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АБАЙ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ЖАҢА КЕЗЕҢДЕГІ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУЫ
2020-2021 оқу жылының ерекшелігі Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы болды. Осыған орай «Рухани жаңғыру» бағдарламасында
елімізге, жерімізге, мәдениетімізге, ұлттық санамыздың қалыптасуына, сонымен қатар, тәуелсіз елімізде өмір сүріп жатқан ұлт
өкілдері арасындағы достық пен бірлікті нығайтуына ерекше көңіл бөлінді. Осы мақсатта:
- «Тәуелсіздік – тірегім, Қазақстан – жүрегім»;
- «Қазақстан – достық мекені»;
- «Қазақстан тәуелсіздігі және рухани-мәдени құндылықтар»;
«Қасиетті қазақ жері» тағы басқа атты іс-шаралар жастар ортасында ұйымдастырылды.
Келесі ерекшелігі жыр алыбы – Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына байланысты негізгі жобаларға қосымша «Жыр алыбы –
Жамбыл» атты жоба енгізілді. Осы жоба аясында:
- «Менің пірім – Сүйінбай» халықаралық жас ақындар айтысы;
- «Жамбыл жырлары» атты әдеби-музыкалық кеш;
- «Жүз жыл жырлаған Жамбыл» эссе байқаулары;
Жамбыл Жабаевтың және Сүйінбай Аронұлы әдеби-мемориалдық музейінің жылжымалы көрмелері тағы басқа байқаулар және
кездесулер өткізілді.
Көпетеген іс-шаралар топтастырылып, оқу жылы бойы ірі жоба болып орындалды.
 «100 жаңа есім – Тұлғатану» жобасы бойынша «Ұлы дала тұлғалары» сериясы жалғастырылды. 2020 жылының қыркүйекжелтоқсан айларының аралығында 5 монография дайындалса, 2021 жылдың қаңтар-маусым айларының аралығында тағы 5
монография «Ұлағат» баспасынан шықты. Бұл кітаптар жастарға Ұлы дала тұлғаларын таныстырып, қазақ ұлтының тұлғалары
мол екендігін, қазақ ұлтының тарихы терең екендігін, қазақ ұлтының мәдениеті жоғары халық екендігін танытады.
 «Латын әліпбиіне көшу» жоспары бойынша, «Латын әліпбиін меңгеру» технологиялары ұсынылды және оны жүзеге асыру
амалдары жарияланды; халықаралық деңгейде (Шотландия, Абердин университеті; Англия, Уорик университеті және Рединг
университеті PhD докторанттарының қатысуымен) Абай университетінің Латын әліпбиіне көшу академиялық жазылымының
ерекшеліктері көрсетілді.
 Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын қалыптастыру:
- Мәңгілік ел – патриоттық идеясы негізінде;
- Салт-дәстүрлерді дәріптеп, қайта жаңғырту арқылы;
- Ұлт бірлігін, тілді құрметтеу арқылы;
- Орталық мұражай мен көрмелерге саяхаттар арқылы;
- Онлайн сұхбаттар, дөңгелек үстелдер, пікір сайыстар арқылы жүргізілді.
Абай университетінің «Рухани жаңғыру» бағдарламасындағы жобалар мен іс-шаралар жастардың туған жерге деген
сүйіспеншілігін, туған елге – Қазақстанға деген патриоттық сезімін, ұлттық санасын қалыптастырады; ұлттық құндылықтарды
сақтауды, ұлттық бірегейлікті халықаралық деңгейде көрсетуге тәрбиелейді; еліміздегі әртүрлі ұлт өкілдерінің арасындағы татулық
пен тұтастықтың маңыздылығын көрсетеді, білімнің салтанат құруына ұмтылдырады.
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» ОРТАЛЫҒЫ

Рухани жаңғыру бағдарламасы
Негізгі бағыттары

Білімнің
салтанат
құруы

Жобалары

БжҒМ «Тәрбие және білім»
кіші бағдарлама бағыттары

Жаңа гуманитарлық білім.
Қазақ тіліндегі 100 жаңа
оқулық

Отанымтағдырым

100 жаңа есім

Туған жер

Қазақстанның сакралды
географиясы

Саналы
азамат
БжҒМ
«Тәрбие
және
білім»
Өлкетану

Қазақ тілінің латын
әліпбиіне көшірілуі

Қазақстанның қазіргі
мәдениеті жаһанданған
әлемде
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100 жаңа оқулық

Сананың
ашықтығы

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

«Рухани жаңғыру» жобалық кеңсесі
2017 жыл 15 мамырда құрылды

2019 жылы
«Рухани жаңғыру» орталығы
болып қайта құрылды

Ақылдастар кеңесі;
Сарапшылар кеңесі;

«Рухани жаңғыру» орталығы

Алматы қаласы, Достық даңғылы, 13 үй,
514 кабинет
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«Рухани

жаңғыру» бағдарламасы бағытындағы
орталықтар

Тәрбие, әлеуметтік жұмыстар және жастар
саясаты жөніндегі департаменті

«Ұлы дала тұлғалары» орталығы

«Авторлық ауызша әдебиет»
орталығы

«Хәкім Абай» ғылыми
орталығы

«Латын графикасын енгізу»
ғылыми-әдістемелік орталығы
«Айтылған тарих» ғылымизерттеу орталығы

«Университеттің дамуына
психологиялық қолдау» орталығы

«Қазақстан халқы
Ассамблеясы» кафедрасы

«География және экология»
ғылыми-әдістемелік орталығы
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Ғылыми кітапхана

1. «Туған жер» жобасы
«Тәуелсіздік тірегім - Қазақстан жүрегім» әдеби-музыкалық кеш. 10.12.2020 ж

1. «Туған жер» жобасы
«Тәуелсіздік- тірегім, Қазақстан-жүрегім!» эссе байқауы. 11.12.2020 ж.

Байқауға 21 тыңдаушы
қатысып, «Тәуелсіздік - қазақ
халқының бостандыққа
ұмтылған асқақ армандары
мен қайсар рухының жемісі,
ата-баба аңсаған азаттықтың
жемісі» екенін тереңнен
толғап жазған.
«Тәуелсіздік - тірегім,
Қазақстан - жүрегім» атты
шығармашылық эссе
байқауының қорытындысы
бойынша үздік шығарма
авторлары марапатталды.

1. «Туған жер» жобасы
«Тәуелсіздікке жетелеген қазақ жастары» тақырыбында кездесу кеші. 14.12.2020 ж

1. «Туған жер» жобасы
«Жыл құсы» көрмесі. 02.03.2021ж.

1. «Туған жер» жобасы
«Еліңді біл, еліңді сүй, еліңе қызмет ет» тақырыбында Марат Бәйділдаұлы
Тоқашбаевпен онлайн сұхбаттасу. 03.03.2021ж.

Жаратылыстану және
география институтының
ұйымдастыруымен
«Президент және халық»
газетінің бас редакторы,
ҚР мәдениет және білім
беру ісінің құрметті
қайраткері, Қазақстан
Журналисттер одағы мен
Жазушылар одағының
мүшесі, Алматы
облысының құрметті
азаматы, «Алашорданың
100 ізбасары» мәртебесінің
иегері Марат Бәйділдаұлы
Тоқашбаевпен онлайн
сұхбаттасу өтті.

1. «Туған жер» жобасы
«Қасиетті қазақ жері» көрмесі. 14.04.2021ж.

Өнер, мәдениет және спорт
институтының
ұйымдастыруымен
«Қасиетті қазақ жері» атты
көрме өтті. Көрмеде
студенттер өздерінің жеке
шығармашылық
жұмыстары мен қазақтың
Ұлы тұлғаларының
суреттері жарияланды.
Сурет өнерінің жас
буындары өздерінен
болашақта көп үміт
күтілетінін көрсетті.

1. «Туған жер» жобасы
«Тарихи картографиялық туындылардағы қазақ жері туралы деректер»
тақырыптағы Гарвард университеті Ғылыми Зерттеу орталығының шеберлік
сағаты. 26.04.2021 ж.

1. «Туған жер» жобасы
«Қазақстанның тәуелсіздігі және рухани-мәдени құндылықтар»
халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция. 17.06.2021 ж.

Конференцияға белгілі қоғам
қайраткері, Қазақстанның Еңбек
Ері Олжас Сүлейменов;
қазақтың тұңғыш ғарышкері,
Халық Қаһарманы Тоқтар
Әубәкіров,
ҚР Ұлттық ғылым академиясының
президенті Мұрат Жұрынов,
Қазақстанның Румыниядағы
Төтенше және Өкілетті Елшісі
Нұрбах Рүстемов,
М.Әуезов атындағы Әдебиет және
өнер институтының директоры
Кенжехан Матыжанов
қатысты.
Конференцияда қазіргі заманғы
әдебиет пен өнер - тәуелсіз елдің
рухани-мәдени құндылықтарының
негізі екендігін, оның әлемдік
мәдениеттегі орны т.с.с. мәселелер
талқыланды.

1. «Туған жер» жобасы
«Қазақстан-достық мекені» вебинары. 29.04.2021ж.

2. «Латын әліпбиіне көшу» жобасы
«Латын графикасына негізделген қазақ жазуы» атты онлайн-дәріс. 29.09.2020 ж.

2. «Латын әліпбиіне көшу» жобасы
«Латын графикасына негізделген әліпби жүйесін
филолог мамандарға игертудің жаңа технологиялары» оқу-әдістемелік вебинар.
06.10.2020 ж

2. «Латын әліпбиіне көшу» жобасы
«Жазу реформасы: латынграфикалы жаңа әліпби және оның қолданысы»
онлайн дөңгелек үстел. 12.02.2021 ж
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
«ЛАТЫН» ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ
А.БАЙТҰРСЫНҰЛЫ АТЫНДАҒЫ ТІЛ БІЛІМІ ИНСТИТУТЫ
ФИЛОЛОГИЯ ЖӘНЕ КӨПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫ
АКАДЕМИК С.ҚИРАБАЕВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ КАФЕДРАСЫ

2021 жылдың 28 қаңтар күні өткен қазақ жазуын латын графикасына
көшіру жөніндегі ұлттық комиссия отырысының қазақ тілі әліпбиін
мамандар арасында кең ауқымда түсіндіру тапсырысына орай
«ЖАЗУ РЕФОРМАСЫ: ЛАТЫНГРАФИКАЛЫ ЖАҢА ӘЛІПБИ ЖӘНЕ
ОНЫҢ ҚОЛДАНЫСЫ»
атты дөңгелек үстел өткізіледі

Фазылжанова Анар Мұратқызы,
филология ғылымдарының
кандидаты

Модератор ҚР ҰҒА корр-мүшесі,
п.ғ.д., проф. Оразбаева
Фаузия Шәмсиқызы

Әлімхан Жүнісбек, филология
ғылымдарының докторы,
профессор

ZOOM
Идент. нөмірі:782 570 9441
Пароль:70QQvQ
https://us04web.zoom.us/j/7825709441?pwd=
YUVGUGZmTEl4OWFjVncxaEFPeCtrZz09
Алдашева Айманкүл
Мырзалықызы, филология
ғылымдарының докторы,
профессор

12.02.2021
Сағат: 15.00

Күдеринова Құралай
Бимолдақызы, филология
ғылымдарының докторы

2. «Латын әліпбиіне көшу» жобасы
«Академиялық жазылым және оның ерекшелігі» атты Халықаралық онлайн
семинар.29.03.2021ж
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
«ЛАТЫН» ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ ЖАНЫНДАҒЫ
“ТІЛТҰМАР” БІРЛЕСТІГІ

2021 жылдың 29 наурыз күні мектеп мұғалімдеріне, Білім жетілдіру
институттарының өкілдеріне, ЖОО-дарының оқытушыларына,
магистранттар мен докторанттарға арналған «АКАДЕМИЯЛЫҚ
ЖАЗЫЛЫМ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ»
атты онлайн семинар өткізіледі

Еділбай Оспан, ф.ғ.к., Қазақстан,
Абай атындағы ҚазҰПУ

Гүлшат Түсіп, PhD докторант,
Шотландия, Абердин
Университеті

Модератор ҚР ҰҒА корр-мүшесі,
п.ғ.д., проф. Оразбаева
Фаузия Шәмсиқызы
ZOOM
Идент. нөмірі:782 570 9441
Пароль:70QQvQ
https://us02web.zoom.us/j/7825709441?pwd
=YUVGUGZmTEl4OWFjVncxaEFPeCtrZz
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29.03.2021
Сағат: 16.00

Мұхтарова Анар Нұрділдәқызы,
PhD докторант, Англия, Уорик
Университеті

Наталья Радько, PhD докторант,
Англия, Рединг университеті,
Хенли бизнес мектебі

2. «Латын әліпбиіне көшу» жобасы
«Латын әліпбиіне көшу - ұлттық сананың жаңғыруы»
танымдық-тәрбиелік вебинар. 09.04. 2021 ж.

Тарих және құқық институтының
ұйымдастыруымен «Латын әліпбиіне
көшу - ұлттық сананың жаңғыруы»
танымдық-тәрбиелік вебинар өтті.
Іс-шара барысында Латын әліпбиіне
көшу мәселесі және оның маңыздылығы,
қазақ тілінің болашағы, ұлттық сананың
жаңғыруы, латын әліпбиіне көшкен
елдердің тәжірибесі сынды өзекті
тақырыптар талқыланды.

3. «Жыр алыбы – Жамбыл» жобасы
Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналған «Жүз жыл жырлаған Жамбыл»
эссе байқауы. 15-19.02.2021ж.

3. «Жыр алыбы – Жамбыл» жобасы
Жамбыл Жабаевтың және Сүйінбай Аронұлы әдеби-мемориалдық музейінің
жылжымалы көрмесі. 18.02.2021 ж

Көрмеде ұлы ақындардың
өмірі мен
шығармашылығына
арналған естелік экспонаттар
көрсетілді.

3. «Жыр алыбы – Жамбыл» жобасы
Қазақ ауызша - поэтикалық өнерінің шебері Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналған
«Менің пірім - Сүйінбай» халықаралық жас ақындар айтысы.
Айтысқа Қазақстан, Қырғызстан, Моңғолия және Қытайдан
20 жас айтыскер ақын қатысты. 18.02.2021 ж

3. «Жыр алыбы – Жамбыл» жобасы
Жамбылдың 175 жылдығына арналған «Жамбыл жырлары»
әдеби-музыкалық кеш. 25.02.2021 ж

Студенттік «Бірлік» Ассамблеясы және
Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедрасының
ұйымдастыруымен өткен кештің мақсаты Жамбыл Жабаевтың ақындық талантын
оқырмандар жүрегіне ұялату арқылы
поэзияны сүю, оны бағалай білуге ұғындыру.
Сөз өнерін қадірлеп, қастерлей білуге
дағдыландыру. Ақын шығармалары арқылы
ұлтжандылық сезімін оятып, адамгершілікке,
елінің өнерін сүюге тәрбиелеу.

3. «Жыр алыбы – Жамбыл» жобасы
«Жамбыл Үміті» балалар байқауы. 17 – 27 мамыр 2021 ж
«Рухани Жаңғыру» орталығының
ұйымдастырумен
Абай
атындағы
Қазақ
Ұлттық
Педагогикалық
университетінің қызметкерлері мен
оқытушыларының
балаларына
арналған
Жамбыл
Жабаевтың
өлеңдерін
жатқа
оқудан
шығармашылық байқауы өтті.
Байқаудың мақсаты - рухани жыр
алыбы
Жамбыл
Жабаевтың
туындыларын өскелең ұрпақ арасында
жатқа
білуін
қалыптастыру,
насихаттау.

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
Мәңгілік ел: «Рухани жаңғыру саламатты өмір салты»
онлайн кездесу. 23.10.2020 ж

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
«Ақынмын сөзі жетер сан ғасырға...»
студенттердің қалалық онлайн-айтысы. 16.11.2020 ж

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
«Этносаралық және конфессияаралық қатынастарды нығайтудағы жастардың рөлі»
республикалық дөңгелек үстел. 26.11.2020ж

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
Қазіргі адам шығыс даналығынан не таба алады?
онлайн дөңгелек үстел. 02.01.2021ж.

Тарих және құқық институты
Саясаттану және әлеуметтікфилософиялық пәндер
кафедрасының профессоры
Ж.А.Қабаеваның
жетекшілігімен онлайн
форматта «Қазіргі адам
шығыс даналығынан не таба
алады?» тақырыбында
дөңгелек үстелі.
Батыс және шығыс
философтарының
жазбаларында көтерілген
адамның өмірдегі орны
туралы мәселе үлкен
қызығушылық тудырды.
Атап айтқанда, Омар Хайям,
Конфуций, Лао цзы және
Абайдың шығармалары
қарастырылды.

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
«Поэзия, менімен егіз бе едің?!» шығармашылық байқау.
Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдық мерейтойына орай Шаяхмет Имашұлымен танымдық кездесу.
09.02.2021 ж

Кешке арнайы шақырылған
Қазақстан кинематографистер
одағы мен Қазақстан театр
қайраткерлері одағының мүшесі,
белгілі актер әрі режиссер,
мұқағалитанушы Шаяхмет
Имашұлы М.Мақатаев поэзиясын
жарты ғасырдан бері зерттеп келеді
және ақынның 600-ден астам
өлеңдерін жатқа оқиды.
Оның айтуынша, Мұқағали 45
жылдық қысқа ғана ғұмырында
2000-нан астам өлең-жыр, 16 поэма
жазған екен. Проза, аударма,
драматуригия салаларында да
азды-көпті қалам тербеген.
Сондай-ақ ол Мақатаев
шығармаларындағы көркемдік
бояу азаматтық асқақ үнмен
астасып, үлкен адамгершілік,
адамзаттық құндылықты
құрайтынын атап көрсетті.

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
«Мәлік Ғабдуллин: өмір сүрген дәуірі, тұлғасы, естелігі»
халықаралық дөңгелек үстел. 29.10.2020 ж

Қазақстан Республикасы Президенті
Мұрағатының директоры Джамиля
Абдукадырова, Ресей Федерациясының
Алматы қаласындағы Бас консулдығы
Валентин Колясев,
ҚР БҒМ ҒК М.О.Әуезов атындағы
Әдебиет және өнер институтының
директоры, ҚР ҰҒА академигі
Кенжехан Матыжанов, профессор, РҒА
Ресей тарихы институты Дина
Аманжолова, РҒА Жалпы тарих
институтының бас ғылыми қызметкері
Татьяна Котюкова, профессор Балтабай
Абдығазиев, Мәлік Ғабдулиннің қызы
Малика Усенова, Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ профессоры Лайла Ахметова,
PhD докторы, профессор, Отто фон
Герике атындағы Магдебург
Универсиетінің өкілі Герике Карлос
Мачад, ҚР ҰҒА академигі Бахтияр
Сманов, Ариэль университетінің
профессор Кирилл Феферман, PhD,
Эстония Тартус университетінің
профессоры Аймар Венстель қатысты.

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
Мұқағали мұрасы - халық қазынасы» әдеби-сазды кеш.10.02.2021ж.

Математика, физика және информатика
институтының
ұйымдастыруымен
«Мұқағали мұрасы - халық қазынасы»
тақырыбында әдеби-сазды кеш өтті.
Аралас форматта өткен кеште мұзбалақ
ақын Мұқағалидің өмірінен сыр шертер
видеоролик көрсетіліп, «Мұқағали мен
Фаризаның сырласуы» тақырыбында
көрініс көрсетті, ақын сөзіне жазылған
әндерді түрлі аспаптармен орындады.
Сахнада МФжИ студенттері ақынның
өлеңдерін
мәнерлеп
оқып,
кеш
қонақтарына керемет әсер сыйлады.

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
«Мұқағали – мәңгілік ғұмыр» атты әдеби-сазды кеш. 16.02.2021 ж.

Тарих және құқық институтының
ұйымдастыруымен «Мұқағали -мәңгілік
ғұмыр» әдеби-сазды кеш өтті. Әдеби-сазды
кештің басты мақсаты ақын өмірімен,
шығармашылығынан мәлімет бере
отырып, қазақтың қара өлеңінің құдіреті
болғанымен таныстыру және ақын
шығармашылығын насихаттау.

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
«Салт дәстүрім- таусылмайтын байлығым»
ашық тәрбие сағаты. 18.02.2021ж.

Салт дәстүрім - таусылмайтын байлығым» ашық тәрбие сағатының мақсаты салт-дәстүрімізді еске алып, оны құрметтеп, дәріптеу.

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
«Ұлттық сана. Қазақ елі. Мәңгілік ел» дөңгелек үстел. 22.02.2021 ж.

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
«Мәңгілік Ел – патриоттық идеясы негізінде оқушы жастардың ұлттық сана –
сезімін қалыптастыру» дөңгелек үстел. 28.02.2021 ж.

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
«Алғысым шексіз халқыма» дөңгелек үстелі. 01.03.2021ж

Алғыс айту күні - бұл, ең
алдымен елімізде тыныштық
пен үндестік, өзара сенімділік
пен барлық
қазақстандықтарға деген
құрметтің орнығуына негіз
болған ҚР Тұңғыш
Президент Н.Ә.
Назарбаевтың бейбітшілік
пен келісім саясатының
салтанаты күні.

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
«Рухани жаңғыру» пікірсайыс. 03.03.2021ж.

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
«Рухани жаңғырудағы психологиялық білім негіздері» онлайн-семинар курстары.
10 наурыз – 8 сәуір 2021 ж

Семинар курстардың мақсаты - Елбасы
Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасының идеяларын
ғылыми-академиялық негіздемесі аясында түсіндіріп,
насихаттау барысында жүзеге асыру болатын. Өйткені
ұлттық болмыс сақталғанда ғана жаңғыру жүзеге
асады. Ал ұлттық сананың кемелденуі ұлт ретіндегі
жаңғырудың кепілі болатын ұлттық сана-сезімді оятып,
тарихымызды қастерлей отырып, рухани-материалдық
құндылықтар негізінде оны кемелдендірудің
мемлекеттік саясаттың басты бағдары болмақ.

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
«Nauryz Time» жобасы
(салт-дәстүрлерді дәріптеп, қайта жаңғырту). 14.03.2021ж.

Жоба мақсаты:
Қазақ халқы жыл басы
санайтын 5000 жыл бойы
тойланып келе жатқан мейрам,
Ұлыстың ұлы күні- 22 наурыз
қарсаңында, жастардың
арасында қазақ халқы сонау
кездерден қастерлейтін салтдәстүрлерді дәріптеп, қайта
жаңғырту.
Наурыз кезінде әр үйде ұлттық
тағамдарымыздың бірі
“Наурыз көже” әзірленеді.
Көже – еліміздің әр өңірінде әр
түрлі жеті түрлі дәмнен
жасалатынын да байқауға
болады. Жобаның мақсаты
сіздің үйіңізде көжені қандай
жолмен жасайтындығын
көрсету.

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
Орталық мұражай мен көрмелерге саяхат. 14.03.2021ж.

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
«Тарих күні» ҚР Орталық мұражай. 17.03.2021ж.
Тарих және құқық институты Қазақстан
Республикасы Орталық мемлекеттік
мұражайына студенттерін апарып «Тарих
күнін» атап өтті. Мұражай қызметкері,
экскурсовод Сафия Аязбаева
«Қазақтардың дәстүрлі мәдениеті
(Этнография) залы», «Қазақстан Ұлы
Отан соғысы жылдарында және
диаспоралар мәдениеті залы», «Тәуелсіз
Қазақстан» залдарымен таныстырып,
тарихи жағдайлар туралы көптеген
мәліметтер берді.

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
«Тарихқа тағзым» онлайн-сұхбат. 17.03.2021 ж.
Тарих және құқық институты саясаттану және
әлеуметтік-философиялық пәндер
кафедрасының меңгерушісі Жомарт Симтиков
Алматы қаласы Орталықтандырылған
кітапхана жүйесіне қарасты №33-ші кітапханабөлімшесінің шақыруымен «Тарихқа тағзым»
тақырыбында онлайн-сұхбат берді. Сұхбат
барысында Қазақстан тарихының мектептерде
оқытылуы жөніндегі мәселелер қозғалды.
Тарих оқулықтары қайта қаралуы тиіс
екендігіне назар аударудың маңыздылығын
айта келе, оны «Қазақтың ренессансы» деп
қайта түлетуді мақсатқа айналдыру қажеттігіне
тоқталды.

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
1 мамыр – Қазақстан халықтарының бірлігі күніне орай шахматтан
интеллектуалдық ойыны. 01.04.2021 ж.

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
«Адамгершілік құндылық дегеніміз не?» атты ашық тәрбие сағат. 16.04.2021ж

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
«Тіл құдіреті- ел құрметі» ашық тәрбие сағаты. 28.04.2021ж.

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
Тарих және құқық институты студенттеріне арналған оқырмандар клубы.
28.04.2021ж.

Іс-шараның негізгі мақсаты
оқырман клубын құру,
жастарды кітап оқуға
ынталандыру, сонымен бірге
жас ұрпақтың
шығармашылық ойлау
қабілетін дамыту.

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
«Жарқын болашаққа қадам» онлайн ашық тәрбие сағаты. 30.04.2021 ж.

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
«Ұлт бірлігі-болашақ негізі» ашық тәрбие сағаты. 03.05.2021ж.

4. «Студенттер мен магистранттардың ұлттық санасын
қалыптастыру» жобасы
Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын
еске алу күніне арналған дөңгелек үстел. 31.05.2021 ж.

Тарих және құқық институты саяси
құғын-сүргін және ашаршылық
құрбандарын еске алу күніне арналған
«ХХ ғасырдағы саяси репрессия мен
ашаршылық құрбандары бейнелерінің
репрезентациясы: КарЛАГ, АЛЖИР,
Шымкент қалалық, Жаңалық
ауылындағы саяси қуғын-сүргін
құрбандарына арналған музей дерек
қорларының негізінде» тақырыбында
дөңгелек үстел өткізді.

5. Жаңа гуманитарлық білім:
«100 жаңа оқулық» жобасы бойынша
II Халықаралық онлайн форум: «Педагогикалық білім берудегі заманауи трендтер».
24-25 маусым 2021 ж

Форум қорытындысы бойынша резолюция
қабылданды, онда цифрлық білім беру ортасын
қалыптастыру және білім беру бағдарламаларына
цифрлық құзыреттерді енгізу бойынша білім беру
ұйымдарының әкімшілігі мен ұжымдары
жұмысының тиімділігін күшейту жөніндегі міндеттер
мен шаралар белгіленген.
Нақты ұсыныстар берілді: цифрлық экономикаға
көшу, білім беру ұйымдарының басшылары мен
педагог қызметкерлерінің ақпараттықкоммуникативтік құзыреттілік деңгейін арттыру.

5. Жаңа гуманитарлық білім:
«100 жаңа оқулық» жобасы бойынша
Абай атындағы ҚазҰПУ мен Фудан университетінің Чжанцзян институты арасында
келісімшартқа қол қойылды. 24.6.2021ж.

Ынтымақтастықтың мақсаты энергетиканың көміртек
бейтараптылығы және
цифрландыру саласында
зерттеулер жүргізу үшін бірлескен
инновациялық орталық құру,
тәжірибе алмасу және «Бір белдеу,
бір жол» жобасы аясында жоғары
оқу орындарының ғылыми
әлеуетін кеңейту.

5. Жаңа гуманитарлық білім:
«100 жаңа оқулық» жобасы бойынша
«Шетелде білім ал: Халықаралық бағдарламалар» онлайн-вебинар. 15.01.2021ж.
Жаратылыстану және
география институтының
«Биология» білім беру
бағдарламасының
оқытушылары «Шетелде
білім ал: Халықаралық
бағдарламалар» атты
онлайн-вебинарын өткізді.
Биология бөлімінің 1-4
курс студенттері мен
оқытушылары қатысқан
вебинарда шет елде білім
алып келген жас
оқытушылар өз
тәжірибелерімен бөлісе
отырып, 2021 жылдың
актуалды халықаралық
бағдарламар түрлерін
студенттерге таныстырды.
Вебинарда «Академиялық
ұтқырлық»,
«Қосдипломдық білім
беру» мен «Erasmus+»
және т.б. бағдарламалар
жайлы ақпарат берілді.

6. «Абайтану жаңа белесте» жобасы
«Қазіргі жағдайда білім алушы жастарға ұлттық тәрбие берудің өзекті мәселелері»
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. 24.09.2020 ж.

6. «Абайтану жаңа белесте» жобасы
Абай Құнанбайұлының Ғақлия кітабының тұсаукесері. 15.10.2020 ж.

6. «Абайтану жаңа белесте» жобасы
«Ділдер үндестігі: Абай және түркі әлемі өткені мен бүгіні»
халықаралық дөңгелек үстел 26.11.2020 ж.

6. «Абайтану жаңа белесте» жобасы
«Абай әлемі» жалпыұлттық онлайн-студенттік өнер фестивалі. 04.12.2020 ж

6. «Абайтану жаңа белесте» жобасы
«Абай әлемі» жалпыұлттық онлайн-студенттік өнер фестивалі. 04.12.2020 ж

Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойы
аясында әдеби-мәдени құндылықтарымызды
жаңғырту, ұлтымыздың мақтанышы, ғұлама
ойшыл Хәкім Абайдың өмірі мен
шығармашылығын жастар арасында
кеңінен насихаттау мақсатында Қазақстан
Республикасының Білім және ғылым
министрлігінің тікелей басшылығымен
«Абай әлемі» жалпыұлттық студенттік өнер
фестивалі бастау алды.

6. «Абайтану жаңа белесте» жобасы
«Абай әлемі» жалпыұлттық студенттердің өнер фестивалінің қорытынды кезеңі өтті. 45.12.2020 ж
Фестивальге республикамыздың 61
жоғары оқу орнынан 257 үміткер
қатысып, бақ сынасты. Фестиваль
«Абай өлеңдері», «Абайдың қара
сөздері», «Абай әндері», «Абай - әлем
тілдерінде», «Абай әлемі» сурет
өнерінде» байқаулары бойынша
жүргізілді. Қорытынды кезеңнің
нәтижесі бойынша 36 үміткер озып
шығып, жүлделі орындарға ие болды.

6. «Абайтану жаңа белесте» жобасы
TURKSOY-мен бірлескен халықаралық форум:
Әл-Фараби, Баласағұн, Абай: ғасырлар үндестігі. 08.12.2020 ж

6. «Абайтану жаңа белесте» жобасы
Халықаралық «TURKSOY» ұйымы жариялаған «Абай» альбомының тұсаукесері. 2.02.2021 ж

«TURKSOY» Халықаралық түркі
мәдениеті ұйымының Бас хатшысы,
профессор Дүйсен Қасейінов өзі
басшылық жасап
отырған Халықаралық ұйымның 2020
жылды түркі әлемінде «Халықаралық
Абай жылы» деп жарияланып,
Абайдың 175 жылына арналған ісшаралардың халықаралық дәрежеде
өткізілуі қазақ халқы үшін үлкен
мәртебе екендігін мақтанышпен
жеткізді.
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6. «Абайтану жаңа белесте» жобасы
«Абайдың сүйікті ойыны – тоғызқұмалақ» жарысы. 27.02.2021 ж.

6. «Абайтану жаңа белесте» жобасы
Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедрасы және Студенттік «Бірлік» Ассамблеясының
ұйымдастыруымен «Абайдың қара сөздері-халық мұрасы»
әдеби-танымдық кеш. 04.02.2020 ж.

.

6. «Абайтану жаңа белесте» жобасы
«Абай өлеңдері» онлайн сайыс. 07.03.2021 ж.

.

6. «Абайтану жаңа белесте» жобасы
Абайдың асыл мұрасы. 01-21 сәуір, 2021 ж.
Абай атындағы ҚазҰПУ-ің «Рухани
жаңғыру» Орталығы және Студенттік
ректоратының ұйымдастыруымен
қалалық мектеп оқушыларының Абай
өлеңдерін жатқа оқудан «Абайдың асыл
мұрасы» атты байқауы өтті.
Өскелең ұрпаққа Абай Құнанбайұлының
мұраларын кеңінен насихаттау, қазақ және
әлем әдебиеті классигінің туындыларына
баулу мақсатында ұйымдастырылған
байқауға Алматы қаласының 185
мектебінен 300-ге жуық бейне жұмыстар
келіп түсті.
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6. «Абайтану жаңа белесте» жобасы
Абай күні. Абай ескерткішіне гүл қою кезеңі. 10.08.2021 ж.

7. «100 жаңа есім – Тұлғатану» жобасы
« Үш ғасыр куәгері» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. 13.11.2020 ж.

Конференция 136 жыл (1770-1906) өмір
сүрген, халық медицинасын жете
меңгерген Құртқа тәуіп
Сұлтанқожаұлына арналған. Арабша,
парсыша және орысша білім алған ол
бірінші болып далалық әскери
хирургияның негізін қалаған және соғыс
жағдайда ота жасаған емші.

7. «100 жаңа есім – Тұлғатану» жобасы
Тарихи тұлғалар туралы кітаптардың тұсаукесері. 28.10.2020ж.

7. «100 жаңа есім – Тұлғатану» жобасы
ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, дарынды суретші Ерболат Төлепбаймен кездесу.
08.12.2020 ж.

«Ұлы дала тұлғалары» орталығының
ұйымдастыруымен ҚР Мемлекеттік
сыйлығының лауреаты, дарынды
суретші Ерболат Төлепбаймен
кездесу өтті. «Өнерім - өмірім»
тақырыбымен өткен кездесуге танымал
ғалымдар мен қоғам қайраткерлері,
студент жастар
қатысты. Кездесу шығармашылығы
елімізде ғана емес шетелде де жоғары
бағаланып жүрген суретшінің жұмбақ
әлемімен танысуға мол мүмкіндік берді.

7. «100 жаңа есім – Тұлғатану» жобасы
«Абайтанудың жаңа кезеңі және Мекемтас Мырзахметұлы» республикалық ғылыми
конференция. Мекемтас Мырзахметұлы 90 жаста. 10.12.2020 ж

7. «100 жаңа есім – Тұлғатану» жобасы
«Салық Зиманов - ұлттық құқықтық жүйенің ғылыми мектебінің негізін қалаушы»
тақырыбында академик Салық Зимановтың 100 жылдық мерей-тойына арналған
республикалық деңгейдегі дөңгелек үстел. 25.02.2021 ж

Дөңгелек үстелдің негізгі мақсаты –
С.З. Зимановтың заң ғылымын
дамытуға, Қазақстан
Республикасының заңнамасын одан
әрі жетілдіру мақсатында жаңа
идеялар мен тәсілдерді іздестіруге
қосқан үлесін талқылау.

7. «100 жаңа есім – Тұлғатану» жобасы
«Қыз өссе – елдің көркі...» Оразгул Асанғазықызымен онлайн-кездесу. 03.03.2021 ж

Шетелдік азаматтарға арналған және ЖОО
дейінгі дайындық факультетінің дайындық
бөлімінің тыңдаушыларымен ZOOM
платформасында Қоғам және мемлекет
қайраткері, экс-депутат, «Құрмет» және
«Парасат» ордендерінің иегері, Қазақстан
Республикасы көптеген медальдарының
иегері, тіл жанашыры, оқу ісінің үздігі
Оразкүл Асанғазықызымен «Қыз өссе - елдің
көркі ...» тақырыбында онлайн-сұхбат
кездесу өтті.
34

7. «100 жаңа есім – Тұлғатану» жобасы
Рафиқа Бекенқызы Нұртазинаның 100 жылдық мерейтойына арналған «Ұлағатты ұстаз»
тарихи-танымдық дәрісі. 14.05.2021ж.

Бүгінде Қазақстанның даңқты педагогы, Социалистік Еңбек Ері, Республиканың еңбек сіңірген
мұғалімі, Қазақ КСР Халық ағарту ісінің үздігі, Алматы қаласының Құрметті азаматы, Пушкин
атындағы халықаралық сыйлықтың иегері, Платина-Тарлан сыйлығының лауреаты Рафиқа
Бекенқызы Нұртазинаның туғанына 100 жыл толып отыр. Осыған байланысты Абай атындағы Қазақ
ұлттық педагогикалық университетінің «Ұлы Дала тұлғалары» орталығы студенттермен және
оқытушылар қауымымен «Ұлағатты ұстаз» тақырыбында танымдық дәріс өткізді.
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7. «100 жаңа есім – Тұлғатану» жобасы
«Ұлы дала перзенті» атты ҚР ҰҒА академигі Көпжасар Нәрібаевты еске алу жиыны.
03.06.2021 ж.

7. «100 жаңа есім – Тұлғатану» жобасы
Қажымұқан Мұңайтпасұлының 150 жылдық мерейтойына арналған Еркін Қайшыбектің
шығармашылық көрмесі. 11.06.2021 ж.
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7. «100 жаңа есім – Тұлғатану» жобасы
«Ұлы дала тұлғалары» сериясы жалғасуда
2020 жылы қыркүйек-желтоқсан
айларының аралығында дайындалған
кітаптар

2021 жылы қаңтар-маусым
айларының аралығында дайындалған
кітаптар

1. Көне түркілер мен арғы қазақтар /
Омарбеков Т. – Алматы: Ұлағат,2020.
2. Қазақ хандары / Омарбеков Т. – Алматы:
Ұлағат, 2020. – 271 б.
3. Қазақтың би-шешендері / Тебегенов Т. –
Алматы: Ұлағат, 2020.
4. Қазақ ойшылдары / Смағұлова С. –
Алматы: Ұлағат, 2020.
5. Қоғам және мемлекет қайраткерлері /
Әбжанов Х., Нұрымбетова Г. – Алматы: Ұлағат,
2020.

1. Қазақ батырлары / Әбжанов Х.,
Нұрымбетова Г. – Алматы: Ұлағат, 2021. – 236
б.
2. Ақын-жыраулар / Ибраева А. – Алматы:
Ұлағат, 2021. – 230 б.
3. Алаш арыстары / Смағұлова С. – Алматы:
Ұлағат, 2021. – 260 б.
4. Тұлғалар тағылымы / Нәрібаев К.,
Мұқатова Д., Нәрібаева Н., Бейсембаева А. –
Алматы: Ұлағат, 2021.
5. Ұлы дала перзенті. К.Нәрібаев туралы
естеліктер жинағы / Нұрымбетова Г., .,
Мұқатова Д., Нәрібаева М., Бейсембаева А. –
Алматы: Ұлағат, 2021.

Мақсаты: жастарға Ұлы дала тұлғаларын таныстырып, қазақ ұлтының тұұлғалары мол
екендігін, қазақ ұлтының тарихы терең екендігін, қазақ ұлтының мәдениеті жоғары халық
екендігін танытады.

8. «Жаһандағы қазіргі қазақ мәдениеті» арнайы жобасы
«Қазақстан және Қытай: екі ел арасындағы қоғамдық қатынастардың тарихи аспектілері»
халықаралық онлайн-конференция. 26.02.2021ж
Тарихты зерттеу ісінің көлемін дамыту және
жастарды қолдау мақсатында
ұйымдастырылған конференцияның бағыты Қазақстанның халықаралық
қоғамдастықтағы орны мен беделін нығайту,
Қазақстан мен Қытайдың екі ел арасындағы
қарым-қатынасы, жаһандану мен
аймақтандырудың заманауи үдерісіндегі
Қазақстанның сыртқы саясаты мен Орталық
Азиядағы аймақтық интеграцияның
мәселелері мен келешегіне арналды.

8. «Жаһандағы қазіргі қазақ мәдениеті» арнайы жобасы
«Қазақстанның жаһандық бастамалары. Халықаралық қауіпсіздікке үлес»
интеллектуалды сайыс. 27.02.2021 ж.

9. «Ұлы дала жастары» жобасы
«Мен өмірді жырлау үшін келемін...» поэтикалық жарыс. 24.02.2021ж

Шетелдік азаматтарға
арналған және ЖОО
дейінгі дайындық
факультетінің 2021 оқу
жылына арналған ісшаралар жоспарына
сәйкес 18-24 ақпан
аралығында ЖОО-ға
дейінгі дайындық бөлімі
тыңдаушыларының
арасында М.Мақатаевтың
туғанына 90 жыл толуына
орай «Мен өмірді жырлау
үшін келгенмін»
тақырыбында ақын
шығармаларын мәнерлеп
оқу жарысының
қорытындысы өтті.
Конкурс екі бағытта
жүргізілді. Байқауға
жалпы 40 шақты
тыңдаушы қатысты.

9. «Ұлы дала жастары» жобасы
#NAURYZUIMDE челендждік студенттік фотобайқау. 21-25 наурыз, 2021 ж.
«Рухани жаңғыру» орталығы
Ұлыстың ұлы күні - Наурыз
мейрамына орай, #NAURYZUYIMDE
студенттік фотобайқауын
ұйымдастырды. «Рухани жаңғыру»
бағдарламасының идеялық
құндылықтарын іске асыру
халқымыздың төл мерекесі Ұлыстың
ұлы күні - Наурыз мейрамын атап
өтудегі мәні зор. Байқаудың мақсаты Наурыз мерекесін
үйде, отбасымен қарсы алу
ерекшелігін көрсету болды.

9. «Ұлы дала жастары» жобасы
«Ыстық қайрат...» онлайн поэзия сағаты. 31 наурыз - 8 сәуір, 2021 ж

Филология және
көптілді білім беру
инcтитуты «Ыстық
қайрат» тақырыбында
поэзия сағатын өткізді.
Доцент Ерсайын
Молдасанов бүгінгі
шараның студенттердің
шығармашылық
қабілетін арттырып
қана қоймай, оларды
адамгершілікке,
инабаттылыққа,
жауапкершілікке
тәрбиелейтінін атап
өтті.

9. «Ұлы дала жастары» жобасы
«Химия жұлдыздары» интеллектуалды шоу. 16.04.2021ж

9. «Ұлы дала жастары» жобасы
«Тіл құдіреті- ел құрметі» ашық тәрбие сағаты. 28.04.2021ж.

9. «Ұлы дала жастары» жобасы
«Рухани жаңғыру: Жастардың өркениетке қадамы»
пікірсайыс турнирі. 08.05.2021 ж.
Ел Тәуелсіздігінің 30-жылдығына орай өткен
пікірсайыс турниріне университеттің 1-4 курс
бакалавриат студенттері қатысты.
Интеллектуалды пікірсайыс университеттің
«Рухани жаңғыру» орталығы мен ЮНЕСКО
педагогикалық кафедрасының алдын ала
дайындаған арнайы тақырыптарымен, жарыс
Ережесіне сәйкес студенттік Американдықпарламенттік формат пен Линкольн-Дуглас
форматтарында институттардың 20 құрама
командасы және 20 төрешілері қатысқан
онлайн платформасында жүрді.

9. «Ұлы дала жастары» жобасы
«Өшпес ерлікке мәңгілік тағзым» атты 9 мамыр - Жеңіс күнімен адресаттық
құттықтау. 09.05.2021 ж.

9. «Ұлы дала жастары» жобасы
«Жас автор» республикалық әдеби-шығармашылық байқауы.
7 маусым - 20 тамыз, 2021 ж

2021 жылғы 7 маусым мен 20 тамыз аралығында Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық университеті «Рухани жаңғыру - болашаққа бағдар» мемлекеттік
бағдарламасының аясында республикалық «Жас автор» әдеби-шығармашылық конкурсын
жариялады.
Конкурс мақсаты - отандық балалар әдебиетінің дамуына үлес қосып, прозалық жанрында
қалам тербеткен жастардың әдеби шығармашылығын қолдау, кәсіби мамандануына мүмкіндік
беру, өскелең ұрпақтың дүниетанымын, рухани білімін байыту болмақ.

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің «Рухани
Жаңғыру» бағдарламасын 2020-2021 оқу жылында іске асыру бойынша
жарияланған мақалалар тізімі
№

Мақалалар тізімі

Жарияланған күні

БАҚ атауы

Авторлары

1.

Қоғам және мемлекет қайраткерлері

2020 ж

Ұлағат баспасы

Х.Әбжанов,
Г.Нұрымбетова

2.

Көне түркілер мен арғы қазақтар

2020 ж

Ұлағат баспасы

Т. Омарбеков

3.

Қазақ хандары

2020 ж

Ұлағат баспасы

Т. Омарбеков

4.

Қазақтың би-шешендері

2020 ж

Ұлағат баспасы

Т. Тебегенов

5.

Қазақ ойшылдары
.

2020 ж

Ұлағат баспасы

С. Смағұлова

6.

«Оны «ұлтшыл» деп айыптаған еді»

26.11.2020 ж

«Almaty AQSHAMY»

Борасын Иманбердиев

7.

«Махаббатын сатпаған»

5.01.2021 ж

«Жас Алаш» газеті

Ж.Шойынбет

8.

Ел үшін еміренген тұлға

01.02.2021 ж.

«Үш қоңыр» газеті

Т.Балықбаев.

9.

Мұқағали Мақатаевтың 90
жылдығына арналған көркемсурет
көрмесі

04.02.2021 ж.

Ақпарат көзі:
http://qazaq1913.com/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

10.

«Біз ұлттық білім беру жүйесін
қалыптастыруымыз қажет»

04.02.2021 ж.

«Қазақстан дәуірі»

Т.Балықбаев

11.

«Абай» альбомы жарық көрді.

04.02.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://aikyn.kz/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің «Рухани
Жаңғыру» бағдарламасын 2020-2021 оқу жылында іске асыру бойынша
жарияланған мақалалар тізімі
№

Мақалалар тізімі

Жарияланған күні

БАҚ атауы

Авторлары

12.

Ұлы ақын есімін иеленген
университетте «Абай» альбомының
тұсаукесері

8.02.2021 ж.

Ақпарат көзі:
http://qazaq1913.com/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

13.

Тіл үйренудің керемет тәсілі

10.02.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://almatyakshamy.kz/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

14.

Главой КазНПУ стала мама автора
оперы про Елбасы

11.02.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://neonomad.kz/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

15.

Түркісойдың тартуы

11.02.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://dalanews.kz/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

16.

Выставка картин, посвященная
ветеранам «Афганской войны»

11.02.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://bilimdinews.kz/?p
=136583

Қоғаммен байланыс
бөлімі

17.

Ауғанстан соғысы ардагерлеріне
арналған сурет көрмесі

15.02.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://almatyakshamy.kz/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

18.

Жазу реформасы: латынграфикалы
жаңа әліпби және оның қолданысы

15.02.2021 ж.

Ақпарат көзі:
http://kazgazeta.kz/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің «Рухани
Жаңғыру» бағдарламасын 2020-2021 оқу жылында іске асыру бойынша
жарияланған мақалалар тізімі
№

Мақалалар тізімі

Жарияланған күні

БАҚ атауы

Авторлары

19.

«Цифрлық педагог» тақырыбында
біліктілікті арттыру курстары өткізілді

15.02.2021 ж.

Ақпарат көзі:
http://kazgazeta.kz/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

20.

Жазу реформасы: Латынграфикалы
жаңа әліпби және оның қолданысы

16.02.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://almatyakshamy.kz/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

21.

Центр «Латын» организовал круглый
стол по обсуждению нового алфавита
на латинской графике

16.02.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://bilimdinews.kz/?p
=137130

Қоғаммен байланыс
бөлімі

22.

Новый алфавит, основанный на
латинской графике, обсудили
казахстанские ученые

16.02.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://vecher.kz/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

23.

«Жамбылға неге жала жабамыз»

18.02.2021 ж.

«Жас Алаш» газеті

Ж. Шойынбет

24.

«Өмір – өнер» шығармашылық көрмесі
өтіп жатыр

18.03.2021 ж.

Ақпарат көзі:
http://qazaq1913.com/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

25.

«Ұлыларды дәуір туғызады»

26.02.2021 ж.

«Қазақ әдебиеті»

М.Мырзахметұлы

26.

«Абай сериалының жүгі»

26.02.2021 ж.

«Қазақ әдебиеті»

М.Мырзахметұлы

27.

«Ер есімі жаңғырсын»

26.02.2021 ж.

«Қазақ әдебиеті»

Ж. Шойынбет

28.

Қазақстан және Қытай: екі ел
арасындағы қоғамдық қатынастардың
тарихи аспектілері

15.03.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://abai.kz/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің «Рухани
Жаңғыру» бағдарламасын 2020-2021 оқу жылында іске асыру бойынша
жарияланған мақалалар тізімі
№

Мақалалар тізімі

Жарияланған күні

БАҚ атауы

Авторлары

29.

Ұстаздар ұстаханасында «Jas Otan» ЖҚ
төрағасымен кездесу өтті

15.03.2021 ж.

Ақпарат көзі:
http://qazaq1913.com/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

30.

Өзбекстан Қазақстанның 10 ЖОО-ның
дипломын нострификациясыз
мойындайды

27.03.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://www.inform.kz/k
z/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

31.

Ректор жастар арасындағы пікірсайыс
қозғалысын дамыту туралы пікір білдірді

30.03.2021 ж.

Ақпарат көзі:
http://qazaq1913.com/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

32.

Сапалы маман - жарқын болашақтың
кепілі

30.03.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://bilimdinews.kz/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

33.

Осы жұрт «қарт ҚазПИ»-ді біле ме екен?

30.03.2021 ж.

Ақпарат көзі:
http://qazaq1913.com/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

34.

Любить родину - ценить природу

30.03.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://www.kazpravda.k
z/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

35.

Наурыз нақыштары

31.03.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://turkystan.kz/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

36.

«Ұлыларды дәуір туғызады»

9.04.2021 ж.

«Үш қоңыр» газеті

М.Мырзахметұлы

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің «Рухани
Жаңғыру» бағдарламасын 2020-2021 оқу жылында іске асыру бойынша
жарияланған мақалалар тізімі
№

Мақалалар тізімі

Жарияланған күні

БАҚ атауы

Авторлары

37.

Главной целью Казахстана является
создание конкурентоспособной нации

01.05.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://vecher.kz/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

38.

Еще один шаг

01.05.2021 ж.

Ақпарат көзі:
http://nomad.su/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

39.

Главной целью Казахстана является
создание конкурентоспособной нации

01.05.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://vecher.kz/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

40.

Толеранттылық - патриоттықтың
құрамдас бір бөлігі

11.05.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://bilimdinews.kz/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

41.

Жеңіс күні аталды

14.05.2021 ж.

«Үш қоңыр» газеті

Қоғаммен байланыс
бөлімі

42.

Ұстаз ұстанымы

14.05.2021 ж.

«Үш қоңыр» газеті

Қоғаммен байланыс
бөлімі

43.

Президент жастар мәселесіне ерекше
қарайды

20.05.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://halyqline.kz/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

44.

Мақсат Жақауов: Рухани жаңғыру
идеясы бәрімізге ұлт алдындағы
үлкен жауапкершілікті артады

21.05.2021 ж.

Ақпарат көзі:
http://kazgazeta.kz/

Мақсат Жақауов

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің «Рухани
Жаңғыру» бағдарламасын 2020-2021 оқу жылында іске асыру бойынша
жарияланған мақалалар тізімі
№

Мақалалар тізімі

Жарияланған күні

БАҚ атауы

Авторлары

45.

Международная конференция,
посвященная Мукагали Макатаеву
прошла в Алматы

21.05.2021 ж.

Ақпарат көзі:
http://dialog.kz/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

46.

«Қазақстаным!» деп, қаламы жүйткіп
тұр

21.05.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://egemen.kz/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

47.

«Ашаршылық құрбандарын еске алу»

3.06.2021 ж.

TYRKI QAZAQ

М.Мырзахметұлы

48.

Қазақ батырлары

2021 ж.

Ұлағат баспасы

Х. Әбжанов,
Г. Нұрымбетова

49.

Ақын-жыраулар

2021 ж.

Ұлағат баспасы

А. Ибраева

50.

Алаш арыстары

2021 ж.

Ұлағат баспасы

С. Смағұлова

51.

Тұлғалар тағылымы

2021 ж.

Ұлағат баспасы

К. Нәрібаев, Д.
Мұқатова, Н. Нәрібаева,
А.Бейсембаева

52.

Ұлы дала перзенті. К.Нәрібаев туралы
естеліктер жинағы

2021 ж.

Ұлағат баспасы

Г. Нұрымбетова, Д.
Мұқатова, М.Нәрібаева,
А.Бейсембаева

53.

«Жас автор» республикалық әдебишығармашылық байқауы жарияланды

4.06.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://qazaquni.kz/

Қоғаммен байланыс
бөлімі

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің «Рухани
Жаңғыру» бағдарламасын 2020-2021 оқу жылында іске асыру бойынша
жарияланған мақалалар тізімі
№

Мақалалар тізімі

Жарияланған күні

БАҚ атауы

Авторлары

54.

Қажымұқан Мұңайтпасұлының 150
жылдығына арналған көрме

15.06.2021 ж.

Ақпарат көзі:
http://qazaq1913.com

Қоғаммен байланыс бөлімі

55.

Түркологияға түрен салған тарланбоз.
Ғұбайдолла Айдаровтың туғанына 100 жыл

17.06.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://egemen.kz/

Қоғаммен байланыс бөлімі

56.

Алматыда «Қазақстанның тәуелсіздігі және
рухани-мәдени құндылықтар» атты
конференция өтуде

17.06.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://www.kazinform.kz

Қоғаммен байланыс бөлімі

20.06.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://juldyz.info/

Қоғаммен байланыс бөлімі

57.
Мақсат Жақауов: Басты бағыт - озық ой,
ұтымды үйлесім
58.

Мырзахан Ахметов. Рухани құндылықтар ұлт байлығы

23.06.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://bilimdinews.kz/

Қоғаммен байланыс бөлімі

59.

Князь Мирзоев: Елбасы - ерекше
«қазақстандық жолдың» авторы

02.07.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://www.inform.kz/

Қоғаммен байланыс бөлімі

60.

Хайрулла Жәнібеков: «Саналы ұрпақ
тәрбиелеуде ЖОО-ның орны ерекше»

25.07.2021 ж.

Ақпарат көзі:
http://qazaq1913.com/

Қоғаммен байланыс бөлімі

61.

ҚазҰПУ мен Н.Назарбаев орталығы
ынтымақтастық туралы меморандумға қол
қойды

06.08.2021 ж.

Ақпарат көзі:
https://dalanews.kz/

Қоғаммен байланыс бөлімі

62.

Педагогика саласының ең өзекті мәселелері
талқыланды

16.08.2021 ж.

Ақпарат көзі:
http://qazaq1913.com/

Қоғаммен байланыс бөлімі

