
  

Білім беру ұйымдарын бағалау 

өлшемшарттарына 

20-қосымша 

Жұмыс өтілі, ғылыми жарияланымдары мен оқулығы немесе оқу құралы көрсетілген тиісті кадрларды даярлау бағыты 

бойынша ғылыми жетекшілікті жүзеге асыратын ғылыми жетекшілер туралы мәліметтер 

 

№ 
р/с 

 

Ғылыми 
жетекшінің тегі, 

аты, әкесінің аты 

(бар болса) 

 

Білімі туралы ақпарат 
("ғылым кандидаты" 

және/ немесе "ғылым 

докторы", ғылыми 

дәрежесінің және/ 

немесе "бейіні б/ша 

доктор" және/ немесе 

"философия докторы 

(РhD)" дәрежесінің 

болуы туралы 

мәліметтер, 

резидентураны 
бітіргені туралы 

мәліметтер) 

Жұмыс 
өтілі 

(ғылыми

-

педагоги

ка лық, 

клиника 

лық) 

 

Жарияланымдар  тізбесі Оқулықтың не оқу 
құралының атауы Отандық мерзімді басылымдарда Шетелдік мерзімді 

басылым дарда 
халықаралық конференция 
еңбектерінде 

1.  Кенжалиев 

Алтынбек 

Турлыбиулы 

  

 

Экономика ғыл-ң 

кандидаты/   

Экономика 

ғылымдарының 

магистрі    

25 жыл 

10 ай 

 A comparison of the 

returns of oil and 

energy companies 

quoted in kase and the 

returns of the kase 

index, exchange rate, 

and selected 

international energy 

indices using the var 

method 

Қазақстан қор 
биржасында 

саудаланатын мұнай 

және энергетикалық 

компаниялардың 

кірістілігі, KASE 

индексінің 

қайтарымы, валюта 

бағамы және VAR 

әдісі арқылы 

таңдалған 

халықаралық 
энергетикалық 

индекстер 

арасындағы 

байланысты тексеру.  

International Journal of 

 

 



Energy Economics and 
Policy. ISSN 2146-

4553. 2023,  

Ranking: 2021 

SJR:0.380 

23/68  

Energy: General 

Energy (Scopus®) 

2021 CiteScore: 4.1 

Халықаралықэнергет

икалық экономика 

және саясат журналы 

CiteScore (Scopus) 
деректер базасының 

бірінші квартильне 

(Q1) кіретін журнал 

(99-90%) 

2.  Есенқұлова 

Айнур 

Оналбековна 

  Ағылшын тілі пәнінің 

оқытушысы/ 

подготовка педагогов 

иностранного языка 

магистрі 

 

22 жыл   

2 ай 

  

Математикалық модельдеу 

мен ақпараттық 

технологиялар білімде 

және ғылымда: 

Халықаралық ғылыми-

әдістемелік конференция 

материалдары- Абай 
атындағы ҚазҰПУ 

«Ұлағат» баспасы, 2018ж. 

Ағылшын тілі 

мұғалімдерінің 

коммунативтік мәдениетін 

дамытудың құрылымдық-

мазмұндық моделі- 

Қазақстанның ғылымы 

мен өмірі- ISSN-2073-

333Х  халықаралық 

ғылыми журнал 
№12/8 (154) 2020 ж. 

1.«Ағылшын тілін 

оқытудың 

заманауи әдіс-

тәсілдері»  атты 

әдістемелік     

көмекші құрал   

Алматы-2022 ж. 

60 бет. 
ISBN 978-601-341-

764-6 

2.«Жаңартылған 

білім беру 

мазмұны: ағыл 

шын тілі пәнінен 

сто технологиясы» 

атты жаттығулар  

жинақ . Шымкент 

қ. BILIM 

JOLY    ҒӘО 

10.01.2022ж. 
Хаттама А150. 

 

3.  Сұлтанбек 

Балауса 

Әбуқызы 

 Құқықтану» заң ғыл-ң 

магистрі 

6 жыл «Құқықтық көмек көрсету,  азаматтық, 

қылмыстық, отбасылық құқықтық 

қатынастар мен құқықтық көмек 

бойынша қабылдан ған халықаралық 

шарт тарға түсіндірме берудің 

ерекшеліктері» тақырыбы 

«Ұлт рухын ұлықтаған  Өзбекәлі 

Жәнібеков» атты ІХ республикалық 

«ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК ОҚУЛАРЫ - 

2021» ғылыми-тәжірибелік 

 

 

Банктік құқық 

пәнінен оқу -

әдістемелік кешен 

25.01.2021ж. 

Әдістемелік кеңес 

хаттамасы №3 

 

 



конференция.Түркістан. 2021ж.           16 
сәуір 

4.  Керімқұл Әсия 

Өскенбекқызы 

Қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі 

39 жыл  

2 ай 

  «Жаңа технология ларды 

сабақта қолдану арқылы 

оқушылардың біліктілік 

тері мен дағдыларын 

қалыптастыру»   

тақырыбы «Тәуелсіздік – 

басты құндылық» 

тақырыбына арналған 

«Өзбекәлі Жәнібек 

оқулары -2022» атты ХІІІ 

халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция 
материалында  Түркістан. 

8.04. 2022 ж. 

 

 

5.  Әділбекова 

Қарлығаш 

Әбдіханқызы 

 18 жыл  

2 ай 

1.«Тамақтану жүйесі» тақырыбы Әл-

Фараби дің  1150 жылдық мерейтойы на 

арналған «Әл-Фараби-әлемдік тұлға» 

атты республикалық  ғылыми-

тәжірибелік конференция материалында. 

Нұр-Сұлтан қ. 2021ж. 

2.  «Ұннан жасалған кондитер 

өнімдерінің өндірісі» тақырыбы 

Республикалық «USTAZ ENBEGI» 
ғылыми-әдістемлік журналы. Шымкент қ. 

 

 «Халықтың негізгі 

топтарының тамақтану 

сипаты» тақырыбы 

«Тәуелсіздік – басты 

құндылық» тақырыбына 

арналған «ӨЗБЕКӘЛІ 

ЖӘНІБЕК ОҚУЛАРЫ - 

2022» атты ХІІІ 

халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференция 

2022ж. 

 

6.  Керімбек Іңкәр 

Уалиханқызы 

Есептеу машиналары 

және тораптарын 

бағдарламалық және 

ақпараттық қамтамасыз 

ету/математикалық  

және комютерлік 

модельдеу магистрі 

16 жыл  

2 ай 

«Орта білім беру мекемелерінде 

биологияны оқытудың инновациялық 

технологиясы» тақырыбы 

Ы.Алтынсариннің 180 жылдығына 

арналған халықаралық ғылыми–

практикалық конференция 

 «Объектілі бағытталған 

бағдарламасын да 

коммунальды төлемдердің 

автоматтандырылған 

ақпараттық жүйесінің 

тиімділігі» тақырыбында 

Ы.Алтынсарин нің 180 

жылды ғына арналған 

халықаралық ғылыми–

практикалық конференция 

Нұр-сұлтан қ. 

 

7.  Сүйкімбаева 
Сабира 

Оразханқызы 

Есептеу техникасы 
және бағдарламалық  

қамтамасыз ету/ 

арнайы пән 

оқытушысы 

3 жыл 1.«Тест құрастырушы құралдарға шолу 
жасау және пайдалану әдісі google 

аккаунтын ашу және google формада тест 

құрастыру» тақыры бында  «USTAZ 

ENBEGI» республи калық ғылыми-әдісте 

мелік журналы.               Шымкент қ.  

2.«Ақпартттық технологияларды 

информатика пәнінде  қолдану»  

тақырыбында «Оқу -заман» республика- 

лық педагогикалық журнал № 3 

 «BIG DATA. Деректер 
қоры түсінігі» 

тақырыбында  

«Тәуелсіздік – басты 

құндылық» тақырыбына 

арналған Өзбекәлі 

Жәнібек Оқулары-2022» 

атты ХІІІ халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік 

конференция Түркістан қ. 

Microsoft 
қосымшаларын 

пайдаланушыларғ

а 

Арналған 

әдістемелік 

нұсқаулық 

 

Әдістемелік кеңес 

№3 хаттама, 



15.03.2020  ж. 31.01.2022ж 

8.  Баймурзаев 
Боранбек 

Оралбекович 

 «Техника және 
технологиялар» 

магистрі,  

Басқару мен ақпаратты 

өңдеудің компьютерлік 

жүйелері 

 

7 жыл  «Управление  
криптографическими 

ключами» 

тақырыбында   

«European Research 

Materials» 

конференциясы, 

Amsterdam, 

Netherlands, 

11.12.2022 ж. 

 

 

9.  Ибадуллаева 

Рысбибі 

Жумадилқызы 
Шетел тілі: екі шетел 
тілі пед-а ғыл-ң 

магистрі 

 

  

8 жыл 10 

ай 

  «Ағылшын және қазақ тіліндегі сын 

есімнің шырайлары» 

тақырыбы«Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздігіне 30 жыл» атты 
Республикадағы техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарының 

студенттері және оқытушылары 

арасындағы Республикалық ғылыми-

практикалық конфе ренциясының 

баяндамалар жинағы. Шымкент.2021ж. 

 

 

Ағылшын тілі 

пәнінен оқу -

әдістемелік жинақ 

25.01.2021ж. №3 
әдістемелік кеңес 

хаттамасы 

10.  Ибрагимова 

Нургуль 

Молдахметовна 

Тарих және география 

пәнінің оқытушысы 

14 жыл  1.Тұрмыстық қалдық – ғасыр қасіреті» 

тақырыбы Республикалық «USTAZ 

ENBEGI» ғылыми әдістемелік  журналы 

Шымкентқ. Мамыр. 2022ж. 

 

  

 1. Ы.Алтынсариннің 180 

жылдығына арналған 

халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 

«Жаңартылған 

бағдарлама- білім берудің 
жаңа мазмұны» Шымкент  

2.Тарих   пәнінен 

инновациялық 

технологияларарқылы 

оқушылардың 

құзәретттілігін 

дамыту.«Ұлт рухын 

ұлықтаған Өзбекәлі 

Жәнібеков» атты ІХ 

республикалық 

«ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК 

ОҚУЛАРЫ - 2021» 
ғылыми-тәжірибелік 

конференция материал/ы                               

3. Тарих сабағында 

иновациялық 

технологиялар ды қолдану 

«Тәуелсіздік басты 

құндылық» тақырыбына 

арналған «ӨЗБЕКӘЛІ 

ЖӘНІБЕК ОҚУЛАРЫ -

2022» ХІІІ халықарлық 

«Картография. 

Геоинформатика.Г

еоэко логия» атты  

авторлық құрал. 

Алматы-2022 ж. 

94 бет 
ISBN 978-601-02-

0629-08 



ғылыми-тәжірибелік 
конференция.   8.04.22. 

  

11.  Халилаева 

Ақерке 

Абдуллақызы 
Информатика пәнінің 

оқытушысы 

6 жыл  «Информатика пәнінде инновациялық 

технологияларды қолданудың 

ерекшеліктері» тақырыбында «Оқу -

заман» республикалық педагогикалық 

журнал № 3. 15.03.2020  ж. 

 1.«IT START UP жобалар» 

тақырыбында Өзбекәлі 

Жәнібек Оқулары-2022» 

атты ХІІІ халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік 

конференция Түркістан қ. 

2.«Нейрондық желі-адам 

миының көшірмесі» 

тақырыбында  

Ы.Алтынсарин нің 180 

жылды ғына арналған 
халықаралық ғылыми–

практикалық конференция 

Нұрсұлтан қ. 

 

 

Microsoft 

қосымшаларын 

пайдаланушылар 

ға 

арналған 

әдістемелік 

нұсқаулық. 

 

№3 хаттама, 

әдістемелік кеңес. 

31.01.2022ж. 

12.  Қуанышбек 

Айгерім 

Құрбанәліқызы 

Информатика / 

Педагогика 

ғылымдарының   

магистрі 

 

2 жыл 1.«STEAM оқу процесінің жүзеге 

асырылуы» тақырыбы нда 

Республикалық «Білім айнасы» ғылыми-

танымдық  газетінің  журналы. 27.05.2022 

ж. 

«Stem білім беру тәжірибелері» 

тақырыбында  Ы.Алтынсариннің 180 
жылды ғына арналған халықаралық 

ғылыми–практикалық конференция 

27.05.2022 ж.   

2.«Steam білім беруді дамыту жолдары» 

тақырыбында  Ы.Алтынсариннің 180 

жылдығына арналған халықаралық 

ғылыми–практикалық конференция 

27.05.2022 ж. Нұрсұлтан қ. 

  1.Discord 

бағдарламасы 

пайдаланушыларғ

а арналған 

әдістемелік 

нұсқаулық. 

№3 хаттама, 
әдістемелік кеңес. 

31.01.2022ж. 

2. «WORDWALL 

интернет сервисін 

қолдану арқылы 

тиімді сабақтар 

жоспарлау» атты 

әдістемелік 

нұсқаулық. 

  №3 хаттама, 

әдістемелік кеңес 

31.01.2022ж. 
3. «Youtube 

парақшасы» 

пайдаланушыларғ

а арналған 

әдістемелік 

нұсқаулық  

№3 хаттама, 

Әдістемелік кеңес.  

31.01.2022 ж. 

13.  Дүйсенбай 

Фариза 

Информатика /   

педагогика 

2 жыл 1.«Оқытуда цифрлық технологияларды 

пайдаланудың теориялық негіздері» 

 
 

Learning Apps.org 

конструк торы 



Мұхтарқызы ғылымдарының 
магистрі    

 

тақырыбында  «Қазақ педагогикасы» 
республикалық ғылыми-әдістемелік, 

ақпараттық-танымдық педагогикалық 

журналы.Нұр-сұлтан қ. 

2. «Қазіргі білім беру жүйесінің заманауи 

контексі жағдайында қазақстан 

республикасының үздіксіз білім беруі» 

Ы.Алтынсариннің 180 жылдығына 

арналған халықаралық ғылыми–

практикалық конференциясы, 2021ж. 

1375-1378б. 

пайдаланушыларғ
а арналған. 

 №3 хаттама, 

әдістемелік кеңес 

31.01.2022 ж. 

14.  Жорабекова 

Нурила 

Сакеновна 

Тарих ғылымдарының  

магистрі  

 

12 жыл 5 

ай 

   1.«Модульдік оқыту 

технлогиясы оқушыны 

дамыту құралы ретіндек» 
Ы.Алтынсариннің 180 

жылдығына арналған 

халық аралық ғылыми-

практикалық конференция 

мат.     2021ж. 

2.  «Қазақ халқының 

тарихындағы Әлихан 

Бөкейханның  рөлі» тақырыбы 

«Тәуелсіз дік басты құнды 

лық» тақырыбына 

арналған «ӨЗБЕКӘЛІ 
ЖӘНІБЕК ОҚУЛАРЫ -

2022» ХІІІ халықарлық 

ғылыми-тәжіри белік 

конференция 

 

 

15.  Музарапова   

Набат 

Беркинбаевна 

Әлеуметтану 15 жыл 1.«Оқушылардың оқу нәтижесін 

бағалаудың заманауи әдістері» тақырыбы 

«Ұлт рухын ұлықтаған Өзбекәлі 

Жәнібеков» атты ІХ республикалық 

«ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК ОҚУЛАРЫ - 

2021» ғылыми-тәжірибелік конференция 

2.«Жаңа технологияларды қолдану 

арқылы оқушы лардың білім сапасын 
арттыру» тақырыбы  «Ұстаз тілегі» 

республикалық ғылыми –әдістемелік, 

педагогика лық жинақ. Нұрсұлтан  қ. 

 

  

 

16.  Жуманова 

Молдир 

Жанибековна 

Есептеу техникасы 

және желілерді 

бағдарламалық және 

аппараттық  

қамтамасыз ету 

11 жыл 1. «GOOGLE ұсынған әр алуан қызмет 

түрлерінің ішіндегі GOOGLE формада 

тест даярлаудың тиімділігі»  «Ұлт рухын 

ұлықтаған  Өзбекәлі Жәнібеков» атты ІХ 

республика лық «ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК 

ОҚУЛАРЫ - 2021» ғылыми-тәжірибелік 

конференция мат. және                 2. 

«HTML тілінде кесте көмегімен 

 1.«Веб-сайт жасауда 

тілдердің тиімділігі»  

тақырыбында Өзбекәлі 

Жәнібек Оқулары-2022» 

атты ХІІІ халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік 

конференция Түркістан қ. 

2. GOOGLE ұсынған әр 

 



пішіндеу» тақырыбы «Ұстаз тілегі» 
республикалық ғылыми –әдістемелік, 

педагогикалық жинақ 

алуан қызмет түрлерінің 
ішіндегі GOOGLE 

формада тест даярлаудың 

тиімділігі» тақырыбында 

«Ұлт рухын ұлықтаған  

Өзбекәлі Жәнібеков» атты 

ІХ республика лық 

«ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК 

ОҚУЛАРЫ - 2021» 

ғылыми-тәжірибелік 

конференция 

17.  Шорабекова 

Улбосын 

Абдалиевна 

Тарих және география 13 жыл  1. «Ұстаз тілегі» республикалық ғылыми 

–әдістемелік, педагогикалық 

жинақКолледжде жаңартылған білім 
берудің маңыздылығы 

Нұр-Сұлтан-2021ж. 

   

2. Ы.Алтынсариннің 180 жылдығына 

арналған халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 

«Функционалдық сауаттылық-жаһандану 

талабы» Шымкент.2021ж.  

 

 1. «Тәуелсіздік басты 

құндылық» тақырыбына 

арналған «ӨЗБЕКӘЛІ 
ЖӘНІБЕК ОҚУЛАРЫ -

2022» ХІІІ халықарлық 

ғылыми-тәжірибелік 

конференция «Сығанақ 

қаласының тарихы» 

Түркістан Сертификат  

8.04.22 

2. Республикалық «USTAZ 

ENBEGI» ғылыми 

әдістемелік  журналы  

«Халықаралық 
қатынастардағы 

биполярлық жүйенің 

ыдырауы мен өзгеруі» 

Шымкент. Мамыр 2022ж. 

№05(22-журнал) 

Сертификат 

2022ж. 8сәуір 

 

 

18.  Шәмшат Толқын 

Октябрьқызы 

Педагогика және 

психология 
4  жыл 

1. «Психология мамандығының 

ерекшелігі және оның мәнін түрлі 

қырынан талдау» тақырыбы 

BILIM-TENIZ» республикалық 

әдістемелік, педагогикалық журналы 
Ақпан 2020 ж. 

2. «Жасөспірімдер арасында суицидтің 

алдын алу жолдары» тақырыбы «BILIM 

AINASY» республикалық журналында 

Нұрсұлтан , қаңтар 2021 ж. 

3. «Оқушыларға үздіксіз білім беруде 

қолданылатын технологиялар мен 

әдістер» тақырыбында «OQU ZAMAN» 

республикалық педагогикалық журналы 

Нұрсұлтан, сәуір 2021 ж. 

4. «Педагог-психологтың кәсіби 

 

 

 



шеберлігінің қалыптасу шарты негізінде 
өзін-өзі тәрбиелеу» тақырыбы  

Республикалық «USTAZ ENBEGI»  

ғылыми-әдістемелік журналы 

Мамыр 2022 ж. 

5. «Білім беру ұйымдарында тәрбие ісін 

жолдары» тақырыбында 

BILIM  TENIZ   Республикалық 

әдістемелік, педагогикалық 

Журналы 

Нұрсұлтан, 

маусым 2022 ж. 

19.  Оңғарова 

Саламат 
 Әбдібекқызы 

 

Шетел тілі: екі шетел 

тілі/  Педагогика және 
психология»  магистрі 

6 жыл  

 

   «Жаңартылған 

білім беру 
мазмұны: ағыл 

шын тілі пәнінен 

сто  техноло 

гиясы» атты 

жаттығу лар  

жинақ  атауы. 

Шымкент қ. 

BILIM 

JOLY    ҒӘО 

10.01.2022ж. 

Хаттама А150. 
 

20.  Катекова 

Куралай 

Турбековна 

Химия, биология 23 жыл   1.  «Биологияны оқыту 

әдістемесі» тақырыбы   

«Ұлт  рухын  ұлықтаған  

Өзбекәлі Жәнібеков» атты  

ІХ республикалық 

«ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК 

ОҚУЛАРЫ - 2021» 

ғылыми-тәжіри белік 

конференция                2. 

«Дуальды оқыту жүйесі – 

сапалы білім кепілі» 

тақырыбы «Тәуелсіздік – 
басты құндылық» 

тақырыбына арналған 

«ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК 

ОҚУЛАРЫ - 2022» атты 

ХІІІ халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция 

2022ж. 

 

21.  Кояпов Даурен 

Аманович 

Азық-түлік 

тағамдарының 

технологиясы 

12 жыл   1.«Балық және теңіз өнім 

дерін өңдеу 

технологиясы» және  

2. «Жылқы етінің 

 



тағамдық және био 
логиялық құндылы ғы» 

тақырыптары «Тәуел 

сіздік – бас ты  құндылық» 

тақырыбына арналған 

«ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК 

ОҚУЛАРЫ - 2022» атты 

ХІІІ халық аралық 

ғылыми-тәжірибелік 

конференция 2022ж. 

22.  Байырбекова 

Улбосын 

Жумановна 

Биология пәнінің  

мұғалімі 

12 жыл 1.«Орта білім беру мекемелерінде 

биологияны оқытудың инновациялық 

технологиясы» тақырыбы «Қазақ 

педагогикасы» республикалық ғылыми 
әдістемелік, ақпараттық-танымдық 

педагогикалық журналы.2021 ж. 

2. «Биология пәнін оқытудың 

ерекшеліктері және жаңартылған білім» 

тақырыбы Республикалық «USTAZ 

ENBEGI» ғылыми-әдістемлік 

журналы.2022ж. 

 

 

 

23.  Қуанышбек 

Айжан 

Жәнібекқызы 

Ветеринарлық 

медицина/ 

«Биология» 

жаратылыстану 

ғылымдарының 
магистрі 

   

6 жыл «Антителалық эритро цитарлық 

бруцеллез диагностикумының алыну 

методикасын зерттеп табу» тақырыбы 

«Үздік жас ғалым – 2021» атты 

республикалық конференция  материалы 

 «Қойдың қара сүйел 

ауруын анықтау, алдын 

алу және күресу 

шаралары» тақырыбы 

«Ұлт рухын ұлықтаған  
Өзбекәлі Жәнібеков» атты 

ІХ республикалық 

«ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК 

ОҚУЛАРЫ - 2021» 

ғылыми-тәжірибелік 

конференция 

 

24.  Сулейменова 

Жулдызай 

Сапархановна. 

Өңдеу өндірісінің 

техноогиясы 

10 жыл   1. «Еңбекті тиімді 

ұйымдастырудың мәні 

және міндеттері» және  

2. «Орыс ұлттық 

асханасының технология 

ерекшеліктері мен 

ассортименттері» 
тақырыптары «Тәуелсіздік 

– басты құндылық» 

тақырыбына арналған 

«ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК 

ОҚУЛАРЫ - 2022» атты 

ХІІІ халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция 

2022ж. 

 

25.  Арихова 

Салтанат 

Ветеринарлық 

медицина  

 8 жыл    1.«Гастрит ауруының 

белгілері, ем шаралары»        

 



Жайлаубаевна  «Тәуелсіздік – бас ты  
құндылық» тақырыбына 

арналған «ӨЗБЕКӘЛІ 

ЖӘНІБЕК ОҚУЛАРЫ - 

2022» атты ХІІІ халық 

аралық ғылыми-

тәжірибелік конференция 

2022ж. 

2.  «Қой малдарын 

азықтандыру 

ерекшеліктері» тақырыбы 

Ы.Алтынсариннің 180 

жылдығына арналған 
халық аралық ғылыми – 

практикалық конференция   

2021ж. 

26.  Курганбаева 

Айнур 

Батырхановна 

Ветеринарлық 

санитария 

4 жыл   1.  «Асқабақ тұқымдасы 

ның биологиялық 

ерекшеліктері» тақырыбы  

Ы.Алтынсариннің 180 

жылдығына арналған 

халықаралық ғылыми – 

практикалық конференция 

2021ж.   

 
2.«Күйіс қайыра тын 

малдың қарындарының 

жіті гипотониясы және 

атониясы» және             3.  

«Дуалды оқыту жүйесі - 

заман талабы»  

тақырыптары«Тәуелсіздік 

– басты құндылық» 

тақырыбына арналған 

«ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК 

ОҚУЛАРЫ - 2022» атты 

ХІІІ халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференция 

2022ж. 

 

 

27.  Ақмырзаева 

Айжан 

«Ақпараттық жүйелер» 

магистр 

 1 жыл   «Мобильді робототехника 

жүйелерінің 

артықшылықтары» 

тақырыбында Өзбекәлі 

Жәнібек оқулары-2022» 

атты ХІІІ халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік 

конференция Түркістан қ. 

 

28.  Батырбекова Ветеринарлық 7 жыл   1.«Биологиялық қауіпсіз  



Балжан 
Амантайқызы 

санитария сүт өнімдерін өндіруді 
бақылау» және                2. 

«Малдың асқазан-ішек 

ауруларына дәрілік 

өсімдіктерді қолдану» 

тақырыптары «Тәуелсіздік 

– басты құндылық» 

тақырыбына арналған 

«ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК 

ОҚУЛАРЫ - 2022» атты 

ХІІІ халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция 

2022ж. 

29.  Қалдыкөзова 
Гүлдана 

Тұрарқызы 

Құқықтану 7 жыл «Құқықтың мәні» тақырыбы «Тәуелсіз 
дік басты құнды лық» тақырыбына 

арналған «ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК 

ОҚУЛАРЫ -2022» ХІІІ халықарлық 

ғылыми-тәжіри белік конференция 

 

 
1. «Құқық нормасының 

түсінігі және элементтері» 

тақырыбы Жаңа әлемдік 4-

ші халықаралық 

коммуникация 

 

30.  Жақсылықов 

Даулетбек 

Ермаханұлы 

  

Дене шынықтыру және 

спорт 

2 жыл  «Дене шынықтыру пәнін оқытуда жаңа 

әдістерді қолдану тиімділігі» тақырыбы 

«Bilim – Teniz» республикалық 

педагогикалық журналы 

 

 

 

31.  Назаров 

Акылбек 

Амирович 

«Алғашқы әскери 

дайындық  ж/е дене 

шынықтыру» және  

«Дене шынықтыру 
және спорт» пед-ка 

ғыл-ң магистрі 

  

19 жыл   «Білімгерлердің белсенді 

қозғалыс дағдыларын 

қалыптастыру негіздері» 

тақырыбы Халықаралық 
көпсалалы зерттеулер 

конференциясы, Анкара-

2021ж. 7-8 маусым 

 

32.  Надирбаев 

Чокан 

Ермуханович 

Дене шынықтыру және 

спорт 

4 жыл       «Баскетбол ойын ережесі мен шығу 

тарихы» тақырыбы «Ұстаз еңбегі»  

ғылыми-әдістемелік журналы 

 «Дене мәдениетінің білім 

беру үдерісінің құрамдас 

бөлігі ретіндегі 

маңыздылығы» тақырыбы  

Жаңа әлемдік 4-ші 

халықаралық 

коммуникация. 2021ж. 

 

33.  Фазилова 

Индира 

Насирдиновна 

Экономика 12 жыл   1.  «Ұлттық экономи ка 

жүйесіндегі кәсіп 

орынның орны» тақырыбы 

Халық  аралық көпсалалы 
зерттеулер конфе 

ренциясы 

Анкара-2021ж. 

  

 

2.«Жетілген және 

жетілмеген бәсеке 

жағдайындағы нарықтық 

 



құрылым дар және 
олардың қызметтері» 

тақыры бы  Жаңа әлемдік  

4-ші халықаралық 

коммуникация. 2021ж. 

3. «Баға жүйесі және 

жіктелуі» тақырыбы 

«Тәуел сіздік – басты 

құндылық» тақыры бына 

арналған «ӨЗБЕКӘЛІ 

ЖӘНІБЕК ОҚУ ЛАРЫ - 

2022» атты ХІІІ 

халықаралық ғылыми-
тәжіри белік конференция 

2022ж. 

34.  Кенжебаев 

Мейірбек 

Рысбекұлы 

Дене шынықтыру және 

спорт 

6 жыл 1.«Қазақ  күресі   арқылы жасөспірім 

балуан дардың дене сапаларын жетілдіру  

амалдары» тақырыбы «Ұлт рухын 

ұлықтаған  Өзбекәлі Жәнібеков» атты ІХ 

республикалық «ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК 

ОҚУЛАРЫ - 2021» ғылыми-тәжірибелік 

конференция мат. 

2. «Қазақстандық қоғамды бұхаралық 

спортты дамыту» тақырыбы «Ұстаз 

еңбегі»  ғылыми-әдістемелік журналы 

 

 

 

35.  Якупова Жазира 
Асылхановна 

  
  «Құқықтану»-заң ғыл-

ң магистрі 

 

10 жыл   «Эвтаназия Қазақстан 
Республикасындағы 

қылмыстық құқықта кісі 

өлтірудің түрі ретінде» 

тақырыбы  «Тәуел сіздік – 

басты құндылық» тақыры 

бына арналған 

«ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК 

ОҚУ ЛАРЫ - 2022» атты 

ХІІІ халықаралық ғылыми-

тәжіри белік конференция 

2022ж. 

 

36.  Сыздыкова 

Назым 
Кенжебекқызы 

Математика 5 жыл «Статиканың анықтама лары мен 

акcиомалары» тақырыбы «Bilim-
órkenieti» ұлттық инновациялық ғылыми-

зерттеу орталығы  

 «Кинетикалықмоменттіңөз

геруітуралы теорема» 
тақырыбы 

Ы.Алтынсариннің 180 

жылды ғына арналған 

халықаралық ғылыми–

практикалық конференция 

 

37.  Балтабаева 

Замира 

Сабытқызы 

Математика 4 жыл «Анықталған интегралды жуықтап 

есептеу» тақырыбындла «USTAZ 

ENBEGI» республикалық ғылыми-

әдістемелік журналыШымкент қ. 2020ж. 

 «Функцияны зерттеу» 

тақырыбы Өзбекәлі 

Жәнібек Оқулары-2022» 

атты ХІІІ халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік 

 



конференция 

38.  Бекенова 
Бахытгуль 

Дуисеналикызы 

Педагогика және 
психология 

пед-а ғыл-ң магистрі 

11 жыл «Жастардың девиантты мінез құлқын 
зерттеу» тақырыбы Республикалық 

«USTAZ ENBEGI» ғылыми әдістемелік  

журналы 2022ж. 

 

 

 

 

39.  Біләл Арайлым 

Шоқанқызы 

Қайта өңдеу 

өндірістерінің 

технологиясы 

1 жыл 9 

ай 

  1. «Ыстық цех жұмысын 

ұйымдастыру» және 2.  

«Азербайжан ұлттық 

асханасының технология 

ерекшеліктері мен 

ассортименттері» 

тақырыптары«Тәуелсіздік 

– басты құндылық» 

тақырыбына арналған 
«ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК 

ОҚУЛАРЫ - 2022» атты 

ХІІІ халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция 

2022ж. 

 

 

 

40.  Ысқақ Әсел Шетел тілі, екі шетел 

тілі 

1 жыл «Шет тілі пәнінде грамматикалық оқыту 

дың заманауи әдісттері және 

технологиялық құралдарды қолдану»  

тақырыбы «Ұстаз еңбегі» республикалық  

ғылыми-әдістемелік журналы.2022ж. 

 

  

 

 

41.  Кеңесбай Аңсат 
Бақытбекұлы 

Дене шынықтыру және 
спорт 

1 жыл   «Болашақ дене 
шынықтыру 

мұғалімдерінің 

педагогикалық 

құзіреттілігін 

қалыптастыру» тақырыбы 

Халықаралық ғылыми-

педагогикалық 

журнал.№26. 04.11.2022ж. 

 

42.  Турсунов Давлат 

Тореханұлы 

Дене шынықтыру 2 жыл «Биіктікке секіру техникасын үйретудің 

әдістемесі» тақырыбы «Ұстаз еңбегі»  

ғылыми-әдістемелік журналы 

 

 

 

43.  Нишанбекова 

Жанар 
Жансултановна 

 Сервис 12жыл   «Топтық динамика. Билік  және 

жетекшілік» тақырыбы  «ҚАЗІРГІ 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ: 

ТӘЖІРИБЕЛЕР, ИННО ВАЦИЯЛАР 

ЖӘНЕ ТЕОРИЯ ЛАР» атты 

қашықтықтан ұйымдастырылған 

республика лық ғылыми-тәжірибелік 

конфе ренциясының материалдар жинағы 

 

 

 

44.  Жорахан Гүлнұр Математикалық 

модельдеу 

2 жыл   1.«Python программалау 

тілінде бейнені қолдану 

 



жүйесі»  және   
2.«Жанамалар әдісінің 

қолданылуы» 

тақырыптары Өзбекәлі 

Жәнібек Оқулары-2022» 

атты ХІІІ халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік 

конференция Түркістан қ. 

  

45.  Исмайлова 

Юлдузхан 

Орыс тілі мен әдебиеті 2 жыл 1. «А.И. Куприн «Гранатовый браслет» 

және 2. «Творческий путь А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин»  тақырыптары     

«Қазақ педагогикасы» респуб ликалық 

ғылы ми әдістемелік, ақпараттық-
танымдық педагогикалық 

журналы.2021ж. 

  

 

 

 

46.  Диметова 

Нулифар 

Нурсаидовна 

«Дизайн» бакалавр 7 жыл   «Дизайн – көркем дүние 

бастауы»  тақырыбында 

Өзбекәлі Жәнібек 

Оқулары-2022» атты ХІІІ 

халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция 

Түркістан қ. 

2.«Сән дизайны» 

тақырыбында  
Ы.Алтынсариннің 180 

жылды ғына арналған 

халықаралық ғылыми–

практикалық конференция 

Нұрсұлтан қ. 

 

47.  Утегенова 

Меруерт 

Рахымжановна 

Қазақ тілі және 

әдебиеті/ филология 

магистрі 

13 жыл «М.Әуезовтің Абай бейнесін жасау 

шеберлігі» 

тақырыбы «Қазақ педаго гикасы» респуб 

ликалық ғылы ми әдістемелік, 

ақпараттық-танымдық педагогикалық 

журналы.2021ж. 

  

 

 

48.  Сайдалиева 

Наргиза 

Розбайевна 

Биология 3 жыл 1.«Тұқымқуалаушылық және өзгергіштік 

заңдылықтарын жаңа технологиялық 

әдісте пайдаланып оқыту жолдары» және 
2.«Көкөністерді зардаптайтын 

саңырауқұлақтардың биоэкологиялық 

ерекшеліктерін зерттеу» тақырыбы Ұлт 

рухын ұлықтаған  Өзбекәлі Жәнібеков» 

атты ІХ республикалық «ӨЗБЕКӘЛІ 

ЖӘНІБЕК ОҚУЛАРЫ - 2021» ғылыми-

тәжірибелік конференция 

 

 

 

49.  Әбдісамат 

Мұртаза Әлиұлы 

Ақпараттық  жүйелер 

магистрі 

2 жыл   1.«Туризм мәселесін 

шешетін ақпараттық 

 



жүйе» тақырыбында  
ВЕСТНИК ПГУ имени 

С.Торайгырова 

2. «Заманауи Webдизайн – 

сайт жасаудың негізгі 

бөлшегі» тақырыбында  

«Ізденіс» ғылыми 

журнал.2020ж. 

50.  Биімбетов 

Мақсатбек 

Нұрланбекұлы 

Ветеринарлық 

медицина 

магистрі 

1 жыл 6 

ай 

1. «Құрсақ аумағына хирургиялық  тігіс 

жасау»  тақырыбы  «Ұстаз тілегі» 

республикалық  ғылыми –әдістемелік, 

педагогикалық  жинақ 

2. «Сиырды  жасанды ұрықтандыру» 

тақырыбы  
«Үздік жас ғалым – 2021» атты 

республикалық конференция  

 «Үй жануарларын 

вакцинациялау» 

тақырыбы«Тәуелсіздік – 

басты құндылық» 

тақырыбына арналған 

«ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК 
ОҚУЛАРЫ - 2022» атты 

ХІІІ халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция 

 

 

51.  Құрманбек Алуа 

Құрманбекқызы 

Физика 3 жыл 7 

ай 

1.«Электрондық оқулық тарды 

пайдаланудың әдістемелік жүйесі» 

тақырыбы «Оқу-заман» республика лық 

педагогикалық журнал №03. 15.03.2020  

ж. 

2. «Физика курсының механика бөлімінің 

ақпараттық технологияларды қолданып 

оқытудың қазіргі жағайына сипаттама»  
тақырыбы   «Ұстаз тілегі» республикалық 

ғылыми –әдістемелік, педагогикалық 

жинақ 

 

 

 

 

52.  Өсерханова 

Ақмаржан 

Әділханқызы 

Орыс тілі мен әдебиеті 3 жыл 1.«Творческий путь А.П. Чехова. Рассказ 

«Толстый и тонкий» тақырыбы «Қазақ 

педаго гикасы» респуб ликалық ғылы ми 

әдістемелік, ақпараттық-танымдық 

педагогикалық журналы.2021ж. 

2. «Методы и приемы критического 

мышления» тақырыбы «Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл» 

атты Республикадағы техникалық және 
кәсіптік білім беру ұйымдарының 

студенттері және оқытушылары 

арасындағы Республикалық ғылыми-

практикалық конфе ренциясының 

баяндамалар жинағы.2021ж 

 

 

 

 



 


