4

материалдардың жинағы» атты III Халықаралық сырттай
ғылыми-практикалық конференция
Ұйымдастырушы: 6D050900 - Қаржы мамандығы
бойынша философия докторы (PhD), «Қаржы және
бухгалтерлік есеп» кафедрасының аға оқытушысы
Ниязбаева А.А.
Педагогика факультеті
«Мүмкіндігі шектеулі балалардың әлеуметтенуі: тәжірибе
жоо-дағы
және өзекті мәселелері»

5

п.ғ.д., профессор А.А. Калюжный оқулары

6

Жаңартылған білім беру мазмұны: теория, тәжірибе және
республикалық
өзекті мәселелері
Тарих факультеті
Физика-математика факультеті
Проблемы алгебры, анализа и дифференциальных
халықаралық
уравнений

7

халықаралық

Шетел тілдері факультеті
халықаралық

8

KazTEA 2018

9

Техникалық факультет
«Жастар, ғылым және инновациялар» атты Халықаралық
халықаралық
жастар ғылыми форумы
Филология факультеті

мектепке дейінгі және
арнаулы білім
кафедрасының
профессор-оқытушылар
құрамы
кафедра оқытушылары,
магистранттар
кафедра оқытушылары,
магистранттар

қазан
2018 ж.

-

-

шетелдік, отандық
ғалымдар, оқытушылар,
докторанттар,
магистранттар,
студенттер

қазан
2018 ж.

оқытушылар, шетелдік
оқытушылар, мектеп
мұғалімдері

маусым
2018 ж.

студенттер,
магистранттар,
докторлар және жас
ғалымдар

сәуір
2018 ж.

қазан
2018 ж.
мамыр
2018 ж.

10

«Дискурс талдау теориясының өзекті мәселелері»
халықаралық электронды ғылыми конференция

11

Филология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ПҒА
республикалық
академигі Мұсаев Алпысбай Мұсаұлының 70 жылдық
мерейтойына орай «Қазіргі қазақ сатирасының өзекті
мәселелері» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік
конференция
Жаратылыстану факультеті
Химия и химическая технология: достижения и
республикалық
перспективы
Кәсіби-шығармашылық факультеті
халықаралық
Дене мәдениеті және спортты дамытудың заманауи
мәселелері

12

13

халықаралық

ПОҚ, магистранттар,
студенттер Садирова К.
Иманғазина А.
А.М. Мұсаев,
М.Р. Балтымова, Г.С.
Обаева

18 мамыр
2018 ж.,
323 ауд.
2-3 қараша,
2018 ж.,
Студенттер
сарайы

ПОҚ, студенттер

26 сәуір
2018 ж.

жоғары оқу
орындарының
оқытушылары
Дене шынықтыру
мұғалімдері
Жаттықтырушылар
ПОҚ, студенттер,
жетекшілері

19-21 сәуір
2018 ж.

14

ЖОО арасындағы «Әнім сенсің Астана» атты эстрадалық
ән конкурс-фестивалы

республикалық

15

ЖОО арасында Н.Тапалова атындағы бишілер конкурсфестивалі

республикалық

ПОҚ, студенттер,
жетекшілері

16

IV Халықаралық ғылыми практикалық конференция
«Техника и технологии: актуальные вопросы, достижения и
тенденции развития»
VIII Халықаралық ғылыми практикалық конференция
«Проблемы и перспективы технологического образования
на современном этапе»

халықаралық

Студенттер, ғылыми
жетекшілері

халықаралық

Стерлитамак БГУ-Қ,
Жұбанов ат. АӨМУПОҚ,
студенттер, ғылыми
жетекшілер

17

қараша
2018 ж.
студенттер
сарайы
қазан
2018 ж.
студенттер
сарайы
наурыз
2018 ж.
қазан
2018 ж.

18

Синтез научно исследовательской, инновационной и
предпринимательской деятельности ППС и студентов
творческих специальности

жоо-дағы

ПОҚ, студенттер

19

Опыт использования инновационных технологий в
образовательном процессе студентов-дизайнеров АРГУ
им.К.Жубанова

жоо-дағы

ПОҚ, студенттер

20

Стандартизация приемов работы в ArchiCAD

жоо-дағы

ПОҚ, студенттер
Ұзақбаев Тұрар

28 наурыз
2018 ж.
сағ. 14:30
120 каб.
27 наурыз
2018 ж.
сағ. 10:00 116
каб.
сәуір-мамыр
2018 ж.

Барлығы: 20

1

Маркетингтің дамуы және келешегі

ФОРУМДАР
Экономика және құқық факультеті
аймақтық

30-40 адам
(жауаптылар: Басшиева
Ж.Қ., Сайымова М.Д.)

қазан
2018 ж.

-

-

кафедра
оқытушылары,магистран
ттар

желтоқсан
2018 ж.

-

-

факультеттің профессороқытушы құрамы,
студенттер,
магистранттар,
докторанттар және жас
ғалымдар

сәуір
2018ж.

жас ғалымдар,
студенттер

сәуір
2018 ж.

Тарихфакультеті
2

3

4

25 желтоқсан психологтар күні

Педагогика факультеті
жоо-дағы

Физика-математика факультеті
Техникалық факультет
Металлургия саласындағы жетістіктер
халықаралық

Шетел тілдері факультеті
«ЖАСТАР, ҒЫЛЫМ және ИННОВАЦИЯЛАР» атты
халықаралық
халықаралық жастар ғылыми форумы

-

Филология факультеті
Жаратылыстануфакультеті
Кәсіби-шығармашылық факультеті
-

-

-

-

-

-

-

«Құқықтану» кафедрасы,
Мурсалова Л., Бекбауова
А.А.
«Құқықтану» кафедрасы,
Нурутдинова А.Ж.
«Құқықтану» кафедрасы,
Бисембиев Т.Ш.
«Құқықтану» кафедрасы,
Мухтарова С.М.,
Рзагулова С.Р.
«Құқықтану» кафедрасы,
Смагулова А.С.
«Құқықтану» кафедрасы,
Абуов А.А., Ескибаева
С.С.
«Құқықтану» кафедрасы,
Исибаева Е.И.
«Құқықтану» кафедрасы,
Исмаилова Б.Ш.,
Елубаева Б.Т.
«Құқықтану» кафедрасы,
Исмаилова Б.Ш.,
Елубаева Б.Т., Бекбауова
Ас.А.
«Құқықтану» кафедрасы,
Саутбаева С.Б.,

16 ақпан
2018 ж.

Барлығы: 4

1

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛДЕР
Экономика және құқық факультеті
«Трудовые конфликты: юридическая техника и судебная
жоо-дағы
практика разрешения»
жоо-дағы

4

«Законодательство
РК
в
сфере
противодействия
коррупции»
«Қазақстан Республикасындағы терроризмнің өзекті
мәселелері»
«Жаңа салық кодексіндегі өзгерістегі талқылау»

5

«Мұрагерлік қатынастарды реттеудегі нотариустың ролі»

жоо-дағы

6

«ҚР кәсіпкерлікті мемлекеттік қаржылай емес қолдаудың
тиімділігі»

жоо-дағы

7

«Діни сауаттылық қоғам қауіпсіздігі»

жоо-дағы

8

«Участие адвоката в уголовном судопроизводстве: опыт и
перспективы»

жоо-дағы

9

«Бытовое насилие в отношении женщин в РК»

жоо-дағы

10

«Медиативные способы разрешения трудовых споров»

жоо-дағы

2
3

жоо-дағы
жоо-дағы

23 ақпан
2018 ж.
20 сәуір
2018 ж.
12 сәуір
2018 ж.
3 мамыр
2018 ж.
10 сәуір
2018 ж.
28 ақпан
2018 ж.
19 наурыз
2018 ж.
16 наурыз
2018 ж.
27 сәуір
2018 ж.

11

«Антикризисное управление
реалии и перспективы»

Казахстана:

жоо-дағы

12

Проблемы и перспективы развития бухгалтерского учета и
аудита
в Республике Казахстан – «Қазақстан
Республикасында бухгалтерлік есеп және аудиттің
дамуының мәселелері мен келешегі». Организаторы:
«Қаржы және есеп» кафедрасы, Сексенова А.Т.
«Финансовая грамотность населения как социальноэкономический
фактор
развития
общества»,
приуроченный кДню финансиста и 25-летию национальной
валюты
Организаторы: «Қаржы және есеп» кафедрасы, Таскарина
Б.М., Ниязбаева А.А., ПОҚ
Новые подходы к компетенциям и навыкам в подготовке
специалистов финансового сектора
Организаторы: «Қаржы және есеп» кафедрасы, Ахметова
Г.И.

жоо-дағы

Қаржылық талдауды онтайлы жүргізудін багыттары
Организаторы: «Қаржы және есеп» кафедрасы, Алдашова
Г.М.
Экологизация производств: основной путь снижения
уровня загрязнения окружающей среды по Актюбинской
области

13

14

15

16

17

экономикой

Казахстан в контексте лидерства в азиатском регионе

Курманова А.К.
«Экономика және
менеджмент» кафедрасы,
Кунуркульжаева Г.Т.,
Болатова Б.Ж.,
Тасмаганбетова С.Ж.,
Нургалиева Ш.Т.
профессор-оқытушылар
құрамы, магистранттар,
студенттер, өндірістік
мамандар

мамыр
2018 ж.

қазан
2018 ж.

жоо-дағы

профессор-оқытушылар
құрамы, магистранттар,
студенттер, өндірістік
мамандар

қараша
2018 ж.

жоо-дағы

профессор-оқытушылар
құрамы, магистранттар,
студенттер, өндірістік
мамандар

сәуір
2018 ж.

жоо-дағы

оқытушылар мен
студенттер

қазан
2018 ж.

аймақтық

25 адам
(Жауаптылар: Исмагулов
М.С., Жиенбаев Ұ.Б.,
Есжанова Э.Ж.)
«Мемлекеттік басқару
және маркетинг»
кафедрасы.
20 адам
(Жауаптылар: Шукуров

21 ақпан
2018 ж.

аймақтық

қараша
2018 ж.

А.Қ., Шакибаев М.Қ.,
Якудина Р.С.)
«Мемлекеттік басқару
және маркетинг»
кафедрасы.
18

19

20

21

22

23

«Қазіргі психологияның қолданбалы аспектілері»

Педагогика факультеті
жоо аралық

Тарих факультеті
Студенттер және магистранттардың қатысуымен «Төртінші
жоо-дағы
өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа
мүмкіндіктері» ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа
Жолдауын талқылау
жоо-дағы
Президенттің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты
мақаласында көрсетілген бағдарламалардың жүзеге
асырылуын талқылау
Назарбаев Зияткерлік мектептерінде ғылыми-зерттеу
жұмыстарының ұйымдастырылуы (мектеп өкілдері)

жоо-дағы

Жаратылыстану факультеті
Экологические проблемы Актюбинской области
жоо аралық

«Бүкіләлемдік қоршаған ортаны қорғау» күніне орай
«Резерват күні» танымдық-экологиялық ағарту шарасына
арналған кездесу ұйымдастыру

жоо аралық

кафедра оқытушылары,
магистранттар,студентте
р

мамыр
2018 ж.

кафедра оқытушылары,
магистранттар,
студенттер

ақпан
2018 ж.

кафедра оқытушылары,
магистранттар,

30.03.2018.,
сағат 14-30, 102
конф. зал

ПОҚ, студенттер

16.03.2018.,
сағат 14-30, 102
конф. зал

ПОҚ, студенттер

30 наурыз
2018 ж.
618 ауд
15:00
мамыр
2018 ж.

биология кафедрасының
оқытушылары,
магистранттар,
студенттер «ЫрғызТорғай мемлекеттік
табиғи резерваты»
республикалық
мемлекеттік мекемесінің

24

XXI ғасыр түлектері

жоо аралық

25

Құлан – Қазақстанның ерекше зерттелетін объектісі

жоо аралық

26

Шетел тілдері факультеті
Инновационные ресурсы профессионального образования
жоо-дағы

27

Проблемы радиационной физики твердого тела

28

Техникалық факультет
Нововведения
в
Правилах
дорожного
движения
аймақтық
Республики Казахстан как фактор безопасности жизни
людей: проблемы, поиски, решения.

29

Проблемы гражданского строительства г. Актобе и пути их
решения

жоо-дағы

30

Ақтөбе
ферроқорытпа
технологиялары.

аймақтық

зауытының

Физика-математика факультеті
аймақтық

заманауи

қызметкерлері
экология, химия және
химиялық технология
кафедрасының
оқытушылары,
магистранттар,
студенттер
биология кафедрасының
оқытушылары,
магистранттар,
студенттер

сәуір
2018 ж.

қазан
2018 ж.

оқытушылар, студенттер
Шетел тілдері факультеті

қаңтар
2018 ж.,

Қазақстанның
ғалымдары,
оқытушылар,
магистранттар,
студенттер

20 сәуір
2018 ж.

Ақтөбе облысы құқық
қорғау органдарының
өкілдері және
техникалық
факультетінің
студенттері қатысты
«Құрылыс»
кафедрасының
оқытушылары мен
студенттері
факультеттің профессороқытушы құрамы,
студенттер, және Ақтөбе
ферроқорытпа

қараша
2018 ж.

сәуір
2018 ж.
қазан
2018ж.

зауытының өкілдері
31

32

Филология факультеті
Филология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ПҒА
жоо-дағы
академигі Бораш Баян Тәліпұлының 80 жылдық
мерейтойына
орай
«Әдебиетті
оқытудың
өзекті
мәселелері» атты дөңгелек үстел
Кәсіби-шығармашылық факультеті
аймақтық
Студент жастардың көпшілік спорттың дамыту мәселелері

Жаңартылған
мазмұны
Барлығы: 33
33

1

2

3

4

білім

бағдарламасының

құрылымымен

аймақтық

24 мамыр
2018ж.

жоғары оқу
орындарының
оқытушылары
Дене шынықтыру
мұғалімдері
Жаттықтырушылар
ПОҚ, студенттер, НЗМ

ҒЫЛЫМИ-МЕТОДИКАЛЫҚ СЕМИНАРЛАР
Экономика және құқық факультеті
«Ақтөбе обылысының ұлттық экономика жүйесінің дамуы:
профессор-оқытушылар
жоо-дағы
проблемалары және перспективалары» ғылыми семинар
құрамы, магистранттар,
студенттер, өндірістік
мамандар
«Актуальные проблемы региональной экономики» ғылыми
профессор-оқытушылар
жоо-дағы
семинар
құрамы, магистранттар,
студенттер, өндірістік
мамандар
Организация
производственной
практики
у
профессор-оқытушылар
жоо-дағы
непедагогических специальностей. Ұйымдастырушылар:
құрамы, магистранттар,
НМО, «Қаржы және есеп» кафедрасы, Ажаипова И.Ш.
студенттер, өндірістік
мамандар
«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание
профессор-оқытушылар
жоо-дағы
студентов – основа формирования личности молодежи».
құрамы, магистранттар,
Ұйымдастырушылар: «Қаржы және есеп» кафедрасы,
студенттер, өндірістік
Кельбетова С.Ж., Рахманова А.С.
мамандар

қараша
2018 ж.

қараша
2018 ж.

28 ақпан
2018 ж.
сәуір
2018 ж.
23 қаңтар
2018 ж.

27.03.2018,
сағ 14.00, ауд.

5

Финансовая система в инновационной экономике
Ұйымдастырушылар: «Қаржы және есеп» кафедрасы,
Таскарина Б.М.

жоо-дағы

6

Актуальность научных исследований и применение их в
методике преподавания
Ұйымдастырушылар: «Қаржы және есеп» кафедрасы,
Макашева Ж.Ж., э.ғ.к., доцент
Бухгалтерлік есеп пен аудиттің дамуы: әдістемелік
негіздері және оларды практикалық іске асырудағы
өзгерістер Ұйымдастырушы: «Қаржы және есеп»
кафедрасы, Иманбаева З.О. э.ғ.к., доцент
Организация
производственной
практики
у
непедагогических специальностей. Ұйымдастырушылар:
НМО, «Қаржы және есеп» кафедрасы, Ажаипова И.Ш.

жоо-дағы

7

8

аймақтық

жоо-дағы

9

«Формирование антикоррупционной культуры студентов в
ВУЗе» ғылыми семинар

жоо-дағы

10

Қазіргі таңдағы аграрлық өндірістің дамуындағы өзекті
мәселелер

аймақтық

11

Развитие городской агломерации в процессе урбанизации
регионов

аймақтық

12

Педагогика факультеті
«Мектепке дейінгі тәрбиенің қазіргі өзекті мәселелері»
аймақтық
атты ғылыми-практикалық семинар

профессор-оқытушылар
құрамы, магистранттар,
студенттер, өндірістік
мамандар
профессор-оқытушылар
құрамы, магистранттар,
студенттер, өндірістік
мамандар
жоғары оқу орнының
оқытушылары

сәуір
2018 ж.

профессор-оқытушылар
құрамы, магистранттар,
студенттер, өндірістік
мамандар
«Құқықтану» кафедрасы,
Елубаева Б.Т., Бекбауова
Ас.А.
«Мемлекеттік басқару
және маркетинг» 30 адам
(Жауаптылар: Кусайнов
Х.Х., Жакупова Б.А.)
«Мемлекеттік басқару
және маркетинг»
кафедрасы.30 адам
(Жауаптылар: Сайымова
М.Д.)

қаңтар
2018 ж.

қалалық білім ұйымдары
педагогтары, Мектепке
дейінгі және арнаулы
білім кафедрасының
профессор-оқытушылар
құрамы

қазан
2018 ж.
қараша
2018 ж.

11 сәуір
2018 ж.
16.03.2018,
сағ 15.00,
309 ауд.

сәуір
2018 ж.

қараша
2018 ж.

13

Электронды оқулық және оқу құралдарын дайындау
талаптары тақырыбында ғылыми-әдістемелік семинар

жоо-дағы

14

«Жастар ғылым жолында»

15

Отбасындағы бала тәрбиесінде кездесетін қателіктер мен
алдын алу жұмыстары

жоо-дағы

16

Ғылыми-педагогикалық
принциптері

жоо-дағы

17

Рухани жаңғыру және отандық тарих мәселелері

18

«Ақтөбе облысының туристік инфрақұрылымының дамуы
және болашағы» атты ғылыми семинар

жоо-дағы

19

«Ақтөбе облысының туризм саласының жағдайы мен даму
болашағы

жоо-дағы

20

«Географиятуристік
пән
технологияларды қолдану»

жоо-дағы

21

Физика-математика факультеті
Профессор Д.И. Ханды еске алуға арналған «Мектеп
аймақтық
математикасын оқытудағы өзекті мәселелер» ғылымиәдістемелік семинар

жоо аралық

зерттеу

және

оқытуда

әдіснамалық

Тарих факультеті
жоо-дағы

ақпараттық

мектепке дейінгі және
арнаулы білім
кафедрасының
профессор-оқытушылар
құрамы
Иманчиев Ж.Е. доктор
PhD. Қуанжанова Қ.Т.
доктор PhD
ПОҚ, орта мектеп
әлеуметтік педагог
Новый орта мектебі, 56
орта мектеп
ПОҚ, орта мектеп
әлеуметтік педагог
Новый орта мектебі, 56
орта мектеп
профессор-оқытушылар
құрамы, магистранттар,
студенттер
профессор-оқытушылар
құрамы, магистранттар,
студенттер

сәуір
2018 ж.

қыркүйек-қазан
2018 ж.
қазан
2018 ж.
наурыз
2018 ж.

2018 ж.

29.03.2018.,
сағат 14-00, 201
ауд

профессор-оқытушылар
құрамы, магистранттар,
студенттер
профессор-оқытушылар
құрамы, магистранттар,
студенттер

сәуір
2018 ж.

ЖОО-ның оқытушылары
мен мектеп мұғалімдері

25 сәуір
2018 ж.

сәуір
2018 ж.

22

23

24

25

«Программалау және ақпараттық технологиялар» базалық
аймақтық
курсы. («Үздіксіз білім беру орталығы» және Информатика
және АТ кафедрасы, жауапты: ф.-м.-ғ.к., доцент Ерекешева
М.М.)
«Педагогикалық
қызметтегі
замануи
ақпараттық
жоо аралық
технологиялар» курс («Үздіксіз білім беру орталығы» және
Информатика және АТ кафедрасы, жауапты: т.ғ.к., аға
оқытушы Кулмагамбетова Ж.К.)
Шетел тілдері факультеті
Әдістемелік семинар «Білім сапасын арттыру мақсатында
жоо-дағы
белсенді оқыту тәсілдерінің рөлі: педагогтың кәсіби
құзыреттілігі»
Жаратылыстану факультеті
«Өсімдіктер мен жануарлар биоалуантүрлілігінің өзекті
жоо аралық
мәселелері»

26

Ақтөбе облысының табиғаты: өңірлік биоалуантүрлілікті
қорғаудағы мәселелер

жоо аралық

27

Биологиядан білім беру үрдісін ұйымдастырудың жаңа
әдістері

жоо аралық

мектеп мұғалімдері мен
колледж оқытушылары

қаңтар
2018 ж.
(72 сағ.)

оқытушылар

қаңтар
2018 ж.
(72 сағ.)

Оқытушылар Шетел
тілдері факультеті

10 қаңтар
2018 ж.

профессор-оқытушылар
құрамы, магистранттар,
студенттер
Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ биоалуантүрлілік
және биоресурстар
кафедрасының
студенттері,
магистранттары
биология кафедрасының
оқытушылары,
магистранттар,
студенттер.
«Ырғыз-Торғай
мемлекеттік табиғи
резерваты»
республикалық
мемлекеттік мекемесінің
қызметкерлері
биология кафедрасының
оқытушылары,
Назарбаев зияткерлік

28 наурыз
2018 ж.
721 ауд.
14:30

19 ақпан
2018 ж.
721 ауд.
14:30

қараша
2018 ж.

28

Химиядан мектеп оқушыларының ғылыми жобаларын
дайындау әдістемесі

жоо аралық

29

Биологиядан мектеп оқушыларының ғылыми жобаларын
дайындау әдістемесі

жоо аралық

30

31

Техникалық факультет
Внедрение научно-инновационных технологий в учебный
жоо-дағы
процесс.
Филология факультеті
жоо-дағы
«Латын қарпіне көшудің ғылыми-әдістемелік мәселелері»
атты семинар

32

Магистранттарға арналған «Қазақ әдебиетіндегі хандар
бейнесі және тарихи тұлға характерінің проблемасы» атты
ғылыми семинар өткізу

жоо-дағы

33

Магистранттарға арналған «Абай, Шәкәрім мұрасы және
әдеби байланыстар мен дәстүрлер» тақырыбында ғылыми
семинар өткізу
Магистранттарға арналған «Көне түркі жазбалары туралы
жаңа зерттеулер» атты ғылыми семинар өткізу

жоо-дағы

34

жоо-дағы

мектебі, Новый орта
мектебі, №21 үш тілді
мектеп-гимназия, Ойыл
аудандық
Ш.Бекмұханбетов
атындағы мектеп
гимназия
химия және химиялық
технология
кафедрасының
оқытушылары, мектеп
мұғалімдері
биология кафедрасының
оқытушылары, мектеп
мұғалімдері

сәуір
2018 ж.

17.04.
2018 ж.
818 ауд.
сағ.14.00

техникалық факультет
оқытушылары

мамыр
2018 ж.

Айтбенбетова А.,
Иманғазина А.

23 ақпан
2018 ж.
(411 ауд.)
12 сәуір
2018 ж.,
303 ауд.

ф.ғ.д., профессор
Б.Т.Бораш,
ф.ғ.к., доцент
Ғ.М.Ниязова
ф.ғ.д., профессор
А.Ш.Пангереев
ф.ғ.д., профессор
Б.Т.Бораш,
ф.ғ.к., доцент

13 қыркүйек
2018ж.,
303 ауд.
8 ақпан
2018ж.,
303 ауд.

35

Магистранттарға арналған «Қ.Жұбановтың қазақ әдебиеті
тарихына байланысты зерттеулері» тақырыбында ғылыми
семинар ұйымдастыру

жоо-дағы

36

«Совершенствование преподавания русского языка и
литературы на основе интерактивной модульной
технологии» оқыту семинары
«Научный поиск и создание научного текста»
магистранттар мен студенттерге арналған шеберлік класы

жоо-дағы

37

38

39

жоо-дағы

«Наука и молодежь: новые идеи и решения» ғылымижоо-дағы
теориялық семинары
Кәсіби-шығармашылық факультеті
жоо аралық
Жалпыбілім беретің мектепте «дене тәрбиесі» пәні
бойынша жанартылған бағдарламаны енгізудің мәселелері
және оны шешу жолдары

А.З.Тілеуова
ф.ғ.д., профессор
Ә.М.Молдаханов,
ф.ғ.к., АӨМУ қауымд.
проф. (доцент)
М.Р.Балтымова
Халимуллина Н.,
Артыкова Т.
Шетиева А.

Идрисова Э.

8 қараша
2018ж.,
303 ауд.

22 ақпан
конфер-зал
11 сәуір
2018 ж.,
323 ауд.
15 қараша,
323 ауд.

жоғары оқу
орындарының
оқытушылары,
дене шынықтыру
мұғалімдері

қазан
2018 ж.

40

Синтез научно исследовательской, инновационной и
предпринимательской деятельности ППС и студентов
творческих специальности

жоо-дағы

ПОҚ,студенттер мен
оқытушылар

наурыз
2018 ж.

41

Опыт использования инновационных технологий в
образовательном процессе студентов-дизайнеров АРГУ
им.К.Жубанова
Стандартизация приемов работы в ArchiCAD

жоо-дағы

ПОҚ,студенттер мен
оқытушылар

наурыз
2018 ж.

жоо-дағы

ПОҚ ,студенттер мен
оқытушылар Ұзақбаев

сәуір-мамыр
2018 ж.

42

Тұрар
Барлығы: 42

1
2

ОНЛАЙН-СЕМИНАР ЖӘНЕ ВЕБИНАРЛАР
Экономика және құқық факультеті
«Проблемы правового регулирования охраны окружающей
жоо-дағы
среды»
«Корпоративный юрист – инструменты правового
жоо-дағы
сопровождения предприятия»

3

«Роль медиатора в разрешении семейных споров»

жоо-дағы

4

«Начни свой бизнес»

жоо-дағы

5

«Деловая игра по международному праву»

жоо-дағы

6

«Деловая игра по предпринимательскому праву»

жоо-дағы

7

Педагогика факультеті
«Жаңартылған білім беру жағдайында оқулықтар мен оқужоо аралық
әдістемелік
құралдарды
жабдықтаудың
ғылымиәдіснамалық негіздері» тақырыбында ғылыми вебинар

8

9

Тарих факультеті
РФ-дағы әріптес жоғары оқу орындарымен бірлескен
жоо-дағы
ғылыми-әдістемелік семинар «Культурно- исторические
связи Западного Казахстана и Южного Урала»
Шетел тілдері факультеті
Жаратылыстану факультеті
Химиядан олимпиада есептерін шығару жолдары
жоо аралық

«Құқықтану» кафедрасы,
Мухтарова С.М.
«Құқықтану» кафедрасы,
Бекбауова
А.А.,Мурсалова Л.А.
«Құқықтану» кафедрасы,
Саутбаева С.Б.,
Курманова А.К.
«Құқықтану» кафедрасы,
Абуов А.А.
«Құқықтану» кафедрасы,
Алимпиева Т.Г.
«Құқықтану» кафедрасы,
Абуов А.А.

8 ақпан
2018 ж.
20 сәуір
2018 ж.
27 ақпан
2018 ж.
16 наурыз
2018 ж.
28 ақпан
2018 ж.
30 наурыз
2018 ж.

мектепке дейінгі және
арнаул білім
кафедрасының
профессор-оқытушылар
құрамы

қараша
2018 ж.

профессор-оқытушылар
құрамы, магистранттар,
студенттер

сәуір
2018 ж.

-

-

химия және химиялық
технология
кафедрасының

оқытушылары, мектеп
мұғалімдері

10

Физика-математика факультеті
Техникалық факультет
Филология факультеті
М.Ақмулла атындағы Башқұрт мемлекеттік педагогикалық
халықаралық
университетімен бірлестікте «Түркі филологиясының
өзекті мәселелері» тақырыбында халықаралық On-Iine
ғылыми семинарын өткізу

-

-

-

-

Садирова К.Қ.,
Исакова С.С.,
Қарағұлова Б.С.

13 сәуір
2018 ж.
Жұбановтану
ғылымизерттеу
орталығы
29 наурыз
2018 ж.
Жұбановтану
ғылымизерттеу
орталығы
20 сәуір
2018 ж.
Жұбановтану
ғылымизерттеу
орталығы
25 қантар
2018 ж.
323 ауд.
27 желтоқсан
2018 ж.
323 ауд.

11

М.Акмулла атындағы Башқұрт мемлекеттік педагогикалық
университетімен бірлестікте өткізілетін «Оқытудың жаңа
технологияларының
оқу
үрдісінде
қолданылуы»
халықаралық оn-Iine семинарын ұйымдастыру

халықаралық

Күштаева М.Т.

12

М.Акмулла
атындағы
БашМПУ-мен
бірлестікте
магистранттарға арналған «Лингвистикалық жұма»
халықаралық онлайн-семинарын ұйымдастыру

халықаралық

Садирова К.Қ.,
Исакова С.С.,
Тектіғұл Ж.О.

13

«Полиязычие как
важное направление культуры
межнационального общения» халықаралық онлайнсеминары
«Филология: вчера, сегодня, завтра…» халықаралық
ғылыми-практикалық онлайн-семинары

халықаралық

Нягу С.В.,
Сагиева А.Т.

халықаралық

Жуминова А.Б.,
Исламгалиева В.Ж.

14

15

Кәсіби-шығармашылық факультеті
Жоғары оқу орнындағы «дене тәрбиесі» сабағын оқытудың
халықаралық
инновациялық технологиялары

16

Критериалдық бағалау

аймақтық

жоғары оқу
орындарының
оқытушылары,
дене шынықтыру
мұғалімдері
ПОҚ, студенттер

4 қантар
2018 ж.

желтоқсан
2018 ж.

Барлығы: 16

1
2

3

4

5

6

7

ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАР (ЖОБАЛАР, ҒЫЛЫМИ БАСЫЛЫМДАР және т.б.)
Экономика және құқық факультеті
Қазақстан Республикасында туризм индустриясының
Тасмағанбетов А.Б.
жоо-дағы
дамуы
«Финансовый альманах»
профессор-оқытушылар
жоо-дағы
Ұйымдастырушы: «Қаржы және есеп» кафедрасы,
құрамы, магистранттар,
Макашева Ж.Ж., э.ғ.к., доцент
студенттер, өндірістік
мамандар
Ақтөбе облысындағы шағын және орта бизнестің бәсекеге
профессор-оқытушылар
жоо-дағы
қабілеттілігінің моделін әзірлеу
құрамы, магистранттар,
Ұйымдастырушы: «Қаржы және есеп» кафедрасы,
студенттер, өндірістік
Ниязбаева А.А., phdқаржы
мамандар
Колледж студенттер арасында пәндік олимпиаданы өткізу
колледж студенттері,
жоо-дағы
Ұйымдастырушы: «Қаржы және есеп» кафедрасы,
оқытушылары
Иманбаева З.О. э.ғ.к., доцент
«Есеп және аудит» маманщдығының 3-4 курс студенттері
студенттер, оқытушылар
жоо-дағы
арасында ғылыми жобалар сайысын ұйымдастыру
Ұйымдастырушы: «Қаржы және есеп» кафедрасы,
Иманбаева З.О. э.ғ.к., доцент
«Start-up АӨМУ-2017» жобаларына бәсекеге қабілетті
жоо-дағы
«Қаржыжәнеесеп»
мамандарды дайындау
кафедрасы, Таскарина
Б.М., Ниязбаева А.А.,
ПОҚ
«Азаматтық
қазіргі»

қатынастардың

даму

эволюциясы

және

жоо-дағы

«Құқықтану» кафедрасы,
Смагулова А.С.

2018 жыл
қаңтар
2018 ж.
қаңтар
2018 ж

2.03.2018,
сағ 12.00, ауд
107
қараша
2018 ж.
9-11 наурыз,
главный
корпус
3 мамыр
2018 ж

8

9
10

Педагогика факультеті
START-UP жас ғалымдарға арналған университетішілік
жоо-дағы
жобалар байқауы
FameLabұлттық
жас
ғалымдардың
халықаралық
форматтағы конкурсы
«Жас талап» үздік ғылыми және инновациялық жобалар
байқауы

республикалық
республикалық

Ахметова Д.Б. доктор
PhD, магистранттар
Қуанжанова Қ.Т. доктор
PhD, магистранттар
Сералиева А.магистр
Ізтілеуова А.магистр

қарашажелтоқсан
2018 ж.
қазан-қараша
2018 ж.
қарашажелтоқсан
2018 ж.

Тарих факультеті
-

12

Физика-математика факультеті
Учебно-методическое пособие «Fundamentals of Mechanics»
жоо-дағы
авторы: доктор PhD Жантурина Н.Н., доцент Мясникова
Л.Н.
Шетел тілдері факультеті
Техникалық факультет
Презентация проектов «START-UP»
жоо-дағы

13

Презентация научно-исследовательских работ студентов

11

14

жоо-дағы

Филология факультеті
Жаратылыстану факультеті
Кәсіби-шығармашылық факультеті
жоо аралық
п.ғ.д., профессор
Т.А.Ботагариевтің
«Университет
студенттерінің дене дайындылығы мен дамуы» атты
монографияның презентациясы

-

-

ПОҚ,
магистраттар,
студенттер

наурыз
2018 ж.

-

-

ПОҚ,
магистраттар,
студенттер
ПОҚ,
магистраттар,
студенттер

қазан
2018 ж.

-

-

-

-

жоғары оқу
орындарының
оқытушылары,
дене шынықтыру
мұғалімдері

желтоқсан
2018 ж.

қараша
2018 ж.

15

Қолөнер «Қыз жасауы»

аймақтық

ПОҚ, студенттер

16

11 сынып оқушыларының арасында Пәндік олимпиада
(Музыкалық білім, Хореография мамандықтары)

облыстық

ПОҚ, музыка
мұғалімдері, мектеп
оқушылары

17

Презентация инновационной технологии «Нуно-войлок»

жоо-дағы

Тналина Н.Х.

Барлығы: 17

мамыр
2018 ж.
30 наурыз
2018 ж.
сағат 10:00
6 наурыз
2018 ж.

