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реклама и маркетинг, экодизайн, современные виды рекламы. 
Публикации: 
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Дәстүрлі архитектура үйлесімділігі: дәстүрлі 
архитектураны сақтау және заманға сай өзгерістер//  
Международная научная конференция. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
2010 г.  
Сыза білген озады //  Республиканская газета «Ұлан» 
Сәулет өнерінің сәні бөлек //Республиканская газета  «Айқын» 
2011 г.  
Қазақстанның мәдени мұралары және қолөнер 
туындыларының ерекшеліктері//  XI Международная 
научная конференция Сатпаевских чтений, Павлодарский 
государственный университет им. С. Торайгырова 
2012 г.  
Білім беру мен ғылымды ақпараттандыру заман 
талабы//«Болонский процесс и Л. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева: 
проблемы, исследования, пути решения» XII научно-
практическая конференция. 
Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан экономикасындағы 
жетістіктер//Научно-практическая конференция. 
Карагандинский Государственный Университет 
Ұрпақ тәрбиесіндегі ұлттық құндылықтардың рөлі// 
Вестник Университета Астаны  /№2(2)2012 
2013 г.  
Тәуелсіз Қазақстан экономикасының табысқа жету 
тарихы// Сборник трудов молодых ученых. Казахский 
университет экономики, финансов и международной торговли 
Жұмыссыздық және аймақтардағы халықты әлеуметтік 
қорғау мәселелері//  Сборник трудов молодых ученых. 
Казахский университет экономики, финансов и международной 
торговли.  
Қазақстан Республикасының әлемдік білім беру жүйесіне 
ену үрдісі//Международная научная конференция, 
посвященная 15-летию Университета Туран-Астана 
Түстердің адам психологиясына әсері және арт-
терапиядағы түстердің мәні//  Международная научно-
практическая конференция.  Казахский национальный 
университет искусств. 
Қазақстан Республикасында халықты тұрғын үймен қамту 
мәселелері// 5-я научно-практическая конференция молодых 
ученых. Казахский университет экономики, финансов и 
международной торговли. 
2014 г.  
Дизайн-менеджменттің бизнес-ортадағы ролі және қызметі//  
Вестник Университета КазУЭФиМТ 
2015 г.  
Обучения инженерной компьютерной графике студентов 
технических специальностей в вузах//  Республиканская 
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научно-методическая конференция, Университет КазУЭФиМТ 
Развитие профессионального восприятия цвета в образном 
мышлении дизайнера// Республиканская научно-
методическая конференция, Университет КазУЭФиМТ 
Шығармашыл мамандар даярлау — уақыт талабы. //  
Международная научно-методическая конференция, 
Университет КазУЭФиМТ 
2016 г. 
 Жоғары оқу орындарында болашақ дизайнерлерді 
дайындаудағы негізгі бағыттар//  Республиканская 
научно-методическая конференция, КазУЭФиМТ 
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы тайм-
менеджмент және өнім дизайнының маңызы,  Вестник 
Университета КазУЭФиМТ  
Жоғары оқу орнында дизайн саласының мамандарын 
дайындаудағы мақсаттар мен міндеттер,   Международная 
научно-методическая конференция, Университет КазУЭФиМТ 
2017 г.  
Дала табиғатының көркемдік көрінісі негізінде 
студенттердің экологиялық дүниетанымын дамыту 
жолдары.   Вестник Университета КазУЭФиМТ 
2018 г.  
Түстің ұғымы және оның сәулеттік дизайндағы рөлі.   
Международная научно-методическая конференция, 
Университет КазУЭФиМТ  
2019 г. 
 Психо-дизайн. Интерьер дизайнының психологиялық 
ерекшеліктері. VIII Боранбаевские чтения: Возрождение 
исторического сознания как главный вектор художественного 
образования в глобальном мире. Казахский национальный 
университет искусств. 
2021 г.  
Заманауи дизайндағы ұлттық дәстүрдің әсері. Боранбаевские 
чтения. Казахский национальный университет искусств. 
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