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Жас зерттеушілер кеңесінің құрылуы

Ғылым департаменті
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НЕГІЗГІ МАҚСАТЫ
жас зерттеушілердің өзара тәжірибе алмасу алаңын құру және олардың ғылыми
жұмыстарына ғылыми-әдістемелік қолдау көрсетуге бағытталған іс-шараларды
ұйымдастыру, сондай-ақ, университеттің, оның ішінде жас зерттеушілердің ғылыми
жетістіктері мен еңбектерін насихаттау арқылы ғылымды танымал ету.



Кеңесті құру кезеңдері

Кеңесті құру және оның
құрылымын жасақтау

бойынша идеяны ұсыну 

Жас зерттеушілер
кеңесінің Ережесін

жасау 

Жас зерттеушілер
арасында сауалнама

жүргізу 

Сауалнама нәтижесін
негізге ала отырып,

Кеңес мүшелігіне
үміткерлермен

әңгімелесу 

Үміткерлерді
таңдауына және
мүмкіндіктеріне

қарай комитеттерге
бөлу 

Кеңестің алғашқы
отырысын өткізу, 
 мүшелерін бекіту,

төрағасын және комитет
жетекшілерін сайлау 



Кеңес туралы ақпарат

Кеңестің

негізгі міндеті
5

Комитеттер

Ғылыми-әдістемелік
Ақпараттық
Ғылыми этика
Коллаборация

Біз әлеуметтік желідеміз
kaznpu_science

kaznpu_science



Жас зерттеушілерге «ғылыми-
әдістемелік көмек» көрсетілуі

Ғылыми-әдістемелік
іс-шаралар

- 2 семинар; 
- 4 вебинар;
- 2 тренинг;
- жас ғалымдардың эссе
байқауы; 
- оқушылардың ғылыми
зерттеу жұмыстарының
байқауы 



Жас ғалымдардың зерттеулерінің қаржыландырылуы
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Университетішілік ғылыми жобалардың нәтижелері 
(өз мысалымда)

Жаңартылған мазмұндағы мектеп
географиясын оқытуда ГАЖ
технологиясын пайдаланудың
әдістемелік мәселелері

Жоба

Жаңартылған мазмұндағы мектеп
географиясын оқытуда ГАЖ
технологиясын пайдаланудың
әдістемелік мәселелері

2021 1,5 млн тг

2022 2 млн тг

AP13067931 «Жаңартылған
мазмұндағы географияны

оқытуда сандық
геоақпараттық

технологияларды
қолданудың әдістемелік

негіздерін жасау (жоғары
сыныптардың мысалында)»

(2022-2024 жылдар,
қаржыландыру көлемі 

53 млн тг)

Зерттеу ауқымының кеңеюі
(зерттеудің жалғасы)

1 КОКСОН мақала

1 оқулық

1 SCOPUS мақала
(Geojournal of Tourism
and Geosites, Q2)



«Тегінде адам баласы - адам баласынан ақыл, ғылым,
ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа

нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі де – ақымақтық»

Абай Құнанбайұлы


