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Ұйымдастыру комитеті / Организационный комитет 

 
Ұйымдастыру комитетінің төрағасы 
Председатель организационного комитета 
 
Бурахта В.А. – Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің ғылыми жұмыстар мен халықаралық байланыстар 
жөніндегі проректоры, химия ғылымдарының докторы, профессор 
Бурахта В.А. – проректор по научной работе и международным 
связям Западно-Казахстанского инновационно-технологического 
университета, доктор химических наук, профессор 
 
Ұйымдастыру комитетінің төраға орынбасары 
Заместитель председателя организационного комитета 
 
Любичанковский С.В. – Орынбор мемлекеттік педагогикалық 
университетінің профессоры, Ресей тарихы кафедрасының 
меңгерушісі, тарих ғылымдарының докторы   
Любичанковский С.В. - заведующий кафедрой истории России, 
доктор исторических наук, профессор  Оренбургского 
государственного педагогического университета  
 
Ұйымдастыру комитетінің мүшелері 
Члены организационного комитета 
 
Джумакаева Б.С. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университеті педагогика факультетінің деканы, химия 
ғылымдарының кандидаты,  профессор  
Джумакаева Б.С. - декан педагогического факультета Западно-
Казахстанского инновационно-технологического университета, 
кандидат химических наук, профессор  
 
Сабыр М.Б. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің профессоры,  филология ғылымдарының докторы 
Сабыр М.Б. - профессор Западно-Казахстанского инновационно-
технологического университета, доктор филологических наук 
 



Шинтимирова Б.Г. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы 
Шинтимирова Б.Г. - профессор Западно-Казахстанского 
инновационно-технологического университета, доктор исторических 
наук 
 
Балыкова А.М.- Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің доценті, тарих ғылымдарының кандидаты, тарих 
жəне əлеуметтік-гуманитарлық пəндер кафедрасының меңгерушісі 
Балыкова А.М. - доцент Западно-Казахстанского инновационно-
технологического университета, зав кафедрой Истории и социально-
гуманитарных дисциплин, кандидат исторических наук 
 
Абдрахманова Р.Л. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің доценті, тарих ғылымдарының кандидаты 
Абдрахманова Р.Л. - доцент Западно-Казахстанского инновационно-
технологического университета, кандидат исторических наук 
 
Петрич Л.В. - Орынбор мемлекеттік педагогикалық университетінің 
доценті, тарих ғылымдарының докторы   
Петрич Л.В. - доцент Оренбургского государственного 
педагогического университета, кандидат исторических наук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЖҰМЫС ТƏРБІБІ 
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 
9 желтоқсан / 9 декабря 

 
9.00. - 10.00 - конференцияға қатысушыларды тіркеу 
   регистрация участников конференции 
 
 
10.00- 12.30 - пленарлық мəжіліс 
  пленарное заседание 
 
13.00-14.30 - түскі үзіліс 
  перерыв на обед 
 
14.30- 17.00 - секциялар жұмыстары 
  секционные заседания 
     

 
Регламент 

 
1. Пленарлық мəжілістегі баяндама / доклады на пленарном 

заседании - 15 мин 
2. Секция жұмысындағы баяндама / Выступления на секциях -10 

мин 
3. Жарыссөз / Дискуссия - 5 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛЕНАРЛЫҚ МƏЖІЛІС 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
2016 жылғы 9 желтоқсан 

Орал қ. 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті 

педагогикалық факультеттің мəжіліс залы 
 

9 декабря 2016 года 
г.Уральск 

Конференц-зал педагогического факультета Западно-
Казахстанского инновационно-технологического университета 

 
10.00-10.10 Кіріспе сөз - Батыс Қазақстан инновациялық-

технологиялық университетінің ректоры, экономика 
ғылымдарының докторы, профессор Габдуалиева 
Раушан Смадинқызы  
Вступительное слово - ректор Западно-
Казахстанского инновационно-технологического 
университета, доктор экономических наук, профессор 
Габдуалиева Раушан Смадиновна 

Баяндамалар /Доклады 
 

10.15.- 10.30 Самат Бақытжанұлы Құрманалин – т.ғ.к., Батыс 
Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті 
профессоры 
«Əлихан Бөкейханов - қазақ ұлт-азаттық 
қозғалысының көшбасшысы» 
Курманалин Самат Бакитжанович – к.и.н., 
профессор Западно-Казахстанского инновационно-
технологического университета 
«Алихан Букейханов - лидер казахского 
национально-освободительного движения» 

10.30- 11.45 Лариса Владимировна Петрич– т.ғ.к., Орынбор 
мемлекеттік педагогика университетінің доценті 
«1920-1925 жылдардағы Орынбор өңіріндегі 
қазақтар арасында сауатсыздықты жою» 
 



Петрич Лариса Владимировна – к.и.н., доцент 
Оренбургского государственного педагогического  
университета 
«Ликвидация неграмотности среди казахов 
Оренбуржья в 1920-1925 гг». 

11.45-12.00 Мұрат Бөкенбайұлы Сабыр – ф.ғ.д., Батыс Қазақстан 
инновациялық-технологиялық университеті 
профессоры 
«Əлихан Бөкейхан көтерген тіл мəселесі: кеше жəне 
бүгін» 
 Сабыр Мурат Бокенбаевич – д.ф.н., профессор 
Западно-Казахстанского инновационно-
технологического университета 
«Алихана Букейханов - проблемы развития языка: 
вчера и сегодня» 

12.00-12.15 Райса Лесқызы Абдрахманова  – т.ғ.к., Батыс 
Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті 
доценті 
«Əлихан Бөкейхановтың саяси, ғылыми-публицис-
тикалық жəне ағартушылық көзқарастары» 
Абдрахманова Райса Лесовна – к.и.н., доцент 
Западно-Казахстанского инновационно-
технологического университета 
«Политические, научно-публицистические и 
просветительские идеи Алихана Букейханова» 

12.15.-12.30 Жасқайрат Тілекқабылұлы Ерназаров - т.ғ.к., 
профессор, Батыс Қазақстан инновациялық-
технологиялық университетінің Оқу ісі жөніндегі 
проректоры 
«Алаш Орда қайраткерлерінен Тəуелсіз 
Қазақстанға дейінгі мемлекеттілік идеясының 
эволюциясы»  
Ерназаров Жаскайрат Тлеккабылович – к.и.н., 
профессор,  проректор по учебной работе Западно-
Казахстанского инновационно-технологического 
университета 
«Эволюция идей государственности от деятелей 
Алаш Орды до Независимого Казахстана» 



СЕКЦИЯЛАР ЖҰМЫСТАРЫ 
СЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

 
І СЕКЦИЯ/ 213 ауд. 

 
ТƏУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАНҒА 25 ЖЫЛ ЖƏНЕ АЛАШ ИДЕЯСЫ: 

ТАРИХИ САБАҚТАСТЫҚ 
25-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА И ИДЕЯ АЛАШ: 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ 
 

Төраға/ Председатель  
Боранбаева Бақтылы Сансызбайқызы -  тарих ғылымдарының 
кандидаты, Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университеті доценті 
Боранбаева Бақтылы Сансызбаевна -  кандидат исторических наук, 
доцент Западно- Казахстанского инновационно-технологического 
университета 
 
Хатшы/ Секретарь 
Сисекешова Альфия Сансызбайқызы - тарих магистрі, Батыс 
Қазақстан инновациялық-технологиялық университетінің аға 
оқытушысы 
Сисекешова Альфия Сансызбайқызы -  магистр истории, старший 
преподаватель Западно-Казахстанского инновационно-
технологического университета 
 
Бахтыгереева С.Х. - магистрант Башкирского государственного 
педагогического университета им. М. Акмуллы 
Генеалогические предания как культурное и духовное наследие 
казахов 
Балыкова А.М. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің доценті, тарих ғылымдарының кандидаты  
Тəуелсіздік жылдарындағы Қазақстан жастарының əлеуметтік-
демографиялық мəселелері туралы 
Байдеуова А.М. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің магистранты  
Бөкейліктің 1917-1920 жылдардағы қоғамдық-саяси өмірі (мəселенің 
тарихнамасы)  



Байболсынова А.С.  - М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің доценті, тарих ғылымдарының 
кандидаты  
Алаш қайраткері Салық Омаров 
Байболсынова А.С.  - М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің доценті, тарих ғылымдарының 
кандидаты, Құттымұрат Қ. - «Дана kz» журналының бас редакторы 
Қоғам қайраткері А.Мəметов туралы деректер  
Боранбаева Б.С. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің доценті, тарих ғылымдарының кандидаты  
Əлихан Бөкейханның ғылыми мұралары 
Ғани Е. - Сырым колледжінің оқытушысы 
Кəрім Жəленовтың өмірі мен қызметі 
Ғанибаева Ж.А. - Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік  мемлекеттік 
университетінің доценті, тарих ғылымдарының кандидаты  
Ресей үкіметінің қазақ даласында жүргізген əкімшілік басқару 
реформалары (XIX ғ.аяғы -XX ғ.басы) 
Гильманова Д.М. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің аға оқытушысы, магистр  
Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі: ұғымы мен енгізілген 
жаңашылдық бағыттары 
Дауесова А.Ж. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің аға оқытушысы, тарих магистрі 
Бөкейлік Алаш қайраткері - Бақтыгерей Құлманов  
Дегенбаева Г.М. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің магистранты 
Қазақстанға халықтарды күштеп қоныстандыру тарихының 
мəселелері (1930-50жылдар) 
Джумалиева Л.Т. - С.Сейфуллин атындағы Казақ агротехникалық 
университетінің аға оқытушысы, тарих ғылымдарының кандидаты 
Азаттықты аңсаған алаш азаматы - Əлихан Бөкейханов 
Журасова А.Ш. - М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің доценті, тарих ғылымдарының кандидаты  
Əлихан Бөкейхановтың саяси көзқарастары  
Кожакметова Г.К. - доцент Актюбинского государственного 
педагогического института, кандидат исторических наук, Демеуова 
Н.К. - доцент Казахского агротехнического университета им. 
С.Сейфуллина 



К вопросу о формировании ярмарочной  торговли на территории 
Северо-Западного Казахстана в конце ХҮІІІ - ХІХ вв. 
Калиева Ж.А. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің аға оқытушысы, тарих магистрі 
XX ғасырдағы қазақ интеллигенциясының қалыптасуы: əлеуметтік 
құрамы, білімі, қызметі 
Қайралы Қ. - М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің магистранты 
Алаш идеясы жəне тəуелсіз Қазақстан  
Мамаева А.Г. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің магистранты  
Кіші жүздегі саяси-əлеуметтік жағдайдың шиеленісуі  
Муратова Э.М. - «КазИИТУ Білім жəне ғылым» кешенінің аға 
оқытушысы, магистр 
Жер қатынастарын мемлекеттік реттеу органдарының жүйесі 
Сағындықова С.С. - Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 
мемлекеттік университетінің аға оқытушы, магистр 
Қазақ даласының ғұламалары                                     
Сидахметов С.Е. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі 
Ə.Бөкейханның саяси көзқарастары 
Сисекешова А.С. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің аға оқытушысы, тарих магистрі 
Əлихан Бөкейханов жəне Ресей мемлекеттік Думасы  
Сүлейменов С.Х. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің аға оқытушысы 
Хамза Есенжанов саяси қуғын-сүргін жылдарында 
Сүлейменова Д.Д. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің профессоры, тарих ғылымдарының кандидаты  
Кешегі Алаш идеясы - бүгінгі Тəуелсіз Қазақстан 
Хайдаров Е.Е. - Жəңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-
техникалық университетінің аға оқытушысы, тарих ғылымдарының 
кандидаты  
1917 жылғы қос революция жəне азамат соғысы кезеңіндегі жастар 
ұйымдары  
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ƏЛИХАН БӨКЕЙХАН ЖƏНЕ ҰЛТТЫҚ ТАРИХ, ТІЛ, ƏДЕБИЕТ 

МƏСЕЛЕЛЕРІ 
АЛИХАН БУКЕЙХАН И ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИСТОРИИ, ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Төраға/ Председатель  
Сабыр Мұрат Бөкенбайұлы - филология ғылымдарының докторы, 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті 
профессоры 
Сабыр Мурат Бокенбаевич - доктор филологических наук, 
профессор Западно-Казахстанского инновационно-технологического 
университета 
 
Хатшы/ Секретарь 
Харагойшина Ақгүл Досқайырқызы - педагогикалық ғылымдар 
магистрі, Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің оқытушысы 
Харагойшина Акгуль Дускайровна -  магистр педагогических наук, 
преподаватель Западно-Казахстанского инновационно-
технологического университета 
 
Ажгалиев М.Қ. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты 
Бастауыш сынып оқушыларының жазылым дағдысын 
қалыптастырудың əдістемелік аспектілері 
Абдуллина А. - Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 
университетінің оқытушысы, магистр, Арынова С. - Қ.Жұбанов 
атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің студенті 
Қазақ-қытай мифологиясындағы аққу бейнесі 
Абдульманов А.А. - М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің доценті, филология ғылымдарының 
кандидаты  
Ұлт тағдыры  - тұлғалардың қолында  
Айтбенбетова А.Қ. - Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 
мемлекеттік университетінің доценті, филология ғылымдарының 
кандидаты  
Эмоционалды бірліктерді топтастырудың белгілері 



Айнадин Қ. - Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 
университетінің 
Тіл біліміндегі тілдік тұлға мəселесі  
Алдашев Н.М. - Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 
университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты  
Қазіргі қазақ тіліндегі қоғамдық - саяси лексика 
Балмулдина А.М. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің магистранты 
Герольд Бельгер прозасындағы шеберлік штрихтары 
Есболова Ж.Е. - старший преподаватель Западно-Казахстанского 
инновационно-технологического университета, магистр 
педагогических наук  
Проблемы задания как прием обучения иностранному языку 
Капашева А.А. - М.Ақмолла атындағы Башқұрт мемлекеттік 
педагогикалық университеті 
Қазақ баспасөзiндегi «Əйел» бейнесi  
Кинжагалиева К.У. - старший преподаватель Западно-
Казахстанского инновационно-технологического университета, 
магистр иностранных языков 
Концепт «rain» в английской языковой картине мира  
Кусайынова Д.Ж. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университеті доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты 
Студенттердің сөздік қорын мамандыққа қатысты дамыту 
жолдары («Кəсіби орыс тілі» пəні негізінде) 
Курманова Ж.Б. - старший преподаватель Западно-Казахстанского 
инновационно-технологического университета, магистр 
культурологии 
Национальный язык как механизм социокультурных изменений  
Қалдыбекова В., Қуанышева Г. - Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 
өңірлік мемлекеттік университеті 
Мемлекеттік тілді дамытудың жаңа мүмкіндіктері 
Қалдыбаева С. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің магистранты 
Ағылшын кірме сөздерінің қазақ тіліндегі ассимиляциясы 
Қуаныш Т.Т. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің аға оқытушысы 
Сыни тұрғысынан ойлау технологиясын пайдалану арқылы поэзияны 
оқыту 



Құрманғалиев Ғ.  - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің магистранты 
Қазақ жəне ағылшын тіліндегі тұрақты сөз тіркестерінің 
лексикалық ұқсастықтары 
Мамыров А.И. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты  
Қайрат Жұмағалиев поэзиясының көркемдік əлемі 
Мұхтаров С.С. - Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 
университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты  
Алаш идеясы жəне  Қазақстан Республикасындағы қазіргі тіл 
саясаты 
Мұратбек Б.Қ. - Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 
университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты  
Поэтикалық ономастиканың лингвистикалық табиғаты  
Мұқанова Г.Н. - БҚО Теректі ауданы Подстепное ЖОБМ мектебінің 
мұғалімі  
«Мұхтартану» авторлық бағдарламасының педагогикалық жүйесі 
Отарова А. - Ш.Есенов атындағы Каспий инжиниринг жəне жаңа 
технологиялар университетінің доценті, филология ғылымдарының 
кандидаты  
М.Əбдіхалықовтың «Сүйінқара» романындағы азаттық идеясы 
Разахова Ф.Ж. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің аға оқытушысы, педагогика жəне психология 
магистрі 
Шəкəрім шығармаларындағы этикалық нормаларының жаңаша 
моделі  
Садуақас Н.А. - Қ.Жұбанов  атындағы  Ақтөбе  өңірлік  мемлекеттік 
университетінің  доценті, филология ғылымдарының кандидаты  
Əлихан Бөкейханов жəне  мемлекеттік  тіл  мəселесі 
Сайынова Г.Е. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің магистранты 
Сабақтан тыс уақытта ағылшын тілін оқытудың əдістемелік 
аспектілері (ағылшын тілі пəні негізінде) 
Сатымова К.М. - старший преподаватель Западно-Казахстанского 
инновационно-технологического университета, магистр 
педагогических наук  
К вопросам парцелляции в рекламных текстах 
Сисенғалиева А.Қ. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің магистранты 



Қазақ жəне ағылшын тілдеріндегі ғаламның тілдік бейнесі 
Тəңірбергенова Г.К. - Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 
мемлекеттік университетінің аға оқытушысы, магистр   
М.Мағауин шығармаларындағы адамгершілік ізденістер 
Тəңірбергенова Г.К. - Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 
мемлекеттік университетінің аға оқытушысы, магистр, Құдасова Ш. - 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің 
студенті 
Т.Шапай шығармаларының танымдық жəне тəрбиелік мəні  
Тулеуова А.М. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің оқытушысы, қазақ тілі мен əдебиеті магистрі 
Қазақ тілін оқыту мəселелері   
Шүкрибекова М. - Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 
университетінің студенті   
Қазіргі қазақ тіліндегі тұрақты тіркестердің грамматикалық 
сипаты 
Харагойшина А.Д. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі   
Дулат Бабатайұлы өлеңдеріндегі заман келбеті 
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ƏЛИХАН БӨКЕЙХАН ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТƏРБИЕ МƏСЕЛЕСІ 

ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 
ТРУДАХ АЛИХАНА БУКЕЙХАНА 

 
Төраға/ Председатель  
Джонисова Гүлжиян Қабдолғалиқызы - педагогика ғылымдарының 
кандидаты, Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университеті доценті 
Джонисова Гульжиян Кабдолғалиевна - кандидат педагогических 
наук, доцент Западно-Казахстанского инновационно-
технологического университета 
 
Хатшы/ Секретарь 
Қадыржанова Жанна Елемесқызы - психология ғылымдарының 
магистрі, Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің аға оқытушысы 
Кадыржанова Жанна Елемесовна -  магистр психологических наук, 
старший преподаватель Западно-Казахстанского инновационно-
технологического университета 

 
Алдашева Г.Х. - Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 
университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты  
Толеранттылық ұғымының мəні 
Альмуханов Б.У. - профессор Западно-Казахстанского 
инновационно-технологического университета, кандидат 
педагогических наук, Максудов М. - магистрант Западно-
Казахстанского инновационно-технологического университета 
Историческое развитие оздоровительных методик для населения 
Республики Казахстан 
Азғалиева А. - Батыс Қазақстан инженерлік-техникалық колледжінің 
оқытушысы 
Мұғалімнің сөйлеу мəдениетінің педагогикалық қырлары 
Баянгалиева Р.М. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық  
университетінің аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі  
Студент жастарда этносаралық қарым-қатынас мəдениетін 
қалыптастыруда Ə.Бөкейханов еңбектерінің маңыздылығы 



Булатов О.К. - старший преподаватель Западно-Казахстанского 
инновационно-технологического университета 
Историческое развитие игровых видов спорта в Республике 
Казахстан  
Джонисова Г.К. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық  
университетінің доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты   
Мектеп оқушыларының ұлттық құндылық бағдарын 
қалыптастырудың тарихи- педагогикалық алғышарттары 
Джумакаева Б.С. - профессор Западно-Казахстанского 
инновационно-технологического университета, кандидат химических 
наук, Джумакаева К.С. - доцент Западно-Казахстанского 
инновационно-технологического университета, кандидат 
биологических наук  
Экологическое воспитание: проблемы и перспективы 
Жумасейтова А.Е. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық  
университетінің аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі  
Болашақ педагог-психологтарды маман ретінде қалыптастырудың 
қазіргі жағдайы 
Заиров А.Ж. - №8 облыстық дарынды балаларға арналған 
мамандандырылған мектеп мұғалімі 
Əлихан Бөкейхановтың педагогикалық көзқарастары 
Ертлеуова Б.Б. - старший преподаватель Актюбинского 
регионального государственного университета им.К.Жубанова, 
магистр  
Высокая культура общения - как составная часть педагога 
профессионала  
Иргалиев А.С. - кандидат педагогических наук,  доцент Западно 
Казахстанского инновационно-технологического университета 
Психологические аспекты интеллегентности 
Қадыржанова Ж.Е. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық   
университетінің аға оқытушысы, психология ғылымдарының 
магистрі, Баймуханова Б.К. - Батыс Қазақстан инновациялық-
технологиялық  университетінің аға оқытушысы 
Студенттерде жалпыадамзаттық құндылықтарды 
қалыптастыруда этномəдени білім беру мен тəрбиенің маңызы 
Клименко Т.И. - доцент Западно-Казахстанского инновационно-
технологического университета, кандидат педагогических наук 
Особенности развития спортивной педагогики на современном этапе 



Клименко Т.И. - доцент Западно-Казахстанского инновационно-
технологического университета, кандидат педагогических наук, 
Жетиников М.Т. - магистрант Западно-Казахстанского 
инновационно-технологического университета 
Современные подходы к педагогической деятельности в условиях  
спортивных школ в Республике Казахстан  
Клименко К.П. - магистрант Белградского государственного 
университета  
Развитие компьютерных технологий в педагогической сфере 
Республики Казахстан  
Куспанов Н.С. - старший преподаватель Западно-Казахстанского 
инновационно-технологического университета, магистр 
педагогических наук 
Исторические основы развития борьбы «казакша курес» 
Кинжекова Р.С. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық  
университетінің доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты   
Тəуелсіз Қазақстан тұсында техникалық жəне кəсіби білім берудің 
құрылымы мен мазмұнының дамуы 
Кудышева Б.К. - кандидат педагогических наук, доцент Западно 
Казахстанского инновационно-технологического университета 
Ценностные ориентиры образовательной политики в контексте 
национальной идеи «Мəңгілік ел»  
Колесова Л.Г. - кандидат педагогических наук,  доцент Западно-
Казахстанского инновационно-технологического университета 
Роль коллегиального взаимодействия в прогрессе преподавателя 
Макашев Ш.А. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі 
Батыс Қазақстандағы ұлттық ойындардың дамуының қазіргі 
кезеңдегі өзекті  мəселелері 
Медресов Б.А. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі 
Қазақстандағы спорттық-педагогикалық білім беру жəне оның 
ерекшеліктері  
Нарицина Л.Г. - старший преподаватель Западно-Казахстанского 
инновационно- технологического университета, Курмангалиева 
Ж.К. - старший преподаватель, Западно-Казахстанского 
инновационно-технологического университета, магистр 
педагогических наук 
Толерантность - как основа развития Независимого Казахстана 



Нугманова Ж.Т. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі 
Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің технологиялық құзіреттілігін 
дамытудың əдістемелік аспектілері 
Нурмуканбетова В.Е. - Батыс Қазақстан инновациялық-
технологиялық университетінің аға оқытушысы, педагогика 
ғылымдарының магистрі 
Оқу-тəрбие үрдісінде шығармашыл тұлғаны қалыптастыру 
мəселелері   
Обыденкина Л.В. - кандидат педагогических наук,  доцент Западно-
Казахстанского инновационно-технологического университета 
Типичные барьеры в практике профессиональной рефлексии учителей 
и тактика их преодаления 
Үмбетова Г.М. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық  
университетінің аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі 
Интеллектуалды жастар - қоғам болашағы 
Пересветов Н.Н. - профессор Западно-Казахстанского 
инновационно-технологического университета, кандидат 
педагогических наук 
Краеведческие аспекты развития спорта в казахстанском Приуралье  
Султангалиева А.И. - Батыс Қазақстан инновациялық-
технологиялық  университетінің аға оқытушысы, педагогика 
ғылымдарының магистрі 
Мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың ұлттық құндылық 
дүниетанымын қалыптастыру технологиясы 
Таубаев Қ.Б. - Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж 
оқытушысы 
Тəуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның спорттағы жетістіктері  
Халикова Б.Т. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық  
университетінің аға оқытушысы, педагогика жəне психология 
ғылымдарының магистрі, Шонбаева С.Т. - Батыс Қазақстан 
инновациялық-технологиялық  университетінің аға оқытушысы 
Ə.Бөкейхановтың еңбектеріндегі жастардың психологиялық мəселесі 
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ƏЛИХАН БӨКЕЙХАН ЖƏНЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
ƏЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ХАЛ-АХУАЛЫ 
АЛИХАН БУКЕЙХАН И ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ КАЗАХСТАНА 

 
 
Төраға/ Председатель  
Курманова Гүлнар Кусайынқызы - экономика ғылымдарының 
кандидаты, Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университеті доценті 
Курманова Гульнар Кусайыновна - кандидат экономических наук, 
доцент Западно-Казахстанского инновационно-технологического 
университета 
 
Хатшы/ Секретарь 
Суханбердина Бибігүл Батырқайырқызы - экономика 
ғылымдарының кандидаты, Батыс Қазақстан инновациялық-
технологиялық университеті аға оқытушысы 
Суханбердина Бибигул Батыркайыровна -  кандидат 
экономических наук, старший преподаватель Западно-Казахстанского 
инновационно-технологического университета 

 
 

Айтмуканова Г.М. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің аға оқытушысы, экономика магистрі 
БҚО инвестициялық жобалардың жүзеге асырылу көрсеткіштері  
Ахметова У. - магистрант Западно-Казахстанского инновационно-
технологического университета 
Сущность бюджетного механизма   
Ворожейкина Л.А. - магистрант Западно-Казахстанского 
инновационно-технологического университета 
Банковские инновации в современных условиях   
Габдрахманов Е.Г. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің доценті, экономика ғылымдарының кандидаты, 
Нурманова А.К. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің аға оқытушысы, экономика ғылымдарының магистрі 



Кəсіпорында қаржылық жоспарлау жүйесін ұйымдастыру   
Гришина С.Ф. - профессор Западно-Казахстанского инновационно-
технологического университета, кандидат экономических наук 
Необходимость ведения налогового учета в организациях   
Кисаева А.Н. - старший преподаватель Западно-Казахстанского 
инновационно-технологического университета, магистр 
экономических наук 
Вклад Алихана Букейханова в становлении Казахстана   
Ким А.А. - доцент Западно-Казахстанского инновационно-
технологического университета, кандидат экономических наук; 
Джансугуров Н. - студент Западно-Казахстанского инновационно-
технологического университета 
Становление и развитие ДБ АО «Сбербанк» в Казахстане   
Курманова Г.К. - доцент Западно-Казахстанского инновационно-
технологического университета, кандидат экономических наук 
Экономические взгляды А.Бокейхана и современный Казахстан    
Қабденғалиев Ə. - магистрант Западно-Казахстанского 
инновационно-технологического университета 
Инструменты трансформации сбережений домашних хозяйств в 
инвестиции    
Мамырова А. - магистрант Западно-Казахстанского инновационно-
технологического университета 
Финансовая устойчивость коммерческих банков  
Салимбаева Ш.Д. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің аға оқытушысы, экономика ғылымдарының магистрі, 
Машанова С.А. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің аға оқытушысы, экономика магистрі   
Қазақстан Республикасының бюджетаралық қатынастарының 
өзекті мəселелері   
Суханбердина Б.Б. - старший преподаватель Западно-Казахстанского 
инновационно-технологического университета, кандидат 
экономических наук,  Айешева А.М. - студент Западно-
Казахстанского инновационно-технологического университета  
Роль государства в развитии регионального продовольственного 
рынка   
Тулегенова А.У. - старший преподаватель Западно-Казахстанского 
инновационно-технологического университета,  магистр 
экономических наук 
Рынок труда молодежи: проблемы формирования и развития 



Тулеугалиева Ж.К. - старший преподаватель Западно-
Казахстанского инновационно-технологического университета,  
магистр экономических наук 
Қазақстан Республикасының салық жүйесінің дамуы жəне 
реформалау кезеңдері  
Уразова Б.А. - старший преподаватель Западно-Казахстанского 
инновационно-технологического университета, магистр 
экономических наук 
Основные направления улучшения инвестиционного климата 
Республики Казахстан 
Умарова Н.С. - Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің аға оқытушысы 
Тəуелсіз Қазақстанның нарықтық экономикаға көшудегі əлеуметтік-
экономикалық даму кезеңдері 
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