастыру
–
4.0
университет
миссиясы.
Модераторлар:
профессор
Ғалия
Құрманғалиева;
профессор
Султонзода Соки Аслон
конференц-зал 2 (408), 4 қабат

14.30-16.30

3 СЕКЦИЯ. Әл‐Фарабидің ғылымдарды
жіктеуі және қазіргі жаратылыстанудың
өзекті мәселелері. Модераторлар: Медеу
Әбішев, профессор Сұлтан Тулеуханов
308, 3 қабат

14.30-16.30

I пікір‐сайыс алаңы

9

«Төртінші
өнеркәсіптік
революция
жағдайындағы
дамудың
жаңа
мүмкіндіктері: саясаттанулық аспект».
Модераторлар:
профессор
Гүлнар
Насимова;
Назир Баходур, Тәжікстан
Республикасының
Қазақстан
Республикасындағы Бас консулы
Ғалымдар клубы, 201, кітапхана
14.00-16.30

II пікір-сайыс алаңы «Қазақстандағы
дінтанудың қазіргі жағдайы және даму
перспективалары».
Модераторлар:
профессор
Нағима
Байтенова;
профессор
Айнұр
Құрманалиева; профессор Карл Стеркенс
306, кітапхана

14.30-16.30

III пікір-сайыс алаңы «Білім мен ғылымның
жаһандануының
бірегейліктің
дамуына
әсері».
Модераторлар: профессор Кенес Биекенов;
профессор Гүлнапис Әбдікерова
304, кітапхана
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4 сәуір 2018 жыл
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ғылыми кітапханасы
СЕКЦИЯ МӘЖІЛІСТЕРІ
10.00-12.30

4 СЕКЦИЯ. 21 ғасырдың инновациялық
әлеуеті және тұрақты дамудың мәселелері.
Модераторлар:
профессор
Тамара
Тәжібаева; профессор Роман Ященко
Конференц-зал 3 (416), 4 қабат

10.00-12.30

5 СЕКЦИЯ. Ғылыми метрия және қоғамның ғылыми-технологиялық дамуын
басқару. Модераторлар: профессор Ердос
Оңғарбаев; профессор Григорий Мун
308, 3 қабат

10.00-12.30

СЕКЦИЯ 6. Адам капиталы – интеллектуалды
ұлт
әлеуетінің
негізі.
Модераторлар:
профессор
Гүлжиһан
Нұрышева; профессор Чарльз Уеллер
конференц-зал 2 (408), 4 этаж

10.00-12.30

IV пікір-сайыс алаңы «Болашаққа бағдар:
Рухани жаңғыру контексіндегі студент
жастардың ұлттық тәрбиесі дискурсы».
Модераторлар: доцент Бақыт Аринова;
доцент Динара Мұхатаева
304, кітапхана

10.00-12.30

V
пікір-сайыс
алаңы
«Қазіргі
психологиялық
зерттеулердегі
әлФарабидың психологиялық көзқарастары».
Модераторлар:
доцент
Сандуғаш
Құдайбергенова; доцент Назира Садықова
306, кітапхана
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10.00-12.30

VI пікір-сайыс алаңы «Мен «Рухани
жаңғыруды» қалай түсінемін» студенттер
арасындағы Республикалық эссе байқауы».
Модераторлар: доцент Әлия Рамазанова;
доцент Назгүл Құдайбергенова
Ғалымдар клубы, 201, кітапхана

12.30-14.00

Түскі ас

14.00-16.00

Фараби Форумының жабылуы. Резолюция
қабылдау.
конференц-зал 2 (408), 4 этаж
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СЕКЦИЯ МӘЖІЛІСТЕРІ
3 сәуір 2018 жыл, 14.30-16.30
1 СЕКЦИЯ. РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ҰЛТТЫҚ КОДТЫ
САҚТАУ МЕН ДАМЫТУ
Конференц-зал 3 (416), 4 қабат
Модераторлар: профессор Жақыпбек Алтаев;
профессор Абдулла Кызылжык
Аязбекова С.Ш., филос.ғ.д., В.Ломоносов атындағы Мәскеу
мелекеттік университеті, Қазақстандық филиалының профессоры
Ұлттық кодты сақтау мен дамыту шеңберіндегі әл-Фараби
мұрасы
Бөлекбаев С.Б., филос.ғ.д., Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ
профессоры
Түркілердің әлемдік өркениетке қосқан үлесі
Әбдіғалиева Г.Қ., филос.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
профессоры
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында Қазақстан
Республикасындағы адам капиталының дамуы
Барлыбаева Г.Г., филос.ғ.д., ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану
және дінтану институтының бас ғылыми қызметкері
Еліміздің рухани жаңғыру жағдайындағы әл-Фарабидің
этикалық көзқарастары
Байтенова Н.Ж., филос.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
профессоры; Қантарбаева Ж.О., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ доценті; Камалова Ф.Б., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ph.D
докторанты
Сырдария аймағының қасиетті жерлері
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Бегалинова К.К., филос.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
профессоры; Ашилова М.С., Ph.D, Абылай хан атындағы
ҚазХҚжӘТУ оқытушысы; Бегалинов А.С., Халықаралық Бизнес
Университетінің оқытушысы
Ұлттық код, ұлттық идея түсінігі: мәні және ерекшеліктері
Соловьева Г.Г., филос.ғ.д., ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және
дінтану институтының бас ғылыми қызметкері
Ұлттық код және прагматизмнің философиялық тұғыры
Қылышбаева Б.Н., әлеумет.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
профессоры
Ұлттық бірегейлікті сақтау әдістерін зерттеудің әлеуметтік
теориялары
Шеденова Н.У., әлеумет.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
профессоры
Қазақстан президентінің бес әлеуметтік бастамасы
тұғырнамасын жүзеге асыру
Садырова М.С., әлеумет.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
профессоры
Әл-Фарабидің
тіл
және
халықтардың
зтникалық
ерекшеліктері туралы
Жаназарова З.Ж., әлеумет.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
профессоры
Ұлттық бірегейлікті сақтаудағы прагматизм мен бәсекелік
Пузиков М.Ф., т.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры
Ұлттық ерекшелікті сақтаудағы урбанизацияның ықпалы
Латышева Е.В., т.ғ.д., В.И. Вернадский атындағы Қырым
федералды университетінің профессоры
Тарихи жады ұлттық кодтың құрамдаса бөлігі ретінде: Қырым
үлгісінде
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Мұсатаев С.Ш., саяси ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
профессоры
Қазақстан Президенті Н.Ә. Назарбаевтың еуразияшылдық
идеясы
Бейсенов Б.К., филос.ғ.д., әл-Фараби атындағы
профессоры
Қазіргі араб дүниесіндегі мемлекет пен дін қатынасы

ҚазҰУ

Лукпанов А. И., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті
Қоғамдық сананы жаңғырту контексіндегі Ұлттың рухани
жаңаруының әдістемесі қисынында
Қасымова Р.С., пед.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті
Рухани жаңғыру жастардың ұлттық сананы тәрбиелеу
ерекшілігі
Ошақбаева Ж.Б., филос.ғ.к., ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану
және дінтану институтының жетекші ғылыми қызметкері
Ұлттық сана – ұлттың руханиятының негізі
Қоңырбаева К.М., филос.ғ.к., ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану
және дінтану институтының жетекші ғылыми қызметкері
Түркі ойшылдарының этикалық пайымдаулары
Аринова Б.А., пед.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті
Студент жастардың рухани жаңғыру жағдайындағы
ұлттық тәрбиесі
Кенжакимова Г.А., әлеумет.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
доценті
Ұлттық бірегейліктің индикатор ретіндегі бейімделу,
интериоризация және экстериоризация
Айтимбет И.А., филос.ғ.к., Сүлеймен Демирел Университетінің
қауымдастырылған профессоры; Қасымова Л.Н., әлеумет.ғ.к.,
Қазақ бас сәулет – құрылыс академиясының қауымдастырылған
профессоры
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Әлеуметтік - гуманитарлық пәндер тек қазақ тілінде өткізілуге
тиісті
Өмірбекова А.Ө., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті
Рәміздік феномендердің қоғамдық сананы модернизациялаудағы
рөлі
Бағашаров К.С., Ph.D, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ оқытушысы
Зайырлық және оның үлгілері
Иманбаева Ж., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистранты
Жаңғыру теориясының этикалық аспектілері
Есет А.М., Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік
университетінің студенті; Есетова М.К., Ақтөбе политехникалық
колледжінің оқытушысы
Жаңа қазақ әліпбиі – болашақ мүмкіндіктері
2 СЕКЦИЯ. «АҚЫЛДЫ» ҚОҒАМ ҚАЛЫПТАСТЫРУ – 4.0
УНИВЕРСИТЕТ МИССИЯСЫ
конференц-зал 2 (408), 4 қабат
Модераторлар: профессор Ғалия Құрманғалиева;
профессор Султонзода Соки Аслон
Абдирайымова Г.С., әлеумет.ғ.д., профессор, әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ кафедра меңгерушісі
Әл-Фараби еңбектерінде жүйеленген құндылықтар жүйесін оқу
үдерісінде жүзеге асыру жолдары
Биекенов К.Ү., әлеумет.ғ.д., әл-Фараби атындағы
профессоры
Заманауи гуманитарлық білімнің серпінді аймағы

ҚазҰУ

Таубаева Ш.Т., пед.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры
Жастардың
рухани-адамгершілік
жаңғыруы:
тарихи
бастаулары, теориясы мен тәжірибесі
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Мағауова А.С., пед.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры
Адами капиталды қалыптастыруда университеттердің
әлеуметтендру рөлі
Пузикова С.М., пед.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры
Заманауи университеттің миссиясы қоғамның руханиадамгершілік институты ретінде
Мукашева А.Б., пед.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры;
Самадин А.Н., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистранты
ЖОО болашақ педагог-психологтардың коммуникативтік
мәдениетін қалыптастыру
Аймағанбетова А.Х., психол.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
профессоры
Қазақстандық студенттік жастар арасындағы діни бағыттар
мен таңдау ерекшеліктері
Жолдубаева А.К., филос.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
профессоры
Білім берудің конструктивті формалары туралы қазіргі
көріністер
Лукпанов А. И., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті
Рухани ұя қоғамдық сананы өзгерту процесінде
Қасен Г.А., пед.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры м.а.
«Мәңгілік ел» ұлттық идея контексіндегі Қазақстан
Республикасындағы
репатриант
оқушыларды
мәдениеттендіру мәселесі
Молдасан К.Ш., пед.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті
Білім берудегі ұлттық тәрбиенің рөлі
Кұдайбергенова С.К., психол.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
доценті
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Мектептегі оқытудағы қиындықтардың нейропсихологиялық
жолмен түзету
Джакупов С.М., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ аға оқытушысы
Кеңесші-психологтың эмоционалдық құзыреттілік: мәдени
ерекшеліктер
Абжаппарова А.А, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ оқытушысы
Жоғары білім имиджі студенттік миграция факторы ретінде
Мұхатаева Д.И., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторанты
Университет
жағдайында
студенттің
жобалық
құзыреттілігінің қалыптасу мәселесінің зерттелу деңгейі
Айдосова Ж.К., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторанты
Эмоционалды интеллект және денсаулық мәселелеріне
ұстамдылық
Успанова Д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторанты
Студент жасатрдың рухани-адамгершілік сапаларының
педагогикалық сипаттамасы
Есетова М.К., Ақтөбе политехникалық колледжінің оқытушысы
Колледжде білім берудегі жаңа инновациялық білім
технологияларын жүзеге асырудың рөлі мен мәні
3 СЕКЦИЯ. ӘЛ‐ФАРАБИДІҢ ҒЫЛЫМДАРДЫ ЖІКТЕУІ
ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЖАРАТЫЛЫСТАНУДЫҢ ӨЗЕКТІ
МӘСЕЛЕЛЕРІ
308, 3 қабат
Модераторлар: профессор Медеу Әбішев;
профессор Сұлтан Тулеуханов
Сахиев С.К., ф.-м.ғ.д, профессор, Абай ат. ҚазҰПУ Ғылым
Департаментінің басшысы
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Ядролық физика мен элементар бөлшектер физикасының
өзекті мәселелері
Молдабекова М.С., пед.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
профессоры, Федоренко О.В., ф.-м.ғ.к, әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ аға оқытушы, Асембаева М.К., ф.-м.ғ.к, әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ аға оқытушы, Мукамеденкызы В., ф.-м.ғ.к, әлФараби атындағы ҚазҰУ аға оқытушы
Газдар жүйелеріндегі массатасымалдаудың қазіргі мәселелері
Абишев М.Е., ф.-м.ғ.д., профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
теориялық және ядролық физика кафедрасының меңгерушісі
Төлеуханов С.Т., б.ғ.д., профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
биофизика және биомедицина кафедрасының меңгерушісі
Заманауи хронобиология мен хрономедицинаның өзекті
мәселелері
Сейтахметова Н.Л., ҚР ҰҒА корр.-мүшесі, филос.ғ.д.,
профессор, ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану
институты, дінтану бөлімінің бас ғылыми қызметкері
Неміс исламтануындағы фарабитану дискурсы
Құрманалиева А.Д., филос.ғ.д., профессор, әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ дінтану және мәдениеттану кафедрасының меңгерушісі
Әл-Фараби мұрасындағы рухани құндылықтары
Ташимова Ф.С., психол.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
профессоры
Әртүрлі өзін-өзі реттеуші мінез-құлық стильдеріне ие
студенттердің тұлғалық мәндік талдау ерекшелігі және
әл-Фараби
Биғалиев А.Б., б.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры
Радиацияның шағын дозаларының генетикалық әсерін
бағалауда биологиялық дозиметрия әдісінің принциптік
мүмкіндіктері
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Лұқпанов А. И., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті
Әбу
Насыр
әл-Фарабидің
әлеуметтік
этикалық
трактаттарының концептуалдық маңызы: «Қайырымды
қала тұрғындарының көзқарасы туралы»
Әлікбаева М.Б., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті
м.а.
Әбу Насыр әл-Фараби және музыка
Бияшева З.М., б.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры
Радон изотоптардың онкорадиогенді қауіптілігі және
олардың әсерлерін биотесттерде моделдеу
Куратов К.C., ф.-м.ғ.к, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті
Заманауи жаратылыстанудың өзекті мәселелері ретінде
Астрофизиканың заманауи сұрақтары
Сандыбаев Ж.С., филос.ғ.к., Кастамону университетінің доценті
(Түркия)
Әл-Фарабидің «бірінші басшы» туралы ілімі
Кустубаева А.М., б.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры
м.а.
Заманауи когнитивтік нейроғылымдар және Әл-Фарабидің
көзқарасы
Камзанова А.Т., Ph.D, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті
Заманауи психологиядағы Әл-Фараби көзқарастарының
өзектілігі
Сатыбалдина Н.К., психол.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
доценті
Жаңашылдық
және
Әл-Фарабидің
философиялықпсихологиялық көзқарастары
Жолдасова М.К., психол.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
доценті
Әл-Фараби енбектеріндегі психологиялық көзқарастар
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Садықова А.Т., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ аға оқытушысы
Әл-Фараби еңбектеріндегі психологиялық сұрақтар
Нурмагамбетов М.А., «Сайман корпорациясы» ЖШС
Мейірімді адамдардың ғана мейірімге толы қала тұрғызу
қолынан келеді
Ташев Б.А., Ph.D, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доцент м.а.
Жаратылыстану ғылымдарының 21 ғасырда қажеттілігі.
Заманауи жаратылыстанудағы физика ғылымының орны
Ахтанов С.Н., Ph.D, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доцент м.а.
Ақпараттық-энтропиялық талдау негізінде сигнал-шуыл
қатынасын анықтау
Байғарашев Е.М., Қазақтелеком АҚ жетекші инженері
Телекоммуникациялық
инжиниринг
саласындағы
мамандарды дайындаудағы өзекті мәселелер
Шоқатаева Д.Х., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторанты
Целлюлоза және хитозан негізінде құрастырылған
биокомпозиттердің
физико-химиялық
және
антибактериалды қасиетін зерттеу
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4 сәуір 2018 жыл, 10.00-12.30
4 СЕКЦИЯ. 21 ҒАСЫРДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТІ
ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Конференц-зал 3 (416), 4 қабат
Модераторлар: профессор Тамара Тажібаева;
профессор Роман Ященко
Торманов Н.Т., б.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры
Заманауи биологиядан білім беру концепциясының өзекті
мәселелері
Ахтаева Н.С., психол.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
профессоры; Ким А.М., д психол.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
профессоры
Заманауи психологиялық тәжірибе және Шығыс психологиясы
Бердібаева С.К., психол.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
профессоры
Әлемдік психологиялық зерттеулерге көзқарас және
инновациялық әлеует
Мұсатаев С.Ш., саяси ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
профессоры
Қазақстандағы
көші-қон
үдерістерінің
демографиялық
қауіпсіздікке ықпалы
Бергенева Н.С., б.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті
Тұрақты даму үшін сел ағыны мүмкіндігін статистикалық
мәліметтерге сай болжау
Руденко Е.И., т.ғ.к., ҚР БҒМ ҒК Р.Сүлейменов атындағы
Шығыстану институтының аға ғылыми қызметкері
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Тұрақты даму қозғалысы шеңберіндегі Қазақстанның
басымдықтары және қоршаған ортаны қорғау саласындағы
үнділік тәжірибе
Саитова Н.А., саяси ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті
Жастардың саяси әлеуметтенуін зерттеудегі қазіргі заманғы
тәсілдер
Кульбекова Б.Р., пед.ғ.к., Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті
университетінің доценті м.а.
Шетел тілін оқытуда мәдениетаралық қарым-қатынас
құзырлығын қалыптастыру
Лұқпанов А. И., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті
Белгілі ғалым, профессор Білім Қайнел Ұлы Құдайбергенов
Ким Л.М., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті
Әлеуметтік-биологиялық зертеулер аясындағы гендік-мәдени
коэволюция концепциясы
Акпынар Д., PhD., Ерзинжан университетінің қауымдастырылған
профессоры (Түркия); Құранбек А.А., филос.ғ.к., І. Жансүгіров
атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің қауымдастырылған
профессоры; Абжапарова Л., магистр, Абылай хан атындағы
ҚазХҚжӘТУ аға оқытушысы
Халықаралық қатынастар жүйесіндегі қоғамдық дипломатия
Сатарбаева А.С., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ аға оқытушысы
Сейсмологиядағы инновациялық зерттеулер
Танабекова Г., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторанты
Тұрақты даму тұрғысынан Сиверс алма ағашын сақтау
Байбуриев Р.М., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторанты
Туризмдегі тұрақты дамудың экологиясы
Сақыпбек М.А., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторанты
Тұрақты туризм дамуы туралы жалпы түсінік: Қазақстан
мысалында
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Құдайбергенов М.К., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторанты
Жер беті жылжуының шөгу жылдамдығын болжау кезіндегі
арақашықтықтан зерделеу мәліметтерін қолдану өзектілігі
Жалғасбеков Е.Ж., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторанты
Тау-кен өндірісіндегі роботталған технологиялар
Болатов К.М., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторанты
Сел қаупін басқару
Әмірғалиева А.С., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторанты
Іле-Балқаш алабы өзендерінің жылдық ағындысына климаттық
сипаттамалардың әсері
Төреханова В.Б., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторанты
Ғарыштық технологияларды геодезиялық зерттеулерде қолдану
ерекшеліктері
Бекқұлиев А.А., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторанты
Ауыл
шаруашылығын
тұрақты
дамытудағы
ғарыш
мониторингінің мүмкіндіктері
Раймбекова Ж.Т., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторанты
Шығу тегі гляциалды сел тасқындарын ауыздықтауда
қолданылатын әдістерді бағалау
Пшенчинова А.С., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторанты
Есіл өзені алабы бойынша негізгі өзендерінің жылдық ағынды
үлестірімі
5 СЕКЦИЯ. ҒЫЛЫМИ МЕТРИЯ ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ
ҒЫЛЫМИ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУЫН БАСҚАРУ
308, 3 қабат
Модераторлар: профессор Ердос Оңғарбаев;
профессор Григорий Мун
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Кенесов Б.Н., х.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «ФХЗТӘО»
ЕМК директоры
Қазақстанда
ғылыми
зерттеулерді
басқару
үшін
ғылымиметриялық көрсеткіштерді тиімді пайдалану
Мун Г.А., х.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ органикалық заттар,
табиғи қосылыстар мен полимерлер химиясы мен технологиясы
кафедрасының меңгерушісі, Ирмухаметова Г.С., х.ғ.к., әлФараби атындағы ҚазҰУ ассоц. профессоры.
2018-2020 жылдарға гранттық қаржыландыру бойынша БҒМ
Ғылым комитетінің конкурсының кейбір қорытындылары,
мәселелері мен шешудің мүмкін жолдары
Сыздықова Л.И., х.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ физикалық
химия, катализ және мұнай химиясы кафедрасының доценті
Ғылыми кадрларды дайындау және аттестаттау
жүйесіндегі ғылымиметриялық дәйектеу туралы
Надиров Р.К., х.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті м.а.,
Уралбеков Б.М., х.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жалпы және
бейорганикалық химия кафедрасының меңгерушісі
Ресей жоғары оқу орындары мен әл-Фараби атындағы ҚазҰУда жарияланымдық белсенділікті ынталандыру: ашық
көздерден алынған мәліметтерді салыстыру
Есжанұлы М., х.ғ.д., ҚХР Іле педагогикалық университетінің
химия және қоршаған орта ғылымдары факультеті деканының
орынбасары
«Ғылым мен техника – бірінші өндіргіш күш» ҚХР өкіметінің
білім мен ғылым жөніндегі тиімді жобалары
Курбатов А.П., х.ғ.д., аналитикалық, коллоидтық химия және
сирек элементтер технологиясы кафедрасының профессоры
Ғылыми зерттеу және оны бағалау мәселелері
Тулепов М.И., х.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ химиялық
физика және материалтану кафедрасының меңгерушісі
Химиялық физика және материалтану саласындағы
стратегиялық және ғылыми-технологиялық даму
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Байпакбаева С.Т., Алматы энергетика және байланыс
университетінің PhD докторанты
Қоғамның ғылыми-техникалық дамуын басқару тиімділігінің
индикаторы
ретінде
ғылыми-ағарту
кеңістігінің
коммуникациялық байланыстығы
Исмаил Кёкюсары, доктор, Эрзинджан университетінің
профессоры (Түркия)
Түркияның Конституциялық сотындағы адам құқықтары
жөніндегі жекелеген өтініш беру
Мустафа Чичек, доктор, Эрзинджан университетінің профессоры
(Түркия)
Түрік заңдары бойынша қамауға алынғанды қорғау
6 СЕКЦИЯ. АДАМ КАПИТАЛЫ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ
ҰЛТ ӘЛЕУЕТІНІҢ НЕГІЗІ
конференц-зал 2 (408), 4 этаж
Модераторлар: профессор Гүлжиһан Нұрышева;
профессор Чарльз Уеллер
Нұрышева Г.Ж., филос.ғ.д., профессор, әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ философия кафедрасының меңгерушісі
Қазіргі заманғы Қазақстан аясындағы қайырымды қаланың
басшысы туралы әл-Фараби ілімі
Хасанов М.Ш., филос.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
профессоры; Петрова В.Ф., филос.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
профессоры
Әл-Фараби мұрасының философиялық антропологияның
дамуына ықпалы
Қарабаева А.Ғ., филос.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
профессоры
Адами капитал инновациялық дамудың факторы ретінде
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Еділбаева С. Ж., филос.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті
Білім берудің философиялық негіздері
Сағиқызы А, филос.ғ.д., ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және
дінтану
институты
философия
бөлімінің
меңгерушісі;
Пернекулова М.М., Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мен ҚР БҒМ ҒК
ФСДИ бірлескен оқу бағдарламасының PhD докторанты
Виртуалды шындық жағдайындағы тұлғаның дамуы
Абдикерова Г.О., әлеум.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
профессоры
Адам капиталы деңгейін өлшеуге турбуленттіліктің ықпалы
Зайниева Л.Ю., саяси.ғ.д., әл-Фараби атындағы
профессоры
Білім культі арқылы адам капиталын жақсарту

ҚазҰУ

Асқар Л.А., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті
Әл-Фарабидің логика ілімі һақында
Борецкий О.М., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті
Smart-cinema - философиялық емес формадағы философия
Сартаева Р.С., филос.ғ.к., ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану
және дінтану институтының бас ғылыми қызметкері
Адам капиталы: «Индустрия-4.0» дәуіріндегі сапа мәселесі
Джаамбаева Б.А., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
доценті; Барақов Р.Т., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистранты
Мемлекет туралы ілім
Бухаев А.Н., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті
Әл-Ғазали философиясындағы кемелділік идеясы
Сүлейменов П.М., саяси.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
доценті
Әл-Фарабидің білім және білім берудің теориялық негіздері
туралы көзқарасы
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Нығметова А.Т., филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ аға
оқытушысы; Көшербаева А.Б., философия магистрі, ҚазБСҚА
оқытушысы
Философия дамуындағы дәстүр сабақтастығы
Нұрғалиев К.Т. филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ аға
оқытушысы
Қазіргі заманғы білім беру саласында әлеуметтікгуманитарлық ғылымдардың алатын орны мен рөлі
Әлиев Ш.Ш., Ph.D, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ аға оқытушысы
Ақпараттық қоғамдағы адам мәселесі
Кұдайбергенова Н.Ж., Ph.D, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ аға
оқытушысы
Мәдениеттер сұхбаттастығы аясындағы адам капиталы
Абдихапарова Ғ.А., философия магистрі, әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ оқытушысы
Әл-Фараби философиясындағы «қайырымды қоғамды»
қалыптастырудың рационалды және рухани негіздемелері
Мажиұлы Е., философия магистрі, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
оқытушысы
Әл-Фарабидің
дінге
көзқарасының
қалыптасуындағы
философияның рөлі
Трубников В., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторанты
Студенттердің ақшаға рационалды қатынасының деңгейі
мен өзін-өзі реттеуші мінез-құлқының стильдері
Ризулла А., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторанты
Әлеуметтік мимикрия және адамның әл-ауқаты
Розахунов Р.К., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистранты
Әл-Фараби: философия мен діннің арақатынасы
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V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ОҚУЛАРЫ АЯСЫНДА
ӨТКІЗІЛЕТІН ФАКУЛЬТЕТТЕРДЕГІ
КОНФЕРЕНЦИЯЛАР
4 сәуір 2018 жыл
«Қазақстан мен ЕО арасындағы ынтымақтастық:
ҚР мен ЕО арасындағы дипломатиялық қатынастардың
орнағанына 25 жыл толуына арналған қазіргі
заманғы үрдістері және болашағы» атты халықаралық
ғылыми-тәжірибелік конференциясы
Өткізілетін орны: Халықаралық қатынастар факультеті,
Ғылыми кенес залы.
Конференцияның мақсаты: Қазақстан мен Еуропалық
Одақ арасындағы ынтымақтастықтың өзекті мәселелері, оның
ішінде экономикалық, энергетикалық, саяси ынтымақтастық,
көлік саласындағы, адам құқықтары, қауіпсіздік және т.б.
салалардағы ынтымақтастық бойынша пікір алмасу болып
табылады.
5-6 сәуір 2018 жыл
«Тіл, мәдениаралық қарым-қатынас және ұлттық
сәйкестілік: болашаққа бағдар» атты халықаралық
конференциясы
(жыл сайын өткізілетін ХХІ Аханов оқулары)
Өткізілетін орны: әл-Фараби ғылыми кітапханасы,
4 қабат
Конференция жұмысының бағыттары:
• Заманауи және қолданбалы лингвистиканың өзекті
мәселелері;
• Когнитивті лингвистика;
• Дискурсивті анализ мәселелері;
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• Арнайы
мақсаттарға
арналған
ағылшын
тілі.
Мәдениаралық / көптілді білім беру; тілдерді оқыту / үйретудегі
инновациялар;
• Тіл тарихындағы прогрессивті және регрессивті
динамика; тіл өміршеңдігін жоғалту және қайта қалпына келтіру
мәселелері;
• Медиа-коммуникация мен журналистика;
• Прагматика аясындағы зерттеулер;
• Тіл семантикасы мен таңбалар тілі: аударма мәселелері;
• Шет тілді оқыту әдістемесі; балаларға тіл үйрету
әдістемесі ағылшын тілін екінші тіл ретінде оқыту (TESL);
ағылшын тілін шет тілі ретінде оқыту (TEFL), шет тілдерін оқыту
және лингвистика, әдебиеттану, журналистика аясын зерттеуге
қатысты мәселелер.
5-6 сәуір 2018 жыл
«ЮНЕСКО білім беру бағдарламасын қолданудағы
прогресс: тұрақты даму парадигмасы»
Журналистика форумы
Өткізілетін орны: әл-Фараби ғылыми кітапханасы,
409 конференц-залы
Еркін пікір айту саласындағы жаһандық үрдістер және
бұқаралық ақпарат құралдары дамуы
Журналистика
бойынша
білім
беру
бағдарламаларының дамуы:
• Білім беру бағдаралмаларының ұлттық моделі;
• Журналистика
бойынша
базалық
білім
беру
бағдарламаларын пайдаланудағы прогресс.
• ЮНЕСКО білім беру бағдарлармасының дамуы.
Тұрақты даму контекстіндегі БАҚ қызметінің
концептуалдық негіздері:
• Гендерлік журналистика;
• Журналистика және тұрақты даму;
• Экологиялық журналистика (эко-журналистика);
• Тұрақты туризмді жариялау;
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• Миграция тақырыбы мен босқындар мәселесін
жариялау;
• Журналистік зерттеулер этикасы;
• Цифрлық
БАҚ,
әлеуметтік
желілер
және
журналистиканың өзгермелі сипаты.
5-8 сәуір 2018 жыл
Халықаралық Фитнес Конгрессі
Өткізілетін орны: Спорт кешені, әл-Фараби ғылыми
кітапханасы.
Конференция жұмысының бағыттары:
• Сколиоздың кинезиологиясы;
• Функционалды оқытудағы заманауи үрдістер;
• Прогрессивті қадам және аэробика;
• Schwinn сайкл қола деңгей, презентер өнері (аква фитнес),
май кетіру және статодинамиканы ғылыми негіздеу бойынша
дәрістер.
6 сәуір 2018 жыл
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының
70 жылдығына арналған «Медицина және қоғамдық
денсаулық сақтаудағы заманауи мәселелері» атты
ІІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
Өткізілетін орны: әл-Фараби ғылыми кітапханасы
Конференцияның негізгі бағыттары:
• Әлемдік денсаулық сақтау Ұйымы: планетамыздың
денсаулығына 70 жыл қызметте;
• Қазіргі кезеңдегі медициналық білім;
• Қоғамдық денсаулық пен денсаулық сақтаудағы өзекті
мәселелер;
• Медицинаның ертеңгі күні: қазіргі уақыттағы көрініс;
• СӨС, дене шынықтыру, спорт және спорттық
медицинаның теориялық және тәжірибелік аспектілері.
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6 сәуір 2018 жыл
«Сандық құқық: Қазақстандық модельдің ерекшелігі
және дамудың жаңа бағыттары» атты халықаралық
ғылыми-тәжірибелік конференциясы
Өткізілетін орны: Заң факультеті, 329 ауд.
Конференция жұмысының бағыттары:
• Цифрландыруды актуалдандыру және осы процесті
мамандандырылған заңнамамен әлемдік және ұлттық деңгейде
қамтамасыз ету мәселелері;
• Сандық құқықтың қалыптасуы мен дамуының теориялық
аспектілеріне, оның қазіргі Қазақстанда қалыптасқан құқықтық
жүйесіндегі рөліне және орны;
• Ғарыш
құқығы,
генетика
құқығына,
цифрлық
идентификациялауға және роботтандыру мәселелері;
• Ақпараттық құқықтың қазіргі таңда туындап жатқан
мәселелері, Интернет аясында туындап жатқан конституциялыққұқықтық, азаматтық құқық, әкімшілік-құқықтық, қаржылық
құқықтық реттеу мәселелері, сондай-ақ ақпараттық салада
құқықтық жауапкершілік мәселелері.
7 сәуір 2018 жыл
«Ғаламдық әлемдегі қазіргі қазақстандық мәдениет» атты
халықаралық ғылыми конференциясы
Өткізілетін орны: Философия және саясаттану факультеті,
123 ауд.
Конференция жұмысының бағыттары:
• Қазіргі әлемдегі қазақстандық мәдениет бірегейлігі;
• Қазақстанның
сакральды
мәдениеті:
рәміздер,
артефакттар, құндылықтар, ұлттық идея және ұлттық кодтар;
• Рухани жаңғыру: қазақ халқының гендерологиясы;
• Қоғамдық сана модернизациясы мәнмәтініндегі
Әуезхан Қодардың «Далалық білімі»;
• Қазақстанның рухани жаңғыру аясындағы киелі
жерлері.

32

9-10 сәуір 2018 жыл
«Жасыл көпір ұрпақтан-ұрпаққа»
Халықаралық студенттік форумы
Өткізілетін орны: әл-Фараби ғылыми кітапханасы
Форумның бағдарламасы:
• Тұрақты даму мәнмәтініндегі жасыл технологиялар және
табиғатты пайдалану;
• Тұрақты даму мәнмәтінінде биологиялық және
экожүйелік алуантүрлілікті сақтау;
• "Жасыл" экономика және жастар.
10 сәуір 2018 жыл
«Тұрақты даму мақсатындағы халықаралық
журналистиканы оқыту модельдері» атты ІІІ халықаралық
ғылыми-тәжірибелік конференциясы
Өткізілетін орны: әл-Фараби ғылыми кітапханасы
Конференция жұмысының бағыттары:
Өзгерістер аясындағы журналистік білім беру
• Мамандыққа оқытудың жаңа алгоритмдері;
• Онлайн-білім беру үдерістерінің технологиялық бағыты.
2018 жылдың медиа-трендтері:
• Әлемдік қауіп-қатерлер жүйесіндегі журналистика;
• Тұрақты даму кластеріндегі медиасфера;
• Медианы
роботизациялау:
формалар
мен
перспективалар;
• Постшындық кезеңі және контентті тексеру;
• Crowdlearning: аудиторияны зерттеудің жаңа деңгейі;
• Кибер соғыстар және жеке қауіпсіздік тәуекелдер;
• Тікелей ықпал ету журналистикасы.
ІІІ конференция (МTIJ): кеңес беру және диалог
форматтары
Жаһандық журналистика: серіктестіктің жаңа моделінің
перспективалары.
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11-12 сәуір 2018 жыл
Еуразияның орталық бөлігінде орналасқан аридті
аймақтарының тұрақты даму өзекті мәселелеріне арналған
«Аридті аймақтар: экологиялық және әлеуметтік
тұрақтылық» атты Халықаралық ғылыми конференциясы
Өткізілетін орны: әл-Фараби ғылыми кітапханасы
Конференция жұмысының бағыттары:
«Орталық
Еуразия
аридті
аймақтарының
экологиялық мәселелері»
• Климаттық тұрақтылық, шөлдену, биоалуантүрлілікті
сақтау, табиғат қорғау аймақтары, экологиялық заңдар,
қашықтықтан зондтау, кеңістіктік талдау, жердің тозуы, су
ресурстары және т.б.
«Орталық Еуразиядағы аридті аймақтарда тұрақты
даму»
• Жер пайдалану, техносфера, туризм, жергілікті
қауымдастықтарының мәселелері, әлеуметтік тұрақтылықты
нығайту мен теңсіздікті төмендету, тұрақты даму мақсаттары мен
жергілікті / аймақтық мәселелер, ЮНЕСКО / ЮНЕП
бастамалары, жаһандық ынтымақтастық пен перспективалар
және т.б.
«Өткен және қазіргі кездегі Жібек Жолы»
• Тарих, археология, Бүкіләлемдік мұра, трансшекаралық
мәселелер мен қоршаған орта, Азияда және одан тысқары
аймақта даму мен ынтымақтастық дәліздері және т.б.
11-12 сәуір 2018 жыл
«Геожүйелердің қазіргі зерттеулер әдістемелігі мен
практикасы» атты IX Жандаев оқулары Халықаралық
ғылыми-практикалық конфренциясы
Өткізілетін орны: География және табиғатты пайдалану
факультеті
Конференция жұмысының бағыттары:
• Геожүйелердің құрылымы мен динамикасы және
оларды зерттеу әдістері;
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• Динамикалық геожүйелер зерттеуінің әдістері мен
практикалық маңыздылығы;
• Экологиялық туризмнің дамуы, орналасуы және зерттеу
қағидалары;
• Қазақстанның
қорғалатын
геоэкожүйелерінің
мәселелері;
• Техногенді геожүйелердің динамикасы.
12-13 сәуір 2018 жыл
Заманауи физиканың өзекті мәселелері
атты Халықаралық конференциясы (Әбділдин оқулары)
Өткізілетін орны: Физика-техникалық факультеті.
Академик М.М. Әбділдин атындағы дәріс залы
Конференция жұмысының бағыттары:
• Астрофизика, астрономия, ғарыштық физика;
• Теориялық физика, ядролық физика және элементар
бөлшектердің физикасы;
• Нанотехнология, материалтану, конденсацияланған
физика және бейсызық физика;
• Плазма физикасы, сұйықтар мен газдардың физикасы;
• Термофизика және компьютерлік физика;
• Физика және дене тәрбиесінің философиялық
мәселелері;
• Медициналық физика, ядролық медицина және
биофизика.
12-13 сәуір 2018 жыл
«Функционалдық материалдардың химиялық
технологиясы» атты ІІІ Халықаралық Ресей-Қазақстандық
ғылыми-тәжірибелік конференциясы
Өткізілетін орны: Химия және химиялық технология
факультеті
Конференция жұмысының бағыттары:
• Функционалдық
материалдарды
синтездеу
және
дайындау процестерінің ғылыми негіздері;
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• Функционалдық материалдарды алудың химиялық
технологиясының процестері мен аппараттары;
• Жаңа
функционалдық
материалдардың
физикохимиялық қасиеттері;
• Мұнай химия және мұнай өңдеудегі процестердің
катализаторлары;
• Мұнай химия және мұнай өңдеудегі процестердің
катализаторларын және каталикалық процестерін физикохимиялық зерттеу;
• Катализдегі нанотехнология;
• Катализдің экологиялық мәселелері.
9-12 сәуір 2018 жыл
«Фараби әлемі» студенттер мен жас ғалымдардың
халықаралық ғылыми-конференциясы
9 сәуір

Конференцияның факультеттердегі салтанатты ашылуы

12 сәуір

«Фараби әлемі» конференциясының салтанатты жабылуы, Ө.А. Жолдасбеков атындағы
Студенттер сарайы

15.00-16.00

Тарих ғылымдарының кандидаты,
қаумдастырылған профессор, тарих,
археология және этнология факультетінің
деканы М.С. Ногайбаеваның актілік дәрісі

16.00-17.00

«Фараби әлемі» конференциясының жеңімпаздарын марапаттау
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12 сәуір 2018 жыл
Студенттік бизнес-инкубаторлардың
инновациялық жобаларының байқауы
Өткізілетін орны: Ө.А. Жолдасбеков атындағы Студенттер
сарайының фойесі.
11.00 -13.00

Студенттік бизнес-инкубаторлардың инновациялық жобалар байқауының көрмесі

13.00 -15.00

Конкурстық комиссия мәжілісі

15.00 -16.00

Университет
ректоры
шақырылған қонақтармен
жобалар көрмесін аралауы

16.00-17.00

СБИ инновациялық жобалар байқауының
жеңімпаздарын марапаттау

Ғ.Мұтановтың
инновациялық

13 сәуір 2018 жыл
V Халықаралық Фараби оқуларының жабылуы
Өткізілетін орны: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоратының
мәжіліс залы, 15 қабат
11.00-12.10

V Халықаралық Фараби оқулары аясында
жүргізілген іс шараларға қысқаша есеп беру

12.10 -12.30

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің «Үздік жас
ғалымы» байқауының жеңімпаздарын марапаттау салтанаты
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
АЛЬ-ФАРАБИ

ПРОГРАММА
V МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФАРАБИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Алматы, Казахстан, 3-13 апреля 2018 года
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАРАБИ ФОРУМ
«АЛЬ-ФАРАБИ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
Алматы, Казахстан, 3-4 апреля 2018 года

НАШ ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР:

Алматы, 2018

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
V МЕЖДУНАРОДНЫХ ФАРАБИЕВСКИХ ЧТЕНИЙ
Председатель:
Мутанов Г.М. – ректор КазНУ им. аль-Фараби
Сопредседатель:
Журинов М.Ж. – Президент Национальной Академии наук
Республики Казахстан
Заместители председателя:
Буркитбаев М.М. – первый проректор
Рамазанов Т.С. – проректор по научно-инновационной
деятельности
Члены организационного комитета:
Хикметов А.К. – проректор по учебной работе
Джаманбалаева Ш.Е. – проректор по социальному развитию
Калжеков Б.Б. – проректор по экономическим и производственным вопросам
Мухамбетжанов С.К. – директор Департамента по науке и
инновационной деятельности
Смаилова А.Б. – директор Департамента международного
сотрудничества
Аубакиров А.А. – директор Административного департамента
Есимова Ж.Д. – директор Департамента по воспитательной
работе
Кистаубаев Е.Б. – директор Института информационных
технологий и инновационного развития
Масалимова А.Р. – декан факультета философии и политологии
Ногайбаева М.С. – декан факультета истории, археологии и
этнологии
Сальников В. Г. – декан факультета географии и природопользования
Заядан Б.К. – декан факультета биологии и биотехнологии
Медеубек С.М. – декан факультета журналистики
Абдиманулы О. – декан факультета филологии и мировых
языков
Онгарбаев Е.К. – декан факультета химии и химической технологии
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Палтөре Ы.М. – декан факультета востоковедения
Давлетов А.Е. – декан физико-технического факультета
Байдельдинов Д.Л. – декан юридического факультета
Айдарбаев С.Ж. – декан факультета международных отношений
Сагиева Р.К. – декан Высшей школы экономики и бизнеса
Жакебаев Д.Б. – декан механико-математического факультета
Тукеев У.А. – и.о.декана факультета информационных
технологий
Жаппасов Ж.Е. – декан факультета довузовского образования
Калматаева Ж.А. – декан Высшей школы общественного
здравоохранения
Алтаев Ж.А. – директор Центра аль-Фараби
Мейрбаев Б.Б. – зам. декана по НИР и МС факультета
философии и политологии
Жолдыбекова Б.Е. – начальника управления внешних связей
Смагулов К.Е. – начальник управления науки и публикационной активности
Ахметова А.Б. – начальник управления инноваций и
интеллектуальной собственности
Кудайбергенова Р.Е. – начальник управления подготовки и
аттестации научных кадров
Алиев Ш.Ш. – старший преподаватель КазНУ имени альФараби
Коразова А.Б. – ведущий специалист управления науки и
публикационной активности
Узакбай С. – ведущий специалист управления науки и
публикационной активности
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V МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФАРАБИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
3-13 апреля 2018 г.
Регламент выступления для пленарных докладов 10 мин.,
секционных – 5-7 мин.
Рабочие языки: казахский, русский, английский.
3-4
апреля

Открытие V Международных Фарабиевских
чтений
Международный Фараби Форум «Аль-Фараби
и Современность»

4 апреля

Международная научно-практическая
конференция
«Сотрудничество Казахстана и ЕС:
современные тенденции и перспективы»,
посвященная 25-летию установления
дипломатических отношений РК и ЕС

5-6
апреля

«Язык, межкультурная коммуникация и
национальная идентичность: взгляд в
будущее»
Ежегодная XXI международная конференция
(Ахановские чтения)

5-6
апреля

Форум журналистики «Прогресс в
применении учебных программ ЮНЕСКО:
парадигма устойчивого развития»

5-8
апреля

Международный Фитнес Конгресс

6 апреля

Вторая Международная научно-практическая
конференция
«Современные
вопросы
медицины
и
общественного
здравоохранения», посвященная 70-летию
Всемирной Организации здравоохранения
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6 апреля

Международная конференция
«Цифровое право: специфика казахстанской
модели и новые направления развития»

7 апреля

Международная научная конференция
«Современная казахстанская культура в
глобальном мире»

9-10
апреля

Международный студенческий форум «Зеленый
мост через поколения»

10 апреля

III Международная научно-практическая
конференция «Модели обучения
международной журналистике в целях
устойчивого развития»

11-12
апреля

Международная научная конференция
«Аридные территории: устойчивость
природы и общества», посвященная
актуальным проблемам устойчивого развития
аридных территорий в центральной части
Евразии

11-12
апреля

Международная научно-практическая
конференция IX Жандаевские чтения
«Методология и практика современных
исследований геосистем»

12-13
апреля

Международная конференция
«Актуальные проблемы современной
физики» (Абдильдинские чтения)

12-13
апреля

III Международная российско-казахстанская
научно-практическая конференция
«Химические технологии функциональных
материалов»
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9-12
апреля

Международная научная конференция студентов
и молодых ученых «Фараби әлемі»

12 апреля

Конкурс
инновационных
студенческих бизнес-инкубаторов

12 апреля

Закрытие Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Фараби
әлемі»

13 апреля

Закрытие V Международных Фарабиевских
чтений
Итоги Конкурса «Лучший молодой ученый
КазНУ им. аль-Фараби»
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проектов

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАРАБИ ФОРУМ
3-4 апреля 2018 г.
3 апреля 2018 года, 10.00 – 16.30
Научная библиотека аль-Фараби
10.00-11.00

Регистрация участников, посещение музея
аль-Фараби, книжная выставка.
Демонстрация документального фильма «АльФараби» на казахском языке
Фойе библиотеки, холл 4 этажа

10.30-10.45

Встреча иностранных гостей. Возложение
цветов к памятнику аль-Фараби
Площадь перед ректоратом
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Конференц-зал 3 (416), 4 этаж

11.00-11.15

Вступительная речь ректора Казахского
национального
университета
имени
аль-Фараби, академика Галыма Мутанова

ПРИВЕТСТВИЯ ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ
11.15-11.20

Бекир Карлыга
Советник
Премьер-министра
Турции,
представитель
Национального
координационного комитета по Альянсу
цивилизации ООН (Турция)

11.20-11.25

Сайед Мухаммед Джунаид Заиди,
Исполнительный директор Комиссии по науке
и технологии для устойчивого развития на юге
(COMSATS)
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11.25-11.30

Карл Стеркенс,
PhD, профессор
(Нидерланды)

Университета

Радбауд

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
11.30-11.40

Абсаттар Дербисали, член-корреспондент
НАН РК, д.филол.н., профессор, директор
Института
востоковедения
имени
Р. Сулейменова КН МОН РК (Казахстан)
Классификация наук Абу Насра аль-Фараби

11.40-11.50

Абдулла Кызылжык, доктор, профессор
Стамбульского
университета,
директор
Евразийского центра исследовании имени
Фараби (Турция)
Принципы добродетелей и совершенства в
работе Фараби «et-Tenbîh alâ Sebîlis-Sa'deh»

11.50-12.00

Курмангалиева Галия Курмангалиевна
главный научный сотрудник, заведующая
сектором
фарабиеведения
Института
философии, политологии и религиоведения КН
МОН РК
Парадигма
духовно-интеллектуального
совершенствования
аль-Фараби
и
современность

12.00-12.10

Дерех Самир Али, к.тех.н., Почетный Консул
Сирии в Республике Казахстан
Аль-Фараби и Дамаск: связь культур и
времен

12.10-12.20

Чарльз Уеллер, профессор университета
штата Вашингтон (США)
Мировые исторические путешествия альФараби: от Центральной Азии и Ближнего
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Востока до Западной Европы, России и
возвращение
12.20-12.30

Султонзода
Соки
Аслон,
профессор
Таджикского
государственного
педагогического университета им. Садриддина
Айни (Таджикистан)
Аль-Фараби в исследованиях французских
философов

12.30-12.50

Вручение
«Большой
аль-Фараби»
Памятное фото
Обед
Секционные заседания

12.50-13.00
13.00-14.00
14.30-16.30
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золотой

медали

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
14.30-16.30

СЕКЦИЯ 1.
Рухани жаңғыру:
Сохранение
и
развитие
национального кода.
Модераторы: профессор
Жакыпбек
Алтаев; профессор Абдулла Кызылжык
Конференц-зал 3 (416), 4 этаж

14.30-16.30

СЕКЦИЯ 2. Формирование «умного»
общества – миссия университетов 4.0.
Модераторы:
профессор
Галия
Курмангалиева; профессор Султонзода
Соки Аслон
конференц-зал 2 (408), 4 этаж

14.30-16.30

СЕКЦИЯ 3. Классификация наук альФараби и актуальные проблемы
современного естествознания.
Модераторы:
профессор Медеу
Абишев; профессор Султан Тулеуханов
308, 3 этаж

14.30-16.30

I Дискуссионная площадка
«Новые возможности развития в
условиях четвертой промышленной
революции: политологический аспект».
Модераторы:
профессор
Гулнар
Насимова; Назир Баходур, Генеральный
консул Республики Таджикистан в
Республике Казахстан
Клуб ученых, 201, библиотека

14.00-16.30

II Дискуссионная площадка
«Современное состояние и перспективы
развития религиоведения в Казахстане»
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Модератор:
профессор
Нагима
Байтенова;
профессор
Айнур
Курманалиева;
профессор
Карл
Стеркенс
306, библиотека
14.30-16.30

III Дискуссионная площадка
«Влияние
глобализации
высшего
образования и науки на развитие
идентичности».
Модераторы:
профессор
Кенес
Биекенов;
профессор
Гульнапис
Абдикерова
304, библиотека
4 апреля 2018 года
Научная библиотека КазНУ имени
аль-Фараби
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

10.00-12.30

СЕКЦИЯ
4.
Инновационный
потенциал 21 века и вопросы
устойчивого развития. Модераторы:
профессор
Тамара
Тажибаева;
профессор Роман Ященко
Конференц-зал 3 (416), 4 этаж

10.00-12.30

СЕКЦИЯ
5.
Наукометрия
и
управление научно-технологическим
развитием общества. Модераторы:
профессор Ердос Онгарбаев; профессор
Григорий Мун
308, 3 этаж

10.00-12.30

СЕКЦИЯ 6. Человеческий капитал как
основа
интеллектуального
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потенциала
нации.
Модераторы:
профессор
Гульжихан
Нурышева;
профессор Чарльз Уеллер
конференц-зал 2 (408), 4 этаж
10.00-12.30

IV Дискуссионная площадка Дискурс
национального
воспитания
студенческой молодежи в контексте
«Взгляд в будущее: модернизация
общественного сознания» Модераторы:
доцент Бакыт Аринова; доцент Динара
Мухатаева
304, библиотека

10.00-12.30

V
Дискуссионная
площадка
«Психологические
воззрения
альФараби в современных психологических
исследованиях»
Модераторы:
доцент
Сандугаш
Кудайбергенова;
доцент
Назира
Садыкова
306, библиотека

10.00-12.30

VI
Дискуссионная
площадка
Республиканский конкурс студенческих
эссе «Как я понимаю «Модернизацию
общественного сознания»
Модераторы: доцент Алия Рамазанова;
доцент Назгул Кудайбергенова
Клуб ученых, 201, библиотека

12.30-14.00

Обед

14.00-16.00

Закрытие Фараби Форума. Принятие
резолюции.
конференц-зал 2 (408), 4 этаж
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
3 апреля 2018 года, 14.30-16.30
СЕКЦИЯ 1. РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: СОХРАНЕНИЕ И
РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОДА
Конференц-зал 3 (416), 4 этаж
Модераторы: профессор Жакыпбек Алтаев;
профессор Абдулла Кызылжык
Аязбекова С.Ш., д.филос.н., Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова, Казахстанский филиал,
руководитель научно-исследовательского центра евразийской
культуры, профессор кафедры СГД
Наследие Аль-Фараби в контексте сохранения и развития
культурного кода казахов
Булекбаев С.Б., д.филос.н., профессор КазУМО и МЯ имени
Абылай хана
Тюркский вклад в мировую цивилизацию
Абдигалиева Г.К., д.филос.н., профессор КазНУ имени аль-Фараби
Развитие человеческого капитала в Республике Казахстан в
рамках программы «Рухани жаңғыру»
Барлыбаева Г.Г., д.филос.н., главный научный сотрудник
Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК
Этические взгляды аль-Фараби в условиях духовного
возрождения страны
Байтенова Н.Ж., д.филос.н., профессор КазНУ имени аль-Фараби;
Қантарбаева Ж.О., к.филос.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби;
Камалова Ф.Б., PhD докторант КазНУ имени аль-Фараби
Священные места Сырдарьинского региона
Бегалинова К.К., д.филос.н., профессор КазНУ имени альФараби; Ашилова М.С., Ph.D, преподаватель КазУМОиМЯ
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имени Абылай хана; Бегалинов А.С., преподаватель
Университета Международного Бизнеса
Понятия генетического кода нации, национальной идеи и
национального духа (на примере казахского этноса)
Соловьева Г.Г., д.филос.н., главный научный сотрудник Института
философии, политологии и религиоведения КН МОН РК
Национальный код и философский концепт прагматизма
Кылышбаева Б.Н., д.социол.н., профессор КазНУ имени альФараби
Социологические теории исследования методов сохранения
национальной идентичности
Шеденова Н.У., д.социол.н., профессор КазНУ имени аль-Фараби
Реализация концепции о пяти социальных инициатив
Президента страны
Садырова М.С., д.социол.н., профессор КазНУ имени аль-Фараби
Аль-Фараби о языковой и этнической принадлежности народа
Жаназарова З.Ж., д.социол.н., профессор КазНУ имени альФараби
Конкуренция и прагматизм как сохранение национальной
идентичности
Пузиков М.Ф., д.и.н., профессор КазНУ имени аль-Фараби
Влияние
урбанизации
на
сохранение
национальной
принадлежности
Латышева Е.В., д.и.н., ФГАУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» Таврическая академия
(структурное подразделение) исторический факультет кафедра
документоведения и архивоведения
Историческая память как составная часть национального
кода: крымский прецедент
Мусатаев С.Ш., д.полит.н., профессор КазНУ имени аль-Фараби
51

Евразийская идея Президента Казахстана Н.А. Назарбаева
Бейсенов Б.К., д.филос.н., профессор КазНУ имени аль-Фараби
Соотношение государства и религии в современном арабском
мире
Лукпанов А. И., к.филос.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби
Методология духовного возрождения нации в контексте
модернизации общественного сознания
Касымова Р.С., к.п.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби
Особенности воспитания национального сознания молодежи в
контексте модернизации сознания
Ошакбаева
Ж.Б., к.филос.н., ведущий научный сотрудник
Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК
Национальное созание – основа национальной духовности
Конырбаева К.М., к.филос.н., старший научный сотрудник
Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК
Этические воззрения тюркских мыслителей
Аринова Б.А., к.п.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби
Национальное воспитание студенческой молодежи
условиях модернизации сознания

в

Кенжакимова Г.А., к.социол.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби
Адаптация, интериоризация и экстериоризация как
индикаторы национальной идентичности
Айтимбет И.А., к.филос.н., ассоциированный профессор
Университета Сулеймана Демиреля; Касимова Л.Н., к.социал.н.,
ассоциированный профессор Казахская головной архитектурно –
строительной академии
Социально – гуманитарные дисциплины должны вестись на
казахском языке
Омирбекова А.О., к.филос.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби
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Роль символических феноменов в модернизации общественного
сознания
Багашаров К.С., PhD, преподаватель КазНУ имени аль-Фараби
Светскость и ее виды
Иманбаева Ж., магистрант КазНУ имени аль-Фараби
Этический аспект теорий модернизации
Есет А.М., студент Актюбинский региональный государственный
университет имени К.Жубанова; Есетова М.К., преподаватель
специальных дисциплин Актюбинский политехнический колледж
Новый казахский алфавит – перспективные возможности
СЕКЦИЯ 2. ФОРМИРОВАНИЕ «УМНОГО» ОБЩЕСТВА –
МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ 4.0.
конференц-зал 2 (408), 4 этаж
Модераторы: профессор Галия Курмангалиева;
профессор Султонзода Соки Аслон
Абдирайымова Г.С., д.социол.н., профессор, заведующая
кафедрой социологии и социальной работы КазНУ имени альФараби
О путях реализации в учебном процессе систем ценностей,
разработанных в трудах аль-Фараби
Биекенов К.У., д.социол.н., профессор КазНУ им. аль-Фараби
Прорывные сферы современного гуманитарного образования
Таубаева Ш.Т., д.п.н., профессор КазНУ им. аль-Фараби
Духовно-нравственное возраждение молодежи: исторические
истоки, теория и практика
Магауова А.С., д.п.н., профессор КазНУ им. аль-Фараби
Социализирующая роль университетов в формировании
человеческого капитала
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Пузикова С.М., д.п.н., профессор КазНУ им. аль-Фараби
Миссия современного университета как духовно-нравственного
института общества
Мукашева А.Б., д.пед.н., и.о. профессора КазНУ имени аль-Фараби;
Самадин А.Н., магистрант КазНУ имени аль-Фараби
Формирование
коммуникативной
культуры
будущих
педагогов-психологов в вузе
Аймаганбетова А.Х., д.психол.н., профессор КазНУ имени альФараби
Особенности религиозной ориентации и предпочтений
казахстанской студенческой молодежи
Жолдубаева А.К., д.филос.н., профессор КазНУ имени аль-Фараби
Современные представления о конструктивных формах
обучения: процессуальный аспект
Лукпанов А. И., к.филос.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби
Духовное гнездо в процессе трансформации общественного
сознания
Касен Г.А., к.п.н., и.о. профессора КазНУ имени аль-Фараби
Проблемы акультурации учеников репатриантов в
контексте национальной идеи «Мәңгілік ел» в Республики
Казахстан.
Молдасан К.Ш., к.п.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби
Роль национального воспитания в образовании
Кудайбергенова С.К., к.психол.н., доцент КазНУ имени альФараби
Нейропсихологическая коррекция трудностей школьного
обучения
Джакупов С.М., старший преподаватель КазНУ имени аль-Фараби
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Эмоциональная компетентность
культуральные особенности

психолога-консультанта:

Абжаппарова А.А, магистр, преподаватель КазНУ имени альФараби
Имидж высшего образования как фактор студенческой
миграции
Мухатаева Д.И., PhD докторант КазНУ имени аль-Фараби
Степень разработанности проблемы формирования проектной
компетентности студентов в условиях университета
Айдосова Ж.К., PhD докторант КазНУ имени аль-Фараби
Эмоциональный интеллект и совладение с проблемами здоровья
Успанова Д., PhD докторант КазНУ имени аль-Фараби
Педагогическая
характеристика
духовно-нравственных
качеств студенческой молодежи
Есетова
М.К.,
преподаватель
специальных
дисциплин
Актюбинский политехнический колледж
Роль и значение реализации инновационных образовательных
технологий обучения в колледже
СЕКЦИЯ 3. КЛАССИФИКАЦИЯ НАУК АЛЬ-ФАРАБИ
И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
308, 3 этаж
Модераторы: профессор Медеу Абишев;
профессор Султан Тулеуханов
Сахиев С.К., д.ф.-м.н., профессор, начальник Департамента
науки, КазНПУ им. Абая
Актуальные проблемы ядерной физики и физики
элементарных частиц
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Молдабекова М.С., д.пед.н., профессор КазНУ имени альФараби, Федоренко О.В., к.ф.-м.н., ст.преп. КазНУ имени альФараби, Асембаева М.К., к.ф.-м.н., ст.преп. КазНУ имени альФараби, Мукамеденкызы В., к.ф.-м.н., ст.преп. КазНУ имени
аль-Фараби
Современные проблемы массопереноса в газовых системах
Абишев М.Е., д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой
теоретической и ядерной физики КазНУ имени аль-Фараби
О новых тенденциях в современной теоретической физике
Тулеуханов С.Т., д.б.н., профессор, заведующий кафедрой
биофизики и биомедицины КазНУ имени аль-Фараби
Актуальные проблемы современной хронобиологии и
хрономедицины
Сейтахметова Н.Л. д.филос.н., главный научный сотрудник
Института философии, политологии и религиоведения КН МОН
РК
Дискурс фарабиеведения в германском исламоведении
Курманалиева А.Д., д.филос.н., профессор, заведующая
кафедрой религиоведения и культурологии КазНУ имени альФараби
Духовные ценности в наследии аль-Фараби
Ташимова Ф.С., д.психол.н., профессор КазНУ имени альФараби
Аль-Фараби и особенности смыслового анализа личности
студентов с различным стилем совладающего поведения
Бигалиев А.Б., д.б.н., профессор КазНУ имени аль-Фараби
Принципиальные возможности биологической дозиметрии
для оценки генетических эффектов малых доз радиации
Лукпанов А. И., к.филос.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби
Концептуальное значение социально-этических трактатов
Абу Наср аль аль-Фараби: «О взглядах жителей
добродетельного города» и другие
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Аликбаева М.Б., к.филос.н., и.о.доцента КазНУ имени альФараби
Абу Насыр аль-Фараби и музыка
Бияшева З.М., к.б.н., профессор КазНУ имени аль-Фараби
Онкорадиогенная
опасность
изотопов
радона
моделирование их действия в биотестах

и

Куратов К.C., к.ф.-м.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби
Современные вопросы Астрофизики – как актуальные
проблемы современного естествознания
Сандыбаев Ж.С., к.филос.н., доцент университета Кастамону
(Турция)
Учение аль-Фараби о «правителе»
Кустубаева А.М., к.биолог.н., и.о. профессора КазНУ имени альФарабии
Воззрения аль-Фараби и современные когнитивные
нейронауки
Камзанова А.Т., доктор Ph.D, доцент КазНУ имени аль-Фарабии
Актуальность воззрений аль-Фараби в современной
психологии
Сатыбалдина Н.К., к.психол.н., доцент КазНУ имени альФараби
Философско-психологические
взгляды
аль-Фараби
и
современность
Жолдасова М.К., к.психол.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби
Психологические взгляды аль-Фараби
Садыкова А.Т., старший преподаватель КазНУ имени альФараби
Психологические вопросы в работах аль-Фараби
Нурмагамбетов М.А., ТОО «Корпорация Сайман»
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Только добрые люди могут построить добрый город
Ташев Б.А., Ph.D, и.о. доцента КазНУ имени аль-Фараби
Естествознания как необходимость в XXI веке. Роль физики в
современном естествознаний
Ахтанов С.Н., Ph.D, и.о. доцента КазНУ имени аль-Фараби
Определение
отношения
сигнал-шум
на
основе
информационно-энтропийного анализа
Байгарашев Е.М., ведущий инженер АО Казахтелеком
Актуальные вопросы при подготовке кадров в области
телекоммуникационного инжиниринга
Шокатаева Д.Х., PhD докторант КазНУ имени аль-Фараби
Изучение физико-химических и антибактериальных свойств
биокомпозитов на основе бактериальной целлюлозы и
хитозана
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4 апреля 2018 года, 10.00-12.30
СЕКЦИЯ 4. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 21 ВЕКА И
ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Конференц-зал 3 (416), 4 этаж
Модераторы: профессор Тамара Тажибаева;
профессор Роман Ященко
Торманов Н.Т., к.б.н., профессор КазНУ имени аль-Фараби
Актуальные проблемы современной биологической концепции в
образовании
Ахтаева Н.С., д.психол.н., профессор КазНУ имени аль-Фараби;
Ким А.М., д.психол.н., профессор КазНУ имени аль-Фараби
Восточная психология и современная психологическая
практика
Бердибаева С.К., д.психол.н., профессор КазНУ имени альФараби
Инновационный
потенциал
и
мировые
тенденции
психологических исследований
Мусатаев С.Ш., д.полит.н., профессор КазНУ имени аль-Фараби
Влияние миграционных процессов на демографическую
безопасность Казахстана
Бергенева Н.С., к.б.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби
Прогнозирование
возможности
селевого
потока
в
соответствии со статистическими данными для устойчивого
развития
Руденко Е.И., к.истор.н., старший научный сотрудник Института
востоковедения им. Р.Б. Сулейменова МОН РК
Приоритеты Казахстана в рамках движения к устойчивому
развитию и индийский опыт в сфере охраны окружающей
среды
Саитова Н.А., к.полит.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби
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Современные подходы
социализации молодежи

в

исследовании

политической

Кульбекова Б.Р., доцент Египетского университета исламской
культуры «Нур-Мубарак»
Шетел тілін оқытуда мәдениетаралық қарым-қатынас
құзырлығын қалыптастыру
Лукпанов А. И., к.филос.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби
Выдающийся ученый, профессор Билиим Қайнел Ұлы
Құдайбергенов
Ким Л.М., к.филос.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби
Концепция генно-культурной коэволюции в контексте
социобиологических исследований
Акпынар Д., PhD., ассоциированный профессор Эрзинджанского
университета
(Турция);
Куранбек
А.А.,
к.филос.н.,
ассоциированный профессор Жетысуского государственного
университета имени Ильяса Жансугурова; Абжапарова Л., магистр,
старший преподаватель КазУМО и МЯ имени Абылай хана
Халықаралық қатынастар жүйесіндегі қоғамдық дипломатия
Сатарбаева А.С., старший преподаватель КазНУ имени аль-Фараби
Инновационные исследования в сейсмологии
Танабекова Г., PhD докторант КазНУ имени аль-Фараби
Cохранение яблони Сиверса в контексте устойчивого развития
Байбуриев Р.М., старший преподаватель, PhD докторант КазНУ
имени аль-Фараби
Экология устойчивого развития в туризме
Сакыпбек М.А., старший преподаватель, PhD докторант КазНУ
имени аль-Фараби
Общее понимание устойчивого развития туризма: на примере
Казахстана
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Кудайбергенов М.К., старший преподаватель, PhD докторант
КазНУ имени аль-Фараби
Актуальность
использования
данных
дистанционного
зондирования при прогнозировании скорости оседания движения
Земной поверхности
Жалгасбеков Е.Ж., старший преподаватель, PhD докторант КазНУ
имени аль-Фараби
Роботизация в горнодобывающей промышленности
Болатов К.М., старший преподаватель, PhD докторант КазНУ имени
аль-Фараби
Управление селевым риском
Амиргалиева А.С., преподаватель, PhD докторант КазНУ имени
аль-Фараби
Влияние климатических характеристик на годовой сток рек
Иле-Балкашского региона
Туреханова В.Б., преподаватель, PhD докторант КазНУ имени альФараби
Особенности
применения
космических
технологий
в
геодезических исследованиях
Беккулиев А.А., преподаватель, PhD докторант КазНУ имени альФараби
Возможности космического мониторинга для устойчивого
развития сельского хозяйства
Раймбекова Ж.Т., PhD докторант КазНУ имени аль-Фараби
Оценка применяемых методов управления селевыми потоками
гляциального происхождения
Пшенчинова А.С., PhD докторант КазНУ имени аль-Фараби
Внутригодовое распределение стока основных рек бассейна реки
Есиль
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СЕКЦИЯ 5. НАУКОМЕТРИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА
308, 3 этаж
Модераторы: профессор Ердос Онгарбаев;
профессор Григорий Мун
Кенесов Б.Н., к.х.н., директор ДГП «ЦФХМА» КазНУ имени
аль-Фараби
Эффективное использование наукометрических показателей
для управления научными исследованиями в Казахстане
Мун Г.А., д.х.н., зав.кафедрой химии и технологии органических
веществ, природных соединений и полимеров КазНУ им. альФараби, Ирмухаметова Г.С., к.х.н., ассоц. проф. Некоторые
итоги проведения конкурса Комитета науки МОН РК по
грантовому финансированию на 2018-2020, обнажившиеся
проблемы, возможные пути решения
Сыздыкова Л.И., к.х.н., доцент кафедры физической химии,
катализа и нефтехимии КазНУ им. аль-Фараби.
О наукометрическом подходе в системе подготовки и
аттестации научных кадров
Надиров Р.К., к.т.н., и.о. доц., Уралбеков Б.М., к.х.н., зав.
кафедрой общей и неорганической химии КазНУ им. аль-Фараби.
Стимулирование публикационной активности в ВУЗах
России и КазНУ им. аль-Фараби: сравнение данных из
открытых источников
Есжанулы М., д.х.н., заместитель декана факультета химии и
наук об окружающей среде Илийского педагогического
университета КНР.
Эффективные проекты Правительства КНР в области
образования и науки «Наука и техника – первая
производственная сила»
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Курбатов А.П., д.х.н., и.о. проф. кафедры аналитической,
коллоидной химии и технологии редких элементов КазНУ им.
аль-Фараби
Научное исследование и проблемы его измерения
Тулепов М.И., к.х.н., зав. кафедрой химической физики и
материаловедения КазНУ им. аль-Фараби
Стратегическое и научно-технологическое развитие в
области химической физики и материаловедения
Байпакбаева С.Т., докторант Алматинского университета
энергетики и связи.
Коммуникационная
связность
научно-образовательного
пространства как индикатор эффективности управления
научно-техническим развитием общества
Исмаил Кёкюсары, доктор, профессор Эрзинджанского
университета (Турция)
Индивидуальная
апелляция
по
правам
человека
в
Конституционный суд Турции
Мустафа Чичек, доктор, профессор Эрзинджанского университета
(Турция)
Защита ареста в турецком законодательстве
СЕКЦИЯ 6. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАЦИИ
конференц-зал 2 (408), 4 этаж
Модераторы: профессор Гульжихан Нурышева;
профессор Чарльз Уеллер
Нурышева Г.Ж., д.филос.н., профессор, заведующая кафедрой
философии КазНУ имени аль-Фараби
Учение аль-Фараби о главе добродетельного города в контексте
современного Казахстана
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Хасанов М.Ш., д.филос.н., профессор КазНУ имени аль-Фараби;
Петрова В.Ф., д.филос.н., профессор КазНУ имени аль-Фараби
Влияние наследия аль-Фараби на развитие философской
антропологии
Карабаева А.Г., д.филос.н., профессор КазНУ имени аль-Фараби
Человеческий капитал как фактор инновационного развития
Едильбаева С. Ж., д.филос.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби
Философские основы понятия образования
Аяжан Сагикызы, д.филос.н., заведующая отделом философии
Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК;
Пернекулова М.М., докторант совместной образовательной
программы КазНУ им. аль-Фараби и ИФПР КН МОН РК
Развитие личности в виртуальной реальности
Абдикерова Г.О., д.социол.н., профессор КазНУ имени аль-Фараби
Влияние турбулентности на измерение уровня человеческого
капитала
Зайниева Л.Ю., д.полит.н., профессор КазНУ имени аль-Фараби
Через культ знаний к улучшению человеческого капитала
Аскар Л.А., к.филос.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби
Аль-Фараби о логике
Борецкий О.М., к.филос.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби
Smart-cinema – философия в нефилософской форме
Сартаева Р.С., к.филос.н., главный научный сотрудник Института
философии, политологии и религиоведения КН МОН РК
Человеческий капитал: проблемы качества в эпоху
«Индустрии-4.0».
Джаамбаева Б.А., к.филос.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби;
Бараков Р.Т., магистрант КазНУ имени аль-Фараби
Учение о государстве
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Бухаев А.Н., к.филос.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби
Идея совершенствования в философии аль–Газали
Сулейменов П.М., к.полит.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби
Аль-Фараби об образовании и теоретических основах
методах обучения
Нигметова А.Т., к.филос.н., старший преподаватель КазНУ
имени аль-Фараби; Кошербаева А.Б., магистр философии
Непрерывность традиций в развитии философии
Нургалиев К.Т. к.филос.н., старший преподаватель КазНУ
имени аль-Фараби
Роль и место социально-гуманитарных наук в современном
образовательной среде
Алиев Ш.Ш., Ph.D, старший преподаватель КазНУ имени
аль-Фараби
Проблема человека в информационном обществе
Кудайбергенова Н.Ж., Ph.D, старший преподаватель КазНУ
имени аль-Фараби
Человеческий капитал в рамках диалога культур
Абдихапарова Г.А., магистр философии, преподаватель КазНУ
имени аль-Фараби
Рациональные
и
духовные
основы
формирования
«добродетельного общества»
Мажиұлы Е., магистр философии, преподаватель КазНУ имени
аль-Фараби
Роль философии в формировании взглядов аль-фараби на
религию
Трубников В., PhD докторант КазНУ имени аль-Фараби
Стили совладающего поведения студентов и уровень
рационального отношения к деньгам
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Ризулла А., PhD докторант КазНУ имени аль-Фараби
Социальныя мимикрия и благополучие человека
Розахунов Р.К., магистрант КазНУ имени аль-Фараби
Аль-Фараби: соотношение религии и философии

66

КОНФЕРЕНЦИИ НА ФАКУЛЬТЕТАХ В РАМКАХ
V МЕЖДУНАРОДНЫХ ФАРАБИЕВСКИХ ЧТЕНИЙ
4 апреля 2018 года
Международная научно-практическая конференция
«Сотрудничество Казахстана и ЕС: современные тенденции
и перспективы», посвященная 25-летию установления
дипломатических отношений РК и ЕС
Место
проведения:
Факультет
международных
отношений, Зал Ученого совета.
Цель конференции: обмен мнениями экспертов по
актуальным вопросам сотрудничества Казахстана и ЕС, включая
экономическое, энергетическое, политическое сотрудничество,
сотрудничество в сфере транспорта, прав человека, безопасности
и др.
5-6 апреля 2018 года
«Язык, межкультурная коммуникация и национальная
идентичность: взгляд в будущее»
Ежегодная XXI международная конференция
(Ахановские чтения)
Место проведения: Научная библиотека аль-Фараби,
4 этаж.
Основные направления конференции:
• Ключевые проблемы современной и прикладной
лингвистики;
• Когнитивная лингвистика;
• Проблемы дискурсивного анализа. Межкультурное/
полиязычное образование; инновации в преподавании/обучении
языку;
• Прогрессивная и регрессивная динамика в истории языка,
проблемы утраты и ревитализации языка;
• Медиа-коммуникации и журналистика;
• Исследования в сфере прагматики;
• Семантика языка и язык знаков: проблемы перевода;
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• Методика преподавания иностранного языка; методика
преподавания языка для детей обучение английскому как второму
языку (TESL);
• Обучение английскому как иностранному языку (TEFL);
проблемы, связанные с преподаванием иностранных языков и
исследованиями в сфере лингвистики, литературоведения и
журналистики.
5-6 апреля 2018 года
Форум журналистики «Прогресс в применении учебных
программ ЮНЕСКО: парадигма устойчивого развития»
Место проведения: Научная библиотека аль-Фараби,
409 конференц-зал
Основные направления конференции:
Глобальные тенденции в области свободы выражения
мнений и развития средств массовой информации
Развитие учебных программ по журналистике
• Национальная модель образовательных программ;
• Прогресс применения базовой модели учебной
программы по журналистике;
• Развитие учебных программ ЮНЕСКО.
Концептуальная основа для деятельности СМИ в
контексте устойчивого развития
• Гендерная журналистика;
• Журналистика и устойчивое развитие;
• Экологическая журналистика (эко-журналистика);
• Освещение устойчивого туризма;
• Освещение темы миграции и вопросов беженцев;
• Этика журналисткого расследования;
• Цифровые СМИ, социальные сети и меняющийся
характер журналистики.
5-8 апреля 2018 года
Международный Фитнес Конгресс
Место проведения: спорткомплекс и Научная библиотека
аль-Фараби.
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Основные направления Конгресса:
• Кинезиология сколиоза;
• Современные тенденции функционального тренинга;
• Прогрессивный степ и аэробика;
• Сайкл Schwinn бронзовый уровень, искусство презентера
(аква фитнес), лекторий по физиологии жиросжигания и научное
обосновании статодинамики.
6 апреля 2018 года
Вторая Международная научно-практическая конференция
«Современные вопросы медицины и общественного
здравоохранения», посвященная 70-летию Всемирной
Организации здравоохранения
Место проведения: Научная библиотека аль-Фараби.
Основные направления конференции:
• Всемирная Организация здравоохранения: 70 лет на
службе здоровья нашей планеты;
• Медицинское образование на современном этапе;
• Актуальные вопросы общественного здоровья и
здравоохранения;
• Завтрашний день медицины: взгляд из настоящего;
• Теоретические и практические аспекты ЗОЖ, физической
культуры, спорта и спортивной медицины.
6 апреля 2018 года
Международная конференция
«Цифровое право: специфика казахстанской модели и новые
направления развития»
Место проведения: Юридический факультет, 329 ауд.
Основные направления конференции:
• Вопросы актуализиции цифровизации и обеспечение
процесса специализированным законодательством на мировом и
национальном уровнях;
• Теоретические аспекты формирования и развития
Цифрового права, его роли и месте в системе современного права
Казахстана;
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• Вопросы космического права, генетического права, права
цифровой идентификации и роботизации;
• Современные проблемы информационного права,
конституционно-правового, гражданско-правового, административно-правового,
финансового-правового
регулирования
правоотношений в Интернет пространстве.
7 апреля 2018 года
Международная научная конференция
«Современная казахстанская культура в глобальном мире»
Место проведения: Факультет философии и политологии,
123 ауд.
Основные направления конференции:
• Идентификация казахстанской культуры в современном
мир;
• Сакральная культура Казахстана: символы, артефакты,
ценности, национальная идея и национальные коды;
• Рухани жаңғыру: гендерология казахского народа;
• «Степное знание» Ауэзхана Кодара в контексте
модернизации общественного сознания;
•
Сакральные места Казахстана в духовном возрождении.
9-10 апреля 2018 года
Международный студенческий форум
«Зеленый мост через поколения»
Место проведения: Научная библиотека аль-Фараби
Основные направления форума:
• «Зеленые» технологии и природопользование в контексте
устойчивого развития;
• Сохранение
биологического
и
экосистемного
разнообразия в контексте устойчивого развития;
• "Зеленая" экономика и молодежь.
10 апреля 2018 года
III Международная научно-практическая конференция
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«Модели обучения международной журналистике в целях
устойчивого развития»
Место проведения: Научная библиотека аль-Фараби, (ауд.
408, 409).
Основные направления конференции:
Журналистское образование в контексте перемен
• Новые алгоритмы обучения профессии;
• Технологический фокус образовательных процессов
онлайн.
Медиа-тренды 2018
• Журналистика в системе мировых угроз;
• Медиасфера в кластере устойчивого развития;
• Роботизация медиа: формы и перспективы;
• Эпоха постправды и верификация контента;
• Crowdlearning: новый уровень изучение аудитории;
• Кибервойны и риски персональной безопасности;
• Журналистика прямого действия.
III Конференция МTIJ: форматы диалога и
консультаций
Глобальная журналистика: перспективы новой модели
сотрудничества.
11-12 апреля 2018 года
Международная научная конференция
«Аридные территории: устойчивость природы и общества»,
посвященная актуальным проблемам устойчивого развития
аридных территорий в центральной части Евразии
Место проведения: Научная библиотека аль-Фараби
Основные направления конференции:
«Проблемные вопросы окружающей среды в аридных
территориях Центральной Евразии»
• Устойчивость климата, опустынивание, сохранение
биоразнообразия, природоохранные территории, экологическое
законодательство,
дистанционное
зондирование,
пространственный анализ, деградация земель, водные ресурсы, и
т. д.
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«Устойчивое развитие в аридных территориях
Центральной Евразии»
• Землепользование, техносфера, туризм, проблемы
местных сообществ, укрепление социальной устойчивости и
сокращения неравенства, цели устойчивого развития и
местные/региональные проблемы, инициативы ЮНЕСКО /
ЮНЕП, глобальное сотрудничество и перспективы и т.д.
«Шелковый путь в прошлом и настоящем»
• История,
археология,
всемирное
наследие,
трансграничные проблемы и окружающая среда, коридоры
развития и сотрудничества в Азии и за ее пределами и т. д.
11-12 апреля 2018 года
Международная научно-практическая конференция
IX Жандаевские чтения «Методология и практика
современных исследований геосистем»
Место
проведения:
Факультет
географии
и
природопользования.
Основные направления конференции:
• Структура и динамика геосистем и методы их изучения;
• Методы
и
практическая
значимость
изучения
динамических геосистем;
• Экологический
туризм
–
принципы
развития,
размещения, изучения;
• Проблемы охраняемых геоэкосистем Казахстана;
• Геодинамика техногенных систем.
12-13 апреля 2018 года
Международная конференция
«Актуальные проблемы современной физики»
(Абдильдинские чтения)
Место проведения: Физико-технический факультет.
Лекционный зал им. академика М.М. Абдильдина.
Основные направления конференции:
• Астрофизика, Астрономия, Физика космоса;
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• Теоретическая физика, Ядерная физика и Физика
элементарных частиц;
• Нанотехнологии,
Материаловедение,
Физика
конденсированного состояния и Нелинейная физика;
• Физика плазмы, Физика жидкостей и газов;
• Теплофизика и Компьютерная физика;
• Философские проблемы физики и физическое
образование;
• Медицинская физика, Ядерная медицина и Биофизика
12-13 апреля 2018 года
III Международная российско-казахстанская
научно-практическая конференция
«Химические технологии функциональных материалов»
Место проведения: Факультет химии и химической
технологии.
Основные направления конференции:
• Научные основы процессов синтеза и изготовления
функциональных материалов;
• Процессы и аппараты химических технологий получения
функциональных материалов;
• Физико-химические свойства новых функциональных
материалов;
• Катализаторы процессов нефтехимии и нефтепреработки;
• Физико-химические
исследования
каталитических
процессов и катализаторов нефтехимии и нефтепереработки;
• Нанотехнологии в катализе;
• Экологические проблемы катализа.
9-12 апреля 2018 года
Международная научная конференция
студентов и молодых ученых «Фараби әлемі»
9 апреля

Торжественное открытие конференций на
факультетах

12 апреля
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Торжественное закрытие конференции
«Фараби әлемі», Дворец студентов
им. У. Джолдасбекова
15.00-16.00

16.00-17.00

Актовая лекция кандидата исторических
наук, ассоциированного профессора,
декана факультета истории, археологии и
этнологии М.С. Ногайбаевой
Награждение победителей конференции
«Фараби әлемі»

12 апреля 2018 года
Конкурс инновационных проектов
и студенческих бизнес-инкубаторов
Место проведения: Фойе Дворца студентов имени
У. Джолдасбекова
11.00-13.00

Выставка
инновационных
проектов
Студенческих Бизнес-Инкубаторов

13.00-14.00

Заседание конкурсной комиссии

15.00-16.00

Посещение
выставки
инновационных
проектов
ректором
университета
Г.Мутановым и приглашенными гостями

16.00-17.00

Награждение победителей Конкурса инновационных проектов СБИ

13 апреля 2018 года
Закрытие V Международных Фарабиевских чтений
Место проведения: Зал заседаний ректората КазНУ
имени аль-Фараби, 15 этаж
11.00-12.10
12.10-12.30

Краткие
отчеты
о
проведенных
мероприятиях в рамках V Международных
Фарабиевских чтений
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Награждение
победителей
Конкурса
«Лучший молодой ученый КазНУ им.
аль-Фараби»
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THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY

PROGRAM

V INTERNATIONAL FARABI READINGS
3-13 April 2018

INTERNATIONAL FARABI FORUM
“AL-FARABI AND MODERNITY”
Almaty, Kazakhstan, 3-4 April, 2018

OUR MAIN PARTNER:

Almaty, 2018

THE
ORGANISING COMMITTEE OF
V INTERNATIONAL FARABI READINGS
Chairman:
Mutanov G.M. – Rector of the Al-Farabi Kazakh National University
Co-Chairman:
Zhurinov M.Zh. – President of the National Academy of Sciences of
the Republic of Kazakhstan
Vice-Chairmen:
Burkitbayev M.M. – First Vice-Rector
Ramazanov T.S. – Vice-Rector for Research and Innovations
Members of the Organizing Committee:
Khikmetov A.K. – Vice-Rector for Academic Affairs
Dzhamanbalayeva Sh.E. – Vice-Rector for Social Development
Kalzhekov B.B. – Vice-Rector on Economic and Production Affairs
Muhambetzhanov S.K. – Director of the Department of Science and
Innovations
Smailova A.B. – Director of the International Cooperation Department
Aubakirov A.A. – Director of the Administrative Department
Esimova Zh.D. – Director of the Department of Social Work
Kistaubaev E.B. – Director of the Institute of information technology
and innovation development
Massalimova A.R. – Dean of the Faculty of Philosophy and Political
Science
Paltore Y. – Dean of the Faculty of Oriental studies
Nogaybayeva M.S. – Dean of the Faculty of History, Archaeology and
Ethnology
Salnikov V.G. – Dean of the Faculty of Geography and Management
of Natural Resources
Zayadаn B.K. – Dean of the Faculty of Biology and Biotechnology
Medeubek S.M. – Dean of the Faculty of Journalism
Abdimanuly O. – Dean of the Faculty of Philology and World
Languages
Ongarbayev E.K. – Dean of the Faculty of Chemistry and Chemical
Technology
Davletov A.E. – Dean of the Faculty of Physics and Technology
Baideldinov D.L. – Dean of the Faculty of law
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Aidarbaev S.Zh. – Dean of the Faculty of International Relations
Sagieva R.K. – Dean of the Graduate School of Economics and
Business
Zhakebaev D.B. – Dean of the Faculty of Mechanics and Mathematics
Tukeev U.A. – Performer of duty Dean of the Faculty of Information
Technology
Zhappasov Zh. – Dean of the Faculty of Pre-university Education
Kalmataeva Zh.A. – Dean of the Higher School of Public Health
Altaev Zh.A. – Director of the Al-Farabi Centre
Meirbaev B.B. – Deputy Dean for Scientific-research Activities and
International Relations of the Faculty of Philosophy and Political
Science
Zholdibekova B.E. – Head of Division of External Relations
Smagulov K.E. – Head of the Division of Science and Publication
activity
Akhmetova A.B. – Head of the Division for Innovations and
Intellectual Property
Kudaibergenova R.E. – Head of the Division of training and
certification of research personnel
Aliyev Sh. Sh. – Ph.D, Senior lecturer of Al-Farabi Kazakh National
University
Korazova A.B. – Senior specialist of the Division of Science and
Publication activity
Uzakbay S. – Senior specialist of the Division of Science and
Publication activity
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V INTERNATIONAL FARABI READINGS
3-13 April 2018
Speaking time for Plenary reports 10 min., sectional - 5-7 minutes.
Working languages: Kazakh, Russian and English.
April 3-4

Opening ceremony of the V International
Farabi Readings
International Farabi Forum “Al-Farabi and
Modernity”

April 4

International scientific and practical conference
of the 25th anniversary of diplomatic relations
between the Republic of Kazakhstan and the EU
“Cooperation of Kazakhstan and the EU:
current trends and prospects”

April 5-6

"Language, Intercultural Communication
and National Identity: A look into the
Future”
(Annual XXI International Conference of
Akhanov Readings)

April 5-6

International scientific and practical conference
"Progress in the application of UNESCO
curricula: the paradigm of sustainable
development"

April 5-8

International Fitness Congress

April 6

II International Scientific-Practical Conference
«Contemporary issues of medicine and public
health» devoted to 70th anniversary of World
Health Organization

April 6

International Conference
“Digital Law: Specificity of Kazakhstan
Models and New Directions of Development”

April 7

International scientific and methodical
conference “Modern Kazakhstan culture in
the global world”

April 9-10

International student forum “Green bridge
through generations”

April 10

III International scientific and practical
conference “Models of teaching international
journalism for sustainable development”

April 11-12

International Scientific Conference "Arid
Lands: Environmental and Social
Sustainability", dedicated to the current
problems of sustainable development of arid
lands in the central part of Eurasia

April 11-12

International scientific-practical conference
IX Zhandayev readings «Methodology and
practice of modern researches of geosystems»

April 12-13

International conference “Actual Problems of
Modern Physics” (Abdildin readings)

April 12-13

III International Russian-Kazakh scientific and
practical Conference “Chemical technologies
of functional materials”

April 9-12

International Scientific Conference of students
and young scientists “Farabi Alemi”
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April 12

Competition of innovative projects of student
business incubators

April 12

Closing ceremony of the International Scientific
Conference of students and young scientists
“Farabi Alemi”
Closing ceremony of the V International
Farabi Readings
Results of the competition “The best young
scientist of al-Farabi Kazakh National
University”

April 13
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INTERNATIONAL FARABI FORUM
April 3-4, 2018
April 3, 2018, 10.00-16.30
Al-Farabi Scientific Library
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10.00-11.00

Registration of participants, visiting the
Al-Farabi Museum, book fair
The demonstration of the documentary film
“Al-Farabi” in Kazakh
Library foyer, hall 4th floor

10.30-10.45

Meeting guests. Floral tribute at the monument
of Al-Farabi.
Square in front of the Rectorate
PLENARY SESSIONS
Conference-hall 3 (416), 4th floor

11.00-11.15

Opening speech of the Rector of Al-Farabi
Kazakh National University, academician
Galym Mutanov

COMPLIMENTARY SPEECH
OF INTERNATIONAL GUESTS
11.15-11.20

Bekir Karlyga
Adviser to the Prime Minister of Turkey,
representative of the National Coordinating
Committee for the UN Civilization Alliance
(Turkey)

11.20-11.25

Sayed Muhammad Junaid Zaidi,
Executive Director of the Commission on
Science and Technology for Sustainable
Development in the South (COMSATS)

11.25-11.30

Carl Sterckens,
Ph.D, professor
(Netherlands)

at

PRESENTATIONS:
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Radbaud

University

11.30-11.40

Absattar Derbisali, corresponding-member of
NAS RK, Professor, Doctor of Philological
Sciences, Director of the R. Suleimenov
Institute of Oriental Studies, SC MES RK
(Kazakhstan)
The classification of sciences of Abu Nasr alFarabi

11.40-11.50

Abdulla Kyzylzhyk, Doctor, Professor of
Istanbul University, Director of Eurasian
Research Center named after Al-Farabi
(Turkey)
The principles of virtue and perfection in
Farabi's work "et-Tenbîh alâ Sebîlis-Sa'deh"

11.50-12.00

Kurmangaliyeva Galiya Kurmangalievna,
Doctor of Philosophical Sciences, Professor,
Head of the Department of Farabian Studies,
Chief Researcher of the Institute of Philosophy,
Political Science and Religious Studies, SC
MES RK (Kazakhstan)
Paradigm of spiritual and intellectual
perfection of al-Farabi and modernity

12.00-12.10

Derekh Somir Ali, Candidate of Technical
Sciences, Honorary Consul for Syria in the
Republic of Kazakhstan
Al-Farabi and Damascus: connection of
cultures and times

12.10-12.20

Charles Weller, Professor of Washington State
University (USA)
Al-Farabi's world historical journeys: from
Central Asia and the Middle East to Western
Europe, Russia and return
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12.20-12.30

Sultonzoda Soki Aslon, professor of the Tajik
State Pedagogical University Sadriddin Aini
(Tajikistan)
Al-Farabi in the studies of French
philosophers

12.30-12.50

Awarding of the "Big Gold Medal of AlFarabi"
Group photo
Lunch
Sectional sessions

12.50-13.00
13.00-14.00
14.30-16.30

SECTIONAL SESSIONS
14.30-16.30

WORKSHOP
1.
Rukhani
Jangiru:
Preservation and development of the
national
code.
Moderators:
Professor
Zhakypbek Altayev;
Professor Abdulla
Kyzylzhyk
Conference-hall 3 (416), 4th floor

14.30-16.30

WORKSHOP
2.
Formation
of
an
"intelligent" society - a mission of
universities 4.0. Moderators: Professor Galiya
Kurmangaliyeva; Professor Sultonzoda Soki
Aslon
Conference-hall 2 (408), 4th floor

14.30-16.30

WORKSHOP 3. Classification of Al-Farabi’s
Sciences and the Actual Problems of Modern
Natural Sciences.
Moderators: Professor Medeu Abishev;
Professor Sultan Tuleukhanov
308, 3rd floor

14.30-16.30

I Discussion platform
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"New development opportunities in the
conditions of the fourth industrial revolution:
the political aspect". Moderators: Professor
Gulnar Nasimova; Nazir Bahodur, Consul
General of the Republic of Tajikistan in the
Republic of Kazakhstan
The Club of Scientists, 201, library
14.30-16.30

II Discussion platform
"Current state and perspectives of the
development of religious studies in
Kazakhstan" Moderators: Professor Nagima
Baitenova; Professor Ainur Kurmanalieva;
Professor Karl Sterckens
306, library

14.30-16.30

III Discussion platform
"The impact of the globalization of higher
education and science on the development of
identity." Moderators: Professor Kenes
Biekenov; Professor Gulnapis Abdikerova
304, library
April 4, 2018
Al-Farabi Scientific Library
SECTIONAL SESSIONS

10.00-12.30

WORKSHOP 4. Innovative Potential of the
21st Century and Sustainable Development.
Moderators: Professor Tamara Tazhibayeva;
Professor Roman Yashenko
Conference-hall 3 (416), 4d floor
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10.00-12.30

WORKSHOP
5.
Scientometrics
and
Management of Scientific and Technological
Development of Society.
Moderators: Professor Yerdos Ongarbayev;
Professor Gregory Mun
308, 3rd floor

10.00-12.30

WORKSHOP 6. Human Capital as the Basis
of Intellectual Potential of the Nation.
Moderators: Professor Gulzhihan Nurysheva;
Professor Charles Weller
conference-hall 2 (408), 4d floor

10.00-12.30

IV Discussion platform
Discourse of National Education of Students in
the Context "A Look into the Future:
Modernization of Public Consciousness"
Moderators: Associate Professor Bakyt
Arinova;
Associate Professor Dinara
Mukhataeva
304, library

10.00-12.30

V Discussion platform
"Psychological views of al-Farabi in modern
psychological research"
Moderators: Associate Professor Sandugash
Kudaibergenova; Associate Professor Nazira
Sadykova
306, library

10.00-12.30

VI Discussion platform
Republican contest of student essays "How I
understand a modernization of public
consciousness "
Moderators:
Associate Professor Aliya
Ramazanova; Associate Professor Nazgul
Kudaibergenova
The Club of Scientists, 201, Library
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12.30-14.00

Lunch

14.00-16.00

Closing of the Farabi Forum. Adoption of a
resolution.
conference-hall 2 (408), 4d floor
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SECTIONAL SESSIONS
3 April, 2018, 14.30-16.30
SECTION 1. RUKHANI JANGIRU: CONSERVATION AND
DEVELOPMENT OF THE NATIONAL CODE
Conference-hall 3 (416), 4th floor
Moderators: Professor Zhakypbek Altayev; Professor Abdulla
Kyzylzhyk
Ayazbekova S., Doctor of Philosophical Sciences, M.Lomonosov
Moscow State University, Kazakhstan Branch, Head of the Research
Center for Eurasian Culture, Professor of the SRS Department
The legacy of Al-Farabi in the context of the preservation and
development of the cultural code of the Kazakhs
Bulekbaev S.B, Doctor of Philosophical Sciences, Professor of Kazakh
University of International Relations and World Languages named after
Abylai Khan
Turkic contribution to the world civilization
Abdigalieva G.K, Doctor of Philosophical Sciences, Professor of AlFarabi Kazakh National University
Development of human capital in the Republic of Kazakhstan in the
framework of the program "Rukhani Jangiru"
Barlybaeva G.G, Doctor of Philosophical Sciences, Chief researcher,
Institute of Philosophy, Political Science and Religious study of SC MES
RK
Ethical views of al-Farabi in conditions of spiritual revival of the
country
Baytenova N.Zh., Doctor of Philosophical Sciences, Professor of AlFarabi Kazakh National University; Kantarbayeva Zh.O., Candidate of
Philosophical Sciences, Associate professor of Al-Farabi Kazakh
National University; Kamalova F.B, Master student of KazNU
Sacred places of the Syr Darya region
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Begalinova K.K., Doctor of Philosophy, Professor of Al-Farabi Kazakh
National University; Ashilova M.S., Ph.D., teacher of Kazakh University
of International Relations and World Languages named after Abylai
Khan; Begalinov A.S, teacher of the University of International Business
Concepts of the genetic code of a nation, a national idea and national
spirit (on the example of the Kazakh ethnos)
Solovieva G.G, Doctor of Philosophical Sciences, senior research fellow
of the Institute of Philosophy, Political Science and Religious Studies of
the SC MES RK
National code and the philosophical concept of pragmatism
Kylyshbaeva B.N, Doctor of Sociological Sciences, Professor of AlFarabi Kazakh National University
Sociological theories of research methods of preserving national
identity
Shedenova N.U., Doctor of Sociological Sciences, Professor of AlFarabi Kazakh National University
Implementation of the concept of the five social initiatives of the
President of the country
Sadyrova M.S, Doctor of Sociological Sciences, Professor of Al-Farabi
Kazakh National University
Al-Farabi on the language and ethnicity of the people
Zhanazarova Z.Zh., Doctor of Sociological Sciences, Professor of AlFarabi Kazakh National University
Competition and pragmatism as the preservation of national identity
Puzikov M.F, Doctor of Historical Sciences, Professor of Al-Farabi
Kazakh National University
The influence of urbanization on the preservation of national identity
Latysheva E.V, Doctor of Historical Sciences, FGAU VO "Crimean
Federal University named after V.I. Vernadsky "Tavricheskaya Academy
(structural subdivision) Historical Faculty Department of Document
Management and Archival Studies
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Historical memory as an integral part of the national code: the Crimean
precedent
Musataev S.Sh., Doctor of Political Sciences, Professor of Al-Farabi
Kazakh National University
The Eurasian idea of the President of Kazakhstan N.A.
Beysenov B.K, Doctor of Philosophical Sciences, Professor of Al-Farabi
Kazakh National University
The correlation of the state and religion in the modern Arab world
Lukpanov A.I, Candidate of Philosophical Sciences, Associate professor
of Al-Farabi Kazakh National University
Methodology of the spiritual revival of the nation in the context of
modernization of the public consciousness
Kasymova R.S, Ph.D., Associate professor of Al-Farabi Kazakh
National University
Features of education of national consciousness of youth in the context
of modernization of consciousness
Oshakbaeva Zh.B., Candidate of Philosophical Sciences, leading
researcher of the Institute of Philosophy, Political Science and Religious
Studies of the SC MES RK
National cohesion is the basis of national spirituality
Konyrbaeva K.M, Candidate of Philosophical Sciences, Senior
Researcher of the Institute of Philosophy, Political Science and Religious
Studies of the SC MES RK
Ethical views of the Turkic thinkers
Arinova B.A, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate professor of
Al-Farabi Kazakh National University
National education of student youth in conditions of modernization of
consciousness
Kenzhakimova G.A, Candidate of Sociological Sciences, Associate
professor of Al-Farabi Kazakh National University
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Adaptation, interiorization and exteriorization as indicators of national
identity
Aitimbet I.A, Ph.D., Associate professor of the University of Suleyman
Demirel; Kasimova L.N, Candidate of Sociological Sciences, Associate
professor of Kazakh Head of Architecture and Construction Academy
Social and humanitarian disciplines should be taught in Kazakh
Omirbekova A.O., Candidate of Philosophical Sciences, Associate
professor of Al-Farabi Kazakh National University
The role of symbolic phenomena in the modernization of public
consciousness
Bagasharov K.S, Ph.D, teacher of Al-Farabi Kazakh National University
Secularity and its types
Imanbaeva Zh., master student of Al-Farabi Kazakh National University
The ethical aspect of modernization theories
Eset A.M, student of the Aktobe Regional State University named after
K.Zhubanov; Esetova M.K, teacher of special disciplines, Aktobe
Polytechnic College
New Kazakh alphabet - promising opportunities
SECTION 2. FORMATION OF "SMART" SOCIETY MISSION OF UNIVERSITIES 4.0.
conference hall 2 (408), 4th floor
Moderators: Professor Galiya Kurmangaliyeva;
Professor Sultonzoda Soki Aslon
Abdiraiymova G.S, Doctor of Sociological Sciences, Professor, Head of
the Department of Sociology and Social Work of Al-Farabi Kazakh
National University
About ways of realization in educational process of systems of values
developed in works of al-Farabi
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Biekenov K.U., Doctor of Sociological Sciences, Professor of Al-Farabi
Kazakh National University
Breakthroughs in modern humanities education
Taubaeva Sh.T., Doctor of Pedagogical Sciences, professor of Al-Farabi
Kazakh National University
Spiritual and moral rebirth of youth: historical sources, theory and
practice
Magauova A., Doctor of Pedagogical Sciences, professor of Al-Farabi
Kazakh National University
The socializing role of universities in the formation of human capital
Puzikova S.M, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of Al-Farabi
Kazakh National University
The mission of the modern university as a spiritual and moral
institution of society
Mukasheva A.B, Doctor of Pedagogical Sciences, acting professor of AlFarabi Kazakh National University
Formation of communicative culture of future teacherspsychologists in universities
Aymaganbetova A.Kh., Doctor of Psychological Sciences, Professor of
Al-Farabi Kazakh National University
Features of religious orientation and preferences of Kazakhstani
student youth
Zholdubaeva A.K, Doctor of Philosophical Sciences, Professor of AlFarabi Kazakh National University
Modern ideas about constructive forms of training: the procedural
aspect
Lukpanov A. I., Candidate of Philosophical Sciences, Associate
professor of Al-Farabi Kazakh National University
Spiritual nest in the process of transformation of social consciousness
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Kasen G. A., Candidate of pedagogic sciences, acting Professor of the AlFarabi Kazakh National University
Problems of students' cultural acceptance of repatriates in the context of
the national idea "Mangilik El" in the Republic of Kazakhstan.
Moldasan K. Sh., Candidate of pedagogic sciences, Associate professor
of Al-Farabi Kazakh National University
The role of national education in education
Kudaibergenova S.K., Candidate of Psychological sciences, Associate
professor of Al-Farabi Kazakh National University
Neuropsychological correction of difficulties in schooling
Dzhakupov M.S., senior teacher of Al-Farabi Kazakh National
University
Emotional competence of a counselor psychologist: cultural
characteristics
Abzhapparova A. A., master, teacher of Al-Farabi Kazakh National
University
Image of higher education as a factor of student migration
Mukataeva D. I., PhD Student of Al-Farabi Kazakh National University
The degree of development of the problem of formation of students '
project competence in the University
Aidosova Zh. K., PhD Student of Al-Farabi Kazakh National University
Emotional intelligence and coping with health problems.
Uspanova D., PhD Student of Al-Farabi Kazakh National University
Pedagogical characteristics of spiritual and moral qualities of students
Esetova M. K., teacher of special disciplines Aktobe Polytechnic College
The role and importance of the implementation of innovative
educational technologies at the College
SECTION 3. CLASSIFICATION OF SCIENCES BY AL-FARABI
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AND ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE
308, 3rd floor
Moderator: Professor Medeu Abishev;
Professor Sultan Tuleukhanov
Sakhiev S.K., Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Professor, Head of Science’s Department, Abai KazNPU
Actual problems of nuclear physics and elementary particle physics
Moldabekova M.S., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of AlFarabi Kazakh National University, Fedorenko O.V., Candidate of
Physical and Mathematical Sciences, Senior lecturer of Al-Farabi
Kazakh National University, Asembaeva M.K., Candidate of Physical
and Mathematical Sciences, Senior lecturer of Al-Farabi Kazakh
National University, Mukamedenkyzy V. Candidate of Physical and
Mathematical Sciences, Senior lecturer of Al-Farabi Kazakh National
University
Modern problems of the mass transfer in gaseous systems
Abishev M.E., Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Professor, Chair of Theoretical and Nuclear Physics of Al-Farabi
Kazakh National University
On new trends in modern theoretical physics
Tuleukhanov S. T., Doctor of Biological sciences, Professor, head of
the Department of Biophysics and Biomedicine of Al-Farabi Kazakh
National University
Actual problems of modern chronobiology and chronomedicine
Seytahmetova N.L., corresponding member of NAS RK, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor, Senior Researcher, Institute of
Philosophy, Political Science and Religious study of SC MES RK
Discourse parabanate in the German Islamic studies
Kurmanalieva A. D., Doctor of Philosophical Sciences, Professor,
Head of Religious and Cultural studies Department, Al-Farabi Kazakh
National University
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Spiritual values in al-Farabi's heritage
Tashimova F. S., Doctor of Psychological Sciences, Professor of AlFarabi Kazakh National University
Al-Farabi and peculiarities of semantic analysis of students'
personality with different style of coping behavior
Bigaliyev A.B, Doctor of Biological Sciences, Professor of Al-Farabi
Kazakh National University
Principal possibilities of biological dosimetry for evaluation of
genetic effects of low doses of radiation
Lukpanov A. I., Candidate of Philosophical Sciences, Associate
professor of Al-Farabi Kazakh National University
The conceptual significance of the socio-ethical treatises of Abu
Nasr al-Farabi: "the views of the residents of the virtuous city" and
others
Alikbaeva M.B, Candidate of Philosophical Sciences, Associate
professor of Al-Farabi Kazakh National University
Abu Nasyr al-Farabi and music
Biyasheva Z. M., Candidate of Biological Sciences, professor of AlFarabi Kazakh National University
Cancer risk of radon isotopes and modeling of their action in biotests
Kuratov K. S, Candidate of Physico-Mathematical Sciences,
Associate Professor of Al-Farabi Kazakh National University
Questions of modern Astrophysics – how the actual problems of
modern science
Sandybaev Zh. S., Candidate of philosophical sciences, Associate
professor, University of Kastamonu (Turkey)
Al-Farabi's doctrine of the ruler
Kustubaeva A. M., Candidate of Biological Sciences, acting
professor of the Al-Farabi Kazakh National University
Al-Farabi's views and modern cognitive neuroscience
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Kamzanova A. T., PhD, Associate professor of Al-Farabi Kazakh
National University
Relevance of al-Farabi's views in modern psychology
Satybaldina N. K., Candidate of Psychological Sciences, Associate
Professor of Al-Farabi Kazakh National University
Philosophical and psychological views of al-Farabi and the present
Zholdasova M. K., Ph.D, Associate Professor of Al-Farabi Kazakh
National University
Psychological views of al-Farabi
Sadykova A. T., senior teacher of Al-Farabi Kazakh National
University
Psychological issues in the works of al-Farabi
Nurmagambetov M.А., LLP "Corporation Saiman"
Only good people can build a good city
Tashev B.A., Ph.D, Associate Professor of Al-Farabi Kazakh National
University
Natural science as a necessity in the XXI century. The role of physics
in modern natural sciences
Akhtanov S.N., Ph.D, Associate Professor of Al-Farabi Kazakh
National University
Determination of the signal-to-noise ratio based on informationentropy analysis
Baigarashev E.M., leading engineer of JSC Kazakhtelecom
Topical issues in preparation in the field of telecommunications
engineering personnel
Shokataev D. H., PhD student of Al-Farabi Kazakh National
University
Study of physico-chemical and antibacterial properties of
biocomposites based on bacterial cellulose and chitosan
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April 4, 2018, 10.00-12.30
SECTION 4. INNOVATION POTENTIAL OF THE 21ST
CENTURY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Conference-hall 3 (416), 4th floor
Moderators: Professor Tamara Tazhibayeva
Professor Roman Yashchenko
Tormanov N. T., Candidate of Biological Sciences, professor of AlFarabi Kazakh National University
Actual problems of modern biological concept in education
Akhtayeva N. S., Doctor of Psychological Sciences, Professor of AlFarabi Kazakh National University; Kim, A. M., Doctor of Psychological
Sciences, Professor of Al-Farabi Kazakh National University
Eastern psychology and modern psychological practice
Berdibaeva S. K., Doctor of Psychological Sciences, Professor of AlFarabi Kazakh National University
Innovative potential and global trends of psychological research
Musataev S., Doctor of Political Sciences, Professor of Al-Farabi
Kazakh National University
Impact of migration processes on the demographic security of
Kazakhstan
Bergeneva N.S., Candidate of Biological Sciences, Associate professor
of Al-Farabi Kazakh National University
Forecasting the possibility of mudflow in accordance with statistics for
sustainable development
Rudenko E. I., Candidate of history, senior researcher of the Institute of
Oriental studies named after R. B. Suleimenov, SC MES RK
Priorities of Kazakhstan in the framework of the movement to
sustainable development and Indian experience in the field of
environmental protection
Saitova N. A., Candidate of Political Sciences, Associate professor of
Al-Farabi Kazakh National University
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Modern approaches in the study of political socialization of youth
Kulbakova B. R., Associate professor of the Egyptian University of
Islamic culture "Nur-Mubarak"
In teaching a foreign language in intercultural communication
competence formation
Lukpanov A.I, Candidate of Philosophical Sciences, Associate
professor of Al-Farabi Kazakh National University
An outstanding scientist, Professor Kudaibergenov Biliim In Inel
Kim.L.M., Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor
Al-Farabi Kazakh National University
The concept of gene-cultural coevolution in the context of
sociobiological research
Akpinar D., PhD., Associate professor of Erzinjan University
(Turkey); Kuranbek.AA., Candidate of Philosophical Sciences,
Associate Professor of Zhetysu state University named after Ilyas
Zhansugurov; Abzhaparov L., master, Senior lecturer of Kazakh
University of International Relations and World Languages named after
Abylai Khan
Public diplomacy in international relations
Satarbaeva A. S., senior teacher of Al-Farabi Kazakh National
University
Innovative research in seismology
Tanabekova G., PhD Student of Al-Farabi Kazakh National University
Preserving the syvers Apple tree in the context of sustainable
development
Bayburiev R. M., Senior lecturer, PhD Student of Al-Farabi Kazakh
National University
Ecology of sustainable development in tourism
Sakypbek M. A., Senior lecturer, PhD Student of Al-Farabi Kazakh
National University
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A common understanding of sustainable tourism development: case of
Kazakhstan
Kudaibergenov M. K., Senior lecturer, PhD Student of Al-Farabi Kazakh
National University
Relevance of the use of remote sensing data in forecasting the rate of
sedimentation of the Earth's surface
Zhalgasbekov E. J., Senior lecturer, PhD Student of Al-Farabi Kazakh
National University
Robotization in the mining industry
Bulatov K. M., Senior lecturer, PhD Student of Al-Farabi Kazakh National
University
The management of the debris risk
Amirgalieva A.S., lecturer, PhD student of Al-Farabi Kazakh National
University
Influence of climatic characteristics on the annual flow of the rivers of
the Ile-Balkash region
Turehanova V.B., lecturer, PhD Student of Al-Farabi Kazakh National
University
Features of application of space technologies in geodetic researches
Bekkaliev A. A., lecturer, PhD Student of Al-Farabi Kazakh National
University
The possibilities of space monitoring for sustainable development of
agriculture
Raimbekova J. T., PhD student of Al-Farabi Kazakh National University
Evaluation of management practices mudslide glacial origin
Pshenchinova A. S., PhD student of Al-Farabi Kazakh National
University
Seasonal distribution of runoff of the main rivers of the basin of the Yesil
river
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SECTION 5. SCIENTOMETRICS AND MANAGEMENT OF
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
308, 3rd floor
Moderators: Professor Yerdos Ongarbayev;
Professor Gregory Mun
Kenesov B. N., Professor, director of the CFChMA Al-Farabi KazNU.
Effective use of scientometric indicators for the management of
scientific research in Kazakhstan
Mun G. A., Professor, head of the department of chemistry and
technology of organic substances, natural compounds and polymers of
Al-Farabi KazNU, Irmuhametova G. S., Ph.D., Associate Professor
Some results of the competition of the Science Committee of the
MES of Kazakhstan on grant funding for 2018-2020, the exposed
problems, possible solutions
Syzdykova L. I., Candidate Chemical Sciences, Associate Professor
of the department of physical chemistry, catalysis and petrochemistry
of Al-Farabi KazNU
About scientometric approach in the system of training and
certification of scientific personnel
Nadirov R. K., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor;
Uralbekov B. M., PhD, Head of Department of General and inorganic
chemistry of Al-Farabi Kazakh National University
Stimulation of publication activity in Higher education institutions
of Russia and Al-Farabi Kazakh National University: a
comparison of data from open sources
Yeszhanuli M., Doctor of Chemical Sciences, Deputy Dean of the
faculty of chemistry and environmental sciences of Ili Pedagogical
University, PRC.
Effective projects of the government of the PRC in the field of
education and science "Science and technology-the first production
force»
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Kurbatov A. P., doctor of Chemical Sciences, acting Professor of the
Department of analytical, colloid chemistry and technology of rare
elements of Al-Farabi Kazakh National University
Scientific research and problems of its measurement
Tulepov M. I., PhD, Head of Department of chemical physics and
materials science of Al-Farabi Kazakh National University
Strategic and technological development in the field of chemical
physics and materials science
Baypakbayeva S. T., PhD student of the Almaty University of Energy
and Communications.
Communication connectivity of scientific and educational space as
an indicator of the effectiveness of management of scientific and
technical development of the company
Ismail Kekusary, PhD, Professor of Erzincan University (Turkey)
Individual human rights appeal to the constitutional court of Turkey
Mustafa Chichek, Doctor, Professor of Erzincan University (Turkey)
Protection of arrest under Turkish law
SECTION 6. HUMAN CAPITAL AS THE BASIS OF
INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE NATION
conference hall 2 (408), 4th floor
Moderators: Professor Gulzhikhan Nurysheva;
Professor Charles Weller
Nurysheva G. Zh., Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of
Philosophy Department, Al-Farabi Kazakh National University
The doctrine of al-Farabi about the head of the virtuous city in the
context of modern Kazakhstan
Hasanov M.Sh., Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Al-Farabi
Kazakh National University; Petrova, V.F., Doctor of Philosophical
Sciences, Professor of Al-Farabi Kazakh National University
Influence of al-Farabi's heritage on the development of philosophical
anthropology
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Karabaeva A. G., Doctor of Philosophical Sciences, Professor of AlFarabi Kazakh National University
Human capital as a factor of innovative development
Edilbaeva S. J., Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor
of Al-Farabi Kazakh National University
Philosophical foundations of the concept of education
Sagikyzy Ayazhan, Doctor of Philosophical Sciences, head of the
Department of philosophy, Institute of philosophy, political science and
religious studies, CS MES RK; Pernekulova M. M., PhD student of the
joint educational programs of Al-Farabi Kazakh National University and
IFPR SC MES RK
Personality development in virtual reality
Abdikerova G. O., Doctor of Sociological Sciences, Professor of AlFarabi Kazakh National University
The influence of turbulence on the measurement of human capital
Zainieva L. Yu., Doctor of Political Sciences, Professor of Al-Farabi
Kazakh National University
Through the cult of knowledge to improvement of human capital
Askar L. A., Candidate of philosophical sciences, Associate Professor of
Al-Farabi Kazakh National University
Al-Farabi on logic
Boretsky O. M., Candidate of philosophical sciences, Associate
Professor of Al-Farabi Kazakh National University
Smart-cinema-philosophy in non-philosophical form
Sartaeva R. S., Candidate of Philosophical Sciences, chief researcher,
Institute of philosophy, political science and religious studies SC MES
RK
Human capital: quality problems in the era of "Industry 4.0".
Dzhaambayeva B. A., Candidate of philosophical sciences, Associate
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Professor Al-Farabi Kazakh National University; Barakov R. T., master
student of Al-Farabi Kazakh National University
The doctrine of the state
Bukhaev A. N., Candidate of philosophical Sciences, Associate
Professor of Al-Farabi Kazakh National University
The idea of perfection in the philosophy of al-Ghazali
Suleimenov M.P, Candidate of Political Sciences, Associate Professor of
Al-Farabi Kazakh National University
Al-Farabi on education and the theoretical foundations of teaching
methods
Nigmetova A. T., Candidate of Philosophical Sciences, Senior lecturer
of Al-Farabi Kazakh National University; Kosherbayeva A. B., master
of philosophy
The continuity of traditions in philosophy
Nurgaliyev K. T., Candidate of Philosophical Sciences, Senior lecturer
of Al-Farabi Kazakh National University
The role and place of social Sciences and Humanities in the modern
educational environment
Aliyev S. S., Ph.D, Senior lecturer of Al-Farabi Kazakh National
University
Human problem in the information society
Kudaibergenova N. Zh., Ph.D, Senior lecturer of Al-Farabi Kazakh
National University
Human capital in the context of dialogue of cultures East and West
Abdikhaparova G. A., master of philosophy, teacher of Al-Farabi
Kazakh National University
Rational and spiritual foundations of the concept of "virtuous city" in
philosophy of al-Farabi
Mazhiuly E., master of philosophy, teacher of Al-Farabi Kazakh
National University
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The role of philosophy in shaping al-Farabi's religious beliefs
Trubnikov V., PhD Student of Al-Farabi Kazakh National University
Styles of students' coping behavior and the level of rational attitude to
money
Rizulla A., PhD Student of Al-Farabi Kazakh National University
Social mimicry and human well-being
Ruzakhunov R. K., a postgraduate student of Al-Farabi Kazakh National
University
Al-Farabi: the relationship between religion and philosophy
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CONFERENCES HELD BY THE FACULTIES IN THE
FRAMEWORK OF
V INTERNATIONAL FARABI READINGS
4 April, 2018
International scientific and practical conference
of the 25th anniversary of diplomatic relations between the
Republic of Kazakhstan and the EU “Cooperation of
Kazakhstan and the EU: current trends and prospects”
Venue: Faculty of International Relations, Hall of the
Academic Council.
Mission: The aim of the conference is an exchange of experts’
opinions on topical issues of collaboration of Kazakhstan and
European Union including economic, energy, political cooperation
and partnership in the spheres of transport, human rights, security etc.
5-6 April 2018
"Language, Intercultural Communication and National Identity:
A look into the Future”
(Annual XXI International Conference of Akhanov Readings)
Venue: Al-Farabi Library, 4th floor
Sections:
• Key problems of contemporary and applied linguistics;
• Cognitive linguistics;
• Discourse analyses;
• Intercultural/Multilingual Education;
• Innovation in language teaching and learning
Progressive and regressive dynamics in the language history; the
problems of language loss and revitalization;
• Media communication and journalism Researches in
pragmatics;
• Semantics. Sign Language; translation problems;
• Language teacher training Language teaching methodology
Teaching a foreign language to young learners TESOL / TESL /;
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• TEFL A wide range of problems related to the teaching of
foreign languages and studies in the field of linguistics, literary studies
and journalism.
5-6 April 2018
International scientific and practical conference
"Progress in the application of UNESCO curricula: the
paradigm of sustainable development"
Venue: Al-Farabi Library, auditorium 416
Sections:
Global trends in media freedom and development of mass
media
Development of training programs in journalism
• National
model
of
educational
programs;
• Progress in applying the basic model of the curriculum in
journalism;
• Development of UNESCO curricula.
Conceptual framework for media activities in the context of
sustainable development
• Gender journalism;
• Journalism and sustainable development;
• Environmental journalism (eco-journalism);
• Coverage of sustainable tourism;
• Coverage of migration and refugee issues;
• Ethics of journalistic investigation;
• Digital media, social networks and the changing nature of
journalism;
• Advocacy journalism: participation, representation and
communities.
5-8 April 2018
International Fitness Congress
Venue: sport hall and library of al-Farabi Kazakh National
university.
Sections:
• Кinesiology of scoliosis;
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• Modern trends in functional training;
• Progressive step and aerobics;
• Schwinn cycling of bronze level, presenter's art (aqua
fitness), lecture on fatigue physiology and scientific substantiation of
statodynamics.
6 April 2018
II International Scientific-Practical Conference
«Contemporary issues of medicine and public health» devoted to
70th anniversary of World Health Organization
Venue: Al-Farabi Library
Sections:
• World Health Organization: 70 years in the service of our
planet's health;
• Medical education on the current stage;
• Contemporary issues of public health and health care;
• Tomorrow day of medicine: view from the present;
• Theoretical and practical issues of healthy life style, physical
activity, sport and sport medicine.
6 April 2018
International Conference
“Digital Law: Specificity of Kazakhstan Models and New
Directions of Development”
Venue: Al-Farabi Kazakh National University, Faculty of
Law, auditorium 329.
Sections:
• The conference will be devoted to the issues of actualization
of digitalization and provision of this process with specialized
legislation at the world and national levels;
• Particular attention will be paid to the theoretical aspects of
the formation and development of the Digital Law, its role and place
in the system of modern law system of Kazakhstan.
• Particular attention will be paid to space law, genetic law,
digital identification and robotics;
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• During the conference the modern problems of information
law, problems of constitutional , civil, administrative, financial legal
regulation as well as the regulation of legal relations and problems of
legal responsibility in the Internet will be considered.
7 April 2018
International scientific and methodical conference
“Modern Kazakhstan culture in the global world”
Venue: Faculty of Philosophy and Political Science,
auditorium 123.
Sections:
• Identification of Kazakh culture in the modern world;
• Sacred culture of Kazakhstan: symbols, artifacts, values,
national idea and national codes;
• Spiritual revival: genderology of the Kazakh people;
• "Steppe knowledge" of Auezhan Kodar in the context of
modernization of public consciousness;
• Sacred places of Kazakhstan in the spiritual revival.
9-10 April 2018
International student forum “Green bridge through generations”
Venue: Al-Farabi Scientific Library
Seсtions:
• "Green" technologies and environmental management in the
context of sustainable development;
• Preservation of biological and ecosystem diversity in the
context of sustainable development;
• "Green" economy and youth.
10 April 2018
III International scientific and practical conference
“Models of teaching international journalism
for sustainable development”
Venue: Al-Farabi Scientific Library (auditorium. 408, 409).
Sections:
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Journalistic education in the context of change:
• New algorithms for teaching the profession;
• Technological focus of online educational processes.
Media trends 2018:
• Journalism in the system of global threats;
• Mediosphere in the cluster of sustainable development;
• Robotization of media: forms and perspectives;
• The era of post-truth and content verification
• Crowdlearning: a new level of audience learning;
• Cyberwar and personal security risks;
• Journalism of direct action.
III MTIJ Conference: formats for dialogue and
consultation:
Global journalism: the prospects for a new model of
cooperation.
11-12 April 2018
International Scientific Conference "Arid Lands: Environmental
and Social Sustainability", dedicated to the current problems of
sustainable development of arid lands in the central part of
Eurasia
Venue: Al-Farabi Scientific Library
Sections:
Environmental Issues in Arid Lands of Central Eurasia
Climate resilience, desertification, biodiversity conservation,
nature protected areas, ecological legislation, remote sensing, spatial
analysis, land degradation, water resources, etc.
Sustainable development in Arid Lands of Central Eurasia
Land management, technosphere, tourism, problems of local
communities, strengthen sustainability and reduce inequality, SDGs
and endemic challenges, UNESCO/UNEP initiatives, global
cooperation and perspectives, etc.
Silk Road in the past and present
History, archaeology, World Heritage, transboundary issues
and environments, corridors for development and cooperation in Asia
and beyond, etc.
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11-12 April 2018
International scientific-practical conference IX Zhandayev
readings «Methodology and practice of modern researches of
geosystems»
Venue: Faculty of Geography and Environmental Sciences
Sections:
• Structure and dynamics of geosystems and methods of their
studying;
• Methods and practical importance of studying of dynamic
geosystems;
• Ecological tourism – the principles of development,
placement, studying;
• Problems of the protected geoecosystems of Kazakhstan;
• Geodynamics of technogenic systems.
12-13 April 2018
International conference “Actual Problems of Modern Physics”
(Abdildin readings)
Venue: Academician M.Abdildin Lecture Hall.
Sections:
• Astrophysics, Astronomy, Space Physics;
• Theoretical Physics, Nuclear Physics and Elementary Particle
Physics;
• Nanotechnology, Material Science, Condensed Matter
Physics and Nonlinear Physics;
• Physics of plasma, Physics of liquids and gases;
• Thermophysics and Computer Physics;
• Philosophical problems of physics and physical education;
• Medical Physics, Nuclear Medicine and Biophysics.
12-13 April 2018
III International Russian-Kazakh scientific and practical
Conference “Chemical technologies of functional materials”
Venue: Faculty of Chemistry and Chemical Technology
Sections:
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• The scientific basis of the processes of synthesis and
production of functional materials;
• Processes and devices of chemical technologies for the
production of functional materials;
• Physical-chemical properties of new functional materials;
• Catalysts of petrochemical processes and oil-refining;
• Physical-chemical studies of catalytic processes and catalysts
for petrochemical and oil refining;
• Nanotechnology at catalysis;
• Environmental catalysis problems.
9-12 April, 2018
International Scientific Conference of students and young
scientists «Farabi Alemi»
April 9

Opening Ceremony at the faculties

April 9-12

Section meetings

April 12

The closing ceremony of the “Farabi Alemi”
conference. Palace of Students named after
U.Dzholdasbekov

15.00-16.00

Acts lecture by the Candidate of Historical
Sciences, Associate Professor, Dean of the
Faculty of History, Archeology and Ethnology
M.S. Nogaybayeva

16.00-17.00

Awarding of winners of sections of the «Farabi
Alemi» conference
12 April, 2018
Competition for the innovative projects
of the Student Business Incubators

Venue:

Lobby of the Al-Farabi Kazakh National
University Palace of Students named after
U.Dzholdasbekov
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11.00-13.00

Exhibition of Innovative Projects of the Student
Business Incubators

13.00-15.00

The meeting of the contest committee

15.00-16.00

Visit the exhibition of innovative projects by
the rector of the University G.Mutanov with
invited guests

16.00-17.00

Awarding of winners for the best innovative
projects

13 April, 2018
Closing of the V International Farabi Readings
Venue:

Conference Room of the Al-Farabi Kazakh
National University administration, 15th floor

11.00-12.10

Summaries of the activities carried out in the
framework of the V International Farabi
Readings

12.10-12.30

Awarding of winners of the “The Best Young
Scientist of Al-Farabi Kazakh National
University”
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ИБ №
Басуға 29.03.2018 жылы қол қойылды. Пішімі 60х84 1/16.
Көлемі 6.7 б.т. Офсетті қағаз. Сандық басылыс. Тапсырыс №.
Таралымы 200 дана. Бағасы келісімді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің
«Қазақ университеті» баспа үйі.
050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71.
«Қазақ университеті» баспа үйі баспаханасында басылды
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