
2021-2022 оқу жылында БТ-19-3 тобының студенті Назым Әділхан «Үздік студент» 

номинациясының жеңімпазы атанды (3 орын). 2022 жылдың қаңтарында оқудағы 

жетістіктері, университеттің қоғамдық өміріне белсене қатысқаны үшін, сонымен қатар 

волонтерлік және студенттік өзін-өзі дамытуға қосқан үлесі үшін ҚарТУ КЕАҚ Басқарма 

төрағасы-ректорының алғыс хатымен марапатталды. 

 

  

      

Еуразиялық патенттік ведомство "Болашаққа көзқарас" дәстүрлі Универсиадасын 

өткізді, оған Еуразиялық патенттік конвенцияға қатысушы барлық сегіз елдің 120 — дан 

астам жас өнертапқыштары қатысты. "Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық 

университеті" КеАҚ, ХТОВМ-21-1 тобының магистранты Жанарбек А.Ж. "жер біздің 

ортақ үйіміз: заманауи экологиялық проблемалардың техникалық шешімдері" бағыты 

бойынша 2-орын алды. Ғылыми жетекшісі ҚР ҰҒА "Фитохимия ХҒӨХ" АҚ академигі, 

ХжәнеХТ кафедрасының профессоры Тулеуов Б. И. 

 

 



2022 жылдың 20 мамырында «Жас Орда» Жастар ұйымының есеп беру жиыны өтіп, 

онда 2019-2022 жылдардың қорытындысы шығарылды. Смайылов Ілияс Елнарұлы 

төрағалық еткендегі барлық сіңірген еңбегі мен жаңалықтары. Кездесуге Әбілқас Сағынов 

атындағы Қарағанды техникалық университетінің барлық белсенділері шақырылды. 

 «Химия және химиялық технология» кафедрасының БТ-20-1 тобының студенті 

Бірмағанбетова Дильназ Октябрьқызы «Жас Орданың» дамуы мен гүлденуіне қосқан 

үлесі мен еңбегі үшін Алғыс хат табыс етті. 

     

18 мамырда «Жас Орда» АА төрағасы лауазымына сайлаудың қорытынды кезеңі 

өтті. «Жас Орда» АА төрағасы сайлауында 63,93 пайыз дауыс жинаған Назым Әділхан 

жеңіске жетті. 

 

26-27 ақпанда "Snow Fest" тобының Теміртау қаласындағы "Космонавттар"демалыс 

орталығында көптен күткен қысқы сапары өтті. Абылқас Сағынов атындағы Қарағанды 

техникалық университетінің "Жас Орда" жастар ұйымының белсенді студенттері осы іс-

шараға қатысу және өз таланттарын көрсету, өздерінің жаңа қабілеттерін, дағдыларын 

ашу, сондай-ақ өзінің студенттік өмірінен ләззат пен жағымды естеліктердің үлкен бөлігін 

алу мүмкіндігіне ие болды. Іс-шара барысында дене белсенділігіне бағытталған түрлі 

тапсырмалар, қойылған міндеттерді шешуде креативті ойлау қабілеттерін көрсетуге 

мүмкіндік берілді. Бұл іс-шараға академиялық ұтқырлық жөніндегі проректор Айжан 

Маратқызы қатысып, студенттерге өз дәрісіне пайдалы ақпарат берді. Қатысушылардың 

бірі инновациялық технологиялар факультетінің Химия және химиялық технологиялар 

кафедрасының БТ-20-1 тобының студенті Бирмаганбетова Дильназ Октябрьевна болды, 

оның командасы "Көшпенділер" деп аталды, 2 құрметті орын алды, белсенді қатысқаны 

үшін сертификат алды. Алдағы уақытта сәттілік пен жетістіктер тілейміз! 



    

Коробов Давид Александрович — академик Шахмардан Есенов атындағы қор 

степендиаты.  

№32 орта мектептің түлегі, Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ БТ-19-3 тобының 3 

курс студенті, 6В05101 «Биотехнология» білім беру бағдарламасы бойынша, ИТФ, ХжХТ 

кафедрасы. 

Республикалық олимпиадалар мен конкурстардың жүлдегері, Ұлы Петр Санкт-

Петербург политехникалық университетімен сыртқы академиялық ұтқырлық алмасу 

бағдарламасының қатысушысы. 

 

Темірбай Дархан Сәкенұлы, академик Шахмардан Есенов атындағы қор 

степендиаты. 

«Мұрагер» дарынды балаларға арналған мектеп түлегі. Әбілқас Сағынов атындағы 

ҚарТУ ОПИ-20-1 тобының 2 курс студенті, 6В07205 «Пайдалы қазбаларды байыту» білім 

беру бағдарламасы бойынша, ИТФ, ХжХТ кафедрасы. 

Республикалық және халықаралық ғылыми жарыстардың жеңімпазы. 

 

 
 

 

 

 



Оспанов Бекарыс ХТОВМ-21-1 тобының магистранты, Х.Досмұхамедов атындағы 

Атырау университетінің ұйымдастыруымен Қазақстанның халық жазушысы Зейноллы 

Қабдоловтың 95 жылдығына арналған студенттер арасында өткен «БІЗ ЖАНБАСАҚ» 

республикалық байқауында 2-орынға ие болып, Дипломмен марапатталды. Жүлде қоры 

150 000 теңгені құрайды 

 

         

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1612708349087258&id=100010443248156&set=a.503

394936685277&source=48  

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0f1GNSskW3so1pZ6GYKECCKZmHDab1

V14YkQsAYBjLHnEjXXgaqbTR3hudjUXBkBGl&id=100010443248156&m_entstream_sourc

e=timeline  

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02u2SgmxFK6fQjaMrLkN2LcSGsmheuCz

MiKKkXbvpRZcB6NNQdR83WQJUo4vg7jxGgl&id=100010443248156&m_entstream_source

=timeline&anchor_composer=false  

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02H7Uj7EYkTuD4VFKjMoWZeSKkvqjFF9

WrG1ZE7MP8ER86bmUdeDinUMXXW32h9nnTl&id=100010443248156&m_entstream_sour

ce=timeline  

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0XTsykRgDmhfk8AEsfTkQUCbomBzd4b7

PSetRpVJoiuJNDkfKo2oxehX2uA1CXicsl&id=100010443248156&m_entstream_source=timel

ine&anchor_composer=false  
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