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2019 жылдың 15-23 сәуір аралығында өтетін Жастар жылына арналған
«Жастар жэне ғылым» атты студенттер мен магистранттардың ғылыми
апталығын өткізу
ЖОСПАРЫ
№
1

2

3

4

Іс-шаралар
«Жастар жэне ғылым»
атты
магистранттар мен студенттердің
ғылыми апталығының ашылуы

Жауаптылар
Э.Ж. Имашев,
Ә.Б. Кішібекова,
декан орынбасарлары,
факультеттердің
студентік ғылыми
қоғамдардың төрағалары

Уақыты мен орны
15 сэуір
№1 ғимарат,
205 мэжіліс залы,
саг. 15.00

«Факультет
студенттері
мен
15-19 сәуір
магистранттардың ғылыми-зерттеу
жетістіктері» атты факультеттердің
студенттері мен магистранттардың
ғылыми жетістіктердің көрмесі:
1.
Жаратылыстану-география
Факультет декандары,
№5 ғимарат
факультеті;
декан орынбасарлары,
2.
Физика-математика
кафедра меңгерушілері,
№8 ғимарат
факультеті;
факультеттердің
3.
Тарих,
экономика
жэне
студентік ғылыми
№3 ғимарат
қоғамдардың төрағалары
құкык факультеті;
4.
Педагогика факультеті;
№7 ғимарат
5.
Филология факультеті;
№1Б гимарат
6.
Мәдениет
жэне
өнер
№7 ғимарат
факультеті.
«Жастар және ғылым» атты 77-ші студенттер мен магистранттардың гылымитәжірибелік конференциясы
1.
Жаратылыстану-география
факультеті секциялары
2. Тарих, экономика жэне құқық
факультеті секциялары
Факультет декандары,
16-17 сәуір аралығы,
3.
Педагогика
факультеті
декан
орынбасарлары,
арнайы бағдарлама
секциялары
кафедра меңгерушілері
бойынша
4.
Филология
факультеті
секциялары
5. Физика-математика факультеті
6. Мэдениет жэне өнер факультеті
секциялары
Студенттер мен магистранттардің
18 сәуір
университетіміздің белгілі жас
сағ. 15.00,
ғалымдарымен кездесу.
арнайы кесте бойынша
Жаратылыстану-география
№5 ғимарат,
факулътеті:

- Химия кафедрасының оқытушысы,
магистр Ержанова Н.С.
Физика-математика факультету.
Математика
кафедрасының
оқытушысы, магистр Урынбаева
Л.И..
- Тарих, экономика және цұцыц
факультету
- Қазақстан Республикасы тарихы
кафедрасының
оқытушысы,
магистр Абдрахманова Г.С.;
- Дүниежүзілік тарих жэне саясиәлеуметтік пэндер кафедрасының
оқытушысы, философия докторы
(PhD) Нурманова А.К..
Педагогика факультету
- Дене тәрбиесін оқыту теориясы
мен
эдістемесі
кафедрасыньщ
оқытушысы, Қазақ спорт жэне
туризм академиясыньщ докторанты
Бахтиярова С.Ж..
Мәдениет жэне онер факулътеті:
- Музыкалық білім жэне вокал
кафедрасыньщ
оқытушысы,
магистр Ибрашева М.Б.;
- Хореография
жэне мэденитынығу жұмысы кафедрасыньщ
оқытушы, магистр Серікқали А.С.;
- Хореография
жэне мэденитынығу жұмысы кафедрасыньщ
оқытушы, магистр Кисметова Н.Л.
Филология факультета:
Қазақ
филологиясы
кафедрасыньщ доценті, филология
ғылымдарының
кандидаты
Сұлтангалиева Р.Б.;
Қазақ
филологиясы
кафедрасының
оқытушысы,
магистр Рақымғалиева А О.;
- Орыс филология кафедрасыньщ
оқытушысы, магистр Утарова Н.Т.
«Факультеттің ен үздік студенттік
ғылыми үйірме» атты байқау
(презентация):
1.
Жаратылыстану-география
факультеті;
2.
Физика-математика
факультеті;
3.
Тарих,
экономика
жэне
қүқық факультеті;
4.
Педагогика факультеті;
5.
Филология факультеті;
6.
Мәдениет
жэне
өнер
факультет!_____________________
«Start-up
WK SU-2019 »
атты
студенттер, магистранттар және

15 дәрісхана

№1Б гимарат,
221 мэжіліс залы
№3 гимарат,
201 мэжіліс залы

Факультет декандары,
декан орынбасарлары,
кафедра меңгерушілері

№7 гимарат,
513 дәрісхана

№4 гимарат,
205 мәжіліс залы

№1 гимарат,
209 дәрісхана

Факультет декандары,
декан орынбасарлары,
кафедра меңгерушілері,
факультеттердің
студентік ғылыми
қоғамдардың төрағалары

19 сәуір,
арнайы кесте бойынша

Э.Ж. Имашев,
Ә.Б, Кішібекова,

22 сәуір,
car. 15.00,

8

жас
ғалымдардың
әлеуметтік
жобалары
байқауының
қорытынды кезеңі (презентация).
Факультеттерде
ғылыми
апталықтың жабылуы:
7.
Жаратылыстану-география
факультеті;
8.
Физика-математика
факультета;
9.
Тарих,
экономика
жэне
қукық факультета;
10.
Педагогика факультета;
11.
Филология факультета;
12. Мэдениет
жэне
онер
факультета.

факультет декандары,
кафедра меңгерушілері

№1 ғимарат,
205 мэжіліс залы

Факультет декандары,
декан орынбасарлары,
кафедра меңгерушілері
23 сәуір,
арнайы кесте бойынша

ҒЖ және ХБ жөніндегі проректоры

Қ.М. Ахмеденов

Ғылым жэне халықаралық байланыстар
бөлімінің жетекшісі

Э.Ж. Имашев

Жаратылыстану-география
факультеті деканы

А.А. Тургумбаев

Филология факультеті деканы

А.С. Муханбеткалиев

Тарих, экономика және құқық
факультеті деканы

Г.И. Нестеренко

Физика-математика
факультеті деканы

А.Б. Медешова

Педагогика факультеті деканы

Ш.Т. Габдрахманова

Мәдениет және өнер
факультеті деканы

Қ.Р. Кажимова

