
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ  

КЕСТЕСІ 

 

Шара атауы Өткізілет

ін 

уақыты 

Жауапты 

оқытушы 

Ақпараттық  

желілерге 

орналастыр

уға жауапты 

оқытушы 

Жауапты жоғары 

мектебі 

Агротехнологиялық институты 

«Ауылшаруашылық 

дақылдардың аса қауіпті және 

карантиндік зиянды ағзалары» 

дөңгелек үстел 

2 ақпан, 

2022 ж. 

Л.Т.Калиева 

А.К.Кушенбекова 

А.Т.Орынбаев  

Л.Т.Калиева  «Өсімдік 

өнімдерін өндіру 

технологиясы»  

«Ауруларға, зиянкестерге, 

арамшөптерге қарсы өсімдік 

қорғау» студенттік ғылыми 

үйірмесінің 2-отырысы 

10 наурыз 

2022 ж. 

Л.Т.Калиева 

А.К.Кушенбекова 

А.Т.Орынбаев 

Л.Т.Калиева «Өсімдік 

өнімдерін өндіру 

технологиясы»  

«Топырақтың құрамындағы 

қарашірінді мөлшерін И.В. 

Тюрин әдісі бойынша  анықтау» 

студенттік ғылыми үйірмесінің 

3-отырысы 

14 сәуір 

2022 ж. 

М.К.Куаналиева 

Г.К.Кабиева  

Л.Т.Калиева «Өсімдік 

өнімдерін өндіру 

технологиясы»  

«Бүгін дұрыс тандалған 

мамандық – ол ертеңгі табысты 

өмірдің кепілі» ғалымдармен 

кездесу 

5 мамыр 

2022 ж. 

Б.Б.Насиев 

Д.К.Тулегенова 

С.Ж.Рахимгалиева  

Е.Е.Аюпов  

Л.Т.Калиева «Өсімдік 

өнімдерін өндіру 

технологиясы»  

Круглый стол в рамках 

преддипломной практики: 

«Новые технологии- шаг в 

науку» 

Сәуір 

2022 ж. 

Жоғары мектеп 

ПОҚ 

Ж.Ж.Қойшие

ва  

«Тағам және 

қайта өңдеу 

өндірістерінің 

технологиялары

»  

День метрологии «Метрология в 

нашей жизни» Мамыр 

2022 ж. 

Р.Ш.Джапаров 

Ш.Б.Сакипова 

А.А.Рыскалиева  

Ж.Ж.Қойшие

ва  

Тағам және 

қайта өңдеу 

өндірістерінің 

технологиялары  

Зерттеу жұмысының нәтижесін 

үйірме отырысында баяндау 

Наурыз 

2022 ж. 

Білім алушылар 

мен магистранттар, 

үйірме жетекшілері 

А.Ж.Турбаев «Орман, жер 

және су 

қорларын 

басқару» ЖМ 

Зерттеу жұмысының нәтижесін 

қорытындылау, конференция 

өткізу 

Сәуір 

2022 ж. 

Білім алушылар 

мен магистранттар, 

жетекшілер мен 

үйірме жетекшілері 

А.Ж.Турбаев «Орман, жер 

және су 

қорларын 

басқару»  

Білім алушыларды, 

магистранттарды университет 

және институттың ғылыми 

зерттеу жұмыстары бойынша 

шараларына қатыстыру 

Сәуір 

2022 ж. 

Білім алушылар 

мен магистранттар, 

жетекшілер мен 

үйірме жетекшілері 

А.Ж.Турбаев «Орман, жер 

және су 

қорларын 

басқару» ЖМ 

Білім алушыларды 

республикалық, облыстық және 

университеттің ғылыми 

практикалық 

конференцияларына дайындау 

және қатыстыру 

Наурыз 

2022 ж. 

Білім алушылар 

мен магистранттар, 

жетекшілер мен 

үйірме жетекшілері 

А.Ж.Турбаев «Орман, жер 

және су 

қорларын 

басқару»  



Білім алушыларды 

республикалық ғылыми зерттеу 

жұмыстары мен байқауларға 

қатыстыру, облыстық және 

университетішілік ғылыми 

практикалық 

конференцияларына дайындау 

және қатыстыру 

Наурыз 

2022 ж. 

Білім алушылар 

мен магистранттар, 

жетекшілер мен 

үйірме жетекшілері 

А.Ж.Турбаев «Орман, жер 

және су 

қорларын 

басқару»  

Білім алушыларды халықаралық, 

республикалық, облыстық және 

университетішілік ғылыми, 

ғылыми-әдістемелік жорналдарға 

мақалалар жариялауға, зерттеу 

жұмыстары мен байқауларға 

қатыстыру 

Маусым 

2022 ж. 

Білім алушылар 

мен магистранттар, 

жетекшілер мен 

үйірме жетекшілері 

А.Ж.Турбаев «Орман, жер 

және су 

қорларын 

басқару» ЖМ 

Политехникалық институт 

Жоғары мектептің ардагер 

ғалымдарымен кездесу 

Мамыр 

2022 ж. 

Ж.С.Азгалиев  Ж.С.Азгалиев Техника және 

инженерлік 

қорғау 

Электртехника және электроника 

үйірме отырысы 

Наурыз 

2022 ж. 

А.А.Канатбаев  А.А.Канатбаев Электротехника  

және автоматика 

«Рухани жаңғыру» орталығы 

Алаш орда үкіметі мен Алаш 

партиясының құрылғанына 105 

жыл толуына орай «Алаш 

мүрасы» атты студенттік  

конференция өткізу 

Ақпан 

2022 ж. 

Ж.С.Муталова Е.Е.Хайдаров «Рухани 

жаңғыру» 

орталығы 

Үйірме отырысы 

Облыстық тарихи-өлкетану 

мұражайына экскурсия, «Туған 

өлкенің тарихы – ел тарихы»  

тақырыптағы зерттеу жұмысын 

дайындау 

Ақпан 

2022 ж. 

Г.С.Саркулова Г.С.Саркулова «Рухани 

жаңғыру» 

орталығы 

«Тәуелсіздік тірегі – жастар» 

атты мақала облыстық газетте 

жариялау 

Наурыз 

2022 ж. 

Ж.С.Галиева Ж.С.Галиева «Рухани 

жаңғыру» 

орталығы 

Үйірме отырысы 

Мәншүк Мәметова атындағы 

мұражайына экскурсия, 

«Қазақстан тарихындағы әйелдер 

есімдері – соғыстағы әйелдер» 

жобасы бойынша жұмыс 

дайындау 

Наурыз 

2022 ж. 

Г.С.Саркулова Г.С.Саркулова «Рухани 

жаңғыру» 

орталығы 

«Казахстан. Страницы истории» 

атты зияткерлік ойын  

ұйымдастыру 

Сәуір 

2022 ж.  Г.С.Саркулова, 

 

Г.Ж.Балжанова Г.Ж.Балжанова «Рухани 

жаңғыру» 

орталығы 

Үйірме отырысы 

Студенттік ғылыми үйірме 

жұмысын қорытындылау 

Мамыр 

2022 ж. 

Г.С.Саркулова Г.С.Саркулова «Рухани 

жаңғыру» 

орталығы 

Тілдерді дамыту орталығы 

«Обзор сервисов проверки на 

плагиат» тақырыбында 

студенттермен дәріс-шолу өткізу 

Ақпан 

2022 ж. 

И.К.Ербулатова   И.К.Ербулатова   Тілдерді дамыту 

орталығы 

«Полиязычие – основа 

формирования и 

Сәуір 

2022 ж. 

Г.Х.Хажгалиева   

 

Г.Х.Хажгалиева   

 

Тілдерді дамыту 

орталығы 



совершенствования 

поликультурной личности» атты 

орталық оқытушыларымен 

дөңгелек үстел өткізу 

«Қазақ тілінің жаңа көкжиегі» 

үйірмесінің «Ата дәстүр – асыл 

қазына» тақырыбына 

ашық сабақ (ой көкпар) 

Сәуір 

2022 ж. 

Б.К.Мажитова  Б.К.Мажитова Тілдерді дамыту 

орталығы 

Экономика, ақпараттық технология және кәсіптік білім беру институты 

«Бағдарламалау», «Web 

технология», 

«Робототехника »  үйірмелерінің  

отырысы 

Ақпан 

2022 ж. 

А.С.Бекенова  

Д.О.Жаксыбаев  

Г.Н.Мизамова  

А.С.Бекенова  

Д.О.Жаксыбаев  

Г.Н.Мизамова 

«Ақпараттық 

технологиялар» 

жоғары мектебі 

ЖШС «Торус» өкілдерімен  

дөңгелек столда кездесу жүргізу 

Наурыз 

2022 ж. 

А.Д.Кубегенова  А.Д.Кубегенов

а 

«Ақпараттық 

технологиялар» 

жоғары мектебі 

«Digital Art» байқауын 

ұйымдастыру 

Сәуір 

2022 ж. 

Г.Н.Мизамова  

Л.Б.Диярова  

Г.Н.Мизамова  

Л.Б.Диярова 

«Ақпараттық 

технологиялар» 

жоғары мектебі 

Өндірістік практика нәтижелері 

бойынша конференция өткізу 

Мамыр 

2022 ж. 

А.Х.Вахитова  А.Х.Вахитова «Ақпараттық 

технологиялар» 

жоғары мектебі 

«SMART»  студенттік ғылыми 

клубының отырысы 

Ақпан 

2022 ж. 

А.Ж.Есбулатова  А.Ж.Есбулатов

а  

«Экономика 

және аудит» 

жоғары мектебі 

 «Атамекен» ҰКП өкілдерімен  

дөңгелек столда кездесу жүргізу 

Наурыз 

2022 ж. 

А.К.Досанова  А.К.Досанова  «Экономика 

және аудит» 

жоғары мектебі 

Өндірістік практика нәтижелері 

бойынша конференция өткізу 

Сәуір 

2022 ж. 

Б.К.Копбулсынова  Б.К.Копбулсын

ова  

«Экономика 

және аудит» 

жоғары мектебі 

Бизнес-жоспарлар көрмесін 

ұйымдастыру 

Мамыр 

2022 ж. 

Н.А.Ахметжанова  

Б.М.Хусаинов  

Б.М.Хусаинов «Экономика 

және аудит» 

жоғары мектебі 

«Ғылыми-зерттеу жұмысының 

педагогикалық тәжірибесі» атты 

зерттеу тақырыптарына сай 

педагогикалық экспериментті 

ұйымдастыру және жүргізу 

бойынша семинар өткізу 

Ақпан 

2022 ж. 

Қ.А.Байдалиев  Қ.А.Байдалиев  «Кәсіби және 

көркем-

технологиялық  

білім беру» 

жоғары мектебі 

Білім алушылардың ғылыми 

зерттеу тақырыптары бойынша 

мәліметтерді өңдеу тәсілдеріне 

дәріс өткізу 

Наурыз 

2022 ж. 

Қ.А.Байдалиев  Қ.А.Байдалиев  «Кәсіби және 

көркем-

технологиялық  

білім беру» 

жоғары мектебі 

Білім алушылардың ғылыми 

зерттеу тақырыптары бойынша 

алынған нәтижелерімен 

конфереция өткізу 

Сәуір 

2022 ж. 

Қ.А.Байдалиев  Қ.А.Байдалиев  «Кәсіби және 

көркем- 

технологиялық  

білім беру» 

жоғары мектебі 

«Спорттағы допинг мәселесі»  

тақырыбында  ДШжС, БӘДж 

ДШ мамандығы студенттері 

арасында білікті 

жаттықтырушылар мен 

Сәуір 

2022 ж. 

С.Ж.Бахтиярова   С.Ж.Бахтиярова   «Кәсіби және 

көркем-

технологиялық  

білім беру» 

жоғары мектебі 



спортшылардың қатысуымен 

дөңгелек стол өткізу 

Білім беру саласына кәсіпкерлік 

жұмыстарды ұйымдастыру 

бойынша жасалған бизнес-

жоспар үлгілерін презентациялау 

Мамыр 

2022 ж. 

Қ.А.Байдалиев Байдалиев Қ.А. Г.Р.Қарасаева  

С.Ж.Бахтиярова   

М.С.Молдагалие

ва  

А.Г.Джакупова  

«Кәсіби және 

көркем- 

технологиялық  

білім беру» 

жоғары мектебі 

Ветеринарлық медицина және мал шаруашылығы институты 

РВЗ ВСС зертханасы БҚО 

филиалы мамандарымен кездесу 

Ақпан 

2022 ж. 

Б.Е.Нургалиев  Б.Е.Нургалиев Ветеринар 

лық және 

биология 

лық қауіпсіздік 

Үйірме отырысы Наурыз 

2022 ж. 

Б.Т.Кадралиева  

А.С.Ищанова  

Ж.Т.Усенов  

Б.Т.Кадралиева  

 

Ветеринар 

лық және 

биология 

лық қауіпсіздік 

Ғалымдармен кездесу Сәуір 

2022 ж. 

Ж.Т.Усенов  Ж.Т.Усенов  Ветеринар 

лық және 

биология 

лық қауіпсіздік 

Ветеринария мекемелері 

басшыларымен кездесу 

Мамыр 

2022 ж. 

Ж.Е.Кенжегалиев  

З.С.Айтпаева  

Ж.Е. 

Кенжегалиев  

 

Ветеринар 

лық және 

биология 

лық қауіпсіздік 

Конкурс эссе на тему «Экология 

и проблемы родного края» для 

студентов 1 курса специальности 

«Промышленная экология» 

Ақпан 

2022 ж. 

Б.Е.Губашева  А.Н.Кожахмето

ва  

Мал шаруашы 

лығы және био 

ресурстар 

1.Проведение мастер-класса для 

студентов специальности 

«Аквакультура и водные 

биоресурсы» по теме 

«Морфометрия осетровых рыб» 

на базе лаборатории ихтиологии 

и аквакультуры 

2.Экологические дебаты среди 

студентов 3 курса  

специальности «Промышленная 

экология» на тему «Переход от 

«коричневой» технологии к 

«зеленой»» 

Наурыз 

2022 ж. 

 

1.А.Т.Габдуллина  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Б.Е.Губашева  

 Мал шаруашы 

лығы және био 

ресурстар 

1.Встреча ведущих ученых со 

студентами специальности  

«Технология производства 

продуктов животноводства» на 

тему «Научные аспекты создания 

пород сельскохозяйственных 

животных» 

2. Посадка деревьев и установка 

птичников 

Сәуір 

2022 ж. 

1. А.О.Досжанова  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Б.Е.Губашева  

 Мал шаруашы 

лығы және био 

ресурстар 

Научная экспедиция со 

студентами специальности 

«Промышленная экология» и 

«Аквакультура и водные 

Мамыр 

2022 ж. 

А.А.Болекова 

А.Т.Габдуллина  

 

 Мал шаруашы 

лығы және био 

ресурстар 



биоресурсы», на озеро Чалкар 

«Изучение экологии и 

ихтиофауны озера Чалкар» 

Проведение со студентами 

круглого стола 

Ақпан 

2022 ж. 

Д.Е.Габдуллин  Д.Е.Габдуллин  Ветеринар 

лық клиника 

лық ғылымдар 

Встреча обучающихся 

специальности «Ветеринария» с 

ведущими учеными-

ветеринарами 

Наурыз 

2022 ж. 

Е.М.Сенгалиев   Ветеринар 

лық клиника 

лық ғылымдар 

Проведение открытого урока по 

теме «Техника введения 

лекарственных веществ 

животным» 

Сәуір  

2022 ж. 

Р.С.Кармалиев   Ветеринар 

лық клиника 

лық ғылымдар 

Мероприятия, посвященные  

Дню ветеринара 

Мамыр 

2022 ж. 

А.К.Кереев   Ветеринар 

лық клиника 

лық ғылымдар 

Индустриалды-технологиялық институты 
Научные дебаты на тему: «Запасы 

углеводородного сырья в 

Казахстане» 

24 ақпан 

2022 ж. 

Р.И. Джусупкалиева 

А.С. Купешова А.К. 

Абдыгалиева 

А.Ж.Наурзбекова  

А.Ж.Наурзбекова  Мұнай-газ 

және 

химиялық 

инженерия 

Круглый стол: «Использование 

органо-минеральных комплексов 

для диспергирования нефтяных 

углеводородов» 

17 наурыз 

2022 ж. 

Б.Е. Хамзина  

Р.И. Джусупкалиева 

С.С.Сатаева  

Д.С.Назарова  

А.Ж.Наурзбекова  Мұнай-газ 

және 

химиялық 

инженерия 

Научная конференция ко Дню науки 

Казахстана 

11-12 сәуір  

2022 ж.  

Т.А.Шакиров  

Н.К.Нурмаш  

 С.С.Сатаева  

А.Ж.Наурзбекова  Мұнай-газ 

және 

химиялық 

инженерия 
Заседание научно-студенческого 

кружка «Нефтяник» по теме: 

«Разработка плунжерного насоса на 

основе электромагнитного 

линейного действия» 

4 мамыр 

2022 ж. 

Т.А.Шакиров  

Н.К.Нурмаш  

 С.С.Сатаева 

А.Ж.Наурзбекова  Мұнай-газ 

және 

химиялық 

инженерия 

«Құрылыс» атты студенттердің 

ғылыми үйірмелеріне жаңа 

тақырыптар, жаңа бағыттар  беру 

үшін үйірменің отырысын өткізу 

25 ақпан 

2022 ж. 

PhD докторлар  

С.М.Жарылгапов  

М.Ж.Рыскалиев  

т.ғ.к. К.А.Нариков  Құрылыс 

және 

құрылыс 

материалдары  

«Университеттегі проблемалы ҒЗЖ» 

тақырыбындағы дөңгелек үстел 

өткізу 

25 наурыз 

2022 ж. 

т.ғ.к., асс.профессор 

Н.Б.Адилова және аға 

оқытушы Е.Б.Мажитов  

т.ғ.к. К.А.Нариков  Құрылыс 

және 

құрылыс 

материалдары  

Проблемалық ғылыми-зерттеу 

тақырыптары бойынша студенттер 

мен университет ғалымдарының 

кездесуі 

25 сәуір 

2022 ж. 

Т.ғ.д., профессор 

С.А.Монтаев және 

PhD доктор 

А.Б.Шингужиева  

т.ғ.к. К.А.Нариков  Құрылыс 

және 

құрылыс 

материалдары  

Студенттердің ғылыми 

жұмыстарының қорытындылары 

бойынша байқауларға өтініштер 

дайындау немесе конференцияларға 

мақала жіберу 

4 мамыр 

2022 ж. 

PhD докторлар  

С.М.Жарылгапов  

М.Ж.Рыскалиев  

т.ғ.к. К.А.Нариков  Құрылыс 

және 

құрылыс 

материалдары  

 

 


