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Список тезисов научных конференций, опубликованных в РК в 2020 г.  

 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, 

ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер:  журнал,  мемлекет , қала, 

жыл, басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, указание страниц 

 

 

1 

Загриценко 

И.П., к.б.н., 

доцент 

(Поляков А.В., 

Алексеева Т.В. 

Изучение элементного 

состава ярового и 

озимого 

чеснока(Allium 

sativum L.) 

Материалы 6 Международной научно-

практической конференции «Наука и 

образование в современном мире: вызовы 21 

века»,  2020 г.,с.84-88.  Нур-Султан 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Б.М.Исабеков 

 

 

Құрғақшылыққа 

төзімді өсімдіктердің 

кейбір морфо-

физиологиялық 

ерекшеліктері.  

«Экология және биоалуантүрлілікті сақтау» 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 

жинағы. 58-61бет. Алматы, 2019 

 

 

Қазақ даласынан 

табылған Homo 

туысына тән қазба-

қалдықтар. 

 

V Международная начно-практическая 

конференция «Наука и образование в 

современном мире»: Вызовы XXI века. Сборник 

статьей.46-50 стр.Нур-Султан-2019 

 

Толл тәрізді 

рецепторлар (TLR) 

Международная начно-практическая 

конференция «Наука и образование в 

современном мире»: Вызовы XXI века. Сборник 

статьей. 118-122 стр.Нур-Султан-2019 

 

 

 

3 

 

Шалабаев К.И. 

профессор, 

к.б.н. 

Алматы облысы 

жағдайындағы жеміс 

ағаштарының 

патогендік 

саңырауқұлақтарына 

биоморфологиялық 

сипаттама 

VI Международная научно-практическая 

конференция «Наука и образование в 

современном мире: Вызовы ХХІ века» І том, 

Қазақстан, Нұр-Сұлтан, 2020, 37-41 бет. 

4 Айдарбаева 

Д.К., б.ғ.д., 

Башенова М. 

Жетісу Алатауындағы 

Ephedra 

L.биоэкологиялық 

ерекшеліктері және 

медициналық маңызы. 

Халықаралық ғылыми-практикалық   

конференция, «Жаратылыстану және 

ауылшаруашылық салаларында ғылым мен 

білімнің өзекті мәселелері». Петропавл қаласы, 

2020 ж. 

 

5 Айдарбаева 

Д.К., б.ғ.д. 

Эфирномасличные 

растения и их 

использования 

Халықаралық ғылыми-практикалық   

конференция, «Жаратылыстану және 

ауылшаруашылық салаларында ғылым мен 

білімнің өзекті мәселелері». Петропавл қаласы, 

2020 ж. 

 

  Current issues of «Фараби әлемі» атты Халықаралық концеренция 



 

 

 

 

6 

 

Ахметова А.Б., 

оқытушы, 

магистр 

biology education 

 

материалдары». 6-9.04.2020. -  Алматы. – Б.124-

125. 

Студент-

биологтардың шет 

тілді кәсіби 

бағытталған 

құзыреттілігін 

қалыптастыруда 

инновациялық 

технологияларды 

қолдану 

НИПЛ II аясындағы «Шет тілін оқытудың өзекті 

мәселелері» «Шет тілін оқытуды 

модернизациялау, оның заманауи моделі 

теориялық және интегративті негіздері және 

оның әдістемесі интерактивті құзыреттілік 

моделдеу атты республикалық дөңгелек үстел 

материалдарының жинағы, ҚазМУиМЯ Абылай 

хан, 2020. Алматы. – Б. 178-183. 

 

 

 

 

7 

 

Батырова К.И., 

доцент, к.б.н. 

Использование 

электронных изданийв 

условиях 

дистанционного 

обучения 

Серия «Педагогические науки» № 4(3).июиь-

июль 2020.-С.53-58 

Анализ 

образовательных 

программ по биологии 

Серия «Педагогические науки» № 4(3).июиь-

июль 2020.-С.228-232 

 

 

 

8 

 

 

 

Камиева Г.С. 

Проблема 

самостоятельной 

раьоты студентов на 

занятиях по генетике в 

условиях 

полиязычного 

обучения 

Жаратылыстану-ғылыми білім беруде 

жаңартылған білім беру мазмұнының мақсатын 

жүзеге асырудың теориясы мен практикасы.  14-

15 қараша 2020 ж. Б.162-164. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

Майматаева 

А.Д. 

Биология 

сабақтарында блум 

таксономиясы 

мүмкіндіктерін 

қолдану  

 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының  3 

жылдығы аясында Қыздар университетінің 

құрметті профессоры, доцент Р.Сәтімбековтың 

туғанына 80 жыл толуына орай 

ұйымдастырылған «Білім, ғылым, инновация: 

Рухани жаңғыру діңгегі» халықаралық ғылыми-

практикалық конференциясының 

МАТЕРИАЛДАРЫ 28 мамыр 2020 жыл 

Испоьзование 

эектронных изданий в 

условиях 

дистанционного 

обучения 

«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 

2020: CENTRAL ASIA» 

№ 4(3). Июнь-июль 2020 СЕРИЯ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» Журнал 

основан в 2018 г. II ТОМ 

Анализи 

образовательных 

программ по биологии 

«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 

2020: CENTRAL ASIA» № 4(3). Июнь-июль 

2020 СЕРИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

Журнал основан в 2018 г. V ТОМ 

10 Аманбаева 

М.Б., PhD, 

старший 

преподаватель 

Биологиядағы 

өлкетану жұмыстарын 

ұйымдастырудың 

маңыздылығы 

 

/«Ғылым және инновациялар: жаңалықтыр, 

мәселелер және жетістіктер» халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция 

материалдары. - Алматы, 29-30 сәуір, 2020. – Б. 

147-151 



Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдар көрсетілмейд 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 

Биолог студенттердің 

оқу үдерісін 

ұйымдастыруда 

ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды 

пайдалану 

мүмкіндіктерінің 

теориялық негіздері 

/«Қазіргі жастардың ғылыми әлеуеті» 

халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары. - Нұр-Сұлтан, 14-

15 мамыр, 2020. – Б. 322-327 


