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Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті ҰОС қатысушылары мен тыл еңбеккерлерінің және 

педагогикалық еңбек ардагерлері кеңесінің жұмыс  

 

ЖОСПАРЫ 

 

№ Іс-шараның атауы 

 

Өтілу мерзімі 

 

Өтілу орыны 

 

Жауаптылар 

 

1 Педагогикалық еңбек ардагерлері кеңесін 

сайлау : 

а) ардагерлер тізімін өзектендіру және 

2021 жылға арналған ардагерлер 

дерекқорына түзетулер енгізу. 

Қаңтар 

 

 

 

 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

№223 каб 

Ардагерлер кеңесі 

Әлмұхамбетов Б.А. 

Нұрбатыров Б.А. 

Ибраимов М.Б. 

 

2 Ардагерлер кеңесінің жұмыс жоспарын 

әзірлеу және бекіту 

 

 

Қаңтар 

 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

№223 каб 

Ардагерлер кеңесі 

Әлмұхамбетов Б.А. 

Нұрбатыров Б.А. 

Ибраимов М.Б. 

 

3 Педагогикалық еңбек ардагерлері 

кеңесінің Медеу ауданының ҰОС және 

еңбек ардагерлерімен  өзара 

әрекетініңретін әзірлеу 

Қаңтар 

Ақпан 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

№223 каб 

Ардагерлер кеңесі 

Серикбаев К.С. 

Әлмұхамбетов Б.А. 

 



4  

Студенттерді азаматтық-патриоттық 

тәрбиелеу бойынша бірлескен іс-шаралар 

жоспарын әзірлеу. 

Қаңтар 

 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

№223 каб 

Ардагерлер кеңесі 

Әлмұхамбетов Б.А. 

Институт 

директорлары 

институт атынан 

ардагерлер кеңесінің 

мүшелерімен бірлесіп 

5 Педагогикалық еңбек ардагерлерінің 

республикалық, қалалық және 

ауданаралық іс-шараларға қатысуын 

ұйымдастыру 

Жыл ішінде Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

№223 каб 

Ардагерлер кеңесі 

Әлмұхамбетов Б.А. 

Ардагерлер кеңесінің 

институттардан 

жауапты мүшелері 

6 ҰБТ, пәнаралық олимпиадаларды өткізу 

кезінде байқаушы ретінде педагогикалық 

еңбек ардагерлерін қатысуға тарту 

Жыл ішінде Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

№223 каб 

Ардагерлер кеңесі 

Сәтмұрзаев  А.А. 

Әлмұхамбетов Б.А. 

Әуесбекұлы Н. 

ҰОС ардагерлері мен тыл еңбеккерлерін әлеуметтік қорғау бойынша іс-шаралар 

7 Ардагерлердің өмір сүру жағдайына 

тексеру жүргізу, зейнеткерлердің әртүрлі 

әлеуметтік көмекке мұқтаждығын анықтау 

Қаңтар 

Ақпан 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

№223 каб 

Ардагерлер кеңесі 

Әлмұхамбетов Б.А. 

Ибраимов М.Б. 

«Мейірім» 

Студенттер клубы 

8 Нақты көмек жасауға  еріктілерді тарту 

 

Жыл ішінде Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

№223 каб 

Ардагерлер кеңесі 

«Мейірім» 

Студенттер клубы 

9 "Ардагерге көмек" акциясын өткізу, үйде 

физикалық көмек көрсетуді ұйымдастыру 

(жинау, дүкендерге, дәріханаларға бару) 

 

Жыл ішінде Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

№223 каб 

Ардагерлер кеңесі 

«Мейірім» 

Студенттер клубы 

10 Науқас ардагерлердің үйіне және 

ауруханаларда баруды жалғастыру 

 

Жыл ішінде Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

№223 каб 

 «Мейірім» 

Студенттер клубы 



Ардагерлер кеңесі 

11 Мұқтаж жалғыз басты педагогикалық 

еңбек ардагерлеріне материалдық көмек 

көрсету 

Жыл ішінде Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

№223 каб 

Ардагерлер кеңесі 

Ішпекбаев Ж.Е. 

Әлмұхамбетов Б.А. 

Махамбетова С.Х. 

Ибраимов М.Б. 

12 Ардагерлерді күнтізбенің мерекелік 

күндерімен құттықтауды жалғастыру 

Жыл ішінде Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

№223 каб 

Ардагерлер кеңесі 

Әлмұхамбетов Б.А. 

 

13 "Өзекті ұзақ өмір сүру" жобасы 

аясындапедагогикалық еңбек ардагерлері 

үшін компьютерлік курстар ұйымдастыру 

 

Оқу жылында 1 рет Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

№223 каб 

Ардагерлер кеңесі 

Исабаева Д.Н. 

Әбиіров Е.Д. 

14 Педагогикалық еңбек ардагерлерін 

санаторийде, Ардагерлер үйінде және 

басқа да демалыс аймақтарында демалуға 

жіберуге  ықпал ету 

Жыл ішінде Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

№223 каб 

Ардагерлер кеңесі 

Әлмұхамбетов Б.А. 

Нұрбатыров Б.Б. 

Ибраимов М.Б. 

Мәдени-көпшілік жұмыс 

15 Алматы қаласының мұражайлары мен 

көрікті жерлерін аралау 

 

Жыл ішінде Ардагерлер кеңесі 

Кәсіподақ комитеті 

Тәрбие, әлеуметтік 

жұмыс және жастар 

саясаты департаменті  

 

Әлмұхамбетов Б.А. 

Бекбенбетова К.А. 

Нұрбатыров Б.Б. 

Ибраимов М.Б. 

Ардагерлер кеңесінің 

институттардан 

жауапты мүшелері 

16 Концерт залдарына, театрларға, 

мұғалімдер үйіне бар 

Жыл ішінде Ардагерлер кеңесі 

Кәсіподақ комитеті 

Тәрбие, әлеуметтік 

жұмыс және жастар 

саясаты департаменті  

Әлмұхамбетов Б.А. 

Бекбенбетова К.А. 

Нұрбатыров Б.Б. 

Ибраимов М.Б. 

Ардагерлер кеңесінің 



 институттардан 

жауапты мүшелері 

 

17 Алматы қаласы мен Алматы облысының 

көрікті жерлеріне экскурсия ұйымдастыру 

 

 

 

Жыл ішінде Ардагерлер кеңесі 

Кәсіподақ комитеті 

Тәрбие, әлеуметтік 

жұмыс және жастар 

саясаты департаменті  

 

Әлмұхамбетов Б.А. 

Бекбенбетова К.А. 

Нұрбатыров Б.Б. 

Ибраимов М.Б. 

Ардагерлер кеңесінің 

институттардан 

жауапты мүшелері 

 

18 Педагогикалық еңбек ардагерлерінің Білім 

күніне, қала күніне, аға ұрпақ күніне, 

Мұғалімдер күніне, «Менің пірім 

Сүйінбай» айтысына, 8-наурыз, 7-мамыр 

және 9-мамыр Жеңіс күніне арналған 

дәстүрлі фестивальдерге, мерекелерге 

қатысуын ұйымдастыру 

Жыл ішінде Ардагерлер кеңесі 

Кәсіподақ комитеті 

Тәрбие, әлеуметтік 

жұмыс және жастар 

саясаты департаменті  

 

Әлмұхамбетов Б.А. 

Бекбенбетова К.А. 

Нұрбатыров Б.Б. 

Ибраимов М.Б. 

Ардагерлер кеңесінің 

институттардан 

жауапты мүшелері 

 

19 Педагогикалық еңбек ардагерлерін «Ашық 

есік» күндерін, мерекелік концерттерді, 

түлектермен және оқитын студенттермен 

кездесулерді өткізуге тарту 

 

 

 

Жыл ішінде Ардагерлер кеңесі 

Кәсіподақ комитеті 

Тәрбие, әлеуметтік 

жұмыс және жастар 

саясаты департаменті  

 

Әлмұхамбетов Б.А. 

Бекбенбетова К.А. 

Нұрбатыров Б.Б. 

Ибраимов М.Б. 

Ардагерлер кеңесінің 

институттардан 

жауапты мүшелері 

 

20 Педагогикалық еңбек ардагерлерін 

ғылыми –педагогикалық кеңестер, 

әдіснамалық, ғылыми – практикалық 

 Жыл ішінде Ардагерлер кеңесі 

Кәсіподақ комитеті 

Тәрбие, әлеуметтік 

Әлмұхамбетов Б.А. 

Бекбенбетова К.А. 

Нұрбатыров Б.Б. 



конференциялар өткізуге, әдістемелік 

көмекті жүзеге асыру шеңберінде жас 

ұстаздармен  педагогикалық практиканы 

өткізу кезінде студенттермен, 

магистранттармен және докторанттармен 

тәлімгерлікті ұйымдастыруға тарту. 

жұмыс және жастар 

саясаты департаменті 

 

Ибраимов М.Б. 

Ардагерлер кеңесінің 

институттардан 

жауапты мүшелері 

 

 

           

 

            «Абай атындағы ҚазҰПУ» КЕАҚ 

            Ардагерлер кеңесінің төрағасы                                                                                                       Б. Әлмұхамбетов 


