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THE ROLE OF E-GOVERNMENT IN SOCIAL SERVICES’ DEVELOPMENT 

 
Түйіндеме. Бұл мақалада электрондық үкіметті дамыту жолдары және оның әлеуметтік 

қызметтердегі рөлі қарастырылған. Қазіргі уақытта, бүкіл әлемде пандемия кезеңінде электрондық 

үкіметтің өзектілігі барған сайын танымал бола түсуде. Мұның себебін жұмыс жылдамдығымен, 

уақытты үнемдеумен және үйде болу және барлық қағаз жұмыстарын қашықтықта жасау 

мүмкіндігімен анықтауға болады. Сондықтан электрондық үкіметтің жаңалығы біздің еліміздегі 

цифрландыру процесінің болашақ даму қоғамының барлық мүшелері үшін өте маңызды. 

Аннотация. В данной статье рассмотрены пути развития электронного правительства и его роль в 

социальных услугах. В настоящее время, в период пандемии во всем мире, актуальность электронного 

правительства становится все более популярной. Причина могла быть определена скоростью работы, 

экономией времени и возможностью оставаться дома и делать все бумажные работы на расстоянии. 

Поэтому новизна электронного правительства действительно значима для всех членов общества 

будущего развития процесса цифровизации в нашей стране. 

 

"E-government"  is a mechanism for the functioning of state bodies, based on the widespread use of 

information technologies and focused as much as possible on the provision of services to citizens and 

organizations, including through the Internet. 

The main means of communication in the interaction of state bodies with the population and 

organizations is the Internet, as the most accessible means of electronic interaction for people. 

The introduction of "e-government" technologies in public administration will accelerate the growth 

of the country's economy, reduce the cost of bureaucratic procedures, increase the efficiency and 

productivity of state institutions, expand the opportunities for public participation in the formation of civil 

society through free access to various types of information, create more transparent work of state bodies, 

reduce bureaucratic barriers, reduce corruption. 

"E-government" provides an opportunity to conduct a direct and open dialogue of citizens with the 

state authorities, various social services, and ultimately with each specific head in a state body of any rank 

and status, which will make "e-government" not only accessible, but also interactive. 

In fact, the creation of an "electronic government" is a way to bring a civil servant closer to a citizen, 

while reducing the influence of a subjective factor. Depersonalized communication between an official and a 

citizen through electronic interaction, while being put under control and allowing the citizen to track the 

process of solving their own requests, is the ultimate goal of creating an "electronic government" and the 

dream of citizens and business structures. 

Back in September 2003, the European Commission, noting the importance of e-government, 

defined it as follows: "E-government is a means of improving effective public services for citizens and 

businesses. It simplifies the implementation of public policy and helps the public sector to cope with 

conflicting requirements: on the one hand, to expand the volume of services and improve their quality, and 

on the other - to save resources." 

This is achieved through the introduction of information and telecommunications technologies in 

State bodies, preceded by organizational changes and the acquisition of new skills aimed at improving public 

services and democratic processes. 

That is, it should be taken into account that simple automation of the current activities of state 

structures will not be able to ensure effective public administration. The problems of duplication of 

information flows, poor performance of a number of state functions, and maintaining a large staff of state 

staff will not be solved in this case. In order to "create a compact professional state apparatus" (from the 

President's Address), the introduction of information technologies must necessarily be considered through 

the prism of administrative reform - changes in the existing administrative processes of the state apparatus, 

ensuring a reduction in the cost of maintaining state institutions, effective use of material and labor resources 

through the use of information technologies. 



«ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ: БҮГІНІ МЕН БОЛАШАҒЫ» І Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция                                                                                                                             Сәуір, 2021  

 
 

647 

"Administrative reform in the framework of e-government is an effective redefinition of public 

administration mechanisms based on information and communication technologies, with the aim of moving 

from administrative management methods based on rules and instructions to organizational management 

methods based on the process regulation of public functions, public services and interdepartmental 

interaction. The goal of the administrative and information reform in the framework of the development of 

"e-government" is to create information and technological tools and methodologies for the implementation of 

the process approach in state bodies, corporate management of state resources, and to get rid of" 

paper"paperwork where appropriate." 

The introduction of "e-government" helps to reduce such a harmful phenomenon for the state as 

corruption, increases the openness of state structures and provides easy and inexpensive access to state 

bodies. 

Corruption offenses, especially for the post-Soviet countries, in modern conditions are the main 

problem of the effectiveness of public administration and the economic development of the country as a 

whole. Ensuring the conditions for electronic interaction between state structures and civil society will 

eliminate the possibility of collusion of unscrupulous parties, eliminate the methods and methods of extortion 

of "not clean" civil servants and, as a result, will prevent the adoption of illegal decisions. 

In the relations of the state with citizens and business structures, there are usually multiple points of 

contact, and the implementation of the accepted accounting procedures is the responsibility of the latter. 

It often happens that to get one document, you need to collect a whole package of other documents, 

the information in which is duplicated. Each document is issued by a separate government agency and you 

have to stand in long queues, wasting precious working time. A person simply gets lost in the complex 

hierarchical structure of the state apparatus and the competence of state institutions on any issues. In this 

connection, one of the important reasons for the creation of "e-government" is the introduction of the 

principle of "one window" by integrating all the information resources available to the state into a single 

whole with the differentiation of access rights to a specific part of it. The population will not need to 

understand the complex internal structure of the state apparatus, repeatedly provide personal data, stand in 

line for the registration of the necessary documents. The public service will be available 24 hours a day, 7 

days a week. 

The results of the creation and implementation of "e-government" will be: 

* improving the quality of information services provided by public authorities; 

* reducing the time of servicing citizens and businesses; reducing administrative barriers; reducing 

administrative costs; expanding the range of public services; 

* improving the efficiency of government agencies; 

* improvement of the indicator of satisfaction of the population with the work of the state apparatus; 

* openness and transparency of the activities of public authorities; 

* increased involvement of citizens in democratic processes; 

* increasing the effectiveness and efficiency of the policy; 

* improving the competitiveness of the economy. 

"With the introduction of e-government, there is a transition from the departmental orientation of the 

state's activities to the orientation to the needs and tasks of the population and business structures." 

In trying to quantify the real costs and benefits of implementing information and communication 

technologies, States inevitably face the same problems that make it difficult to assess the impact of 

information and communication technologies on the productivity of individual companies. These challenges 

relate, first, to the need to reach the minimum threshold for information and communication technologies 

before they have a tangible impact on productivity, and, second, to the time gap between investing in 

information and communication technologies and generating returns. Another major challenge is the need to 

separate the impact of information and communication technologies from other factors that also affect 

productivity and efficiency. 

However, the most important problem with such an assessment is that, unlike private companies, 

public authorities do not operate in competitive markets where prices are the most important factor for 

survival. In most types of public services, there is no competition, and the cost of providing services is not 

necessarily related to costs. In addition, government agencies are not subject to financial market mechanisms 

that require continuous monitoring of costs, efficiency and effectiveness of the work performed. Therefore, 

state institutions do not always show interest in assessing the cost of individual services. As a result, most of 
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them do not have appropriate management and accounting systems that provide data on the cost of each 

individual service, key processes, or information and communication technologies used. 

A number of other methods have been developed for this purpose in recent years. Here are some of 

them. 

In Australia, the Information Management Office published the E-Government Benefits Study in 

2003, which provides a classification of the benefits that government clients receive as a result of the 

transition to e-government technologies. 

In the same year, the US General Services Administration released a report on the return on 

investment in e-government ("High Payoffin Electronic Government"), in which the advantages of switching 

to electronic systems include reducing the cost of serving the population, improving the quality of services, 

stimulating economic development, reducing duplication of costs for informatization of government agencies 

and strengthening democratic principles. 

In 2003, the European Commission, within the framework of the IDA program (the predecessor of 

the current 1DABC), introduced a methodology for assessing the social impact of investments in e-

government (Value of Investment, VOI), which focuses not only on the traditional analysis of the Return on 

Investment (ROI), but also on the assessment of qualitative benefits, such as increased accessibility, 

improved quality of services, staff training, improved decision-making processes and increased public 

satisfaction with the quality of services provided. 
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тригонометриялық теңдеулер мен 

теңсіздіктерді оқытудың орны 

мен ролі 

Кокажаева А.Б. 
 

133-136 

9.  Жуманова А.  Фурье қатары және функцияны 

Фурье қатарына ыдырауы 

Шияпов К.М 

 

137-141 

10.  Жұмабекова Ж. Python бағдарламалау тілін 

қолдану тиімділігі 

Сабит Б. 
 

142-145 
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11.  Қалабай Ш. 

 

Ақпараттық технология 

құралдарын пайдаланып 

оқушылардың білімін бақылау 

Маметжанова Н.Х. 
 

146-149 

12.  Niyazova A. 

 

Application of the adobe flesh 

program in studying astronomic 

phenomena 

Tugelbaeva G.T. 
 

150-152 

13.  Ниязова А. 

 

Ферромагнетиктердегі 

динамикалық параметрлерді 

зерттеуге арналған виртуалды- 

интерактивті зертхана құру 

Татенов А.М., 

Шамбулов Н.Б. 
 

153-157 

14.  Оразова Д., 

Исмайлбек С. 

Энергияны үнемдейтін, пассивті 

үй 

Ершина А.К. 
 

158-163 

15.  Өнерхан К. 
 

Білім беру процесінде 

робототехника негіздерін 

енгізудің маңыздылығы 

Маметжанова Н.Х. 
 

164-166 

16.  Өмірзақова М. 

 

Оқушылардың математиканы 

оқып-үйренуде жіберетін типтік 

қателері және олардың пайда 

болу себептері 

Алдибаева Т.А. 
 

167-170 

17.  Керімақын С. Математиканы оқуды бағалау 

әдістері 

Алдибаева Т.А. 171-173 

18.  Қонарбай А.Н. 

 

Астрономияны оқытуда цифрлық 

білім беру технологиясын  

пайдалану жолдары 

Түгелбаева Г.Т. 
 

174-177 

19.  Сағатова А. 

 

Python программалау тілінде 2D 

ойын құру 

Рсалина Л.А. 
 

178-181 

20.  Сламбаева А. 

 

Android платформасынде 

мәліметтер қорын құруға 

арналған қосымша әзірлеу 

Есентаев К.У. 

 

182-186 

21.  Сәмет Ж.Р. 

 

Физика пәнін оқытуда кейс-стади 

әдісін пайдалану тиімділігі 

Айдарбекова А.А. 
 

187-189 

22.  Сағатбек А.Е. 
 

Магнит өрісіндегі токқа әсер 

етуші күш. ампер заңы 

Бостанов Е.Л. 
 

190-192 

23.  Сламбаева А. 

 

Информатикадан жобаларды 

орындау барысында 

оқушылардың жобалау іс-

әрекетін қалыптастыру 

Масимгазиева А.А. 
 

193-195 

24.  Shaimerden E., Pak 

V.V. 

Improving the cognitive level of 

students through the use of digital 

resources in the study of physics 

Sandibayeva N. A. 

 

196-199 

25.  Тынысбек А.А. 

 

Мектептердегі қиындығы жоғары 

практикалық тапсырмаларды 

шешу мәселелері 

Төлеуханова З.М. 

 

200-203 

26.  Хисавдунова А.А. 
 

7 сыныпта физика пәнін оқытуда 

кейс әдісін қолдану 

Айдарбекова А.А. 
 

204-207 

27.  Шайкен А. 

 

Оқушылардың жобалау 

қабілеттерін дамытудағы  

робототехника негіздері пәнінің 

рөлі 

Кеңесбаев С.М. 
 

208-210 

28.  Яқыпбаева А. 

 

Орта мектепте физика сабағын 

ағылшын тілінде оқыту    

Заурбекова Н.Д. 

 

211-213 

ІV. EFFICIENCY OF TEACHING  
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1.  Ақтымбай А. 

 

 

Кіші мектеп жасындағы 

оқушылардың онлайн оқу кезіңде 

мазасыздануларының 

ерекшеліктері 

Бапаева М.К. 214-216 

2.  Абибуллаева А. 

 

Инклюзивті білім беру 

жағдайында арнайы  

мамандардың ата-аналармен 

жүргізілетін  жұмыс түрлері 

Мукажанова Э.Т. 

 

217-219 

3.  Адал Г. 
 

Подкастты аралық мектептерде 

ағылшынша оқытуда пайдалану 

Тулегенова А.М. 

 

220-222 

4.  Аманжолова Р. Медиация и ее роль в конфликтах Мамырханова А.М. 223-224 

5.  Арленкеева А.Н. 

 

Жеткіншек  кезеннің онтогенезде 

алатын орны және 

психологиялық рөлі 

Кулымбаева А.К. 
 

225-228 

6.  Аметова Х. 

 

USE of information and 

communication technologies in 

professional development of special 

teachers 

Денисова И.А.  
 

229-232 

7.  Байбатурова А.  

 

Логоритмика как средство 

коррекции произношения 

младших школьников 

Денисова И.А. 

 

233-236 

8.  Есказиева А. 

 

Жоғарғы сынып оқушыларының 

агрессивті мінез-құлықтарының 

туындау себептері 

Багибаева М.И. 
 

237-241 

9.  Кунанбаева А.Д., 

Кобегенова Ж.Ж. 

Арт-терапия – жаңа оқыту 

технологиясының озық үлгісі 

Тұрысбаева А.Ж. 
 

242-245 

10.  Кенесарина Т.   
 

Дене шынықтыру және спорт 

жарнамасының қазақстанда 

қалыптасу негізі 

Ниязақынов Е.Б. 
 

246-249 

11.  Мұсаева С.А., 

Сайдикаримова М.А. 

 

Бастауыш сынып оқушыларының 

коммуникативтік құзіреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған 

тапсырмалар мен тиімді әдіс-

тәсілдер 

Сейдуалиева А.Н. 
 

250-254 

V. NATURAL SCIENCE 

12.  Аманжолова Ж. 

 
Трансшекаралық жайық өзенінің 

экологиялық мәселелері және 

алдын алу шаралары 

Садыкова Д.А. 255-258 

13.  Анарбек Р. 
 

Тұқым қуалаушылық және 

өзгергіштік заңдылықтарын жаңа 

технологиялық әдістерді 

пайдаланып оқыту жолдары 

Бисенов У.К. 
 

259-262 

14.  Алмас Қ., Смағұл А., 

Тұрсынбай Г. 

 

Өсімдіктер систематикасы 

пәнінен оқу дала практикасын 

ұйымдастыру және қашықтан 

өткізудің мүмкіндіктері 

Ануарова Л.Е. 
 

263-267 

15.  Анварова А.М.,  

Сахариева А.Д.,  

Абдрахимова Б.С. 

Интеграцияланған оқыту жүйесін 

жобалау 

Байташева Г.У. 

 

268-271 

16.  Ахметжан Д. 

Өскенбай Б. 

Икрам Ж. 

Биология сабақтарында білім 

алушылардың экологиялық 

мәдениетін қалыптастыру және 

Тулеугалиева С.С. 

 

272-273 
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табиғатты қорғауға тәрбиелеу 

17.  Асанова Т.П., 

Мирганиева Д.З., 

Мухитова С.Ш. 

Значение формирования 

межкультурно – 

коммуникативной компетенции 

учащихся на уроках химии на 

английском языке 

Жуманова Н.А. 
 

274-276 

18.  Ганиева Г. 

 
Унгуртас – место для язычества Мамирова К.Н. 277-279 

19.  Досымбекова А.Д. 

 

Уран өнімдерінің экологиялық 

зардаптары және алдын алу 

шаралары 

Садыкова Д.А. 
 

280-282 

20.  Ertaş V. 

 
USE of SMART phone application 

in science education 

Ela Ayşe Köksal 
 

283-284 

21.  Жақсылық Г. 

 

Мектепте биологияны оқыту 

барысында генетикалық 

есептерді шығару арқылы 

оқушылардың білім деңгейін 

жоғарлату 

Сартаева А.А. 
 

285-287 

22.  Қалашбек А.М., 

Куанбаева Л.И., 

Имарова Д. И. 

Қашықтан оқыту жағдайында 

тьюторлық қызмет мүмкіндіктері 

Иманова Э.М. 
 

288-291 

23.  Мұқатай М. 

 

Өлкетану мәліметтері  негізінде 

экологиялық білім беру және 

тәрбиелеу әдістері 

Садыкова Д.А. 
 

292-294 

24.  Мухамет А. 

 

Алматы облысы минералды 

суларының географиясы 

Тоқсабаева М.Е. 295-298 

25.  Өмірзақ А.Е. 

 

Химия пәнін ағылшын тілімен 

кіріктіріп оқыту 

 299-301 

26.  Сламжан М. 

 

Алматы облысындағы жер 

ресурстарының экологиялық 

жай-күйі 

Тулегенов Е. 
 

302-307 

27.  Рыспанбет А. 

 

Қазығұрт ауданының киелі 

жерлері мен рекреациялық 

орындарының туризмді 

дамытудағы маңызы 

Токтагулова У.С. 
 

308-311 

28.  Рыcбекoвa Қ. 

 

Aтырaу oблыcы, құрмaнғaзы 

aудaнының демoгрaфиялық 

жaғдaйын бaғaлaу 

Тлеубергенoвa К.A. 
 

312-315 

29.  Сағатбек М.А. Тарихқа толы шу өңірі  Карменова Н.Н. 316-318 

30.  Талас А. 

 

Ақтөбе қаласының экологиясына 

өнеркәсіп орындарының әсері 

Садыкова Д.А. 

 

319-321 

31.  Тулепберген М. 

 
Ферромагнитные наночастицы и 

внедрение их в полимер 

Иргибаева И.С. 
 

322-324 

32.  Үсіпова Ж. 

 

Ұлттық сүтқышқылы 

сусындарын дайындауда 

бактериялардың антагонистік 

белсенділігін анықтау 

Сартаева А.А. 

 

325-328 

33.  Umerbayeva A. 

 

Description of advantages of 

project-oriented method in the 

educational process to increase the 

students’ interest 

Makhmudova K.Kh.  
 

329-331 

34.  Ural G. 

 

USE of earth-sun-moon model in 

astronomy education 

Ela Ayşe Köksal 

 

332-334 
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35.  Юриева Б. 
 

Проблемы использования 

учащимися компьютерно-

обучающих систем 

Тулеугалиева С.С. 

 

335-337 

VI. CULTURE AND ART 

1.  Алпысбаева Ж. 
 

«Изонить»  тарих ұғымдарының 

анықтамасы «Изонить» 

техникасын дамыту 

Тоққұлиева Ұ. 
 

338-340 

2.  Аманкелді Н. 

 

Мүмкіндігі шектеулі балаларға 

музыкалық тәрбие беру 

ерекшеліктері 

Уразалиева М.А. 

 

342-345 

3.  Аркенова Г. 
 

Интерактивті әдістер 

студенттердің білімге деген 

құштарлығын арттырады 

Бегешова Ұ.Н. 

 

346-350 

4.  Аманханова Д. 

 

Ақпаратты технологияны ескере 

отырып, қазақ тілін технология 

саласы бойынша жаңғырту 

Бегешова Ұ.Н. 
 

351-355 

5.  Булатова Т. 
 

Межпрежметные связи на уроке 

музыки в общеобразовательной 

школе 

Айтжанова Ж.Н. 
 

356-358 

6.  Бектурғанова Б. 
 

Кітапхананың оқырмандармен 

жүргізетін ақпарат 

жұмыстарының әдістері 

Бектемір А.Ә. 
 

359-363 

7.  Дәуен Д. 
 

Инновациялық педагогикалық 

технологиялар арқылы 

хореографиялық сабақтарды  

ұйымдастыру 

Бәкірова С.Ә. 
 

364-369 

8.  Жолаева И. 
 

ҚР аудандарда орналасқан 

мәдениет үйін жетілдіру 

санаттары 

Коспагарова А.К. 
 

370-372 

9.  Коргангалиева А. 
 

Музыка пәнінің бастауыш сынып 

оқушыларының эстетикалық 

тәрбиесінің рөліндегі негіздемесі 

Қонысбаева Э.Д. 

 

373-375 

10.  Кумысбек Н. 

 

Мектеп кітапханаларындағы 

балалардың кітап оқу мәдениетін 

қалыптастыру 

Нұржанова Г.И. 

 

376-378 

11.  Қалбаева Т. 
 

Оқушылардың   шығармашылық 

қабілетін  кәсіби даярлау 

Дарменова  Р.А. 
 

379-381 

12.  Мұратбекқызы А. 
 

Қазақ ұлттық киім үлгісін 

жобалау принциптері 

Рахметова Н.Б. 
 

382-386 

13.  Мухамбеткаримова 

Д.М. 
 

Қарым-қатынас мәдениетіндегі 

жастарды  дамыту жолдары 

Аманкулова Л.А. 
 

387-390 

14.  Озатбекова Г. 
 

Ақпаратты технологияны ескере 

отырып, қазақ тілін технология 

саласы бойынша жаңғырту 

Бегешова Ұ.Н. 
 

391-395 

VIІ. EDUCATION  AND SCIENTIFIC TALKS 

1.  Anvarova L. 
 

The end of the XIV century - 

historical sources of the first  

half of the XV century 

 396-398 

2.  Abdusalomov R. 
 

Cooperation between Uzbekistan 

and the Republic of Korea in the 

development of economic relations 

Khaynazarov B. 
 

399-401 



«ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ: БҮГІНІ МЕН БОЛАШАҒЫ» І Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция                                                                                                                             Сәуір, 2021  

 
 

671 

3.  Abdrakhman N. 
 

Social work with children with 

disabilities 

Nagaibayeva Z.A. 
 

402-404 

4.  Aubakir A. Professional adaptation of future 

social workers 

Nurkatova M. M. 405-409 

5.  Ашубаева Д.Б. 
 

Математика сабағында 

оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын арттыруда pisa  

есептерін қолдану 

Бакирова Э.А. 

 

410-413 

6.  Aбылқacым М. 
 

Жaңaртылғaн  бiлiм  бeру 

жaғдaйындa  гeнeтикaлық  

eceптeрдi  құрудың  әдicтeмeлiк  

нeгiздeрi 

A.A.Caртaeвa  
 

414-416 

7.  Амирхан К. 
 

Физиканы оқыту кезінде 

физикалық экпериментті қолдану 

Н. Сандибаева 
 

417-419 

8.  Амантаева Диана Ғаламтор ресурстарындағы 

жазбалар тіліндегі латын 

графикасының қолданылуы 

Маликов Қ.Т. 420-423 

9.  Әбдімомын Ж. 

 

Инклюзивное образование и его 

будущие тенденции 

Н.О. Акимбаева 
 

424-426 

10.  Байтуреева Г.К. 

 
Химия сабақтарында 

математикалық білімді  қолдана 

алу артықшылықтары 

Ж.Қ  Қуанышева 
 

427-430 

11.  Бахтиярова Д. 
 

Электромагниттік толқындардың 

адам ағзасына әсері 

М.К. Хасанов 

 

431-433 

12.  Бәкірова Ж. 
 

Информатиканы пәні бойынша 

аралас оқытуды жүзеге асыру 

А. Е. Сагимбаева 

 

434-436 

13.  Баймаханова Ә. 
 

Шетел тілін оқыту барысында 

лингвоелтанымдық аспектісінің 

рөлі 

Камишева Г. 
 

437-438 

14.  Бақытжанова А. 
 

Кәмелет жасына толмаған 

қыздардың жүктілігімен 

байланысты әлеуметтік- 

психологиялық жағдайларды 

әлеуметтанулық зерттеудің 

нәтижесі 

Б.И.Иманбекова 
 

439-444 

15.  Боқтыбаева И.А. 

 

Термосинфон айналымын күн 

коллекторларында қолдану 

А. Жамалов 

 

445-449 

16.  Байкадамова Л. 
Утебаева А. 

Жел электр қондырғысының 

негізгі параметрлерін анықтау 

 450-454 

17.  Берденова З. 
 

Білім алушылардың  

географиялық ойлау қабілетін  

ерекше табиғи нысандарды 

зерделеу арқылы дамыту 

А.А. Алдашева  
 

455-458 

18.  Бейсембай К.Ж. 
 

Жоғары білім берудегі заманауи 

трендтердің ерекшеліктері 

М.К.Бұлақбаева     
 

459-461 

19.  Даулетбаева А. 
 

Екінші ретті дифференциалдық 

теңдеуге арналған бастапқы 

секірісті шеттік есеп 

шешімдерінің бағалары туралы 

Есимова А.Т. 
 

462-464 

20.  Даурен А.Д. Қашықтан білім беру Салғараева Г.И. 465-467 

21.  Дүйсенбек А. Б.Майлин прозасындағы қазақ 

ауылының бейнесі 

Жанұзақова Қ.Т. 
 

468-470 
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22.  Есмаханова М.А. 
 

Шет тілін оқытудағы 

мәдениетаралық қатысым мен 

құзыреттіліктерді қалыптастыру 

жолдары 

Камишева Г.А. 
 

471-473 

23.  Еркінқызы А. 
 

Білім берудегі цифрлық 

технологиялар 

Н.С.Қатаев 

 

474-476 

24.  Ерболат А.Е.  

 

Қазақcтандағы қарттарды 

әлеуметтік қорғаудың 

қағидаттары мен моделдері 

Д.К.Мамытканов  
 

477-480 

25.  Жұмабаева Ұ.Б. 
 

Жасанды интеллект жалпы білім 

берудің инновациялық 

мазмұнының құрамдас бөлігі 

ретінде: әлемдік тәжірибені 

талдау және отандық 

перспективалар 

Г.И.Салғараева   
 

481-483 

26.  Жексембинова А.Б.  
 

Математика бойынша 

факультативтік сабақтар және 

олардың өзектілігі 

Кокажаева А. Б. 
 

484-486 

27.  Зарыпханова А.Е. 

 

Мектепте мүмкіндігі шектеулі 

балаларға химиядан білім беру 

ерекшеліктері 

Б.Т. Тантыбаева   487-489 

28.  Ибадуллаева А. 
 

Н.Ораз әңгімелерінің көркемдік 

әлемі 

Қ.Т.Жанұзақова 
 

490-492 

29.  Köksal E.A. 

 

Educational outcomes of insect 

conservation project 

 493-495 

30.  Кенжебек Ұ.Е. 
 

Мектеп жасына дейінгі 

балалардың эмоционалды 

интеллектісін дамыту 

Кудайбергенева К.С. 
 

496-499 

31.  Кабулова Ж.К. 
 

Географияда оқушылардың білім 

сапасын арттыруда интерактивті 

оқыту технологиясының әдіс-

тәсілдерін қолданудың тиімділігі 

К.А.Тлеубергенова 
 

500-503 

32.  Камил З.  Значение работ в биологической 

лаборатории для повышении 

научно-исследовательской 

работы учащихся 

Ануарова Л.Е. 

 

504-507 

33.  Купжасарова А. 
 

Бейорганикалық химия 

зертханасында реакцияласу 

құбылыстарының алгоритмдерін 

macromedia flash бағдарлама 

ортасында интерактивті-

виртуалдау 

А.М.Татенов  
 

508-513 

 

34.  Кабылбаева А. 
 

Географияны оқытудағы 

инновациялық технологиялар 

К.Н. Мамирова 
 

514-518 

35.  Кәйдолла А. 
 

Сызықты емес айырымдық 

теңдеудің шешімдерінің 

шенелімділігі 

Мақтагүл А. 
Каратаева Д. 

519-521 

36.  Камолова М.Ф. 
 

Политическая деятельность 

генеал-губернаторов Туркестана 

(на примере К.П. фон Кауфмана) 

Н.У.Мусаев 
 

522-525 

37.  Көктеубай Ж. 
 

География сабақтарында ГАЖ 

технологиясын қолдану 

мүмкіндіктері 

Н.Н. Карменова 
 

526-530 
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38.  Куантканова Ф.М. 
 

Ана депривациясы жағдайында 

тәрбиеленетін балалардың 

тұлғалық даму ерекшеліктері 

Бапаева М.К 531-533 

39.  Қасымғали А. 
 

Болашақ математика 

мұғалімдерін даярлауда 

дифференциалдық теңдеулерді 

оқытудың маңызы 

Э.А.Бакирова 
 

534-536 

40.  Құрмaнбек A. 
 

Мaгнит өрісінің aдaм aғзaсынa 

әсері 

Хaсaнов М.К. 537-539 

41.  Қаһарман Д. 
 

Specific features of advertising 

translation on the example of the 

automative industry 

Ж.М.Қоңыратбаева   
 

540-543 

42.  Қабылбекова М.К. 

 

Персоналды  басқарудың 

ақпараттық жүйелері 

Заурбеков Н.С. 

 

544-546 

43.  Қулынтай А. 
 

Қисық сызықты интералды 

есептерді шығарудың тиімді 

жолдары 

К.М. Шияпов  
 

547-549 

44.  Лаханова Б.Ә. 
 

Мектеп геометрия курсында 

геометрия пәнін оқытудың 

инновациялық технологиясы 

А.Б. Кокажаева 
 

550-552 

45.  Мұсатаева Н. 
 

Студенттердің оқу іс-әрекетін 

ынталандыру тәсілдері 

Батаева Д.С. 

 

553-555 

46.  Нугманова Ж. 
 

История развития 

географических 

информационных систем 

Аукажиева Ж. М., 
Муканова С. К. 

 

556-558 

47.  Нұргелды Д.Н.  
 

Жастар бойындағы патриотизм 

мәселелері 

Е.А. Тулегенов 559-561 

48.  Нарзуллаева Н. 
 

Отношения толерантности между 

юнеско и узбекистаном 

(декларация принципов 

толерантности) 

Р.Х.Муртазаева 
 

562-567 

49.  Нуспекова Г. 
 

Қан қысымын өлшеудің заманауи 

әдістерін зерттеу 

Хасанов М.К. 568-572 

50.  Нұрманбек А. 
 

Білімгерлердің зерттеушілік 

құзыреттілігін қалыптастыруда 

дәрілік өсімдіктердің 

анатомиялық құрылысын зерттеу 

А.Н.Калиева  

 

573-577 

51.  Оралбекова Қ.О. 
 

Мектеп оқушысының  тілдік 

тұлғасын қалыптасуының 

психологиялық негіздері 

Құрманбаева Ш. Қ.  

 

578-580 

52.  Рүстемова Е.Е. 
 

Оқу процесінде видеороликтерді 

қолдану мүмкіндіктері 

Байташева Г.У. 
 

581-584 

53.  Рахымова Д. 
 

Сравнительный анализ 

представления о счастье у 

студентов 

Байжуманова Б.Ш. 

 

585-588 

54.  Рысдаулетова А. 
 

Оқу үрдісінде Clil оқыту 

технологиясын қолдану 

Мекебаев Н.О.  

 

589-592 

55.  Сәлімжанов Н.Ө. 
 

Урбандалу қалаларды 

дамытудың негізгі қозғаушы 

факторы 

Д.Т Aлиacкaрoв 
 

593-598 

56.  Сиддиков М. 
 

Дипломатические отношения 

между сша, великобританией и 

ссср во время второй мировой 

Б.Хайназаров 
 

599-602 
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войны 

57.  Саидмуродова М. 
 

Урбанизационные процессы в 

Узбекистане в послевоенные 

годы (1946-1990 гг.) 

Р.Х.Муртазаева 
 

603-605 

58.  Sobirava S. 

 

Tourism development in 

Uzbekistan 

K.D. Saipova 
 

606-610 

59.  Сырлыбаева Г. 
 

Бастауыш сынып оқушыларының 

логикалық іс-әрекеттерін 

қалыптастыру 

Мекебаев Н.О.  
 

611-614 

60.  Сайидмухамедова 

Ж.Д. 

 

Материальды бөлшектің 

кинематикалық параметрлерін 

(   ) поляр координатында 

анықтаудың бір әдісі 

А.Жамалов 

 

615-618 

61.  Сабурова Қ. 
 

Жалпы білім беретін мектептерде 

биологияны оқытудың 

артықшылықтары мен 

кемшіліктері 

Л.Е.Ануарова 
 

619-622 

62.  Сайфуллаев Ж. 

 

Радиодискурс медиадискурстың 

жанрлық түрі ретінде 

Сапина С.М. 
 

623-625 

63.  Такен Р. 
 

Цифрлық мәдениеттегі 

гуманитарлық ғылымдар 

М.Е. Ескалиев  
 

626-628 

64.  Токанова А. 
 

Қашықтықтан оқытудың 

ерекшеліктері және оқу 

барысында білім алушыларға 

психо – педагогикалық қолдау 

көрсету 

Иманова Э.М. 

 

629-632 

65.  Төленді Ш.Қ. 
 

Балаларға қатысты жыныстық 

зорлық-зомбылық жағдайында 

әлеуметтік-психологиялық 

оңалту практикасы: клиника-

психологиялық зардаптар және 

оларды диагностикалау жүйесі 

Г.С. Әбдірайымова  
 

633-637 

66.  Tolegen A. 
 

Flood monitoring of the turkestan 

region using landsat satellite images 

Omirzhanova Zh. T. 
 

638-641 

67.  Тергенбаева Ж.Т. 
 

Формирование предметной 

компетенций учащихся на уроках 

биологии 

Л.Н. Карашолокова 
 

642-645 

68.  Tleubayeva N.D. 

 

The role of e-government in social 

services’ development 

Sarybayeva I.S. 
 

646-648 

69.  Тлеукулова А. 
 

Биологияны оқытудың жаңа 

әдістерінің бірі: ұғымдарды 

дамыту әдістемесі 

Л.Е.Ануарова 

 

649-652 

70.  Үсіпбек А.М.  

 
Қазіргі білім беру үдерісінде 

қашықтықтан оқыту 

элементтерін химия сабағында 

қолдану 

Амангелді Н. 653-655 

71.  Чанчарова А.А. 

 

Мүгедектерді қазіргі қоғам 

жағдайында жұмыспен қамту 

және жұмысқа орналастыру 

мәселелері 

Авсыдыкова К.А. 
 

656-658 

72.  ХикматуллаевА.З. 
 

Интегративті негізде 

биологиялық сауаттылықты 

Л.Е.Ануарова  
 

659-664 
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қалыптастыру 

 

 

 
 
 

 

  


	Страница 18

