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Республикалық, облыстық Бұқаралық ақпарат құралдарына жарияланған жарияланымдары:  

 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ САЙТ 

www.edunews.kz    

1. Тарихи тұлғаға арналған кабинет ашылды. 25 тамыз, 2017ж. http://edunews.kz/universitynews/367-tarihi-tlaa-

arnalan-kabinet-ashyldy.html 

2. Жаңартылған білім беру мазмұны – оқыту мен оқу үдерісіне жаңаша көзқарас. 28 тамыз, 2017ж. 

http://edunews.kz/universitynews/380-zhaartylan-blm-beru-mazmny-oytu-men-ou-dersne-zhaasha-kzaras.html 

3. Құдайберген Жұбанов рухына тағзым. 18 қыркүйек, 2017 ж. http://edunews.kz/universitynews/520-daybergen-

zhbanov-ruhyna-tazym.html 

4. Рухани жаңғыру аясындағы сұхбат. 20 қыркүйек, 2017 ж. http://edunews.kz/universitynews/549-ruhani-zhayru-

ayasynday-shbat.html  

5. Олимпиада чемпиондары Жұбанов университетінде қонақ болды. 29 қыркүйек, 2017ж. 

http://edunews.kz/universitynews/628-olimpiada-chempiondary-zhbanov-universitetnde-ona-boldy.html  

6. Жұбанов Университеті 1-курс студенттерін студенттер қатарына қабылдады. 06 қазан 2017ж. 

http://edunews.kz/universitynews/651-zhbanov-universitet-1-kurs-studenttern-studentter-ataryna-abyldady.html  
 

АРЕН ЖАДЫРА САҒЫНҒАНҚЫЗЫ 

1. Универсиадаға қатысушыларды қолдайды. «Ақтөбе» газеті, 10 қаңтар,  2017ж. 

http://www.aktobegazeti.kz/?p=48923  

2. Экспедиция «Бабалар ізімен» жолға шықты. «Ақтөбе» газеті, 14 мамыр 2017ж. 

http://www.aktobegazeti.kz/?p=54059  

3. Университеттегі жылы жүздесу. «Ақтөбе» газеті, 27 маусым 2017 ж.  http://www.aktobegazeti.kz/?p=55502  
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ДҮЙСЕНБАЕВА САНДУҒАШ БАЙҒҰЛҚЫЗЫ 

1. Ұлттық бірыңғай тестілеу: 120 сұрақ, 140 балл (Маликов Қуанышбек Тұрарбекұлымен сұхбат). 

«Ақтөбе» газеті,  №61, 26 мамыр, 2017 ж. http://www.aktobegazeti.kz/?p=54467  

2. Дәстүрлі күннің бастамасы. «Ақтөбе» газеті,  № 65, 5 маусым, 2017ж. http://www.aktobegazeti.kz/?p=54793  

3. Жетекші жоғары оқу орнында тағылымды шара өтті. «Білімді ел - Образованная 

страна»  республикалық  білім беру қоғамдық-саяси газеті, 12 маусым, 2017ж.  

http://bilimdinews.kz/index.php/item/3119-zhetekshi-zho-ary-o-u-ornynda-ta-ylymdy-shara-tti 

4. Рухани жаңғыру жолы. «Ақтөбе» газеті,   № 70, 16 маусым, 2017ж. http://www.aktobegazeti.kz/?p=55193  

5. Рухани жаңғырудың жарқын жолы. «Білімді ел - Образованная страна» республикалық білім беру 

қоғамдық-саяси газеті, №23 (84), 20 маусым, 2017ж. http://bilimdinews.kz/index.php/uchastie-v-

rozygryshe/item/3168-rukhani-zha-yrudy-zhar-yn-zholy  

6. СМИ и наука: Взгляд в будущее. Газета «Актюбинский Вестник», №74, 29 июня, 2017г. 

http://avestnik.kz/?p=56474  

7. Диплом тапсыру салтанаты. «Білімді ел - Образованная страна» республикалық білім беру қоғамдық-саяси 

газеті, 12  шілде, 2017ж.  http://bilimdinews.kz/index.php/item/3241-diplom-tapsyru-saltanaty 

8. Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ халықаралық ынтымақтастықты нығайтуда. «Білімді ел - Образованная 

страна» республикалық білім беру қоғамдық-саяси газеті, 12 шілде, 2017ж. 

http://bilimdinews.kz/index.php/item/3242-zh-banov-atynda-y-a-mu-khaly-araly-yntyma-tasty-ty-ny-ajtuda 

9. Екі университет арасындағы ынтымақтастық нығаяды. «Ақтөбе» газеті, №82, 14 шілде, 2017ж. 

http://www.aktobegazeti.kz/?p=56134  

10. Жұбанов университеті 1-курс стденттерін «Студенттер қатарына» қабылдады. «Білімді ел - 

Образованная страна» республикалық білім беру қоғамдық-саяси газеті, 06  қазан, 2017 ж. 

http://bilimdinews.kz/index.php/vysshee-obrazovanie/item/3637-zh-banov-universiteti-1-kurs-studentterin-studentter-

ataryna-abyldady 
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11. Қош келдің, студент! «Білімді ел - Образованная страна» республикалық білім беру қоғамдық-саяси газеті, 

№38 (99), 10  қазан, 2017 ж. https://yadi.sk/i/3_-8kncl3Nceoj  

12. Менің таңдауым - Ақтөбе! «Ақтөбе» газеті, №119, 11 қазан, 2017 ж. http://www.aktobegazeti.kz/?p=58985  

13. Студенттер ректормен кездесті. «Ақтөбе» газеті, №1120, 12 қазан, 2017ж. 

http://www.aktobegazeti.kz/?p=59127  
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