Тәрбие жұмысы және әлеуметтік даму жөніндегі проректор
Жанатбек Ешенқожаұлы Ішпекбаевтың (2019-2020 оқу жылы)
ТӘРБИЕ, ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТАР ЖӘНЕ ЖАСТАР САЯСАТЫ
БАҒЫТЫ БОЙЫНША АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ
Оқу жылы Тәрбие жұмысын ұйымдастыруда келесі
назарға алынды:

басымдықтар

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру
Студенттік өзін-өзі басқару жүйесін жетілдіру;
Бұқаралық спорттық дамыту;
Білім сапасын арттыру және сыбайлас жемқорлықтың алдын
алу;
- Жастардың шығармашылық әлеуетін арттыру;
- Студенттердің әлеуметтік жағдайын жақсарту;
- Тәрбие жетешілігі жүйесі.
-

Оқу жылының қыркүйек пен ақпан айлары аралығында «Рухани
жаңғыру» бағдарламасын іске асыру бойынша 35 іс-шара жүзеге асырылды.
Солардың ішінде: 6 халықаралық, 4 республикалық, 2 қалалық деңгейдегі,
8 университеттік
шаралар, 7 «тұлғалар тағлымы» дәрістер циклы,
8 семинарлар мен мәдени шаралар ұйымдастырылды.
Солардың ішінде жастарға бағытталған бірқатар шараларды атап
айтқанда: «Туған Жер» жобасы аясында 2019 жылдың 5-6 желтоқсаны күні
«Менің Қазақстаным» атты республикалық патриоттық әндер байқауы
өткізілді. Байқауға еліміздің 20 жоғары оқу орнынан 80 үміткер қатысты
14-15 ақпан күндері «Менің пірім–Сүйінбай» республикалық жас
ақындар айтысы өткізіліп, 25 жоғары оқу орынан 60-ға жуық жас ақындар
бақ сынасты.
«Сакралды география» жобасы аясында
Тәрбие департаменті
7 маусым күні «Ұлы Жібек Жолымен» тарихи-танымдық экскурсиясын
ұйымдастырды. Шараға 60 білім алушылар мен оқытушылар қатысты.
2019 жылы 10 желтоқсанында Студенттік ректораттың бастамасымен
университет жастары Тәуелсіздік күніне арналған «Тәуелсіздікті бірге
ұлықтайық!» ұранымен Алматы облысында орналасқан «Көшпенділер
шахары» (Қапшағай қ.) тарихи-танымдық саяхат жасады.
«Жаңа гуманитарлық білім. 100 жаңа оқулық» жобасы аясында
университетіміздің кітапхана қорына қазақ тіліне аударылған әлемнің ең
үздік 49 оқулығы алынып, қазіргі күні оқу үдерісіне пайдаланылуда.
2019 жылдың 8 қарашасында «Ұлттық аударма бюросы» Қоғамдық
Қорының атқарушы директоры Рауан Кенжеханұлының қатысуымен қазақ
тіліне аударылған жаңа оқулықтардың тұсау кесер іс-шарасы өткізілді.
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«Ұлы дала тұлғалары» орталығының ұйымдастырумен:
- Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, университетіміздің түлегі,
Бижамал Рамазанқызымен «Тағылымы мол ғұмыр» тақырыбында кездесу:
(18.09.2019ж.);
- Қазақстанның халық жазушысы Әбдіжәміл Нұрпейісовтың 95
жылдық мерейтойы аясында «Ұлт парызын ақтаған дара тұлға» танымдық
кездесу (18.10.2019);
- Көрнекті тәлімгер – ұстаз, Социалистік Еңбек Ері, университетіміздің
түлегі Құдыс Әбсәметовтың 100 жылдық мерейтойына орай «Ұстаз
құдіреті» атты кеш (24.10.2019ж.);
- Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Тұрар Рысқұловтың - 125
жылдық мерейтойына арналған «Әлемдік деңгейдегі саяси тұлға» танымдық
дәріс (4.12.2019ж.);
- ҚР ҰҒА академигі, университетіміздің түлегі Сәтбаева Шамшиябану
Қанышқызының 90 жылдығына арналған «Текті шаңырақтың шамшырағы»
(28.01.2020 ж.)атты тарихи-танымдық кездесулер өткізлерді.
Сондай-ақ, Орталық жоспарына сәйкес төрт ғылыми-көпшілік кітаптар
«Ұлағат» баспасына өткізілді.
2019 жылы «Жастар жылы» аясында өтті.
Жастарға таңдау еркіндігін беру, ашық қоғамды құру, өзін-өзі басқару
жүйесінің бәсекелестігін арттыру
мақсатында Студенттік ректорат
құрылды. Студенттік ректорат кеңесші орган болып табылады.
Әрбір институттарда Студенттік өзін-өзі басқару кеңестері белсенді.
Бұдан басқа уверситетімізде 40 студенттік клубтар мен үйірмелер жұмыс
жасайды. Аталған ұйымдардың барлғы өзара байланыстар жастардың
әлеуетін арттыруға өз үлестерін қосып келеді. Өзін-өзі басқару
ұйымдарының белсенді мүшелері Университеттің Ғылыми Кеңесі және
Ректорат мүшелігінде.
Жастар жылын лайықты атап өту бойынша арнайы жоспар әзірленіп
46 іргелі шара ұйымдастырылды.
Соның ішінде 1 халықаралық, 5 республикалық, 11 қалалық, 15
университет деңгейінде шаралар мен 15 кездесулер ұйымдастырылды:
Алматы қаласы ЖОО студенттір арасында «Start Project» креативті
жобалар байқауы;
«Ұлы дала жастары: қоғам, білім, болашақ»; Республикалық пікірсайыс
турнирі
«Біліммен болашаққа» түлектер кеші;
«Students autmn» (Студенттік аутм) студенттік фестивалі;
«Мисс КазНПУ» сұлулық байқауы;
«Менің таңдауым - ҚазҰПУ» студент қатарына қабылдау;
«Жыл таңдау – 2019».
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Жастар жылы аясында cтуденттер мен жас ұстаздардың қоғамдық-саяси,
рухани құндылықтарын дамыту, дүниетанымын кеңейту мақсатында мазмұнды
кездесулер мен тағылымы мол кештер ұйымдастырылды. Атап айтсам,
студенттеріміз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері,
«МузАрт» ансамблінің мүшесі, әнші Сәкен Майғазиевпен, Қазақстан
Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, ақын Жүрсін Ерманмен,
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, «Нұр Отан»
партиясы фракциясының мүшесі Зағипа Балиевамен танымдық кездесулер
өткізілді.
Қазақстан
Республикасының
Тұңғыш
Президенті
күніне
орай «Қазіргі Қазақстан. Елбасының көшбасшылығының сабақтары»
Жалпыреспубликалық ашық сабағы өтті. Шараға лектор ретінде ҚР
Парламенті Сенатының депутаты Нөкетаева Динар Жүсіпәліқызы және
ҚР Тұңғыш Президенті Елбасы - кітапханасының
жетекші ғылыми
қызметкері,
профессор Телебаев Ғазиз Тұрысбекұлына арнайы
шақырылды.
Одан бөлек әрбір институтта 236 шара өткізілді (слайд 2)
Жалпы Жастар жылы «Ректор балы аясында» өткен «Жыл таңдауы2019» шарасымен қорытындыланды.
Шара барысында Жастар жылына тікелей атсалысып, ғылым, білім,
спорт, мәдениет, жастар саясаты бағытында үлкен жетістіктерге жеткен 18-35
жас аралығында білім алушылар мен жас ұстаздар университет ректорының
арнайы марапатына ие болды. Жыл жеңімпаздары институт тарапынан
берілгіен ұсыныстар негізінде арнайы құрылған комиссия шешімімен
анықталды.
Топтық номинация жеңімпаздары 100 000 теңге көлеміндегі ақшалай
сыйлықтарға ие болса, жеке номинация бойынша жеңімпаздарына 80 000
теңге көлеміндегі ақшалай сыйлықтар табысталды. Белсенділіктерімен
ерекшеленген 24 студент 10 000 теңге көлеміндегі ақшалай сыйлық пен
ректор алғыс хатымен марапатталды.
Жастар жылы университет ректорының тікелей қолдауымен:
- «Smart Students» коворкинг орталығы;
- «Оразалы Досбосынов» атындағы жас ақындар орталығы;
- «ЖасStar» музыкалық студиясы ашылып, қазіргі күні жастардың
шығармашылығын арттыру бағытында жұмыс жасауда.
«Smart Students» коворкинг орталығының қысқаша жұмысына
тоқталатын болсақ.
2019 жылы Орталықта 31 іргелі шара ұйымдастырылып, «Домбыра
үйрену», «Шахмат», «Кітап оқу» үйірмелері белгіленген кестеге сәйкес
жүруде. Сонымен қатар, Орталықта интеллектуалдық ойындар, «Жұмадағы
жүздесу», «Қайырымдылық жәрмеңке» жобалары үздіксіз жүзеге асырылуда.
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«Оразалы Досбосынов» атындағы жас ақындар орталығының
жұмысы:
О. Досбосыновтың мұрасын кеңінен насихаттау мақсатында
2019 жылдың 20-21
қарашасы күндері аралығында Алматы қаласы
жетекші ЖОО ақындары арасында «Ақынмын сөзi жетер сан ғасырға...»
айтысын ұйымдастырып, шара аясында «Құлманбеттің Құлыны» айтыс
жинағының тұсаукесері көпшілікке тарту етілді. Айтыс нәтижесі бойынша
орталықтың жас ақындары Жасар Нұрданбек, Қазыбек Жеңісхан, Айдана
Қайсарбек жүлделі орындарға ие болды;
14-15 ақпан күні өткен «Менің пірім - Сүйінбай» республикалық
жас ақындар айтысында университетіміздің студенті, «Оразалы
Досбосынов» Орталығының ақыны Айдын Жәмәли 2 жүлделі орынға ие
болды;
2 наурыз күні Филология және көптілді білім беру институтының
бірінші курс студенті Бағжан Бақбергенұлының «Тағылым таңдалары»
алғашқы өлеңдер жинағының тұсаукесері өтті
4 наурыз күні айтыс ақындары және жазба ақындармен шеберлік
сыныптар өткізілді.
«ЖасStar»
музыкалық
студиясы
жас
өнерпаздардың
орындаушылық шеберлігін шыңдау мақсатында кәсіби музыкалық өңдеулер
мен аранжировкалар жазып, университетімізде ұйымдастырылатын барлық
мерекелік шараларды музыкалық сүйемелмен қамтамасыз етіп отырады.
Қазіргі күні студия жанынан «Nomad» вокалды-аспаптық ансамбль ашылып,
аспапта ойнайтын студенттерге іріктеу жүргізілуде. Бүгінгі күнге дейін
студияда 50-ден астам кәсіби музыкалық өңдеулер жазылды.
Университетіміздің 2018-2025 жылдарға арналған Стратегиялық
даму жоспарының 1.4.4 міндетін орындау мақсатында:
• «Жемқорлыққа қарсы кеңесі» жанында комиссия құрамы үздіксіз
жұмыс жасауда. Оқу жылының басынан комиссия 10-ға жуық арыз-шағым
қарасытырды.
• 15 қыркүйек күні «Sanaly Urpaq» республикалық жобалық кеңсесінің
басшысы Қ.А. Токушевтің және университет әкімшілігі өкілдерінің
қатысуымен кездесу өтті. Академиялық адалдық принциптерін орнату және
«Sanaly Urpaq» жобалық кеңсесінің ұсыныстарын жүзеге асыру мәселелері
талқыланды.
• «Парасат» орталығының бастамасымен ISO 37001-2016 халықаралық
стандартының сапа менеджменті жүйесін еңгізу бойынша жобаны басқару
командасы бекітіліп, команда құрамына барлық институт директорларының
тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары мен тәрбие департаментінің бөлім
басшылар енді.
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• Жобаны басқару командасы құрамындағы тұлғалар 7-8 қараша күндері
аралығында оқу семинарларына қатысты;
• 2019 жылдың 29 қазаны мен 16 қараша күндері аралығыныда барлық
институттарда Жемқорлыққа қарсы күрес бойынша кеңейтілген жиындар
өткізілді.
•
2020 жылы 29 қаңтар - 4 ақпан аралығында Өнер, мәдение және спорт
институтының ұйымдастыруымен
«Жемқорлық - суретшілер көзімен»
плакаттар байқауы өткізілді. Байқауға 1-3 курс студенттерінің 20-ға жуық
суреттері ұсынылды.
• 2020 жылдың 12 наурызында Абай атындағы ҚазҰПУ- да «Парасат»
орталығы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл халықаралық
стандарттарын енгізу аясында Университеттің барлық құрылымдық
бөлімшелерінің қызметкерлеріне (83 адам) «ISO 37001: 2016 халықаралық
стандартының талаптары бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы
менеджменті жүйесінің ішкі аудиторларын дайындау» семинарын өткізді.
• 2020 жылғы 27 наурызда «Sanaly Urpaq» республикалық жобалау
кеңсесінің басшысы Қайыржан Токушевтің «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
мәдениетті қалыптастыру» тақырыбында онлайн-дәрісі өтті.
• Қысқы сессия барысында «Студенттер мен ПОҚ арасынан сыбайлас
жемқорлыққа нөлдік төзімділікті қалыптастыру және оның алдын-алу
жөніндегі мониторингтік топтар» құрылып, академиялық адалдықты сақтау
бағытында жұмыстар жүргізілді. 13-30 желтоқсан күндері сессия барысында
студенттер арасында «Жемқорлықсыз сессия» акциясы аясында сауалнама
жүргізілді.
Сауалнама сұрақтарын Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері мен құқық
бұзушылықтың алдын алу бойынша комиссия төрайымы Бахытжан
Төлеубекова әзірледі. Сауалнаманың негізгі 3 сұрағына тоқталып кетсем:
Сауалнаманың «Сыбайлас жемқорлыққа алғаш рет қашан тап
болдыңыз?» деген сұрағына
а) мектепте (гимназияда) жоғары сынып оқып жүргенде деп – 316 білім
алушы жауап беріп, 10, 9 пайызды құрады
б) университетке оқуға түскенде деп – 208 білім алушы жауап беріп, 7,2
пайызды құрады
в) бірінші курста оқып жүрген кезде деп – 217 білім алушы жауап беріп, 7,5
пайызды құрады
г) қалған 2152 студент басқалай жағдайда деп жауап берді, 74,4 пайзды
құрады
Сауалнаманың келесі «Сіздің оқудағы жеке жетістіктеріңізге
байланысты мәселелерді шешу үшін сыбайлас жемқорлыққа жол беріле
ме?» деген сұрағына
а) жоқ, ешқашан жол берілмейді деп – 1518 респондент жауап беріп,
52,5пайызды құрады
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б) ия, әрқашан жол беріледі деп – 717 респондент жауап беріп, 24, 8 пайызды
құрады
в) тығырыққа тірелген жағдайда жол беріледі деп – 474 респондент жауап
беріп, 16,4 пайзды құрады
г) жауап беруге қиналамын деп – 176 респондент жауап беріп, 6,1 пайызды
құрады
Сауалнаманың «Университетте сыбайлас жемқорлықтың кез
келген көріністерін болдырмау үшін не істеуге болады?» деген сұраққа
а) сабақты жақсы оқу деп - 807 студент жауап беріп, 27,9 пайызды құрады
б) сабаққа толық қатысу деп - 159 студент жауап берді, 5,5 пайызды құрады
в) заңсыз делдалдық қызмет алатын білім алушыларды университеттен
(оқудан) шығару деп - 1452 студент жауап беріп, 50.2 пайызды құрады
г) 468 студент басқалай жолдар қажет деп белгілеп, 6,2 пайызды құрады
Жүргізілген сауалнама нәтижелері университет қабырғасында әлі де
болса жемқорлықпен күресті күшейту қажеттігін көрсетеді.
Жастар арасында бұқаралық спортты дамыту мақсатында есепті
кезең ішінде 12 спорттық шара ұйымдастырылды, соның ішінде
1 халықаралық, 1 республикалық, 2 қалалық, 8 жалпыуниверситеттік.
Хәкім Абайдың 175 жылдығы қарсаңында 2019 жылдың
28-29 қазаны күні Медеу аудандық әкімдікпен бірлесіп Мұхтар Әуезов
атындағы ардагерлер мен жасөспірімдер арасында халықаралық футболдан
турнир өткізілді. Турнир аясында «Спартак» спорт кешеніне «Мұхтар
Әуезовтың» аты берілді.
14 қыркүйегі күні Медеу аудандық әкімдігімен бірлесе «Фитнес-ПаркМедеу»
жаппай таңертеңгілік дене шынықтыру спорттық
шарасы
ұйымдастырылды. Шараға 2000-нан астам студент қатысты.
19-25 қазан күндері аралығында академик Т.С. Садықов атындағы
Алматы қаласы жоғары оқу орындар студенттері арасындағы футбол турнирі
өткізіліп, 7 футбол командасы қатысты. Ойын нәтижелері бойынша
университетімізідің құрама командасы ІІ орынды жеңіп алды.
26 қазаны күні «Денсаулық күні» спартакиадасы ұйымдастырылып,
шараға шамамен 3000-ға жуық адам қатысты. Шара барысында дайындық
факультетінің шетелдік студенттері аса белсенділігімен ерекшеленді.
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күніне орай 30
қараша күні Математика, физика және информатика институтының
ұйымдастыруымен «Спорт- денсаулық кепілі» спартакиадасы өтті.
Ағымдағы жылдың 13-15 қаңтары күні «Денсаулық-2020» қысқы
Спартакиадасы өтті. Шараға 500-ге жуық оқытушылар мен қызметкерлер
қатысты.
25 қаңтар күні «Мансап» орталығының ұйымдастыруымен “ABAI
UNIVERSITY CUP”
оқушылар арасында футболдан турнирі өткізлді.
Турнирге 8 ауданынан 16 мектептің 250 оқушысы қатысты.
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Ақпанның 14-15 күндері Өнер, мәдениет және спорт институтының
ұйымдастыруымен кезекті Спартакиада өткізілді.
2020 жылдың 29 ақпанында Студенттік ректораттың бастамасымен
Алматы қаласының мектеп оқушылары арасында волейболдан қалалық
турнир өткізді. Ректор Кубогына арналған «ABAI UNIVERSITY CUP»
волейболдан қалалық турниріне сегіз ауданнан 250 оқушыдан құралған 18
команда қатысты
Алдағы жоспарда Абайдың 175 жылдығы аясында 3-4 сәуір күні
Тоғызқұмалақтан республикалық турнирі, 11-12 мамыр күндері
«Түйе палуан» қазақ күресінен қалалық жарысын өткізуді жоспарлап
отырмыз.
Жалпы дене шынықтыру және спорт кафедрасының жанында қазіргі
күні 16 студенттік спорт клуб жұмыс жасап, 400-ден астам студент клуб
мүшелігінде.
Биылғы оқу жылының басынан бері кафедраның тәрбиеленушілері
көптеген спорттық жетістіктеге қол жеткізді. Атап айтқанда, 2019/2020 оқу
жылының бірінші жартыжылдығында университет білім алушылары және
құрама командалары 8 спорт түрінен 13 халықаралық спорттық жарыстарға
қатысып, оның ішінде Бокстан Әлем чемпионатында (Чехия Республикасы)
Өнер, мәдениет және спорт институтының студенті Дүйсенбай Дархан 1
орынды жеңіп алды. Астана қаласында өткізілген белбеу күресінен Әлем
Чемпионатында Өнер, мәдениет және спорт институтының студенті Жорабек
Ерсұлтан 1 орын иегері атанды.
Сонымен қатар, университет спортшылары 11 республикалық
спорттық, 9 қалалық жарыстарға қатысты.
Қол күрестен Қазақстан
Республикасының чемпионатында Өнер, мәдениет және спорт институтының
студенті Абенова Арайлым 2 орын және қазақ күресінен Республикалық
«Жас барыс» турнирінде Өнер, мәдениет және спорт институтының студенті
Жорабек Ерсұлтан 3 орынды жеңіп алды.
ҚР Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен ұйымдастырылған
Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойына арналған VIIІ қысқы
Қазақстан Универсиадасында университетіміздің керлинг бойынша құрама
командасы І орын жеңімпазы атанды.
Салауатты өмір салтын ұстану бағытында спорттық шаралармен қатар
түрлі аурулардың алдын алу бойынша «Алматы қаласы салауатты өмір
салтын қалыптастыру орталығының» дәрігер мамандары «Темекі, насыбай,
кальян табак өнімдерінің зияндылығы», «Төтенше жағдайлардағы алғашқы
медициналық жәрдем», «Стресске төзімділік, психикалық хал ахуалды
жақсарту», «Интернетке тәуелділіктің адам денсулығына зияны,
«Емтихандық стресстің алдын алу» тақырыптарында институтар мен
жатақханаларда семинарлар, дәрістер ұйымдастырды.
Білім алушыларға медициналық көмекті қолжетімді ету мақсатында
университетіміздің бес оқу ғимаратында Денсаулық пунктері ашылып,
қазіргі күні №1 қалалық емхана, «А» клиникс, «Орталық клиникалық
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аурухана» АҚ университет қызметкерлері мен білім алушыларына үздіксіз
медициналық қызмет көрсетуде. Студенттердің медициналық тіркелу
жағдайы төмендегідей:
№1 қалалық емханасында – 4478
«А» клиник емханасында – 2243
«Орталық клиникалық аурухана» –740
Қалған студенттер тұрақты мекен-жайлары бойынша
басқа
медициналық мекемелерге тіркелген.
Денсаулық сақтау пунктінің ұйымдастыруымен 24 қыркүйек - 31 қазан
күндері аралығында 20 – 29 жас аралығындағы қызметкерлер, профессороқытушылар құрамы және білім алушылары қызылшаға және қызамыққа
қарсы иммундау жұмыстары жүргізілді. Барлығы 3700 адамға екпе егілді.
- қазан-желтоқсан, ақпан-сәуір айларында
білім алушыларға
жоспарлы түрде кешенді медициналық және флюорографиялық тексеріс
өткізіліп отырылады.
Өздеріңізге белгілі, қазіргі күні әлем бойынша коронавирус
тымауының қауіпі күшейіп тұр. Бұл дерттің алдын алу мақсатында бірқатар
сақтандыру шаралары ұйымдастырылды:
- 3 ақпан күні «Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитетінің» Медеу аудандық басқармасы өкілдерімен
және Алматы қаласы фтизиопульмонология орталығының мамандарымен
аурудың алдын алу бойынша дәрістер өткізілді.
8 қаңтардан бастап университетімізде білім алатын әрбір Қытай
азаматтары, келген күннен бастап 14 күн аралығында күнделікті
медициналық бақылаудан өтуде.
Барлық жатақханалар мен оқу ғимараттарында коронавирустан
сақтану шаралар бойынша ақпараттық жадынамалар ілінді, жастарға
тарқатылды.
Қытай Халық Республикасында
тіркелген коронавирус
инфекциясына байланысты жатақханалар мен денсаулық сақтау пунктінің
санитарлық нормаларын сақтау мақсатында дезинфекциялық сұйықтықтар
мен (антисептик ) қамтамасыз етілді.
Асхана және университет ғимараттары Хлор 0,1000% дезинфекциялық
ерітінділермен санитарлық талаптарға сәйкес ағымды және толық тазалау
жұмыстары жүргізіледі.
03-07 ақпан күндері аралығында Короновирустың алдын-алу жолдары
және белгілері» тақырыбы бойынша студенттерге лекция окытылып,
мәліметтер таратылды.
Короновирус инфекциясы анықталған жағдайда Денсаулық сақтау
пункті керекті медициналық құрал- жабдықтармен, арнайы қорғану киімі,
респираторлық бетперделермен толық жабдықталған және қызметкерлер
арнайы оқытулардан өтті.
Университеттегі медициналық бөлімшелердің тиімді жұмыс
жасауын қамтамасыз ету үшін:
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- «М.Әуезов» спорт кешеніндегі денсаулық пунктіне 0,5 штаттық
бірлікке медициналық персонал алу;
- оқу ғимараттарында жанында ашылған медициналық бөлімшелерге
мониторинг жүргізіп, қысқа мерзімде мемлекеттік стандарттарға сәйкес
жасақталуы мен қызмет жасауын бақылауға алу;
- мемлекеттік сатып алу бөліміне Денсаулық сақтау бөлімінің
тапсырысына сәйкес алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша дәрілік
препараттар мен қажетті медициналық заттарды шұғыл түрде сатып алуды
қамтамасыз ету қажет. Тапсырыстар оқу жылының басында берілді.
Ардагерлермен жұмыс:
Университетте ұрпақтар сабақтастығын жаңғырту бағытында
Ардагерлер Кеңесі үлкен жұмыс жасап келеді. Ұлы Жеңістің 75 жылдығы
қарсаңында бірқатар шаралар ұйымдастырылды.
2019 жылдың 27 қыркүйегінде «Қазақстан Республикасы ардагерлер
ұйымы» республикалық қоғамдық бірлестігі Орталық кеңесінің төрағасы,
ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері Өмірзақ Озғанбайұлы Озғанбаевпен
кездесті.
2019 жылдың 11 қазаны күні университет және Медеу ауданы
әкімдігінің бірлесе ұйымдастыруымен «Мейірімділік пен қайырымдылық
айлығы» акциясы ұйымдастырылып, ауданда тұратын ардагерлерге құрмет
көрсетілді.
17 қазан күні «Еліміздің болашағы Сіздердің қолыңызда»тақырыбында
Алматы қаласы Медеу ауданы ардагерлерімен кездесу өткізілді.
2019 жылдың 20 желтоқсаны күні Алматы қаласы Ардагерлер
Кеңесі және Медеу аудандық Ардагерлер кеңесімен бірлескен Александр
Альфредович Бектің «Волоколамск тас жолы» кітабы бойынша оқырмандар
қалалық конференциясы өткізілді. Шара
барысында кітаптың жаңа
басылымының тұсаукесері өтеді. Қазіргі күні «Волоколамск тас жолы»
кітабын университет кітапхана қорына сатып алу мәселесі қарастырылуда.
Алдағы уақытта Ұлы Жеңістің 75 жылдығын мерекелеу аясында
Университет ардагерлеріне көмек көрсету мақсатында 1 наурыз бен 1 сәуір
күндері аралығында «Үлкенге құрмет» бір айлық акциясын жүргізуді
жоспарлап отырмыз.
Сонымен қатар, Еріктілер жылына орай университетіміздің «Бірлік»
студенттік Ассамблеясы Алматы қаласы Қазақстан Халқы Ассамблеясымен
бірлескен «Қалалық ардагерлерге құрмет» қайырымдылық марафонына
атсалысады.
27 сәуір мен
9 мамыр күндері аралығында «Біздің жеңіс»
қайырымдылық акциясы ұйымдастырылады.
2019 жылдың басында есепте: 3 – ҰОС ардагері, 2 – тыл ардагері, 39 –
еңбек майданы ардагері, 2 аудан соғысының ардагері бар. Барлығы – 46
ардагер. Университет қабырғасында жұмыс жасап жүрген зейнеткерлер саны
215 құрап отыр.
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Жастардың діни, құқықтық сауаттылықтарын арттыру және
ұлтаралық келісім:
24-29 ақпан күндері аралығында «Зайырлы мемлекеттегі діндарлық
және ұлтаралық келісім» апталығы өткізілді.
Қордайда болған жағдайға байланысты жастардың арасында ұлтаралық
келісім қағиттарын насихаттау мақсатында Студенттік ректорат жастарды
бірлікке шақырып, үндеу тастады.
17 ақпан күні Алматы қалалық Қазақстан халқы Ассаблеясының
хатшылығының жетекшісі Назар Балғымбаев университетіміздің Ассамблея
кафедрасына арнай келіп, алдағы бірлесіп атқаратын жұмыстар бойынша
бірқатар ойын білдірді.
Жастар арасында құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында
17-22 ақпан күндері барлық институттарда құқық қорғау органдарының
қатысуымен кездесулер өткізу жоспарланды.
Қазақстан Халқы Ассамблеясының бастамасымен 2019-2020 оқу
жылынан бастап барлық мамандықтардың 2-курсында 2 кредит көлемінде
«Этносаралық келісімнің қазақстандық үлгісі» таңдау пәні ретінде оқу
үдерісіне енгізіледі.
Жатақханаларда жылпы студенттік ортада
тәртіпті нығайту
мақсатында студенттер қатарынан «Студенттік мобильдік жасақ» құрамы
қайта жасақталап, тәртіп сақшыларының жұмысы жолға қойылды. Медеу
аудандық ішкі істер департаментімен тығыз байланыс орнатылды.
Тәрбие жетекшілігі жүйесі бағыты бойынша:
2019-2020 оқу жылы
7793 білім алушыға 534 тәрбие жетешкісі
тағайындалды. Университеттегі тәрбие жетекшілігі жүйесінің тиімділігін
арттыру, тәрбие жетекшілеріне әдістемелік көмек көрсету мақсатында 2019
жылы жазғы және қысқы мектеп аясында арнайы семинарлар семинарлар
өткізілді. Семинарға 170-тен астам тәрбие жетекшісі қатысып,
университеттегі жастарға бағытталғын шаралармен танысып, педагогикалықпсихологиялық кеңестер алды.
Жалпы барлық институттарда ұйымдастырылатын тәрбие сағаттары,
кездесулер, дөңгелек үстелдер, мерекелік шаралар, ұлттық кітапханаға,
мұражайларға, театрларға саяхат т.б тәрбиелік жұмыстар тәрбиі
жетекшілерінің басшылығымен жүргізіліп отырады.
Студенттердің бос уақытын тиімді ұйымдастыру мақсатында
Студенттер кәсіподақ ұйымы: Ғабит Мүсірепов атындағы
Қазақ
Мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының
18 қойылымына, Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық
драма театрының 10 қойылымына, Абай атындағы Қазақ мемлекеттік
академикалық Опера және балет театрының 3 қойылымына, Республика
сарайында өткен 5 концертке, Ө.Жолдасбеков атындағы Студенттер
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сарайында өткен 8 мерекелік кеш пен концерттерге, Құрманғазы атындағы
Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптары оркестрінің 3 концертіне,
Алматы қаласының музейлеріне 12 экскурция ұйымдастырды.
Барлығы І жарты жылдық бойынша 56 мәдени шараларға билеттер
алынып 4900 студент қамтылды.
1.
2.
3.
4.

Тәрбие жетекшілгі жұмысын жетілдеру мақсатында:
Тәрбие жетекшілер туралы ақпаратты «Univer» жүйесіне енгізіп,
рейтингтік бағалауды сол арқылы жүргізу.
Келесі оқу жылы оқытушыларды конкурс негізінде жұмысқа қабылдау
Ережесіне тәрбие жетекшілігі жүйесі туралы тармақты енгізу.
Алдағы уақытта тәрбие жетекшілігін атқаратын оқытушыларға 15%
үстемақы төлеуді қарастыру.
«Үздік тәрбие жетекшісі» байқауын ұйымдастыруды ұсынамын.

Жалпы айтқанда, тәрбие мен оқу егіз ұғым болғандықтан жастар
тәрбиесі ол ортақ іс деп санаймын. Сондықтар жастар тәрбиесі әрбіріміздің
басты ұстанымымыз болуы тиіс.
Құрметті әріптестер!
Өздеріңізге мәлім биылғы жыл университетімізде «Абай жылы» болып
жарияланды. Абайдың 175 жылдығын мерекелеу аясында көптеген шаралар
өткізілуде. Атап айтқанда:
«Абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін» поэтикалық кеші (08.11.2019);
«Абайдың қара сөздері-халық мұрасы» тақырыбындағы әдебитанымдық кеш (04.02.2020);
«Жүрек тілімен» поэтикалық кеш (06.02.2020);
«Алыстан сермеп, жүректен тербеп...» тақырыбында әдеби-сазды кеш
(20.02.2020);
«Абайды білмек парыз ойлы жасқа» тақырыбында халықаралық
постерлік баяндамалар конкурсы (27.02.2020);
«Абай және ұлттық сана» ректор кубогына арналған республикалық
пікірсайыс турнирі (29.02-01.03.2020);
«Абай дана, Абай дара қазақта» эстафеталық челлендж (20.0316.04.2020).
Абайдың 175 жылдығын мерекелеу бойынша кешенді жоспарына
институттар мен құрылымдық бөлімшелерден
қайтадан ұсыныстар
жинақтаksп, жоспар бекітілді.
Жалпы жоспарда халықаралық конференциялар өткізу, шетелдік
әріптес ЖОО Абай орталықтарын ашу, спорттық шаралар, сайыстар,
фестивальдер ұйымдастыру қарастырылып, нақты өткізілетін шаралар
айқындалды.
Соның ішінде, 62 іргелі шара іріктеліп, жоспарға енгізілді.
1. Оның ішінде халықаралық деңгейде өткізілетін іс-шаралар – 12
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2. Республикалық деңгейдегі іс-шаралар – 9
3.Қалалық деңгейдегі іс-шаралар – 13
4. Университет көлеміндегі іс-шаралар – 22
5. Институттар көлеміндегі іс-шаралар – 7
Мерейлі жылды тиісті атап өту және жоспардағы шараларды сапалы
өткізу үшін:
1.
Қысқа мерзімде арнайы жұмыс тобын құру (21.02.2020).
2.
Жоспарға сәйкес шаралардың өткізілу барысы, нәтижелері,
деңгейін бағалау үшін комиссия құру (21.02.2020)
3.
Әрбір шараны сапасына қарай бағалап, жыл қорытындысында
арнайы марапатқа ұсыну.
4.
«Абай әлемі» жалпыұлттық фестивалі мерейтойға арналған
ұлттық жоспарға енгізілуіне байланысты,
алдын ала ұйымдастыру
комитетін, жоспарын, шақырылатын қонақтар тізімін, қоғам, мемлекеттік
қайраткерлері құрамынан қазылар алқасын жасақтау қажет деген
ұсынысымды білдіргім келеді.
Құрметті әріптестер!
Есебімді Хәкім Абайдың «Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, Еңбегің
мен ақылың екі жақтап» деген өлең шумағымен аяқтай отырып, баршаңызды
адал еңбек етуге шақырамын!

19.02.2020
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ТӘРБИЕ, ӘЛЕУМЕТТІК
ЖҰМЫСТАР
ЖӘНЕ ЖАСТАР САЯСАТЫ БАҒЫТЫ
БОЙЫНША АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР
ЕСЕБІ

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ

«Рухани жаңғыру»
бағдарламасы

Студенттік өзін-өзі
басқару жүйесі

Жастардың шығармашылық
әлеуетін арттыру

Студенттерге әлеуметтік
қолдау көрсету

Бұқаралық
спортты дамыту

сыбайлас жемқорлықтың
алдын алу

Тәрбие жетешілігі
жүйесі

«Қазақстанның киелі
географиясы» жобасы – 2 іс-шара

«Латын әліпбиіне көшу»
жобасы – 3 іс-шара

«Ұлы дала жастары»
жобасы – 4 іс-шара

«Рухани жаңғыру»
бағыттары бойынша
35 іс-шаралар

Қыркүйек 2019
Қаңтар 2020
аралығы

Жаңа гуманитарлық білім:
«100 жаңа оқулық» жобасы
2 іс-шара

«Абайтану жаңа белесте»
жобасы – 7 іс-шара

«Студенттер мен магистранттардың ұлттық
санасын қалыптастыру» жобасы – 5 іс-шара

«100 жаңа есім – Тұлғатану»
жобасы – 7 іс-шара

«Туған жер»
жобасы – 4 іс-шара

«Жаһандағы қазіргі
қазақ мәдениеті» арнайы
жобасын іске асыру – 1 іс-шара

«Туған Жер» жобасы

«Менің Қазақстаным»
республикалық патриоттық
ән байқауы
5-6.12.19

80/60 үміткер қатысты

«Сакралды география»
жобасы

«Ұлы Жібек Жолымен»
тарихи-танымдық экскурсиясы,
60 білім алушылар
07.06.19

«Менің пірім –Сүйінбай»
республикалық жас
ақындар айтысы
14-15.02.20

«Көшпенділер шахары»
Қапшағай қаласына
танымдық-ағартушылық саяхат
10.12.19

ЖАСТАР ЖЫЛЫ АЯСЫНДАҒЫ 46 ІРГЕЛІ ШАРА
Алматы қаласы ЖОО студенттір арасында
«Start Project» креативті жобалар байқауы
«Ұлы дала жастары: қоғам, білім, болашақ»
Республикалық пікірсайыс турнирі
«Біліммен болашаққа» түлектер кеші
«Students autumn» студенттік фестивалі
«Students spring» студенттік көктем фестивалі
«Мисс КазНПУ» сұлулық байқауы
«Менің таңдауым - ҚазҰПУ» студент
қатарына қабылдау

ЖЫЛ ТАҢДАУЫ – 2019
18 жеке номинация - 40/50 мың тг
20 топтық номинация - 80/100 мың тг
21 белсенді студент - 10 мың тг
Барлығы - 59 номинант

Жастар жылы аясында институттарда
236 шара ұйымдастырылды
«Smart Students» коворкинг орталығы
«Оразалы Досбосынов» атындағы
жас ақындар орталығы
«ЖасStar» музыкалық студиясы

«SMART STUDENTS» КОВОРКИНГ ОРТАЛЫҒЫ
31 іргелі шара

«Домбыра үйрену», «Шахмат», «Кітап оқу» үйірмелері

«Жұмадағы жүздесу», «Қайырымдылық жәрмеңке»
жобалары

«ОРАЗАЛЫ ДОСБОСЫНОВ»
АТЫНДАҒЫ ЖАС АҚЫНДАР ОРТАЛЫҒЫ
«Ақынмын сөзi жетер сан ғасырға...» айтысы, 20-21 қараша, 2019
«Менің пірім - Сүйінбай» республикалық жас ақындар айтысы, 14-15 ақпан, 2020

АЛДАҒЫ ЖОСПАРЛАР
ҚазҰҚызПУ өтетін айтысына студенттерді қатыстыру, 1 сәуір
Нұр-Сұлтан қаласында Қазақ Ұлттақ Өнер университетінде өтетін айтысына
жас ақындар қатыстыру, 7 сәуір
Орталықтағы жазба ақындардың жыр жинағын шығару

Атақты тұлғалармен кездесулер және шеберлік сыныптар өткізу

«ЖасSTAR» МУЗЫКАЛЫҚ СТУДИЯСЫ

МАҚСАТЫ - ЖАС ӨНЕРПАЗДАРДЫҢ ОРЫНДАУШЫЛЫҚ ШЕБЕРЛІГІН ШЫҢДАУ

НӘТИЖЕ
Кәсіби музыкалық өңдеулер мен аранжировкалар

Шараларды музыкалық сүйемелмен қамтамасыздандыру

50 музыкалық өңдеулер тегін жазылды

«Nomad» вокалды-аспаптық ансамбль ашылды

АКАДЕМИЯЛЫҚ АДАЛДЫҚ САЯСАТЫ
«Жемқорлыққа қарсы кеңесі» жанында комиссия құрамы үздіксіз жұмыс
жасауда. Оқу жылының басынан комиссия 10-ға жуық арыз-шағым қарасытырды
«Sanaly Urpaq» басшысы Қ.А. Токушевпен кездесу, 15 қыркүйек
ISO 37001-2016 халықаралық стандартының
сапа менеджменті жүйесі еңгізілді
«Парасат» орталығының бастамасымен жемқорлыққа қарсы
күрес бойынша жобаны басқару командасы бекітілді
Жобаны басқару командасына оқу семинарлары жүргізілді, 7-8 қараша

Жемқорлыққа қарсы күрес бойынша кеңейтілген жиындар, 29 қазан - 16 қараша
Қысқы сессия барысында «Жемқорлықсыз сессия»
акциясы аясында сауалнама жүргізілді, 13-30 желтоқсан

БҰҚАРАЛЫҚ СПОРТТЫ ДАМЫТУ

12
спорттық
шара

1

1

2
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ

ҚАЛАЛЫҚ

ЖАЛПЫУНИВЕРСИТЕТТІК

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ
Ай сайын өткізілетін Спартакиада
«Фитнес-жаппай таңертеңгілік дене шынықтыру спорттық шарасы
Шараға 2000-нан астам студент қатысты, 14 қыркуйек

ЖОО студенттері арасындағы футбол турнирі өткізілді, 19-25 қазан
«Денсаулық күні» спартакиадасы.
Шараға 3000-ға жуық адам қатысты, 26 қазан
«Спорт-денсаулық кепілі» спартакиадасы
«Денсаулық-2020» қысқы спартакиадасы.
Шараға 500-ге жуық оқытушылар мен қызметкерлер қатысты, 13-15 қаңтар
«Мансап» орталығының ұйымдастыруымен
«ABAI UNIVERSITY CUP», 25 қаңтар
Тоғызқұмалақтан республикалық турнирі, 3-4 сәуір - АЛДАҒЫ ЖОСПАР
«Түйе палуан» қазақ күресінен жарыс, 11-12 мамыр - АЛДАҒЫ ЖОСПАР

СПОРТТАҒЫ ЖЕТІСТІКТЕР
Университет спортшылары 8 спорт түрінен 13 халықаралық
спорттық жарыстардың жеңімпаздары
Дүйсенбай Дархан Бокстан Әлем чемпионатында 1 орын иегері
Жорабек Ерсұлтан Белбеу күресінен Әлем Чемпионатында 1 орын иегері
Университет спортшылары 10 республикалық, 9 қалалық
спорттық жарыстардың жеңімпаздары
Абенова Арайлым қол күрестен ҚР чемпионатында 2 орын иегері
Жорабек Ерсұлтан «Жас барыс» турнирінің 3 орын иегері
Дене шынықтыру және спорт кафедрасының жанында 16 студенттік
спорт клуб жұмыс жасап, 400-ден астам студент клуб мүшелігінде

САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ
«Темекі, насыбай, кальян табак өнімдерінің алдын алу
шаралары» дәрісі, 14 қазан
«Алматы қаласы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының» дәрігер
мамандарының қатысуымен барлық жатақханаларда дәрістер циклі, 18-20 қараша
№ 1 жатақханада «Төтенше жағдайлардағы алғашқы медициналық жәрдем»

№ 2 жатақханада «Есірткі, алкоголь, темекі сынды зиянды әдеттердің алдын алу»

№ 3 жатақханада «Стресске төзімділік, психикалық хал ахуалды жақсарту»

№ 8 жатақхана «Ерте жүктіліктің алдын алу»

№ 5 жатақхана «Интернетке тәуелділіктің адам денсулығына зияны»

САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ

СТУДЕНТТЕРДІ МЕДИЦИНАЛЫҚ ТІРКЕУГЕ АЛУ
№1 ҚАЛАЛЫҚ ЕМХАНАСЫНДА - 4478
«А» КЛИНИК ЕМХАНАСЫНДА - 2243
«ОРТАЛЫҚ КЛИНИКАЛЫҚ АУРУХАНА» - 740

Кешенді медициналық және флюорографиялық тексеріс, 15 қазан - 4 желтоқсан
Коронавирусты алдын алу жұмыстары

Медицина мамандарымен аурудың алдын алу бойынша дәрістер
Қытай азаматтары 14 күндік бақылауға алынды
Коронавирустан сақтану шаралар бойынша ақпараттық жадынамалар ілінді, жастарға таратылды
Санитарлық нормаларын сақтау мақсатында дезинфекциялық сұйықтықтар мен қамтамасыз етілді
Асхана және университет ғимараттары Хлор 0,1000% ерітінділермен дезинфекцияландырылды
«nCoV-2019 алдын-алу жолдары және белгілері» лекциясы студенттерге окытылды, 03.02.2020-07.02.2020

САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ
«Туберкулез. Туберкулездың алдын алу» физиатр-дәрігер
Эльвира Мухаметкаримқызымен ашық есік, 3 ақпан 2020
ҚазҰПУ-нің Денсаулық сақтау пунктінде «ЖРВИ» диагнозы
бойынша студенттер дәрігер бақылауында
Университет медициналық бөлімшелерінің тиімді жұмыс
жасауын қамтамасыздандырылды
«М.Әуезов» спорт кешеніндегі денсаулық пунктіне
0,5 штаттық бірлікке медициналық персонал алу
Оқу ғимараттарындағы медициналық бөлімшелердің мемлекеттік
стандарттарға сәйкес жасақталуы мен қызмет жасауын қамтамасыз ету
Денсаулық сақтау бөлімінің тапсырысына сәйкес дәрілік препараттар мен
қажетті медициналық заттарды шұғыл түрде сатып алуды қамтамасыз ету

1
2

АРДАГЕРЛЕРМЕН ЖҰМЫС
«Үлкенге құрмет» университет
ардагерлеріне көмек көрсету бір айлық
акциясы, 1 наурыз - 1 сәуір

Ассамблея еріктілері жұмысы
«Қалалық ардагерлерге құрмет»
қайырымдылық марафоны

Жастардың діни, құқықтық сауатылықтардың алдын алу және
жағымды психологиялық ахуалды қалыптастыру мақсаты

«Діни сауаттылық және ұлтаралық келісім» апталығы, 24-29 ақпан
Құқық қорғау органдарымен кездесулер, 17-22 ақпан
Құқықтық сауаттылық онкүндігі, 1-10 сәуір
Студенттік мобильдік жасақ құрамы, 50 студент

ТӘРБИЕ ЖЕТЕКШІЛІГІ ЖҮЙЕСІ
2019-2020 оқу жылы 7793 білім алушыға 534 тәрбие
жетешкісі тағайындалды
«Білім беру ұйымдарына «Абайтану» пәнін оқытудың өзекті мәселелері»
тәрбие жетекшілері өз білімдерін жетілдірді, 5 қаңтар
«Студент жастарды тәрбиелеуді жетілдірудің өзекті мәселелері»
тәрбие жетекшілеріне семинар-тренингтер ұйымдастырылды, 10 қаңтар
56 мәдени шараларға билеттер алынып, 4900 студент қатысты
28 спектакль, 5 концерт, 8 мерекелік кеш,
12 экскурсия, 3 опералық қойылым
ҰСЫНЫСТАР
Тәрбие жетекшілер туралы ақпаратты «Univer» жүйесіне енгізіп, рейтингтік бағалауды сол арқылы жүргізу
Келесі оқу жылы оқытушыларды конкурс негізінде жұмысқа қабылдау Ережесіне
тәрбие жетекшілігі жүйесі туралы тармақты енгізу
Тәрбие жетекшілер туралы ақпаратты «Univer» жүйесіне енгізіп,
рейтингтік бағалауды сол арқылы жүргізу
Келесі оқу жылы оқытушыларды конкурс негізінде жұмысқа қабылдау
Ережесіне тәрбие жетекшілігі жүйесі туралы тармақты енгізу

ТӘРБИЕ, ӘЛЕУМЕТТІК
ЖҰМЫСТАР
ЖӘНЕ ЖАСТАР САЯСАТЫ БАҒЫТЫ
БОЙЫНША АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР

СӘУІР, 2020

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ

Ұлттық тәрбие және
Абай мұраларын насихаттау

«Рухани жаңғыру»
бағдарламасын іске асыру

Еріктілер
қозғалысын дамыту

Студенттік өзін-өзі басқару
жүйесін жетілдіру

Сыбайлас
жемқорлықтың алдын алу

Жастардың шығармашылық
әлеуетін арттыру

Бұқаралық
спорттық дамыту

Әлеуметтік қолдау
жұмыстары

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ ПӘНІ
2 КРЕДИТ

АБАЙТАНУ ПӘНІ
1 КРЕДИТ

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ АБАЙ МҰРАЛАРЫН ДӘРІПТЕУ

62 ШАРА

12 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ

9 РЕСПУБЛИКАЛЫҚ

13 ҚАЛАЛЫҚ

22 УНИВЕРСИТЕТТІК

7 ИНСТИТУТТЫҚ

«Қазақстанның киелі
географиясы» жобасы – 2 іс-шара

«Латын әліпбиіне көшу»
жобасы – 3 іс-шара

«Ұлы дала жастары»
жобасы – 4 іс-шара

«Студенттер мен магистранттардың ұлттық
санасын қалыптастыру» жобасы – 5 іс-шара

«Рухани жаңғыру»
бағыттары бойынша
35 іс-шаралар
6 халықаралық, 7 «тұлғалар тағлымы» дәрістер циклы, 8 семинарлар мен мәдени шаралар

Жаңа гуманитарлық білім:
«100 жаңа оқулық» жобасы
2 іс-шара

«Абайтану жаңа белесте»
жобасы – 7 іс-шара

«100 жаңа есім – Тұлғатану»
жобасы – 7 іс-шара

«Туған жер»
жобасы – 4 іс-шара

«Жаһандағы қазіргі
қазақ мәдениеті» арнайы
жобасын іске асыру – 1 іс-шара

«Туған Жер» жобасы

«Менің Қазақстаным»
республикалық патриоттық
әнбайқауы
5-6.12.19

80/60 үміткер қатысты

«Сакралды география»
жобасы

«Ұлы Жібек Жолымен»
тарихи-танымдықэкскурсиясы ,
60 білім алушылар
07.06.19

«Менің пірім –Сүйінбай»
республикалық жас
ақындар айтысы
14-15.02.20

«Көшпенділер шахары»
Қапшағай қаласына
танымдық-ағартушылық саяхат
10.12.19

«Жаңа гуманитарлық білім. 100 жаңа оқулық» жобасы

08.11.19 - ашылуы

49 оқулық аударылды

«Қазақстанның қазіргі мәдениеті жаһанданған әлемде» жобасы

«JETISÝ ARBA
BÁIGESI - 2019»

«Тұлғалар
тағылымы»

СТУДЕНТТІК ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ
Жастар ісі жөніндегі комитет
Студенттік ректорат
Студенттік өзін-өзі басқару кеңесі
Студенттік клубтар мен үйірмелер

Жастар жылы аясында институттарда 236 шара
«Smart Students» коворкинг орталығы
«Оразалы Досбосынов» атындағы жас ақындар орталығы
«ЖасStar» музыкалық студиясы

«SMART STUDENTS» КОВОРКИНГ ОРТАЛЫҒЫ
31 іргелі шара
«Домбыра үйрену», «Шахмат», «Кітап оқу» үйірмелері
«Жұмадағы жүздесу», «Қайырымдылық жәрмеңке»
жобалары

ЖАСТАР ЖЫЛЫ АЯСЫНДАҒЫ 46 ІРГЕЛІ ШАРА
Алматы қаласы ЖОО студенттір арасында
«Start Project» креативті жобалар байқауы
«Ұлы дала жастары: қоғам, білім, болашақ»
Республикалық пікірсайыс турнирі
«Біліммен болашаққа» түлектер кеші
«Students autumn» студенттік фестивалі
«Students spring» студенттік көктем фестивалі
«Мисс КазНПУ» сұлулық байқауы
«Менің таңдауым - ҚазҰПУ» студент
қатарына қабылдау

ЖЫЛ ТАҢДАУЫ – 2019
18 жеке номинация - 40/50 мың тг
20 топтық номинация - 80/100 мың тг
21 белсенді студент - 10 мың тг
Барлығы - 59 номинант

«ОРАЗАЛЫ ДОСБОСЫНОВ»
АТЫНДАҒЫ ЖАС АҚЫНДАР ОРТАЛЫҒЫ
«Ақынмын сөзi жетер сан ғасырға...» айтысы, 20-21 қараша, 2019
«Менің пірім - Сүйінбай» республикалық жас ақындар айтысы, 14-15 ақпан, 2020

АЛДАҒЫ ЖОСПАРЛАР
«Ақынмын сөзi жетер сан ғасырға...», 20-21 қарашасы
«Менің пірім - Сүйінбай» республикалық
жас ақындар айтысы, 14-15 ақпан
«Тағылым таңдамалары» орталықтағы жазба ақындардың
жыр жинағын шығару
Атақты тұлғалармен кездесулер және шеберлік сыныптар өткізу

«ЖасSTAR» МУЗЫКАЛЫҚ СТУДИЯСЫ

МАҚСАТЫ - ЖАС ӨНЕРПАЗДАРДЫҢ ОРЫНДАУШЫЛЫҚ ШЕБЕРЛІГІН ШЫҢДАУ

НӘТИЖЕ
Кәсіби музыкалық өңдеулер мен аранжировкалар

Шараларды музыкалық сүйемелмен қамтамасыздандыру

50 музыкалық өңдеулер тегін жазылды

«Nomad» вокалды-аспаптық ансамбль ашылды

«Мейірім»
қайырымдылық клубы
30 студент

«Лидер»
еріктілер үйірмесі
50 студент

«Ізгілік елшісі»
Университет 58 студент
Республикалық
3000 студент

«Зере»
қыздар клубы
50 студент

«Шуақ»
еріктілер тобы
50 студент

6 ЕРІКТІЛЕР ҚОЗҒАЛЫСЫ

«Студенттік әлеуметтік кредит» жобасы

101 ОРЫН
20 САҒАТ КРЕДИТ

141 ОРЫН

40 ОРЫН
50 САҒАТ КРЕДИТ

«Еріктілер
лигасының» ұяшығы
50 студент

Сыбайлас жемқорлықпен күрес
«Жемқорлыққа қарсы кеңесі» жанында комиссия құрамы үздіксіз жұмыс
жасауда. Оқу жылының басынан комиссия 10-ға жуық арыз-шағым қарасытырды
«Sanaly Urpaq» басшысы Қ.А. Токушевпен кездесу, 15 қыркүйек
ISO 37001-2016 халықаралық стандартының
сапа менеджменті жүйесі еңгізілді
«Парасат» орталығының бастамасымен жемқорлыққа қарсы
күрес бойынша жобаны басқару командасы бекітілді
Жобаны басқару командасына оқу семинарлары жүргізілді, 7-8 қараша

Жемқорлыққа қарсы күрес бойынша кеңейтілген жиындар, 29 қазан - 16 қараша
Қысқы сессия барысында «Жемқорлықсыз сессия»
акциясы аясында сауалнама жүргізілді, 13-30 желтоқсан

Толық жетім
10 студент - 100% жеңілдік

Толық емес отбасы
290 студент - 25% жеңілдік

Мүгедек
22 студент - 30% жеңілдік

Көпбалалы отбасы
281 студент - 15% жеңілдік

СТУДЕНТТЕРГЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ
879 бірінші курс

Ата-анасы ауған
соғысының ардагері
12 студент - 20% жеңілдік

Белсенді
33 студент - 15% жеңілдік

-

766 жалпы студент

Жағдайы төмен
66 студент - 15% жеңілдік

Ата-анасы немесе өзі
университет қызметкері
52 студент - 30-50% жеңілдік

БҰҚАРАЛЫҚ СПОРТТЫ ДАМЫТУ

12
спорттық
шара

1

1

2

8

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ

ҚАЛАЛЫҚ

ЖАЛПЫУНИВЕРСИТЕТТІК

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ
Ай сайын өткізілетін Спартакиада
«Фитнес-жаппай таңертеңгілік дене шынықтыру спорттық шарасы
Шараға 2000-нан астам студент қатысты, 14 қыркуйек

ЖОО студенттері арасындағы футбол турнирі өткізілді, 19-25 қазан
«Денсаулық күні» спартакиадасы.
Шараға 3000-ға жуық адам қатысты, 26 қазан
«Спорт-денсаулық кепілі» спартакиадасы
«Денсаулық-2020» қысқы спартакиадасы.
Шараға 500-ге жуық оқытушылар мен қызметкерлер қатысты, 13-15 қаңтар
«Мансап» орталығының ұйымдастыруымен
«ABAI UNIVERSITY CUP», 25 қаңтар
Тоғызқұмалақтан республикалық турнирі, 3-4 сәуір- АЛДАҒЫ ЖОСПАР
«Түйе палуан» қазақ күресінен жарыс, 11-12 мамыр - АЛДАҒЫ ЖОСПАР

СПОРТТАҒЫ ЖЕТІСТІКТЕР
Университет спортшылары 8 спорт түрінен 13 халықаралық
спорттық жарыстардың жеңімпаздары
Дүйсенбай Дархан Бокстан Әлем чемпионатында 1 орын иегері
Жорабек Ерсұлтан Белбеу күресінен Әлем Чемпионатында 1 орын иегері
Университет спортшылары 10 республикалық, 9 қалалық
спорттық жарыстардың жеңімпаздары
Абенова Арайлым қол күрестен ҚР чемпионатында 2 орын иегері
Жорабек Ерсұлтан «Жас барыс» турнирінің 3 орын иегері
Дене шынықтыру және спорт кафедрасының жанында 16 студенттік
спорт клуб жұмыс жасап, 400-ден астам студент клуб мүшелігінде

ТӘРБИЕ ЖЕТЕКШІЛІГІ ЖҮЙЕСІ
2019-2020 оқу жылы 7793 білім алушыға 534 тәрбие
жетешкісі тағайындалды
«Білім беру ұйымдарына «Абайтану» пәнін оқытудың өзекті мәселелері»
тәрбие жетекшілері өз білімдерін жетілдірді, 5 қаңтар
«Студент жастарды тәрбиелеуді жетілдірудің өзекті мәселелері»
тәрбие жетекшілеріне семинар-тренингтер ұйымдастырылды, 10 қаңтар
56 мәдени шараларға билеттер алынып, 4900 студент қатысты
28 спектакль, 5 концерт, 8 мерекелік кеш,
12 экскурсия, 3 опералық қойылым

COVID- 2019 АЛДЫН АЛУ ЖҰМЫСТАРЫ
Коронавирустың алдын алу шараларын ұйымдастыру мақсатында университетте:
Індеттен сақтану шараларын ұйымдастыру бойынша ректор бұйрығы жарияланды
Індеттің алдын алу және таралуына жол бермеу бойынша шаралар жоспары бекітілді
«nCoV-2019 алдын-алу жолдары және белгілері» лекциясы студенттерге окытылды, 03.02.2020-07.02.2020
Індеттің алдын алу бойынша медицина мамандарымен дәрістер өткізілді
Жатақханада қалған 47 шетелдік студенттер бақылауға алынды
Коронавирустан сақтану шаралары бойынша ақпараттық жадынамалар ілінді, жастарға таратылды
Оқу ғимараттары мен жатақханалар санитарлық нормаларға сәйкес қамтамасыз етілді
Әлеуметтік желілерде бейне роликтер жарияланып, челлендждер ұйымдастырылды
Індет қауіпі туралы ақпараттық жұмыстар үздіксіз жүргізілуде
Білім алушыларға қашықтықтан көмек көрсету мақсатында Call-орталығы іске қосылды
Білім алушылармен кері байланыс орнату мақсатында «Студенттік штаб» чаты құрылды
Алматы қаласындағы білім алушылар бақылауға алынды
Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша білім алушылар арасында әлеуметтік сауалнама жүргізілді
Инстаграмм желісінде университет ректорының студенттермен тікелей эфирде кездесуі ұйымдастырылды
Білім алушылардың оқу ақысы мамырдың 31-не дейін шегерілді
Білім алушылардың өтініштеріне сәйкес оқу ақысына жеңілдіктер көрсету мәселесі бақылауға алынды
Карантин режимінде профессор-оқытушылар құрамына психологиялық тренингтер ұйымдастырылды
Университеттің ғылыми кітапханасы онлайн режимінде қызмет көрсетуде

ҚАШЫҚТЫҚТАН ТӘРБИЕ БЕРУ

Төтенше жағдайдада университет жастары қашықтықтан білім алуларымен
қатар әлеуметтік желілерде қоғамдық белсенділіктері арта түсті

Карантин уақытында жастардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру мақсатында
онлайн-шаралар жоспары бекітіліп, жоспарға сәйкес институт, университет,
республикалық, халықаралық дәрежедегі шаралар үздіксіз жүрзіліп келеді

Шаралар ZOOM бағдарламалық қосымша, инстаграмм, фейсбук желілер
арқылы жүргізілуде

Жастарға бағытталған іргелі онлайн шаралар:
«Бәріміз біріміз үшін,
біріміз бәріміз үшін!» челленджі

26 наурыз
6 сәуір

Инстаграмм желілерінде
челлендж

ЖІК, СР, Студ. өзін-өзі басқару
кеңестері, «Бірлік» ассамбл.

«Алғыс айтамын!» челленджі

31 наурыз

Инстаграмм желілерінде
челлендж

СР (Студенттік Ректорат)

«Бірлік бар елде – тірлік бар»
on-line жазба ақындар айтысы

1-3
сәуір

Ватсап желісінде онлайн
жазба ақындар айтыс

О. Досбосынов атындағы
айтыс ақындар орталығы

ПОҚ және білім алушылар арасында
қашықтықтан оқыту технологиясы
бойынша on-line сауалнама өткізу

14-17
сәуір

«Univer» жүйесінде

Тәр. жұм. жөніндегі проректоры,
Білімді ақп. деп., Инстит. дирек.,
ЖІК, СР, Жас ғалымдар кеңесі

Университет ректоры Т. Балықбаевтың
білім алушылармен оn-line кездесуі

16
сәуір

Оn-line -кездесу

Оқу ісі жөн. прор., Біл. ақп. деп.
Тәр. жұм. жөн. прор.

Let'slearnEnglishtogether"
on-line сауал

Сәуір
2020

Инстаграмм желілерінде
on-line сауал

«Smart students» жастар
бастамасын қолдау орталығы

"Игры разума" on-line
интеллектуалды ойын

Сәуір
2020

Инстаграмм желілерінде
on-line сауал

«Smart students» жастар
бастамасын қолдау орталығы

Жастарға бағытталған іргелі онлайн шаралар:
Абайдың 175 жылдығына орай
«Абай дана, Абай дара» әдеби эстафета

18 наурыз
16 сәуір

Инстаграмм желілерінде
on-line әдеби эстафета

ЖГИ, Студенттік өзін-өзі
басқару кеңесі

«Жасыл ел» on-line эстафета

27 наурыз
30 сәуір

Инстаграмм желілерінде
on-line эстафета

ЖГИ, Студенттік өзін-өзі
басқару кеңесі

28
наурыз

Инстаграмм желілерінде
on-line эстафета

ЖГИ, Студенттік өзін-өзі
басқару кеңесі

Абайдың 175 жылдығына орай
«Абай мұралары» челленджі

30 наурыз
30 сәуір

Инстаграмм желілерінде
челлендж

ТҚИ, Студенттік өзін-өзі
басқару кеңесі

«Төтенше жағдай кезіндегі қауіпсіздік
ережелері» тақырыбында студенттерге
тәрбие жұмысы бойынша семинар

2 сәуір,
сағ. 10.00

«ZOOM» бағдарламалық
жасақтамасы on-line
семинар

ТҚИ, Оқытушы
Байсымакова Д. С.

«Абзал жандар» қайырымдылық
on-line эстафета

«Ізгілік елшісі» еріктілерінің
«STOP! Covid-2019» on-line челленджі

1-10
сәуір

Инстаграм желілерінде
челлендж

Сорбонна-Қазақстан институты
директорының орынбасары

«Біз біргеміз» челленджі

1-30
сәуір

Инстаграм желілерінде
челлендж

ППИ директорының орынбасары,
Студ. өзін-өзі басқару кеңесі

Жастарға бағытталған іргелі онлайн шаралар:
«Мен жастарға сенемін» тақырыпта
мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Әділ Ахметовпен инстаграм желісінде
тікелей эфир

7 сәуір,
сағ. 20.00

Инстаграмм желісінде
тікелей эфир

ТҚИ, Оқытушы
Әзіретбергенова Э.

«Әлеуметтік желінің қоғамдағы рөлі»
тақырыбында on-line семинар

9 сәуір,
сағ. 11.00

«ZOOM» бағдарламалық
жасақтамасы семинар

ТҚИ, Постдокторант
Қилыбаев Т.

«Қазақ халқының дәстүрлі өнері
негізінде болашақ суретші-педагог
мамандардың көркемдік дүниетанымын
дамыту» on-line семинар

8
сәуір

«ZOOM» бағдарламалық
жасақтамасы on-line
семинар

ӨМСИ, Көркем білім
кафедрасы

«Мәдениет әлемі – руханилықтың көзі»
көркем сурет туындыларының on-line
көрме-байқауы

9-13
сәуір

«ZOOM» бағдарламалық
жасақтамасы on-line
көрме-байқауы

ӨМСИ, Көркем білім
кафедрасы

«ZOOM» бағдарламалық
жасақтамасы on-line талдау

Тарих және құқық институты

«ZOOM» бағдарламалық
жасақтамасы on-line сем.

ЖГИ, профессор
А. Кунакбаев

Әл-Фарабидің «Қайырымды қала
тұрғындары» атты трактатын
студенттермен on-line талдау

«Здоровый образ жизни»
on-line тренинг

15 сәуір,
сағ. 11.00

15
сәуір

Жастарға бағытталған іргелі онлайн шаралар:
«Қазақтың ұлттық музыкалық
аспаптарының ерекшелігі»
тақырыбында белгілі қолөнер шебері
Ж.Тұрдығұловпен on-line сұхбат

17
сәуір

«ZOOM» бағдарламалық
жасақтамасы on-line
сұхбат

ӨМСИ, Дизайн кафедрасы

Абайдың 175 жылдығына орай
«Абайды біл, жас достар» on-line
тәрбие сағаты

18
сәуір

«ZOOM» бағдарламалық
жасақтамасы арқылы
on-line тәрбие сағаты

ППИ, Мектепке дейінгі білім
беру және әлеуметтік
педагогика кафедрасы

Филологиялық мамандықтардың
1-2 курс студенттеріне on-line эссе

20
сәуір

Оn-line эссе

ФКББИ, Қазақ тілі кафедрасы

Абайдың 175 жылдығына орай
«Өлең - сөздің патшасы» on-line
әдеби эстафета

20
сәуір

Инстаграм желілерінде
челлендж

ППИ, Мектепке дейінгі білім
беру және әлеуметтік
педагогика кафедрасы

Шахматтан on-line турнир

20-25
сәуір

«ZOOM» бағдарламалық
жасақтамасы online шахмат

МФИИ

Ұлы Жеңістің 75 жылдығына «Через
года, через века. Помните» on-line дәріс

24
сәуір

«ZOOM» бағдарламалық
жасақтамасы on-line дәріс

ФКББИ, Орыс тілі мен
әдебиеті кафедрасы

Абайдың 175 жылдығына орай
«Абай жолы - ұлы жол» on-line дәріс

24
сәуір

«ZOOM» бағдарламалық
жасақтамасы on-line дәріс

ППИ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Программа «Рухани
жаңғыру»

Национальное воспитание
и пропаганда наследия
Абая

Творческий потенциал
молодежи

Волонтерское движение

Антикоррупционная работа

Студенческое
самоуправление

Социальная поддержка
обучающихся

Политика прозрачности,
обратная связь
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Городские мероприятия:
Состязание акынов «Ақынмын сөзі жетер сан ғасырға...»
Городской конркурс креативных идей «Start Project»

Посвящение в студенты «Менің таңдауым - ҚазҰПУ»
Университетские мероприятия:
Студенческая неделя «Students Autumn-2019»
Поэтический вечер «Абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін»
Общереспубликанский открытый урок «Қазіргі Қазақстан. Елбасы көшбасшылығының сабақтары»
Церемония награждения «Выбор года-2019»

Конкурсы:м
Конкурс красоты «Miss KazNPU»
Конкурс на приз ректора «Лучший пленэр»
Конкурс плакатов «Коррупция глазами художников»

Встречи:
Встреча с председателем ОФР «Лиги волонтеров» Айсулу Ерниязовой
Встреча с с выпускником КазНПУ имени Абая, эстрадным певцом Багланом Абдраимовым
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ОНЛАЙНМЕРОПРИЯТИЯ
Университетские мероприятия:
Цермония вручения дипломов «Abai university graduation»
Семинар «Адалдық жолымен» с участием руководителя
Республиканского проектного офиса «Саналы ұрпақ» К.
Токишева
Военно-патриотическая акция «Наша Победа»
Прямой эфир с Адилем Ахметовым: «Мен жастарға сенемін»
Челленджи:

«Абзал жандар» эстафетасы
Алғыс айтамын!
STOP! Covid-2019
Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін!
Конкурсы:
Айтыс «Бірлік бар елде – тірлік бар»
Студенческий конкурс «Краски в искусстве»
Конкурс «Шоу «Mask Go...»
Этнофестиваль «Бір үйдің баласындай» студенттік

ГОД АБАЯ
«Абайтану»
Челлендж #Abai175

Общенациональный фестиваль молодежного творчества
«Абай әлемі»
Открытие кабинета «Абай әлемі»
Специальная рубрика на официальном сайте Университета
abai.kaznpu.kz

Обсуждение статьи Президента РК К-Ж. Токаева
«Абай и Казахстан в XXI веке»
Праздник «День Абая»

62 значимых мероприятия
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«АКСЕЛЕРАТОР ДОБРА: IZGILIK ELSHYSI»
ИНИЦИАТИВА ABAI UNIVERSITY
общенациональное волонтерское движение
7 октября 2019 года был запущен проект «Ізгілік елшісі» «Акселератор Добра» и прошла презентация проектного
офиса «Izgilik elshisi», который был открыт г-ном А.Ж.
Шпекбаевым – Председателем Агентства Республики
Казахстан по противодействию коррупции и Ректором
КазНПУ имени Абая г-ном Т.О. Балыкбаевым.
Руководитель волонтерского движения А.А. Сабитова
Идея данного волонтерского движения было тепло принято
в
обществе
и
получила
статус
национального.
Волонтерскому движению присоединились 17 вузов
Казахстана. Волонтерами «Акселератора Добра: Ізгілік
елшісі» было оказано более 500 добрых дел.
Активно волонтеры проявили себя и в период пика
пандемии коронавируса. Они проводили бесплатные
онлайн
юридические
консультации
нуждающимся,
оказывали посильную помощь в сортировке, развозке
продуктовых корзин, лекарственных средств, работали
дезинфекторами, проводили общественный мониторинг и
контроль и др.

ГОД АБАЯ: КОНКУРСЫ, ТУРНИРЫ,
ОЛИМПИАДЫ
Семинар «Актуальные проблемы преподавания
предмета «Абайтану» в организациях образования»
Онлайн круглый стол «Хәкім Абай даналығы –
қазақ халқының өмірлік философиясы»
Литературно-познавательный вечер
«Абайдың қара сөздері-халық мұрасы»
Вечер поэзии «Абай жаққан бір сәуле сөнбейді»
Онлайн-конкурс детского творчества «Абай

Үміт»
Видеопроект: исполнение иностранными
студентами песни Абая «Көзімнің қарасы»
Эстафета «Абай-дана, Абай-дара қазақта»

Литературно-музыкальный
вечер
«Алыстан сермеп, Жүректен тербеп...»
Литературно-познавательный
вечер
«Абай – қазақ халқының ұлы ақыны»

ГОД АБАЯ: КОНКУРСЫ, ТУРНИРЫ, ОЛИМПИАДЫ
Международный
онлайн
круглый
«Абай и Пушкин – созвучие культур»

стол

Международный
онлайн-семинар
«Хакім Абай даналығы “толық адам” ілімінде»
Международный
онлайн
круглый
стол
«Әлем таныған Абай / Миром признанный Абай»
Республиканский
конкурс
«Менің пірім – Сүйінбай»

молодых

Республиканский
дебатный
«Абай және ұлттық сана»

акынов
турнир

Республиканская
конференция
«XXI ғасыр педагогикасындағы Абай мұрасы»
Республиканская
сыйы»

предметная

олимпиада

Республиканский
конкурс
постерных
«Абайды білмек парыз ойлы жасқа»

«Абай

докладов

Городские «Абаевские чтения»
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ:
духовная модернизация на новом
этапе
ПРОЕКТЫ:

● «Абайтану жаңа белесте»: 42 мероприятия
● «Көрнекті тұлғаларды зерттеу-зерделеу»: издание серии «Ұлы дала тұлғалары»
4 монографии: «Көне түркі тұлғалары мен арғы қазақтар», «Қазақтың би-шешендері»,
«Қазақ ойшылдары», «Қоғам және мемлекет қайраткерлер»

● «Өз отаныңды білесің бе?»: конференции, круглые столы, семинары и конкурс эссе.
Сборник эссе «Ұлттық жады және болашақ тағылымы»

● «Латын әліпбиіне көшу»: конференции, семинары, круглые столы.
Учебно-методическое пособие для обучающихся «Латынграфикалы қазақ жазуы»

● «Қазақстанның рухани қасиетті орындары»: познавательные экскурсии (урочище
Шарын, ледники Медеу, Шымбулак, Мынжылкы Туйыксу, историко-культурный комплекс
«Көшпенділер шахары»)

● «Жаңа гуманитарлық білім. 100 жаңа оқулық»: 2019/2020 уч.г.: получено 4 876
экземпляров 39 наименований, сентябрь 2020 г. – 1500 экз. 30 наименований.
За 3 года – 15438 экз. 88 наименований
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ТВОРЧЕСТВО И СТУДЕНЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ
Студенческое самоуправление:
Комитет по делам молодежи

Центры:
Коворкинг центр «Smart Students»

Студенческий ректора

Центр молодых поэтов-импровизаторов
им.О.Досбосынова

Совет студенческого самоуправления

Музыкальная студия «ЖасStar»

Студенческие клубы и кружки (40 )

Центр адаптации и поддержки
иностранных обучающихся «International
students’ council office»
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Творчество и студенческая жизнь
Студенческая ассамблея «Бірлік» (более 30 студентов разных
национальностей)
40 творческих клубов и кружков: («ПедХим», «Лидер», «Компас»,
«Жас қалам»)
Дебатный клуб «Атамекен»
Литературно-творческое объединение имени С.Сейфуллина
Команда КВН «Апорт»
Волонтерское движение («Мейірім», «Лига волонтеров»)
Студенческие отряды («Жасыл ел», ССО)
Литературно-творческий клуб «Жас қалам»
Проект «Акселератор добра»

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ
ВСЕГО
МЕРОПРИЯТИЙ:

-

СПОРТИВНЫХ
15

международное турнир - 1
республиканский турнир - 1
городских соревнований - 2
университетские спартакиады и соревнования - 11

Спортивный комплекс «Спартак» переименован на
имени М. Ауезова

Международный турнир по футболу имени Мухтара Ауэзова
Республиканский турнир по футболу имени академика Т.С.
Садыкова
Спартакиада «День здоровья»
Турнир по футболу среди школьников
«ABAI UNIVERSITY CUP»
Зимняя Олимпиада «Здоровье-2020»
Массовое спортивное мероприятие «Фитнес Парк-Медеу»
Турнир по волейболу среди школьников
«ABAI UNIVERSITY CUP»
Онлайн турнир по шахматам

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ

75-летия Великой Победы:

Встреча с председателем Центрального совета РОО
«Организация ветеранов Республики Казахстан», общественным
деятелем Омирзаком Озганбаевым.

Встреча с ветеранами Медеуского района на тему
болашағы Сіздердің қолыңызда»

«Еліміздің

Городская читательская конференция.
Презентация книги Александра Бека «Волоколамское шоссе».
Онлайн-акция «Наша Победа»

Помощь ветеранам (денежные вознаграждения, продуктовые
корзины)

ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ
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