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1 

 

 

 

Найманбаев А. 

 

 

 

Асқар алтай прозасындағы 

миф пен мифопоэтикалық 

ерекшелі 

"Өрлеу" баұо" АҚ филиалы Алматы 

облысы бойынша. "Білім және 

ғылымдағы инновациялар" 

тақырыбындағы халықаралық ғылыми-

әдістемелік конференция.21-22 

қараша.2017 

2 

 

 

 

Найманбаев А. 

 

 

 

Миф и мифологический 

дискурс в современной 

прозе 

Международная конференция   -   

РИНЦ, Астана, 22 декабрь 2017. 

 

3 

 

 

 

 

Найманбаев А. 

 

 

 

 

Латын графикасына көшу 

кезеңіндегі түркі елдерінің 

тәжірибесі 

Алматы университеті, «Латын әліпбиі: 

ХХІ ғасырдағы ғылым мен білім беру 

үрдісі» тақырыбында халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференция. 2018 

мамыр айы. 

 

4 

 

 

 

 

 

Найманбаев А. 

 

 

 

 

Латын қарпіне көшуде төл 

дыбыс нормасын 

сақтаудың 

лингвистикалық негіздері. 

Алматы университетінің хабаршысы, 

№2. Алматы, 10 қазан, 2018 77-81 бет. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Набидуллин А. 

 

 

 

Representation of the 

“journey” concept in 

Russian, English and Kazakh 

language pictures of the 

world (on the basis of 

Russian, English and Kazakh 

proverbs). 

А. Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі 

институты. «Академик Ө. Айтбайұлы 

және мемлекеттік тіл мәселелері» атты 

халықаралық ғылыми-теориялық 

конференция.  

2016 ж. 

6 

 

 

 

Набибуллин А. Lingua-cultural Differences 

of Russian and English 

Cultures (on the Basis of the 

Concept of «Time») 

«ТІЛ-ҚҰРАЛ - ҚУАТТЫ КҮШ» атты 

халықаралық ғылыми-теориялық 

конференция материалдары 29-сәуір 

2016 ж. – Б.118-124. 

7 

 

 

Набидуллин А. Тілді оқытудың жобалау 

әдісі және оның қазақ 

тіліндегі жаңа сөздерді 

«Филология, лингводидактика және 

аударматану: өзекті мәселелері мен даму 

бағыттары» атты І Халықаралық ғылыми 



 

 

 

меңгертудегі рөлі және оқу-әдістемелік канференция. 

ҚазҰУ.  

4- ақпан, 2016 

8 

 

 

 

Набидуллин А. «Лингвистикалық 

дүниетаным ұғымы: 

шектес категориялар vs. 

негізгі аспектілер» 

Тіл білімі институты. А. Байтұрсынов 

атындағы халықаралық ғылыми-

практикалық конференция, Алматы: 

Елтаным баспасы, 2017. Б.282-285. 

9 

 

 

 

 

Набидуллин А. «Заманауи білім беру 

процесінде студенттің 

ғылыми-танымдық 

әлеуетін қалыптастырудың 

өзектілігі» 

«Алаш зиялыларының ғылыми-

әдістемелік мұралары: дәстүр мен 

жаңашылдық» атты халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясы. 

20.02.2018ж. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набидуллин А. 

 

 

 

 

 

Fundamental Considerations 

in Teaching Writing Essays   

 

«Кoммуникaтивтік лингвистикa жәнe 

сөзтaным» ҚР ҰҒA кoррeспoндeнт 

мүшeсі, п.ғ.д., прoфeссoр Ф.Ш. 

Oрaзбaeвaның 70 жылдық мeрeйтoйынa 

aрнaлғaн хaлықaрaлық ғылыми-

прaктикaлық кoнфeрeнция 

мaтeриaлдaры. − ІІ тoм. – Aлмaты: Aбaй 

aтындaғы ҚaзҰПУ, «Ұлaғaт» бaспaсы, 

2019. – Б. 189 – 191. 

 

11 

 

 

 

 

 

 

Набидуллин А. Technology of Assessment 

of the Assignment: 

«Thematic Monologue»  

«Әдeби шығaрмaшылық үдeрісін 

зeрттeудің өзeкті мәсeлeлeрі жәнe 

Тeмірхaн Тeбeгeнoв 

шығaрмaшылығы»aтты рeспубликaлық 

ғылыми-тәжірибeлік кoнфeрeнция 

мaтeриaлдaры. – Aлмaты, 2019. – Б. 174-

180. 

12 

 

 

 

 

 

Набидуллин А. Aлaш aмaнaтын aрқaлaғaн 

Әуeзoв жәнe «Aбaй жoлы» 

(«Aбaй жoлы» рoмaн-

эпoпeясы бoйыншa қaзaқ, 

oрыс жәнe aғылшын 

тілдeріндe сaлыстырмaлы 

тaлдaу) 

Фoнд  Пeрвoгo  Прeзидeнтa Рeспублики  

Кaзaхстaн – Eлбaсы Сoвeт пo Нaукe XIII 

Мeждунaрoднaя нaучнaя кoнфeрeнция 

мoлoдых учeных «Иннoвaциoннoe 

рaзвитиe и вoстрeбoвaннoсть нaуки  в 

сoврeмeннoм Кaзaхстaнe». – Тaрaз, 2019. 

– Б. 299-302. 

13 Юсуп П.Қ. Technology of assessment of 

the assignment: 

"Participation in the dialogue 

(Polylogue)"   

Ұлы дaлa тұлғaлaры: Жұбaнoвтaр 

тaғылымы жәнe жaзу рeфoрмaсыaтты 

хaлықaрaлық ғылыми-тeoриялық 

кoнфeрeнция. – 19 жeлтoқсaн, 2019ж. 

14 Юсуп П.Қ. New ideas in natural approach 

of teaching foreign languages 

Белгілі түркітанушы ғалым, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық ғылым 

академиясының академигі, филология 

ғылымының докторы, профессор, 

Қазақстан Республикасының еңбек 

сіңірген ғылым қайраткері Шора 

Шамғалиұлы Сарыбаевтың 95 



жылдығына орай «Ұлы дала тұлғалары: 

академик Шора Сарыбаев және қазақ 

диалектологиясы»атты халықаралық 

ғылыми-теориялық конференциясына 

жіберілді. (баспада) 

15 Еркегалиева Г. Sintagmatic  types of 

relations in a sentens  

«Диалог культур стран Великого 

Шелкового пути» тақырыбындағы 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция, Ататүрк университеті,  

Эрзурум қаласы, Түркия, 5-6 мамыр, 

2016 жыл, 212-215 бб 

16 Еркегалиева Г. Қазақ тіл біліміндегі 

синтаксистік синтагма 

мәселесі 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 

25 жылдығына арналған «Қазақстан 

Тәуелсіздігіне 25 жыл: Білім және ғылым 

– болашаққа бастар жол» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік  

конференция, «Сырдария» университеті, 

25 қараша 2016 жыл, 273-277 бб 

17 Еркегалиева Г. Синтаксистік синтагма – 

білім беру 

философиясындағы 

филологиялық 

герменевтиканың 

құрамдас бөлігі 

«А.Байтұрсынұлының ғылыми мұрасы: 

зерттеу, жүйелеу, насихаттау» атты 

халықаралық ғылыми-теориялық 

конференция, А.Байтұрсынов атындағы 

Тіл білімі институты, ҚР Ұлттық 

кітапханасы, Алматы, 2017 жыл, 359-361 

бб 

18 Еркегалиева Г. Синтаксистік синтагма – 

логика-грамматикалық 

категория 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу 

мемлекеттік университеті «Заманауи 

ғылымның басымдықтары: теориядан 

тәжірибеге» атты халықаралық ғылыми-

практикалық конференция, 27-28 қазан, 

2017 жыл, 368-372 бб 

19 Еркегалиева Г. Филологиялық және 

педагогикалық 

герменевтикадағы 

синтаксистік 

синтагманның маңызы 

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау 

мемлекеттік университетінің 

Хабаршысы, «Филология» сериясы, 

2017 жыл, №4, 62-67 бб. 

20 Еркегалиева Г. Сөз тіркесі мен 

синтаксистік синтагманың 

айырым белгілері 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

аясында  «Латын әліпбиі – тарихы, 

келешегі» атты халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция, 

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай 

мемлекеттік университеті, 10 қараша, 

2017 жыл, 94-103 бб 

21 Еркегалиева Г. Синтаксистік синтагманы 

оқытуда инновациялық 

технологияларды  

қолданудың маңызы 

 

ҚР Білім және ғылым министрлігі 

Ғылым комитеті А.Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі институтының 

ұйымдастыруымен  «Рухани жаңғыру – 

Алаштың асыл мұраты: тіл, жазу, 



 мәдениет» атты халықаралық ғылыми-

теориялық конференция, «Елтаным» 

баспасы, 2018 жыл, 315-321 бб 

22 Еркегалиева Г. Синтаксистік синтагманы 

тілдік қатынас компоненті 

ретінде оқытудың маңызы 

 Алаш зиялыларының ғылыми-

әдістемелік мұралары: дәстүр мен 

жаңашылдық» атты халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция, 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті, 28 ақпан, 

2018 жыл, 437-440 бб 

23 Еркегалиева Г. Синтаксистік синтагманы 

оқыту арқылы 

студенттердің 

шығармашылық ойлау 

дағдысын қалыптастыру 

жолдары 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінің 90 

жылдығына арналған «Поэтика және 

өлеңтану мәселелері» атты халықаралық 

ғылыми-теориялық конференция, 24-26 

мамыр, 2018 жыл, 366-370 бб 

24 Еркегалиева Г. Синтаксистік синтагманы 

оқытудың лингвомәдени 

қарым-қатынастағы орны 

 

Академик Қ.Жұмалиевтің туғанына 110 

жыл толуына орай өткен «Қажым 

оқулары-1: Әлем мәдениеті 

контексіндегі білім жүйесінде 

жалпыадамгершілік құндылықтарды 

қалыптастыру мәселелері» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция, 20 қараша, 2018 жыл, 87-

91 бб. 

25 Назарбекова А. Қазіргі білім беру 

жүйесіндегі лингвомәдени 

бағыт 

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, 

педагогика ғылымдарының докторы, 

профессор ОРАЗБАЕВА ФАУЗИЯ 

ШӘМСИҚЫЗЫНЫҢ  70 жылдық 

мерейтойына арналған 

«Коммуникативтік лингвистика және 

сөзтаным» тақырыбындағы 

халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция. І-том 29 қараша, 2019 жыл 

26 Назарбекова А. Этномәдени бірліктерді 

оқытудың маңыздылығы 

Каспий университеті Гуманитарлық 

ғылымдар жоғары мектебі Ғылым мен 

білімнің өзекті мәселелері халықаралық 

бейнеконференция-ның мақалалар 

жинағы 28-30 сәуір 2021ж. Алматы, 

Қазақстан 

27 Сарбасова А. Оқылым мәтінін тиімді 

таңдау, құрастыру және 

ұсыну жолдары.  

Рәбиға Сыздық феномені: қазақ тіл 

білімінің бүгіні мен болашағы» 

тақырыбында халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 

материалдары.Абай атындағы ҚазҰПУ, 

Алматы, 22 қараша 2019 жыл. – Б  273-

276  

28 Сарбасова А. Жоғары оқу орнында ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, 



деңгейлік оқыту жүйесінің 

тиімділігі.  

педагогика ғылымдарының докторы, 

профессор Oразбаева Фаузия 

Шәмсиқызының 70 жылдық 

мерейтойына арналған 

«Kоммуникативтік лингвистика және 

сөзтаным» тақырыбындағы 

халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары.Абай 

атындағы ҚазҰПУ, 

Алмат– Б 105 -110  

29 Сарбасова А. Студенттерді спекулятивті 

ойлауға үйретудің 

маңызы.  

 

Білім саласындағы рухани жаңғыру 

мәселелері» атты IX дәстүрлі 

Халықаралық ғылыми- практикалық 

конференция жинағы.Қожа Ахмет 

Ясауи атындағы Халықаралық қазақ - 

түрік университеті, 20.01.2021, – Б 310-

314  

30 Сарбасова А. Жоғары білімдегі 

академиялық сауаттылық.  

 

 Дәстүр мен жаңашылдық тоғысындағы 

тіл мен әдебиет мәселелері. 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің 

25 жылдығына орай өткізілген 

халықаралық ғылыми конференция 

материалдары.Нұр-Сұлтан, 8.04.2021, – 

Б 228-231  

32 Сарбасова А. Қазақ-орыс 

аудиторияларында мәтін 

талдаудың ерекшеліктері.  

«Исаев оқулары» халықаралық Жас 

ғалымдар конференциясы 

материалдары, Қазақ ұлттық қыздар 

педагогикалық университеті Адлматы, 

29.04.2021. – Б 225-230 

33 Дауткулова 

Акмарал 

Калиярбековна 

Су нысандары 

атауларындағы ұлттық 

дүниетаным іздері 

 

V Халықаралық түркі әлемі зерттеулері 

симпозиумы, Алматы, 11-13 қазан 2018 

жыл. Нийде Өмер Халисдемир (Түркия 
Республикасы), Баку Еуразия (Әзірбайжан 

Республикасы), М.Акмулла атындағы 

Башқұрт мемлекеттік педагогикалық 
(Башқұрстан Республикасы) 

университеттері 

 

34 Отарбекова 

Ж.К., 

Дауткулова А.К. 

Қашықтықтан оқыту 

жағдайында Ispring 

бағдарламасының 

тиімділігі 6 6 6 6 6 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 

университетінің Хабаршысы №3 (58) 

қыркүйек, 2020 жыл. -Атырау, 91-98 бб 

 Барлығы 34   

 


