Х.Досмұхамедов атындағы зертхананың 2016-2017 оқу жылына арналған жоспары

Р/с
1

2

3

4

5

Тақырыптың аттары

Жауапты
орындаушылар

Республикамыздағы
Х.Досмұхамедов
есімін иеленген жоғары оқу орны Х.Досмұхамедов атындағы
болғандықтан энциклопедист ғалымның
зертханасы.
ғылыми-педагогикалық мұрасын жанжақты зеделеп зерттеп толық жинағын
шығару.
Зертхана
педагогикалық
бағыттағы
магистратураның жұмысына кеңінен
Ғылыми жетекшілері:
қатысып,
магистрлердің
магистрлік
Профессор
ғылыми жұмыстарын орындауға және
Р.Қ.Қаражігітова
магистрлерді оқу-әдістемелік кешенді доцент А.Р.Сабиров
жасақтауға
үнемі
қатыстыру. доцент Г.Т.Құрманғазиева
Магистранттар арасында теориялық- п.ғ.к. Л.Е.Қойшығұлова
әдіснамалық семинарлар өткізу.
.Г.Омарова. А.Куспанова
Педагогика және педагогика тарихы
пәндерінен оқу-әдістемелік кешендер
Педагогика кафедра
дайындауға
тұрақты
қатынасу.
лабораториясы
Оқулықтар мен оқу бағдарламаларын
дайындау.
«Халелтану» атты электрондық оқулық
Ғ.Б.Базарғалиев
дайындау.
Қызылқоға ауданы Миялы селосындағы Х.Досмұхамедов атындағы
Х.Досмұхамедов атындағы орта мектеп
зертханасы.
жанынан атаулы зертхана филиалын ашу

Орындалу
мерзімі
2017 ж.
желтоқсан

Жыл бойы

Күтілетін нәтижелер
Қазақстан
орталық
мұрағаттарынан
құжаттар
жинақтау мақсатында ғылыми іссапарларға
шығу
тақырып
бойынша ғылыми мақалалар
шығару.
Магистранттар дайындау.
Ғылыми магистрлік жұмыстарын
қорғау. Ғылыми семинарлар
өткізу

Оқулықтар мен оқу құралдарын
және бағдарламаларын баспадан
2016-2017 жж. шығару

2017 ж.
2017 жыл

Электрондық
шығару.

оқу

құралдарын

Халелтануды насихаттау

Ғылыми-педагогикалық
2017 ж. маусым
зертхана мен Археологияэтнология ғылыми зерттеу
орталығымен
біріккен
жұмысы. Базарғалиев Ғ.Б.
М.Касенов.
Қазақ тілі мен әдебиеті
және журналистика
2016 -2017ж.
кафедрасы
Қазақстан тарихы
кафедрасы.
2016 -2017ж.

9

Профессор
Х.Досмұхамедовтың
мұраларын жинақтау мақсатында, туыпөсіп еңбек еткен жерлері АтырауМиялы-Қарабау-Тайсойған маршруты
бойынша
экспедициялық
топ
ұйымдастыру.
Х.Досмұхамедов – халық ауыз әдебиетін
зерттеуші. Х.Досмұхамедов – қазақ тілін
зерттеуші ғалым.
Х.Досмұхамедов – қоғам және мемлекет
қайраткері. Х.Досмұхамедов - Қазақстан
тарихын зерттеуші
Х.Досмұхамедов – ағартушы педагог

п.ғ.к. Ғ.Б.Базарғалиев

2017ж. наурыз

Мұрағаттық деректерді ғылыми
негіздеу.
Мақалалар
жазу,
әдістемелік құралдар жасақтау.
Кешенді бағдарлама жасақтау

10

Х.Досмұхамедов – психолог ғалым

Педагогика кафедра
лабораториясы.

2017ж.

Ғылыми мақалалар шығару

6

7

8

11
Х.Досмұхамедовтың ғылыми мұрасын
болашақ маманды даярлау жүйесінде
қолдану

12

13

Х.Досмұхамедовтың
ғылымипедагогикалық мұраларын жоғарғы курс
студенттерінің ғылыми жұмыстарының
тақырыптарына арқау ету.
Х.Досмұхамедовтың ғылыми мұраларын
зерттеу
жинақтауда
студенттердің
«Атамекен»тарихи-өлкетану бірлестігінің
жұмысын кеңінен дамытуға атсалысу.

Ғ.Б.Базарғалиев

Барлық педагогикалық
бағытта мамандар
даярлайтын факультеттер
бойынша
«Атамекен» тарихиөлкетану бірлестігінің
ғылыми жетекшісі,
профессор
А.Ш.Шамғонов.

2016-2017жж.

2016-2017оқу
жылдары
2016-2017 жж.

Халықпен
кездесулер
өткізу
Археологиялық қазба жұмыстары
барысында
табылған
көне
жәдігерлерді ғылыми негіздеу
сараптау.
Жекеленген мақалалар
аудармалар жасау.

жазу,

«Халелтану тағылымдары» атты
арнаулы курсын Х.Досмұхамедов
атындағы Атырау мемлекеттік
университетінің
барлық
мамандықтарының
оқу
жоспарлары бойынша енгізу.
Курс,
дипломдық
жұмыстар
қорғау
Өлкетану
жинақтау.

мұрағаттарын

14

15

16

17

18

Х.Досмұхамедовтың туғанына 133 жыл
толуына арналған «Әмбебап ғалым» атты
дөңгелек стол ұйымдастыру және
студенттер
даңғылындағы
орталық
алаңдағы Х.Досмұхамедовтың бюстісіне
гүл шоғырын қойып, тағзым ету.
Университет екі жылда 1 рет дәстүрлі
республикалық
ғылыми-практикалық
конференциясын
«Досмұхамедовтың
оқулары» негізінде ұйымдастыру.
Студенттердің
ғылыми-теориялық
конференциясына
қатысушы
педагогикалық
бағыттағы
ізденуші
студенттерге ғылыми жетекшілік жасау.
Республикалық
бұқаралық
баспасөз
(телевидение, радио) беттерінде үнемі
профессор
Х.Досмұхамедовтың
мұраларын
зерттеудің
нәтижелерін
жариялау.
Х.Досмұхамедов атындағы
зертханасының арнайы веб-сайдын ашу,
оған зертхананың жасалып жатқан
жұмыстарын үнемі енгізу.
Х.Досмұхамедов атындағы
зертхана жетекшісі

Педагогика кафедра
лабораториясы

2017 ж. 24 сәуір

Республикалық
баспасөзге
жариялау (фото бейнемен).

Дәстүрлі
республикалық
«Досмұхамедов
оқуларының
материалдарын жеке кітап етіп
бастырып шығару».

Ректорат, педагогика
кафедрасы

2016-2017 жж.

Педагогика кафедра
лабораториясы

2017ж. сәуір

Ғылыми жинақ шығару.

Ғылыми-педагогикалық
зертхана

2016-2017 жж.

Көпшілік
насихаттау.

п.ғ.к. Ғ.Б.Базарғалиев

2016-2017 жж.

қауым

алдында

Республика көлемінде ғылымизерттеу жұмыстарын тарату.

п.ғ.к., доцент Ғ.Б.Базарғалиев

