
Мартынов Данил Викторович және Рахимбекова Аружан 

Мейрбековна (Мет-17-4) аға оқытушы Сидорина Е.А. және доцент Набоко 

Е.П. жетекшілігімен "Білім беру 2020": өзекті мәселелер және заманауи 

аспектілер" Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына қатысты 

(10 қаңтар 2020 жыл, Пенза қаласы, Ресей). 1 дәрежелі Диплом алды. 

 

  
 

Тарасенко Кирилл Игоревич (Мет-18-4) және Цой Владислав 

Игоревич (МетМ-18-2) "Университеттік ғылымның жетістіктері 2020" 

халықаралық ғылыми-зерттеу конкурсына қатысты (10 ақпан, 2020 ж., Пенза 

қаласы, Ресей), Набоко Е.П. және Сидорина Е.А. жетекшілігімен 

"Техникалық ғылымдар" секциясы "Болаттың пайдалану сипаттамаларына 

цементтеудің әсері" жұмысымен 1 орын алып, Дипломмен марапатталды. 

 

 

 

  
 



НТМ кафедрасының студенттері Тыртыкаева Карина Тимуровна мен 

Штеер Александра Евгеньевна 2020 жылдың 20 ақпанында Ресейдің Пенза 

қаласында өткен "Педагогикалық зерттеулер мен әзірлемелер 2020" IV 

Халықаралық ғылыми-зерттеу байқауына, "Патриоттық тәрбие" секциясына 

қатысып, 1 дәрежелі Диплом алды. Жұмыс НТМ кафедрасының 

оқытушылары Е.С. Платонованың және В.А. Юдакованың жетекшілігімен 

орындалды. 

 

 
 

 

Қос дипломды білім беру бағдарламасы бойынша білім алып жатқан 

"Металлургия" мамандығының магистранттары (МетМ-18-2 тобы) Ш. 

Байбеков пен А.Ахметов "Мәскеу Политехінің ХКК - 2020" (Мәскеу, сәуір 

2020ж.) ашық халықаралық ғылыми студенттік конференциясында 3 орын 

алды. 

 

 



"Металлургия" мамандығының магистранты Мажитова Динара (МетМ-

19 тобы) ТМД ғылыми - білім беру мекемелері арасында "Үздік жас ғалым-

2020" жобасына қатысқаны үшін 1 дәрежелі дипломмен марапатталды (Нұр-

Сұлтан, Наурыз 2020ж.). 

 

 
 

Сағатова Арай (МВМ-18-2 тобы) "Шекарасыз ғылым" Халықаралық 

ғылыми әзірлемелер конкурсында (1 дәрежелі Диплом) жеңіске жетті. 

Жұмыс т.ғ.к. А.К.Нарембекованың жетекшілігімен орындалды (Чех 

Республикасы, ақпан, 2020ж.) 

 

 
 



Мажитова Динара (МетМ-19 тобы) ғылым мен білім беруді дамытуға 

қосқан үлесі үшін Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының "Жас ғалым - 2020" 

төсбелгісімен марапатталды (Нұр-Сұлтан, Наурыз 2020ж.). 

 

 
 

 

"Металлургия" мамандығының 3 курс студенттері (Мет-18-4 тобы) 

Касенова Дамель мен Токарева Евгения "Болашақты дамыту 

технологиялары" халықаралық байқауында жеңіске жетті (3 дәрежелі 

Диплом). ((Кемерово, Ресей, желтоқсан 2020). Жұмыс НТМ кафедрасының 

аға оқытушысы Е.С. Платонованың жетекшілігімен орындалды. 

 

 

  
 

 



Нурлигенова Зауреш, Алиева Бағдат, Кайнетова Фатима "ХХІ 

ғасырдағы ғылыми зерттеулердің өзекті тәсілдері мен бағыттары" 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының "Үздік ғылыми 

жұмыс" конкурсында жеңіске жетті (Кишинев, Молдавия, қазан 2020ж.). 

 

 
 

 


