
ФИЗИКА ЖӘНЕ ТЕХНОЛГИЯЛАР КАФЕДРАСЫНДА ӨТІП 

ЖАТҚАН ТӘРБИЕ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ 2-ЖАРТЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ 

Кафедраның тәрбие жұмысының жоспары университеттің жылдық 

жоспарына сәйкес жасалған. Студенттерге түрлі бағытта танымдық - тәрбие 

беретін көптеген шаралар жоспарланған. «Білім күні», «Тілдер мерекесі», 

«Ұстаздар күні», «Халықаралық студенттер күні», «Бірінші курс студенттерін 

студент қатарына қабылдау», «1 курс таланттары» шараларын жыл сайын 

өткізу дәстүрге айналған. Кураторлар «Серпін» бағдарламасымен келген 

студенттермен жеке жұмыстар жүргізеді. Тәрбие жоспарында атаулы күндерге 

арналған түрлі кураторлық сағаттар белгіленген. 

Тәрбие жұмысының екінші жарты жылдық жоспарына сай мынадай іс 

шаралар жүргізілді. 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 

2018 жылғы 10 қаңтар 

 

 

 

"Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері" 

Физика және технологялар кафедрасының  оқытушысы  - Нуризинова 

М.М.  15 - ақпанда 5В012000 - Кәсіптік оқыту мамандығының 3- курс 

студенттерімен «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты семинар өткізді. 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауында төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктерін айтып қана қоймай, нақты 10 бағыт бойынша маңызды 

міндеттерді атап көрсеткендіктен студенттер әрқайсысын жеке талқыға алды. 



Байқағанымыз, Жолдауда «білім» сөзі 24 рет кездеседі екен. Бұл білім 

саласы басты назарда екенін көрсетсе керек. Әсіресе, мұғалімдердің жалақысы 

біліктілігінің расталуына байланысты 30 пайыздан 50 пайызға дейін өсетіні 

туралы хабарды халық ерекше ықыласпен қабылдады. Президент осы мақсат-

та биыл қосымша 67 миллиард теңге бөлу керектігін айтты. Жолдаудың бір 

ерекшелігі – мұнда білім саласының барлық сатылары бойынша нақты міндет-

тер айқындалған. Мысалы, Президент орта мектеп, колледж, ЖОО үздік 

оқытушыларының бейнесабақтары мен бейнелекцияларын Интернетке 

орналастыру керек екенін атап өтті. Бұл расымен, еліміздің түкпір-түкпі-

ріндегі ұстаздарға қолжетімді әрі пайдалы дүние болары анық. Сонымен қатар 

бұл ауыл мен қала білімін теңестіруге жағдай жасайды деп ойлаймыз. 

Президент Жолдауда ЖОО бойынша да нақты міндеттер қойған. Оның ішінде 

Президенттің аграрлық университеттердің рөлін қайта қарау туралы ойына 

ерекше тоқталуға болады. Себебі Елбасы мұндай оқу орындарының диплом 

беріп қана қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты жұмыс істейтін не-

месе ғылыммен айналысатын мамандарды даярлау керек екенін айтты. 

Агроөнеркәсіп саласының Қазақстан экономикасында алатын рөлінің ерекше 

екенін ескерсек, бұл жоғары оқу орындарындағы оқу бағдарламалары 

жаңартылып, агроөнеркәсіп кешеніндегі озық білім мен үздік тәжірибе 

сабақтасса, саланың дамуына ерекше үлес болары сөзсіз.  

  

1- суретте 5В012000 – Кәсіптік оқыту мамандығының 1-4 курс студенттері. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Қазақстан Республикасының ғылымының дамуы туралы іс шарада 

материалтану, кәсіптік оқыту мамандықтарының студенттері. 

  Сонымен қатар, физика және технолгиялар кафедрасында –  1- наурыз 

күні алғыс айту  мерекесін атап өтті, яғни аға буын және алдыңғы қатарлы 

оқытушылардың жетім-студенттермен кездесуі өтті. 

Аталмыш мереке Қазақстан Республикасы президентінің 2016 жылғы 14 

қаңтар күнгі №173 жарлығымен бекітілген. 2015 жылдың сәуір айында өткен 

Қазақстан халықтар ассамблеясының 22-ші сессиясында   Нұрсұлтан 

Назарбаев елімізде алғыс айту күнін атап өтуді ұсынған. «Бұл күн барлық 

қазақстандықтандың бір-біріне деген мейірімділік, достық пен 

сүйіспеншіліктің жарқын мерекесі болады», - деп елбасымыз айтып өтті. 

Кафедрасының доценті ф.ғ.к. Бектасова Г.С. және факультет деканы 

Д.Ерболатұлы жастарды мерекемен құттықтап, ақыл-кеңестерін айтты. Гүлсім 

Сафуановна қазақ халқы жанашырлықпен қарап, қолдау көрсеткен қоныс 

аударушылардың тарихы туралы баяндады.   Аға ұрпақ Қазақстан ұлттарының 

бірлігін сақтау маңыздылығының жоғары екендігін айтып, студенттерді 

шыдамдылыққа және мейірімділікке шақырды. 

Іс-шара соңында №7 оқу ғимаратында студенттерге Қазақстан халықтарының 

ұлттық тағамдары ұсынылған мерекелік дастархан ұйымдастырылды. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Жылы шырайлы көктемнің алғашқы бір күндері барша азаматтың 

көңілін жадырата келген 8 Наурыз – Халықаралық әйелдер күніне мерекесі 

қарсаңында Ботабаева Г.Б. кураторлық ететін физика 2Д тобының өнерлі 

студенттері кафедра оқытушыларына арнап «Табынар ем Ана деген ұлы атқа» 

мерекелік концерт өткізілді.  

               



Мереке факультет деканы Досым Ерболатұлы және «Физика және 

технологиялар» кафедрасының доценті, фил. ғ. кандиданты  Г. С. Бектасова 

және деканның құттықтау сөзімен ашылды. Іс-шарада  ұлағатты сөздер, жақсы 

тілектер айтылып, студенттер өз өнерлерін білім нәрімен сусындатқан 

ұстаздарына көрсетті. Сонымен қатар ұстаздар мен студенттер арасында 

ойындар ойнатылып, өз қолдарынан жасаған, жүрек жарды тілектері жазылған 

ашық хаттарды әрбір оқытушыларға сыйлады.  

 

      
 

 
Топтар арасында «Табынар ем «Ана» деген ұлы атқа» атты құттықтау 

қабырға газеттері де шығарылды. Концерт соңында адамзат баласына тән 

қасиетті, сүйіспеншілік пен іңкәрлік, сұлулық пен махаббат, қайырымдылық 

пен ақылдылықтың бар болмысын шынайы рухта бір бойына сіңіре білген ақ 

пейілді дархан жүректі нәзік жандарға дүниедегі бар жақсылық атаулыны 

тілей отырып,  

 «Бәрі де адамның өз қолында, ал адам әйелдің алақанында», - деп, 

студенттер барша көрермендерге жақсы көңіл - күй сыйлады.   

 



 
  
 Университетімізде «Әз Наурыз – атамнан жеткен мұрам» атты Ұлыстың 

Ұлы күнін тойлауға арналған кең көлемді мерекелік іс-шара болып өтті. 

Мерекелік іс шара №4 және №5 Студенттер үйлері арасындағы алаңшаға екі 

киіз үй тігіліп, концерттік сахна қойылды. Мереке түрлі ұлттардың 

тағамдарын ұсынудан басталды. Кафедра студенттері өзбек және чукча 

халқының ұлттық тағамдарын әзірлеп, осы ұлттың ұлттық киімдерін киіп 



билерін билеп көрсетті. 

 

Киіз үйлерде қазақи киім киген қыз-келіншектер қонақтарға Наурыз 

көже, бауырсақ, қуырдақ, палау, бесбармақ, қазы, шелпек, шақ-шақ, қымыз 

сынды ұлттық тағамдар ұсынды. Дәмді палау сырттағы барша жұртқа да 

таратылды. Облыс әкімінің орынбасары Әсем Нүсіпова, әйгілі стилист, 

Париждегі Haute Coiffure Franciase 2017 Loreal Professionnel байқауының 

жеңімпазы Владимир Дубинин, оқу орнының ардагерлері, соның ішінде 

кафедрамыздың ардагері, кәсіптік оқытудың қыр сырын жетік меңгерген  

Арыстангалиева Гулдана апайымыз да мерекенің құрметті қонақтарының бірі 

болды. Әсем Бекқызы тұсаукесу рәсіміне қатысып, бүлдіршіннің тұсауын 

кесті. 

– Наурыз – достық пен келісімнің мерекесі. Әкімдік оқушыларымыздың 

облыстағы жоғары оқу орындарына түсуін, өңірде еңбек етуін өз алдына 

негізгі міндет етіп қойып отыр. Осы жылы әкімдік сұранысы бар 

мамандықтарға 400 грант бөледі. Грант жеңген жастар осы университетті 

таңдайды деп үміттенеміз. «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыруда 

бізге ШҚМУ көп көмек көрсетуде. Оқытушыларыңыз облыс кітапханалары 

мен мектептеріне арналған басылымдар – атластар, карталар мен 

монографиялар әзірлеуде. Сондықтан, құрметті студенттер, сіздер осы оқу 

ордасында оқып жүргендеріңізді мақтан тұтуларыңыз тиіс, – деді ол. 

Жерлесіміз Владимир Дубинин де Наурызбен құттықтап, жастарды өз 

күштеріне сенуге шақырды, оның айтуынша, сеніммен кез келген биікті 

бағындыруға болады. 



– Өткен жылы бөлінген 200 грант үшін айырықша ризашылығымды білдіргім 

келеді, биыл олардың саны екі есеге өсіп, 400-ді құрап отыр. Шығыс Қазақстан 

– студенттерге грант бөле бастаған алғашқы өңірлердің бірі. Барша 

қолдауларыңыз үшін айтар алғысымыз шексіз! – деді өз сөзінде ШҚМУ 

ректоры Мұхтар Төлеген.  

 

 

ШҚМУ ректоры мереке аясында үздік оқытушылар мен студенттерді 

марапаттады. Мұнымен қоса, жатақханалар байқауында №3 және №4 

Студенттер үйлері плазмалық теледидар, №5 Студенттер үйі теннис үстелін 

жеңіп алды. 

Концертте танымал әншілер, республикалық және халықаралық байқаулардың 

жеңімпаздары, ШҚМУ студенттері Дина Мырза мен Юлия Юрочкина, 

«ВИВА» дуэті, Гүлден Болатова, Алиса Малышева және өзге әртістер өнер 



көрсетті. «Қара жорға» флешмобына бишілер ғана емес, көрермендер де 

белсенді қатысты. 

 

 

Мереке студенттерге арналған ұлттық спорт сайыстарымен және би 

думанмен аяқталды. 

Атаулы мерекелермен қатар, профориантациялық, яғни 

оқытушыларымыз Кенетпаева М.О., Нуризинова М.М. және 5В012000 - 

Кәсіптік оқыту мамандығының 2-3 курс студенттерінің ұйымдастыруымен 

қалалық №16, 20-мектеп оқушыларының қатысуымен  2018 жылдың 30 

наурызында «Кәсіптік оқыту» мамандығының қыр-cырымен таныстыру үшін 

қолөнер, тігін және тамақ әзірлеуден шеберлік сағаты  өткізілді. 

 

 



Шеберлік сағаты факультетіміздің деканы Д. Ерболатұлының 

алғысөзімен басталды. Шеберлік сағатында Ахметбекова М., Қанашева Т. шыт 

матадан жылдам әрі сәнді белдемше тігуді көрсетті. Жүсіп З. мен Мамыралы 

Ұ. қазір қолөнерде кеңінен қолданылып жүрген фетрден клатч жасап, сәндік 

тастармен безендіруді үйретті. Ал Бақыт Ж. ілмек бізбен қоржынды кроссбоди 

әдісі арқылы тоқуды көрсетті. Жақсылықова Алтынгүл мен Бөгенбайқызы 

Айханша тамақ әзірлеу бойынша әрі тез, әрі дәмді ірімшікті бауырсақтар 

пісірді.  Осыдан кейін ұйымдастырушы оқытушылар келген қонақтарға 

викториналық сұрақтар қоя отырып, дұрыс әрі бірінші болып жауап берген 

оқушыға шеберлік сағатында жасалған бұйымдар сыйлыққа тартылды.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 – курс кәсіптік оқыту мамандығының студенті Ахметбекова М. және мектеп оқушылары 



31.05.2018 

«Шығыс-сүт» корпорациясымен ынтымақтастық нығайып отыр 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Жаратылыстану ғылымдары және 

технологиялар факультетінің деканы Д. Ерболатұлының бастамасына орай 

«Шығыс-Сүт» ЖШС басшылығымен бірнеше кездесу өтті. Мақсат – «Өңдеу 

өндірісінің технологиясы» мамандығы шеңберінде «Сүт технологиясы» білім 

бағдарламасы бойынша маман даярлау, химик, биолог және эколог 

студенттердің практикалық дайындығын арттыру. 

Корпорацияның бас директоры Сейілжан Сайлаубаев бастамаларға қолдау 

қөрсетіп отыр. Ынтымақтастық шеңберіндегі іс-шаралар өндіріс орнында 

экскурсиядан жүзеге аса бастады. Өндіріс процесінің басшысы Шынар 

Сембаева технологиялық желілердің жұмысы, қызметкерлерге қойылатын 

талаптар туралы айтып берді. Компания сүт өнімдерінің 60-тан астам түрін 

шығарады. 100% отандық шикізат пайдаланылады. Мұнда шикізатты 

аймақтағы үздік шаруашылықтар жеткізеді, корпорацияның төрт меншік 

шаруашылығы бар. 

Сонымен қатар, кәсіпорынның Бобровка ауылында Қазақстандағы алғашқы 

роботталған фермасы құрылды. Жас қызметкерлерге арналған жатақхана, 

тамақтану үшін, қызметкерлер мен олардың отбасыларының демалуы үшін 

жеңілдіктер, т.б. әлеуметтік қолдаулар қарастырылған. 

Бүгінгі күні «Өңдеу өндірісінің технологиясы» мамандығының алты студенті 

корпорацияда өндірістік тәжірибеден өтуде. 

Келесі жылдан мекемемен жаңа оқу бағдарламасын жасау және дуальды 

оқыту технологиясын жүзеге асыру жоспарланып отыр. Оқу бағдарламасына 

сүт өңдеу технологиясы және өңдеуге арналған жабдықтар бойынша пәндерді 

енгізу көзделуде. Корпорацияда заманауи автоматтандырылған жабдықтар 

орнатылған. Өндірістің барлық кезеңінде өнім сапасы қадағаланады. 

Корпорация өнімдері жоғары сапаға ие, түрлі халықаралық сайыстардың 

алтын медальдарымен, сертификаттарымен марапатталған. Оқу процесіне 

практик мамандарды кеңінен тарту көзделіп отыр. 



 

 

 

 

 

 

 



Физика және технологиялар кафедрасында «Азаттықты аңсаған  

Алаш арыстары» атты дөңгелек үстел өткізілді. 

 

31-мамыр – саяси қуғын - сүргін құрбандарын еске алу күні, осыған орай 

физика және технологиялар кафедрасында  «Азаттықты аңсаған  Алаш 

арыстары» атты М. М. Нуризинованың ұйымдастыруымен дөңгелек үстел 

өткізілді. Оған 5В012000 – «Кәсіптік оқыту» мамандығының  3 – курс 

студенттері және кафедра оқытушылары қатысты. Студенттерге қазақ 

халқының ғасырлар бойы  өткен қиыншылықтарын айта келіп, зұлмат 

жылдары елінің  азаттығын аңсаған ұлт зиялыларына  тоқталу, өз елін, жерін 

қорғайтын азамат етіп тәрбиелеу.     

Елбасымыз 1997 жылы 31 мамырды «Ашаршылық және саяси қуғын-

сүргін құрбандарын еске алу күні» деп белгілеп, жарлыққа қол қойды. 

Студенттер Алаш арыстары жайлы бейнефильмнен үзінділер көре отырып, әр 

бірінің сіңірген еңбектеріне жеке тоқталды. Кафедра оқытушылары біз бұл 

күнді қаралы дата деп атап өтіп, оңай айта салғанымызбен, оның түбінде үлкен 

қайғы-қасірет жатқаны баршамызға мәлім екендігін, әрбір қазақтың баласы 

осы қайғы-қасіретті ұмытпауы керектігін айтты. Сол кезде біраз нәрселерге 

көзім жетті. Тарихқа үңіліп қарайтын болсақ, ашаршылық қазақ даласында 

1929 жылы бірінші рет болып, кейін 1932 жылы қайталанған. Бірінші 

ашаршылықта бірнеше миллион халық қырылған болса, екіншісінде одан 

да көп халық аштықтан көз жұмды. Ал қырылғаннан қалғандары жан сақтау 

мақсатында басқа елдерге босып, тозып кетті. Бұның барлығы қазақ даласына 

жасалған қиянат болатын. Ұлт тағдыры жастардың қолында, сол жолда аянбай 

еңбек етейік. 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 
 


