
*



*Университет ардагерлер кеңесі 90 жылдары эксректор 
Т.С. Садыковтың кезінде Ұлы Отан соғысының 

ардагерлері, профессор С.Жұмабаевтың еңбегінің 
нәтижесінде ресми түрде, қоғамдық бастама  негізінде 

құрылған. Сол жылдары Универдің Ардагерлер 
кенесінде  70 тен аса Соғыс және еңбек тыл  майданы   
ардагерлері тіркеуде тұрған. Аталған білім ордасынан 
соғысқа аттанған азаматтардың ішінен 9 азамат Кеңес 
Одағының батыры атағын алды.  Олар М.Ғабдулин, 

Р.Тоқатаев, Қ.Сұрағанов,  С.Шакіров, В.Браусов, 
А.Хусайынов, Қ.Хамзин және   Л.Жолдасов, біз оларды 

мәңгі мақтаныш етеміз. 



*Ардагерлерге деген жылы көзқарас Т.Балықбаевтың 

тұсында бұрынғыдан  да ерекше  құрметке ие болды. 

Атап айту керек жыл сайын бұрынғы  кезде 9 мамыр 

күні  ғана ерекше аталып өтсе С.Ж.Пірәлиевтен  

бастап 9-мамырмен қатар  «Халықаралық қарттар 

күні», «Алғыс айту», «Наурыз» және т.б. елеулі 

даталар аталып өтіп ардагерлерге деген құрмет 

ардагерлермен жастар арасындадағы тәрбиелік мәңі 

бар кездесулер, семинар-кеңестер, кештер жиі өткізіле 

бастады.

* Құрметті әріптестер сіздерге университет 

Ардагерлерімен жыл сайын өткізілетін кейбір іс-

шараларға тоқталып кетейін:



*Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ректоры, 

профессор Т.О.Балықбаев



*«Халықаралық қарттар күнін»  атап өту. 
Жыл сайын ректордың қатысуымен 

барлық соғыс және тыл ардагерлерімен 
еңбек етіп жүрген университет 

ардагерлері арнайы шақырылып, 
салтанатты кеш өткізіліп, сонымен түстік 
дастархан жайылып, әрқайсысына  азық-
түлік  себеті беріледі. Жастар комитетінің  

күшімен концерт беріліп шығарып 
салынады.





*Жыл сайын Ұлы Отан соғысы ардагерлері 

мен тыл майданы  ардагерлерінің сол 

жылдары 75, 80, 90 жылдық  мерей тойлары 

аталып өтіп, ректорат тарапынан ерекше 

сый – сияпат көрсетіледі. Мәселен, кезінде 

Б.Кереев, А.Ишмухамедов, А.Кенжебаев, 

С.Обаев, Н.Скольковская, М.Скибина және 

т.б. марапатталады. 



* Ұлы Отан соғысының ардагері, профессор 

А. Ишмухамедовты және Майдан ардагері, 

профессор С.Н.Обаевты марапаттау сәті



* «Алғыс айту» күні А.Бейсенова және т.б 

ардагерлерге ректордың атынан алғыс 

хатпен марапатталады. 



*Университет Ардагерлері кеңесі Алматы 

қаласы Медеу ауданың  ардагерлері кенесінің 

алғашқы ұйымы  болып саналатындықтан  

барлық іс-шаралар бірлестікте аталып өтіледі. 

Кей жылдары (С.Пірәлиевтың тұсында) Медеу 

ауданының Ардагерлер  кенесінің  жылдық 

есеп беру  сайлауы біздің Университет 

қабырғасында  өтіп, сонымен 100-ге жуық 

қатысушыларға университет қаржысы 

еңбегінен тегін түстік ас беріліп, концерт 

ұйымдастырылды.  



*№1ғимараттың 223 кабинетінде  

Медеу ауданың ардагерлеріне  

апта сайын  шағын кездесулер, 

семинар-кеңестер өткізуге жағдай 

жасалған.



*Университет Ардагерлерімен Медеу 
ауданының Ардагерлер ұжымымен  
бірлестікте, әсіресе студенттерге  

тәлімгерлік  мәні бар іс-шаралар мынадай 
тақырыптарды қамтып отырды. «Мәңгілік 

ел, Ардагерлер қозғалысына 30 жыл», 
«Ұрпақтар сабақтастығы- дәуір жалғасы», 

«Үлгілі отбасы», «Жастар біздің 
болашағымыз» және т.б. 



* «Мәңгілік ел, Ардагерлер қозғалысына 30 жыл», 

«Ұрпақтар сабақтастығы- дәуір жалғасы», «Үлгілі 

отбасы», «Жастар біздің болашағымыз» және т.б. 



* Осы  іс-шаралардың басында әр қашан 

біздің университет ардагерлері мен 

жастар департаменті жүреді, ол 

университет  кәсіподақ  ұйымы 

Ибраимов М. Мен Аружан қаржылай  

көмек беріп отыруы, оларға мың алғыс.



*Біздің Университет Ардагерлері мен Медеу ауданының  

ардагерлері өткізген  іс-шаралар әркез ақпарат 

көздерінде жарияланып отырады. Медеу ауданы 

Ардагерлерімен бірлестікте құрылған «Шарайна», 

«Отандастар» және «Ақпарат және насихаттау» 

орталығы жұмыс істейді. Оның құжаттары, жоспары 

№223 кабинетте тұр. Айта кету керек Медеу 

ауданының Ардагерлері  кеңесі  Алматы қаласы  

бойынша іс-шаралар өткізу  конкурсының жүлдегері, 

онда біздің университет  ардагерлер кеңесінің үлесі 

бар.  Бізбен үннемі қарым-қатынаста болатын төраға, 

полковник К.Серикбаев оның орынбасралары 

Р.Кунирова, Ж.Шәкіров т.б. рахметіміз мол. 



* Медеу ауданы Ардагерлерімен бірлестікте құрылған 

«Шарайна», «Отандастар» және «Ақпарат және 

насихаттау» орталығы жұмыс істейді. 

Медеу ауданының Ардагерлер кеңесінің 

төрағасы полковник,профессор 

К.С.Серікбаев мырзаны марапаттау сәті

Бізбен үннемі қарым-қатынаста болатын 

төраға, полковник К.Серикбаев оның 

орынбасралары Р.Кунирова, Ж.Шәкіров т.б. 

рахметіміз мол. 



* Ж.Ішпекбаевтың   «Мәңгілік ел» және «Мәңгілік ел-

осылайша сомданған» атты монографиялық  еңбектері 

стіденттер арқасында  «дөңгелек үстел» деңгейінде кеңінен 

атап өтілді. 



*Университет қабырғасында және  
Медеу ауданында өткізілген  барлық 

іс-шаралардың жылдық жоспары 
Университетің тәрбие ісі жөніндегі 
проректоры мәжілісінде қаралып 

оның хаттамасы мен жоспары  
медеу ауданының Ардагерлер 

кеңесінде бекітіледі. 



*Университеттің институттары бойынша 

ардагерлер кеңесінің  белсенді мүшелері  әр 

қашан іс-шаралардың басы қасында болады. 

Олар ЖГИ мен тарих және құқықтану  

институттары. Директорлар 

К.Каймулдиновамен Б.Жұмағұлов институттың 

ардагер түлектерін  арнайы шақырып, 

студенттермен кездесу өткізіп, сый-сияпат 

көрсетті. 



* ЖГИ директоры К.Каймулдинова 

институттың ардагер түлектерін  арнайы 

шақырып, студенттермен кездесу 

өткізіп,сый-сияпат көрсетті. 



* Тарих және құқық институтының 

директоры Б.Жұмағұлов осы 

институттың  ардагер түлектерін 

құттықтау сәті



*Ұлы Отан соғысының 75 жылдығы 

ерекше аталып өтті. Әрбір соғыс 

ардагерлеріне  100 мың тыл еңбек 

ардагерлеріне 50 мың тенгеден ақшалай 

азық-түлік себеті тапсырылды. Ал, 

пандемия жағдайында әрбір соғыс және 

тыл ардагерлеріне 25 мың тенгенің азық-

түлік себеті Еріктілер арқылы үйлеріне 

жеткізілді. 



*



*Құрметті әріптестер! Аталған  іс-шараларды 

өткізуге  бар мүмкіндік  жасалған ректорымыз 

профессор Т.Балықбаев пен ректорат 

мүшелеріне  алғысым шексіз. Әсіресе 

ардагерлер кеңесімен тікелей жұмыс істеп, 

қолдау көрсеткен ректордың тәрбие ісі –

жөніңдегі проректоры профессор 

Ж.Ишпекбаевқа, жастар департаментіне, оның 

ішінде Қ.Бекмағанбетоваға, сол сияқты  ерекше 

алғысымызды университет кәсіподақ 

ұйымының төрағасы, М.Ибрагимов мырзамен 

көмекшісі Аружанға айтамыз.  Рахмет!


