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мәселелері мен мүмкіндіктер көкжиегі 

 

2016 жылдың 14 сәуірінде С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

қабырғасында «Жаһандық ғылыми кеңістіктегі жастар миссиясы: келелі 

мәселелері мен мүмкіндіктер көкжиегі» атты студенттер мен жас 

ғалымдардың Республикалық конференциясы өтті. Конференцияға Астана 

қаласындағы Қазақ Гуманитарлық Заң Университетінен, Алматы 

қаласындағы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Академиясынан, Шәкәрім 

атындағы Семей мемлекеттік университетінен, Семей қаласындағы Қазақ 

инновациялық заң университетінен ат арқалап келген студенттер, 

магистранттар мен жас ғалымдар, қала мен облыс мектептерінің оқушылары, 

академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша ШҚМУ қабырғасында білім 

алып жатқан Корей, Польша, Қытай елдерінің студенттері, ШҚМУ 

докторанттары мен магистранттары, «Жас талап», «Ғылым граниті», СҒЗЖ 

республикалық байқауының, С.Аманжолов атындағы шәкіртақыны 

тағайындай байқауының қатысушылары мен жеңімпаздары, жалпы саны 300-

ден аса адам қатысты. Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті, Шығыс Қазақстан облысының Тілдерді дамыту жөніндегі 

басқармасы, Зәки Ахметов атындағы № 16 мектеп, Қ.Нұрғалиев атындағы № 

43 мектеп-гиназиясы, халықаралық «Нұрорда» мектебі атынан құттықтау 

хаттар келіп түсті. Германиядағы Гѐттинген университетінің профессоры 

Чоймаа Дуламсурен және Ресей Федерациясы Барнаул қаласындағы Алтай 

мемлекеттік университетінің профессоры Демчик Евгения Валентиновна, 

Қытай Халық Республикасы ұлттар университеті Қазақ әдебиеті кафедрасы 

(меңгерушісі Нұрбақан Кәлелқан) видеоқұттықтауларын жолдады. 

Қазақстан-Америка Еркін университетінің вице-приезиденті, CO-Serve 

International халықаралық білім беру ұйымының атқарушы директоры Дэниел 

Бэлласт мырза конференцияның мәртебелі мейманы ретінде көпшілік 

алдында сөз сөйледі. Ғылыми конференцияда ғылыми кеңістіктегі жастардың 

орнын айқындау мақсатында арнайы қонақтар өз баяндамаларын жасағаннан 

кейін, конференция қарары қабылданды.  

Жаһандық кеңістікке бет алған жастардың батыл қадамдарына басты 

куәгер болған, С.Аманжолов атындағы ШҚМУ стратегиялық даму және 

ғылыми жұмыс жөніндегі проректоры Ердембеков Бауыржан Амангелдіұлы 

2016 жылдың 4-9 сәуірі аралығында өткен Ғылым мен шығармашылық 

апталығының қорытындысын шығарып, үздіктерді марапаттады. Атап 

айтсақ, «Үздік студенттік ғылыми үйірме» аталымының 1-орын иегері – 

«Физик» СҒҮ (ғыл.жетекшісі – физика және технологиялар кафедрасының 

профессоры, ф.-м.ғ.д. Квеглис Л.И.); 2-орын иегері – «Орхидея» СҒҮ 

(ғыл.жетекшісі – биология кафедрасының доценті, б.ғ.к. Игисинова Ж.Т.); 3-

орын иегері – «Ықпалдастық үрдістерінің күшеюі тарапындағы мемлекеттік 

басқару» (ғыл.жетекшісі – экономика және басқару кафедрасы доцентінің 

м.а., экон.ғ.к. Кинашева Ж.Б.).  



«Ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру бойынша үздік факультет» 

аталымының жеңімпазы – Тарих, филология және халықаралық қатынастар 

факультеті. Белсене қатысқаны үшін Жаратылыстану ғылымдары және 

технологиялар факультеті марапатталды. Сондай-ақ, конференцияның 

пленарлық отырысында «Мамандық бойынша үздік студент» байқауының 

жеңімпаздары да айқындалды. 

 Студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми зерттеулерін дамыту 

орталығының ұйымдастыруымен өткен «Жаһандық ғылыми кеңістіктегі 

жастар миссиясы: келелі мәселелері мен мүмкіндіктер көкжиегі» атты 

Республикалық конференция ғылымға таласы бар жастардың таяу 

болашақтағы миссиясын айқындап бергені хақ.  
 


