
 

ТӘРБИЕ ІСІ ЖӚНІНДЕГІ ДЕКАН ОРЫНБАСАРЫНЫҢ 

2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫ БОЙЫНША I ЖАРТЫ ЖЫЛДЫҚ 

ЕСЕБІ 

 
2020 жылдың 2 қыркүйегінен қазіргі уақытқа дейін ЖКФ 34 куратор ОП-20-1,       

Лог-20-1с (Оспангалиева М.Т.), ОП-20-1с (Хамзина К.М.), ОП-20-2, ОП-20-2с (Аширбекова 

А.Б.), ТТ-20-1, ТТ-20-1с (Кулейменова Л.М.), ТТ-20-2 (Мергембаева А.Ж.), Лог-20-2,        

Лог-20-2с (Шегебаева Г.Е.) ОП-19-1 (Абдыгалиева С.Ж.), ОП-19-1с (Косбармаков С.Ж.),   

ОП-19-2 (Балабаев О.Т.), ОП-19-2с, ОП-17-3 (Бейсембаев Д.М.), ТТ-19-1 (Жумабеков А.Т.), 

ТТ-19-1с, ОП-17-1 (Жаркенов Н.Б.), ТТ-19-2 (Пак И.А.), ТТ-19-2с (Мухтаров Т.М.), Лог-19-1 

(Жанзаков Қ.Ғ.), Лог-19-2 (Ищенко А.П.), Лог-19-2с, Лог-17-1 (Мауленова А.М.), ОП-18-1 

(Умбетжанова А.Т.),   ОП-18-1с (Атькен Е.А.), ОП-18-2, ОП-18-2с (Адилова Н.У.), ТТ-18-1 

(Кукешева А.Б.), ТТ-18-1с, ТТ-18-2 (Сейтов Р.М.), ТТ-18-2с, ТТ-18-3 (Амангелдиев Н.Е.), 

Лог-18-1 (Сагатова Г.К.), Лог-18-2, Лог-18-2с (Турдыбеков М.К.), ОП-17-2 (Кенжекеева 

А.Р.), ТТ-17-1 (Анбиев Е.Ж.), ТТ-17-2 (Жайлаубеков М.А.),   ТТ-17-3 (Дюсенбаев Е.Ш.),   

ТТ-17-4 (Жунусбекова Ж.Ж.), ТТ-17-5 (Кутьенко С.Ю.), ТТ-17-6 (Сулеев Б.Д.), Лог-17-2 

(Беляев А.В.), Лог-17-3 (Кызылбаева Э.Ж.) топтарымен жұмыс жасауда.  

 

Жалпы кураторлар саны – 34 

Жалпы  топтың саны – 44 

Қазақ тобы – 23 

Орыс тобы – 21 

Басқа мелекеттен келгендер – 7 

Ауғанстан республикасынан  – Каргар Мохаммад Акбар, Мохиби Самиуллах, 

Ӛзбекстаннан – Туранов Баубек Кайратбекович, Оразов Аким Жумабаевич, Азербайжаннан – 

Рзаев Аббас Поладоглы, Германиядан – Кириченко Григорий, Ресейден – Чемоданов Евгений 

Анатольевич.   

 

Жалпы студенттер саны – 534 

Грантта – 198 студент оқиды 

Ақылы – 336 студент оқиды 

Тыңдаушылар саны – 4 

Ұл балалардың саны – 409 

Қыз балалардың саны – 125 

 

.№1 жатақханада – 1 студент тұрады 

«Армандастар Ордасы» жатақханасында – 1 студент тұрады   

Пәтер жалдап тұратын студенттер саны – 11 

 

Студенттердің әлеуметтік жағдайы:    
Кӛп балалы – 19 

Асыраушысынан айырылғандар саны (әкесі немесе анасы) – 28 

Ата-анасының біреуі инвалид студенттердің саны – 4 

Ата-анасы зейнеткер – 15 

Инвалид – студент – 3 

Жетім – 2 

Жалғызбасты ана – 14 

Ата-анасы ажырасқан – 15 

 

 



 

1. Топ студенттерінің академиялық үлгерімі: 

 

 

№ 
Үлгермеуші 

студент 
Тобы Пәні 

1 
Аужанов И.Т. 

 Физика 

2 Жанарбек Ә. ОП-19-1 
1. Инновационные технологии в организации перевозок 

2. Прикладная механика 

3 Ниязбеков Е.С ОП-19-1 Инновационные технологии в организации перевозок 

4 Смагулов М.Б. ОП-19-1 Прикладная механика    

5 
Бойко О. В. 

ОП-19-2 
Прикладная механика 

6 
Алиев Т.Б. 

 
Инженерное предпринимательство, маркетинг и бизнес-

планирование 

7 
Голубев В.В. 

 

1. Инженерное предпринимательство, маркетинг и 

бизнес-планирование 

2. Приводы транспортных машин, основы расчета 

3. Культурология 

8 
Жанарбек 

 
1. Инновационные технологии в организации перевозок 

2. Прикладная механика 

9 
Кӛкенов Д.А. 

 
Сопротивление материалов 

10 
Колесник Д.К. 

 

1. Социология 

2. Имитационное моделирование транспортных 

процессов 

3. Оценочная деятельность в логистике 

4. Логистика товародвижения 

5. Логистика городских транспортных систем, курсовая 

работа 

6. Логистика трубопроводного транспорта 

7. Культурология 

8. Физическая культура 

11 
Колесник Д.К. 

 

1. Социология 

2. Пакеты прикладных программ 

3. Сопротивление материалов 

4. Культурология 

12 
Манатов М.М. 

 
Сопротивление материалов 

13 
Нигматулин Д.О. 

 
Культурология 

14 
Сегізбаев Ә.Е. 

 

1. Социология 

2. Физическая культура 

3. Энергетические установки транспортной техники 

4. Сопротивление материалов 

5. Культурология 

15 
Тепсуев И.Ю. 

 

1. Инженерное предпринимательство, маркетинг и 

бизнес-планирование 

2. Приводы транспортных машин, основы расчета 

16 
Хасанов Р.А. 

 
Сопротивление материалов 



17 Рамазанов С.К. ОП-18-2 

1. Основы антикоррупционной культуры 

2. Единая транспортная система 

3. Проектирование подъездных путей и предприятий 

4. Проектирование подъездных путей и предприятий, 

курсовой проект 

18 Нұржігіт Б.Н.   Основы антикоррупционной культуры 

19 Амангелді Н.М.  Основы антикоррупционной культуры 

20 Батеев А.М.  

1. Основы антикоррупционной культуры 

2. Транспортировка в цепях поставок 

3. Таможенное дело 

4. Маркетинг в логистике 

5. Микрологистические системы 

6. Транспортировка в цепях поставок, курсовой проект 

7. Информационная логистика 

8. Логистика товародвижения 

21 Бирманов А.А.  
Основы проектирования транспортных устройств и 

сооружений, курсовая работа 

22 Богач А.А.  Погрузочно-разгрузочные машины 

23 Калиев Ж.А.   

1. Проектирование предприятий автомобильного 

транспорта 

2. Проектирование предприятий автомобильного 

транспорта, курсовая работа 

24 Кольцун Р. И. ОП-17-3 

3 семестр: 

1) Цености Мәңгілік Ел 

7 семестр: 

1) Основы проектирования транспортных устройств и 

сооружений – курсовая работа 

2) Инновационные технологии в организации перевозок 

– экзамен и курсовая работа 

3) Генеральный план и транспорт предприятия – 

экзамен 

25 Рақымбекова А.М. ОП-17-3 

3 семестр: 

1) Цености Мәңғілік Ел  

7 семестр: 

1) Основы проектирования транспортных устройств и 

сооружений, курсовая работа   

2) Инновационные технологии в организации перевозок   

26 Каргар М.А.  

1. Дорожные машины 

2. Технология применения строительно-дорожных 

машин 

3. Дорожные машины, курсовая работа 

27 Ким И.Ю.  

1. Охрана труда и основы безопасности 

жизнедеятельности 

2. Макрологистические системы 

28 Кӛжекбаев А.Ж.  
1. Инженерная инфраструктура автомагистралей и дорог 

общего пользования 

 

2. Жоспар бойынша  және жоспардан тыс шаралар: саны, түрлері. 

 

2.1. 29.08.2020ж. Барлық топ студенттері «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламасын іске асыру мақсатында әзірленген бинероликпен таныстырылды. 

   



 
 

2.2.  01.09.2020ж. ОП-20-1, ОП-20-1с, ОП-20-2, ОП-20-2с, ТТ-20-1, ТТ-20-1с, ТТ-20-2,     

Лог-20-2, Лог-20-1с, Лог-20-2с топтары құрылып, барлық 1 курс студенттері онлайн «Білім 

күні» шарасына қатысты. 

 

2.3. 02.09.2020ж. Барлық курс студенттеріне онлайн форматта Жалпы республикалық 

«Әділдікке үндеген Қожа Ахмет Ясауи» атты  адалдық сағаты ӛткізілді. 

        "Адалдық сағаты" Youtube-арнасындағы сілтемелер бойынша бейне-дәріс 

парасаттылық идеологиясын насихаттау және терең білімнің маңыздылығын түсіндіру 

мақсатында студенттерге кӛрсетілді. 

 

 

2.4. 04.09.2020ж. Барлық  топтың студенттері еліміздің Президенті Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың    2 қыркүйектегі Қазақстан  халқына жолдаған Жолдауымен таныстырылды. 

 

2.5. 18.09.2020ж. ӛткізілген факультетаралық онлайн «QUEST» марафонына факультет 

атынан 1 команда қатысты.  

 



2.6. 23.09.2020ж. Факультетаралық 2 этаптан тұратын «Зияткер» интеллектуалды ойынына 

факультеттің атынан   2 команда қатысты.  

 

 

 

2.7. 23.09.2020ж. 2019-2020 оқу жылына арналған кешенді жоспар бойынша  «Жоғары 

математика» кафедрасының  доценті м.а. Н.Ф. Абаева және оқытушылары                          

А.Ж. Мергембаева, Г.Е. Шегебаева, ассистент А.Р. Яруллинаның ұйымдастыруымен 

қашықтықтан оқыту форматында Әлімхан Әбеуұлы Ермековтың 130 жылдығына            

«Ә.Ә. Ермеков - Қазақстандағы алғашқы ғалым-математик» тақырыбында дӛңгелек үстел 

ӛткізілді.  



 

 

2.8. 2019-2020 оқу жылына арналған кешенді жоспар бойынша  «Қазақ тілі және 

мәдениеті» кафедрасының аға оқытушылары Ш.А. Жетпісбай., Э.К. Түсіпбековалардың 

ұйымдастыруымен  қыркүйек айында «Кітап – білім бұлағы» атты кітап кӛрмесі болып ӛтті.  

2.9. 25.09-02.10.2020ж. Барлық топтың студенттері  Ринат Бектұровтың «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру» адалдық сағаты дәрісін тыңдады.  

 

 

 

2.10.  25.09.2020ж. Ӛнеркәсіптік кӛлік кафедрасының аға оқытушысы тәрбие жоспарына 

сәйкес  Қазақ Республикасының шекарасын шегендеген алаш арысы, ӛмірінің соңғы 

жылдары біздің университетте қызмет еткен математик ғалым Ермеков Әлімхан 

Әбеуұлының зиратына барып, рухына тағзым етті. Ӛкінішке орай еліміздегі пандемия 

жағдайына байланысты студенттерді ертіп бару мүмкіндігі болмады.  

 



               
 

2.11.  08.10.2020ж. ОП-20-1, ТТ-20-1, ОП-20-2, ОП-20-1с, Лог-18-1 топ студенттері әлемнің 

ең үздік университтерінде қолданыстағы қазақ тіліне аударылған 77 оқулық жайында 

ақпаратпен таныстырылды. 

2.12. 2019-2020 оқу жылына арналған кешенді жоспар бойынша   «Қазақ тілі және 

мәдениеті» кафедрасының оқытушылары Л.М. Кулейменова, М.Т. Оспангалиева,              

М.С. Амангельдиналардың ұйымдастыруымен қазан айында факультетаралық «Қандай 

кӛркем-туған ӛлкем» атты бейне фильмдер мен презентациялар онлайн конкурсы ӛткізілді.  

      

2.13. Қазан айында Ақниет қайырымдылық қоры акциясы  бойынша футболдан жабық түрде 

ӛткен факультетаралық жарыста ЖКФ мен КИТ жүлделі ІІ орынды және Үздік ойыншы 

номинациясын ТТ-20-2 тобының студенті Ерсаин Алдияр иеленді. 



  

2.14. 13.10.2020ж. Факультеттің белсенді студенттері «Не? Қайда? Қашан?» 

факультетаралық ойынына қатысты. 

 

2.15. 20.10.2020ж. «Студенттік белсенділер мектебіне» факультеттен бірнеше белсенділер 

ӛтініш білдіріп тек 1 белсенді 2-ші этапқа ӛтті. 



 

 

2.16. 22.10.2020ж. ОП-20-1, ТТ-20-1, ОП-20-2, ОП-20-1с, Лог-18-1 топ студенттері                      

«Оқытушыға студент кӛзімен» анкета толтырды. 

 

2.17. 24.10-01.11.2020ж. аралықтарында ӛткен «Сounter-Strike: Global Offensive» турнирінде 

1 курс белсенді студенттерінің қатысуымен факультет атынан шыққан команда   І орынға ие 

болды.  

 

 



2.18. 23.10.2020ж. Барлық топ студенттері   «Мен туымды мақтан етемін» Акциясына 

қатыстырылды. 

      

2.19. 2019-2020 оқу жылына арналған кешенді жоспар бойынша «Ӛндірістік кӛлік» 

кафедрасының т.ғ.к., доцент О.Т. Балабаев  30.10.2020ж. ОП-19-2 кураторлық тобының 

студенттерімен «Жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастыруды» жүзеге асыру аясында 

«Ауыл – ел бесігі» атты аймақтық деңгейдегі жоспарлы іс-шара ӛткізді. Шараға 65 

студенттер мен магистранттар, 6 оқытушы және Осакаров ауданының әкімшілік 

қызметкерлері қатысты. 

 

 
 

2.20. 2019-2020 оқу жылына арналған кешенді жоспар бойынша 02.11.2020ж.  «Жоғары 

математика» кафедрасының оқытушылары А.Ж. Мергембаева., Г.Е. Шегебаева және    

ЛОГ-20-2, ЛОГ-20-2с, ТТ-20-2 топтарының студенттерінің ұйымдастыруымен  «Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік рәміздер күні» тақырыбында викторина ӛткізді.  

2.21. 05.11.2020ж. КТжЛЖ кафедрасының аға оқытушысы ТТ-17-5 тобының кураторы             

С.Ю Кутьенко «Безотходное производство как один из факторов решения экологических 

проблем» тақырыбында кураторлық шебер сағатын ӛткізді. 



2.22. 06.11.2020ж. Факультеттің барлық топтарының студенттеріне аралас жекпе-жектен үш 

дүркін әлем чемпионы, кәсіби спортшы Ардақ Назаровпен  «Адалдық сағаты» бейне-ролигі 

кӛрсетілді.    

       

2.23. 2019-2020 оқу жылына арналған кешенді жоспар бойынша   «Қазақ тілі және 

мәдениеті» кафедрасының аға оқытушылары М.Ә. Хасен., Ш.А. Жетпісбай., Ғ.М. 

Әбілқасовтардың ұйымдастыруымен 2020 жылдың 13 қарашасы күні  «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының  аясында  «Дүниеге келер әлі талай Қасым» атты университеттің  жас 

ақындары арасында жыр мүшайрасы онлайн жүйесінде ӛтті.  

             

 

2.24. 18.11.2020ж. Барлық топ студенттеріне «Тәуелсіздіктің жеті қыры» атты деректі фильм 

топтамасы кӛрсетілді. 

 

 

https://www.kstu.kz/248923/?lang=kz
https://www.kstu.kz/248923/?lang=kz
https://www.kstu.kz/248923/?lang=kz


 

2.25. 2019-2020 оқу жылына арналған кешенді жоспар бойынша   «Қазақ тілі және 

мәдениеті» кафедрасының оқытушылары Г.Қ. Сағатова., Қ.Қ. Нұржановалардың 

ұйымдастыруымен 2020 жылдың 19 қарашасында «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 

аясында «Туған елім — Қазақстан» атты әдеби-музыкалық кеш ӛтті. 

         

2.26. 2019-2020 оқу жылына арналған кешенді жоспар бойынша   «Жоғарғы математика» 

кафедрасының оқытушылары Г.Е. Шегебаева және В.В. Журов 20.11.2020ж. Шоқан 

Уәлихановтың 185 жылдығына арналған семинар ӛткізді. Семинар қашықтық форматта 

ӛткізілді. Іс-шараға ЛОГ-20-2, ЛОГ-20-2с топтарының студенттері, сондай-ақ жол-кӛлік 

факультетінің профессорлық-оқытушылық құрамы қатысты, жалпы саны 31 адамды 

құрады. Іс-шара алдын ала дайындалған сценарий бойынша ӛткізілді, оған сәйкес 

студенттер ұзақтығы 3-5 минут баяндамалар ұсынды. 

 

                      

http://www.kstu.kz/wp-content/uploads/2020/11/2020-zhyldy-19-arashasy.pdf
http://www.kstu.kz/wp-content/uploads/2020/11/2020-zhyldy-19-arashasy.pdf


                  

2.27.   23.11.2020ж - 27.11.2020ж.  І курс  студенттері бас корпустағы Ә.С.Сағынов 

мұражайына онлайн саяхат жасады. 

 

         
 

2.28. 24.11.2020ж. «Ӛндірістік кӛлік» кафедрасының аға оқытушысы Атькен Ержан ОП-18-1с 

тобының студенттерімен «Рухани жаңғыру» бағдарламасының аясында «Қазақ 

ақындарының шығармаларындағы ұлттық рух» тақырыбында кураторлық шебер сағатын 

ӛткізді.   

 

 



 

  
 

 

2.29. 25.11.2020 ж. «Жоғары математика» кафедрасының оқытушысы А.Ж. Мергембаева 

ТТ-20-2 тобының студенттерімен «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес – мемлекеттік 

саясаттың негізгі басымдықтарының бірі» тақырыбында шебер кураторлық сағатын  

ӛткізді.  

 

  

2.30. 25.11.2020ж. Барлық топ студенттері  онлайн форматта «Діни экстремизм» 

тақырыбында дәріс тыңдады. 

2.31. 27.11.2020ж. І курстың барлық студенттері Тұңғыш президент күні қарсаңында 

Қарағанды техникалық университетінде ӛткен «Елі сүйген, Елін сүйген – Елбасы» атты 

республикалық онлайн дӛңгелек үстелге қатысты. 

 

  



 

2.32. 2019-2020 оқу жылына арналған кешенді жоспар бойынша «Ӛнеркәсіптік кӛлік» 

кафедрасының аға оқытушысы    А.Р. Кенжекееваның ұйымдастыруымен, ОП-17-2 тобының 

(19) және басқа топтардың студенттері мен магистранттарының (жалпы саны 47) 

қатысуымен 30.11.2020ж.  Қарағандылық интелегенция ӛкілдерімен кездесу  ӛтті. Бұл 

кездесу  «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру шеңберіндегі «Ұлт және мемлекет»  

атты тақырыппен ӛтті.  Қашықтан оқыту жүйесіне сәйкес ZOOM платформасында  онлайн 

ӛткізілген дӛңгелек үстелге Қарағанды облысы Рухани жаңғыру ӛңірлік жобалық кеңсесінің 

басшысы А.Б. Жұмағұлов қоғам қайраткері, ұлт жанашыры Ж.Абдрахманов, з.ғ.к., Болашақ 

академиясының профессоры Б.К. Сыздық қатысты.  

 

 

 

2.33. 30.11.2020ж. ОП-20-1с. Лог-20-2 топтарының студенттері Қарағанды Достық үйінде 

ӛткен Тұңғыш Президент күні қарсаңындағы іс-шараға қатысты. 

 

 

2.34.  02.12.2020ж. топ студенттері ҚарТУ қысқы сессиясының ӛту жүйесімен таныстыру 

жиынына қатысты. 

2.35.   03.12.2020ж. Барлық топ студенттеріне  Ахмет Байтұрсынұлына арналып «Ахмет 

Байтұрсынұлы – адамдық пен білім диханшысы» тақырыбында және белгілі ақын Бекарыс 

Шойбековпен сұхбат түріндегі адалдық сағаты ӛткізілді. 



  

   

 

2.36.  04.12.2020ж. Барлық топ студенттеріне «Әйелдерге қарсы зорлық пен зомбылықсыз     

16 күн» тақырыбында адалдық сағаты ӛткізілді.   

 



   

2.37. 2019-2020 оқу жылына арналған кешенді жоспар бойынша   «Қазақ тілі және 

мәдениеті» кафедрасының аға оқытушылары Қ.М. Хамзина., Н.Т. Нығметова.,                    

Г.С. Байпеловалардың ұйымдастыруымен 2020 жылдың  11 желтоқсанында  «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасының «Бәсекелік қабілет» бағыты 

аясындағы  «Тәуелсіздік – тынысың, бүгінгі – дәулетің, ертеңгі – ырысың!» атты әдеби-

танымдық іс-шара ӛтті. 

2.38. 14.12.2020ж.  офлайн түрде машина жасау факультетімен бірігіп «QUEST» 

марафонына «МТС» деген командамен қатысып, жүлделі ІІІ орынға ие болды. 

      

2.39. 20.12.2020ж.  Барлық топтардың студенттеріне «Сәкеннің ӛнегелі жолы»  тақырыбында 

онлайн адалдық сағаты ӛткізілді. 

  

http://www.kstu.kz/wp-content/uploads/2020/11/2020-zhyldy-11-zhelto-sanynda-sa-at-10.pdf
http://www.kstu.kz/wp-content/uploads/2020/11/2020-zhyldy-11-zhelto-sanynda-sa-at-10.pdf
http://www.kstu.kz/wp-content/uploads/2020/11/2020-zhyldy-11-zhelto-sanynda-sa-at-10.pdf
http://www.kstu.kz/wp-content/uploads/2020/11/2020-zhyldy-11-zhelto-sanynda-sa-at-10.pdf


          
 

 

2.40. 2019-2020 оқу жылына арналған кешенді жоспар бойынша «Ӛндірістік кӛлік» 

кафедрасының аға оқытушысы С.Ж. Абдығалиева 15.12.2020ж.  «Тәуелсіздік – ұлттың ұлы 

мұраты» атты іс-шара ӛткізді.  

 

   

 
  

 

 

2.41. ТТ-20-1, ТТ-20-2, ОП-20-1, ОП-20-1с, Лог-20-2, ОП-19-1, ОП-19-1с, ОП-19-2,             

Лог-19-2с, ОП-18-1, ОП-18-1с, ТТ-18-2, Лог-17-1, Лог-17-3, ОП-17-3, ОП-17-2, ТТ-17-6,     

ТТ-17-4, ТТ-17-3 топтарының студенттері мен кураторлары және ҚТжМ, ЖМ кафедрасының 

ПОҚ «Жас Орда» жастар қауымдастығының құрамына кіретін «AQNIET» жастар 

қайырымдылық ұйымының белсенділері ӛткізген «Аяз Атаға хат» қайырымдылық акциясына 

қатысып, 121 мың 295 теңге кӛлемінде ақшалай жәрдем кӛрсетіп, «AQNIET» МБҰ  

жетекшісі Кеңесова Назираның шотына аударылды. 

 



  
 

     
 

 

Атауы Саны Суммасы 

Спортивка  2шт 20000тг 

Кроссовки 1шт 10000тг 

Тапочки 1шт 1890тг 

Рюкзак 1шт 9500тг 

Перчатки 4шт 10600тг 

Джинсы и носки 1шт 11800тг 

Кофта и штаны катон 1шт 5280тг 

Буфер и наушники айрдотсы 1шт 12000тг 

Большая кукла фея и маленькая барби 1шт 13000тг 

Набор сладких подарков 10шт 11182тг 

Самокат 1шт 10000тг 

Жалпы сумасы:  115252тг 



 

 
 

2.42. ОП-17-1, ТТ-19-1с тобының кураторы Н.Б. Жаркенов пен Лог-18-2 тобының кураторы              

М.К. Турдыбеков топ студенттерімен бірге «AQNIET» МБҰ  белсенділері ұйымдастырған 

«Аяз атаға хат» акциясына қатысып, 39 мың 972 теңгеге  асыраушыларынан айырылған 16 

жастағы Дюсупов Ислам, 8 жастағы Мусабаева Даяна, 7 жастағы Жалбырова Аружанның 

Аяз атаға жазған хаттарын оқып, арман тілектерін орындап, қайырымдылық жасады. 

 

   



 

   

 

   

 

2.42. Сонымен қатар факультет белсенділері де «AQNIET» МБҰ  ұйымдастырған «Аяз атаға 

хат» акциясына қатысып,  14 мың 320 теңгеге қайырымдылық жасады. 



        

3. Студенттердің жетістіктерін есепке алу: 

 

3.1. ТТ-20-1 тобының студенттері Амантаев Асқар, Асалбекова Дильназ, Бейсекеев Нурлан, 

Бейсенбинов Мадияр, Нуров Шахром, Тлешов Батырлан «Знать три языка – веление 

времени»  тақырыбындағы брейн-рингке қатысып, III дәрежелі дипломмен марапатталды. 

 
 

3.2. ОП-20-1 тобының студенті Мырзахметова Дильназ «Бірінші курс студентінің дебюті 

2020» таланттар сайысында «Вокальдық инструмент» номинациясына қатысып, 1 этап 

қорытындысы бойынша І орын, 2 этап қорытындысы бойынша ІІ орынды иеленді. 

 

3.3. ҚарМУ студенттері арасында «Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасының оқытушылары 

М.А. Хасен, Ш.А. Жетпісбай, Ғ.М. Әбілқасовтардың ұйымдастырылуымен ӛткен «Дүниеге 

келер әлі талай Қасым...» атты жас ақындар мүшәйрасына ОП-20-1 тобының студенті 

Астабиева Айнұр қатысып, І орынды иеленді.   



 

4. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатыстырылуы 

 

4.1. 10.12.2020ж. ОП-18-1c тобының студенті Мурзатай Н. «Менің Отаным – Қазақстан»  

атты жыл сайын ӛтетін XIII студенттік онлайн-конференцияға қатысып, алғыс хатпен 

марапатталды. 

 

 

 
 

4.2. ОП-18-1с тобының студенті Таукенов Д.В. ӚТ кафедрасының PhD докторы Адилова 

Н.Д.-У. жетекшілігімен Абу Насыр Әл-Фарабидың 1150 жылдығына орай онлайн түрде 

ӛткен ««Қазақстан-2050» стартегиясын жүзеге асыруға жастар ғылымының қосқан үлесі» 

атты Республикалық ғылыми студенттік конференцияға қатысып, ІІІ дәрежелі дипломмен 

марапатталды. 

 

 

 

 



 

 

4.3. ОП-16-4, ОП-18-2с топтарының студенттері Утебаев М.У., Чуйко А.В. ӚТ 

кафедрасының т.ғ.к. Балабаев О.Т. пен PhD докторы Адилова Н.Д.-У. жетекшілігімен 

Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарында «Жол қозғалысын ұйымдастыру 

және кӛлікті пайдалану» мамандығы бойынша жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар бойынша студенттердің ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының республикалық байқауына белсенді қатысқаны үшін ЖКФ деканының 

мадақтамасымен марапатталды.  

 

 
 

 

 

6. Ата-анамен байланыс.  
Барлық топтардың кураторлары студенттердің ата-аналарына телефон арқылы, 

WhatsApp арқылы балаларының сабақ үлгерімі, тәртібі туралы хабарласып тұрды. 

 

7. Бұйрықпен танысу. 
І жарты жылдықта ЖКФ №506, 555 бұйрықтар келіп түсті, бұйрықты алған күні 

факультетке қарайтын 4 кафедраның кураторларын бұйрықпен таныстырып, танысу 

құжатына қолдарын  қойдыртып отырдым.  

№506 бұйрықта КТжКЛ кафедрасының аға оқытушысы А.В. Беляевтың, ӚК 

кафедрасының  PhD докторы Н.ДУ. Адилованың топтары кураторлық сағатқа тӛмен 

қатысқандығы туралы жазылған.   

№555 бұйрықта КТжЛЖ кафедрасының аға оқытушысы, ТТ-17-1 тобының кураторы  

Е.Ж. Анбиевтың студенттері кураторлық сағатқа тӛмен қатысқандығы туралы,                



 
 

 


