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С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті  

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің  25 жылдық мерекесіне орай 2016 

жылдың 19 ақпанында Жоғары оқу орны студенттері мен жас ғалымдарына 

арналған «Жастардың ғылыми әлеуеті – Қазақстан дамуының 

алғышарты»  атты республикалық  ғылыми семинар өткізеді.  

Семинардың мақсаты:  

 Қазақстан ғылымы  дамуында жастардың орнын айқындау; 

 ЖОО студенттері арасында тәжірибе алмасу. 

 

Семинар барысында студенттердің ғылыми белсенділігін арттыру, 

ғылыми таным жүйесін меңгерту, ғылыми материалды тереңдей және 

шығармашылық тұрғыдан меңгеруге баулу, ғылыми зерттеу тәсілдерімен 

таныстыру, қоғамның экономикалық, әлеуметтік немесе рухани өрлеуіне 

негіз болатын ғылыми бағыттар өзектілігін бағалауды қалыптастыру сияқты 

мәселелер аясында сөз қозғалады. 

Семинар ұйымдастырушылары:  Студенттер мен жас ғалымдардың 

ғылыми зерттеулерін дамыту орталығы. Семинарға қатысушыларға сертификат беріледі. 

(Шығын жіберуші тараптың есебінен). 

Өткізілетін орны: Өскемен қаласы, Қазақстан 55, С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ № 5 әкімшілік ғимараты, «Назарбаевтану» орталығы 106 

каб. 

 Байланыс телефоны: 8/7232/ 24-14-01, 87772765468  

Семинар туралы ақпарат С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінің  vkgu.kz  ресми сайтында орналастырылған. 

Семинарға Қазақстан ЖОО студенттері мен жас ғалымдары 

шақырылады! 

 

 

 

 



Жастардың ғылыми әлеуеті – Қазақстан дамуының алғышарты 

19 ақпанда Студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми зерттеулерін 

дамыту орталығының ұйымдастыруымен «Жастардың ғылыми әлеуеті – 

Қазақстан дамуының алғышарты» атты жоғары оқу орындарының 

студенттері мен жас ғалымдарына арналған республикалық ғылыми семинар 

өтті. 

Аталмыш іс-шара Қазақстан тәуелсіздігінің 25-жылдық мерейтойына 

арналып, дамыған 30 елдің қатарына кіруді мақсат тұтқан еліміздің адами 

капиталын, сенім артқан жастарының ғылыми, зияткерлік әлеуетін дамытуға 

бағытталды.  Материалдық-техникалық базасы мықты, оқуда үздік танылған 

студенттерімен қатар, ғылым мен шығармашылықтың шыңына ұмтылған 

жастары арқылы қазақстандық білім жүйесіне елеулі үлесін қосып келе 

жатқан С.Аманжолов атындағы ШҚМУ қабырғасында өткен республикалық 

семинар Қазақстан ғылымы  дамуында жастардың орнын айқындау, ЖОО 

студенттері мен жас ғалымдары арасында тәжірибе алмасу тәрізді 

мақсаттарды нысанаға алды. Еліміздің түкпір-түкпірінен ат терлетіп келген 

студенттер, магистранттар және жас ғалымдар алға қойған мақсаттардың 

орындалуына себепкер болды. 

Атап айтсақ, еліміздің бас шаһары – Астана қаласында орналасқан 

Қаржы Академиясында «Менеджмент» мамандығының 1 курс магистранты 

Самал Оразаметова, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 

университетінің «Журналистика» мамандығының 2 курс магистранты 

Нұртілеу Сиезбаев, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің 

магистранты Шеризатов Арман мен 3 курс студенті Жұмақанов Бекзат,Қазақ 

инновациялық гуманитарлық заң университетінің студенттері Даниянова 

Айман,  Қабыкенова Гүлдана, Қазақстан - Американ  еркін университетінің 

студенті Сәрсембаева Балжан, Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан 

мемлекеттік техникалық университетінің студенті Кабдрахманов Алмаз 

ғылым мен жастар жайлы ой өрбітіп, қоғамның өзекті мәселелерінің түйінін 

тарқатты. Атап өтетін жайт, орталықта «Болашағың – өз қолыңда» («Создай 

свое будущее») атты бағдарлама жүзеге асуда, яғни жастарды ғылымға 

баулуда «Оқушы-студент-магистрант-докторант» сияқты кезеңдерді 

басшылыққа алынып, оқушыларды мектеп қабырғасынан бастап ғылымға 

тарту көзделуде. Осы орайда, №1 орта мектептің 10-сынып оқушысы  Ерзат 

Өркенніңстудент, магистрант аға-апайларынан қалыспай, өзіндік ойларын 

ортаға салуы – көпшіліктің көңілінен шықты. Сонымен қатар 

университетіміздің  3 -курс студенті, республикалық «Алтын тобылғы» әдеби 

сыйлығының иегері Ертарғынова Арайдың «Жаһандану заманындағы 

Қазақстан жастарының ғылыми- лингвистикалық әлеуеті» атты баяндамасы 

ғылыми негізділігімен тыңдарман қауымның көңілін аударды. 



 «Ғылыми материалды терең меңгерген жастардың бүгінгі беталысы 

көңіл қуантады. Ғылыми семинар алға қойған мақсатына жетті деп білемін» - 

дейді студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми зерттеулерін дамыту 

орталығының директоры Г.Қ.Рахимбаева. Республикалық ғылыми семинар 

қатысушыларға сертификат табыс етілуімен аяқталды. Семинар қонағы 

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің 2 курс магистранты 

Шеризатов Арман төл туындысын оқып, тұңғыш өлеңдер жинағын 

Орталыққа сыйға тартты. 
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