
Қаңтар-мамыр аралығында ТЖ бойынша іс-шаралар жоспары 

"Ұлы 

даланың 

ұлы 

есімдері 

жобасы" 

ӨЖ 

жоспары 

бойынша 

 

Қазақ халқының 

мемлекеттілігі мен 

ұлттық бірегейлігін 

нығайту, тарихи 

сананы қалыптастыру 

бойынша"Ұлы дала – 

әлемдік өркениеттің 

бесігі" атты Семинар 

қаңтар 

2022ж. 

2 курс 

студенттері 

Тусупбеков Ж.А., 

Каирбек М.С. 
!!! "Білімді ел", "за 

политехнические знания" 

медиажоспары! (жарияланым 

ақпан) 

ҚХА және ӘГП кафедрасының 

Instagram-дағы парақшасында; 

Facebook-тегі бет;  

ВР 

жоспары 

бойынша 

"Ксенофобиялық, 

агрессивті радикалды 

діни ілімдер мен 

идеологиялардың 

мәні мен 

зияндылығын ашу" 

тақырыбында 

Қарағанды 

облысының дін істері 

басқармасы 

директорының 

қатысуымен 

ақпараттық-семинар 

өтті. 

ақпан 

2022ж. 

1 курс 

студенттері 

Тусупбеков Ж.А.; 

Абдрахманова А.А.; 

 

 

!!!"Политехникалық білім 

үшін" медиажоспары 

"Білімді ел" Интернет порталы 

(жарияланым ақпан) 

ҚХА және ӘГП кафедрасының 

Instagram-дағы парақшасында; 

Facebook-тегі бет; 

ВР 

жоспары 

бойынша 

Алғыс айту күніне 

арналған дөңгелек 

үстел. 

ақпан 

2022ж. 

1-3 курс 

студенттері, 

магистранттар 

Кафедраның ПОҚ !!!МЕДИАЖОСПАР "Білімді 

ел", "за политехнические 

знания"  (жарияланым наурыз) 

ҚХА және ӘГП кафедрасының 

Instagram-дағы парақшасында; 



Мемлекет 

қайраткері, 

ғалым, 

ұлттық жазу 

реформаторы 

Ахмет 

Байтұрсынұл

ының 

туғанына 150 

жыл (22 

қаңтар 1872-

1937) 

Әділеттік үшін күрес: 

А. Байтұрсыновтың 

қоғамдық-саяси 

қызметі " атты 

дөңгелек үстел 

ақпан 

2022ж. 

2 курс 

студенттері 

Кафедраның ПОҚ ҚХА және ӘГП кафедрасының 

Instagram-дағы парақшасында;  

"Политехникалық білім үшін" 

газеті 

Қарағанды 

облысыны

ң 90 

жылдық 

мерейтойы 

(10 наурыз 

1932) 

Дебаты»события и 

личности родного 

края" 

Наурыз 

2022ж. 

2 курс 

студенттері 

Кафедраның ПОҚ ҚХА және ӘГП кафедрасының 

Instagram-дағы парақшасында;  

"Политехникалық білім үшін" 

газеті 

ВР жоспары 

бойынша 
"Адал жастар-ел 

гүлденуінің 

кепілі"атты дөңгелек 

үстел 

Наурыз 

2022ж..  

Студенттер 2 - 3 

курс студенттері 

Жуматова Г.М.; 

Каирбек М.С.; 

На странице кафедры АНК и СГД 

в Instagram; страница в  

Facebook;  газета «За 

политехнические знания»; на сайт 

KSTU 

ТЖ, ТЖ 

жоспары 

бойынша 

атаулы 

күндер 31 

мамыр Саяси 

қуғын-сүргін 

және 

ашаршылық 

"Долинка кентінің 

саяси қуғын-сүргін 

құрбандарын еске алу 

мұражайы"Долинкаға 

студенттермен 

Экскурсия 

сәуір  

2022ж. 

Студенттер 2 - 3 

курс студенттері 

Хмельницкая О.М.; 

Ивлева Е.Н.; 

Шарипова Р.М. 

!!!"Білімді ел", "за 

политехнические 

знания"медиажоспары! 

(жарияланым мамыр) 

 

ҚХА және ӘГП кафедрасының 

Instagram-дағы парақшасында; 

https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/


құрбандарын 

еске алу күні 
Facebook-тегі бет; 

ВР жоспары 

бойынша 
"Қазіргі заманғы 

ғылымның 

трансформациясы мен 

тұрақты дамуындағы 

инновациялардың 

рөлі"дөңгелек үстелі 

сәуір  

2022ж. 

Студенттер 2 - 3 

курс студенттері 

Аубакиров Е.Ж. ҚХА және ӘГП кафедрасының 

Instagram-дағы парақшасында; 

Facebook-тегі бет; kstu сайтына 

ҚХА және ӘГП кафедраның ТЖ бойынша жауапты               Шарипова Р.М.      

 

ҚХА және ӘГП кафедра меңгерушісі                                       Шорманбаева Д.Г. 
 


