
1 
 

лого Рухани жаңғыру  и   универ                                                                                      «Абай атындағы ҚазҰПУ» КЕАҚ 

 «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 

2021-2022 жылғы іс-шаралар жоспары 
  

№ Іс-шара атауы  Іс-шараның 

деңгейі  

 

Мақсаты  Орындалу 

мерзімі  

Жауапты 

орындаушы  

1. «ТУҒАН ЖЕР» ЖОБАСЫ / ПРОЕКТ «ТУҒАН ЖЕР» 

1 «Білімнің бастауы – 

Абай университеті» 

 

Практикалық 

бейнелеу 

плэнері 

байқауы 

 

Жастар арасында қара шаңырақ Абай 

атындағы ҚазҰПУдың маңыздылығын, 

патриоттылығын, көркемдік 

тартымдылығын кеңінен насихаттап, 

дәріптеу, тәрбиелеу 

Мамыр, 2022 

ж 

«Рухани жаңғыру» 

орталығы 

ӨМСИ 

Студенттік өзін өзі 

басқару ұйымы 

2 «Біз – ұлы Қазақ 

елінің ұрпағымыз!» 

 

Флешмоб Рухы асқақ, намысы биік Тәуелсіз қазақ 

елінің ұландарын тәрбиелеу 

Қараша, 

2021 ж 

ӨМСИ 

Студенттік өзін өзі 

басқару ұйымы 

3 

«Тұғыры биік 

Тәуелсіздік!» 
Эссе жазу - 

желтоқсан, 

2021 ж 

Шетелдік азаматтарға 

арналған және ЖОО 

дейінгі дайындық 

факультеті  

4 «Туған жерім алтын 

бесігім» 

Шығармашылы

қ эссе жазу 

- 25 қаңтар 

2022 ж 

МФИИ 

5 «Рухани жаңғыру 

бағдарламасы 

негізінде 

Қазақстанның 

құндылықтарын 

жарытылыс-

ғылыми пәндерді 

оқытуда қолдану» 

Республикалық 

ғылыми-практикалық 

вебинар 

Республикалық 

ғылыми-

практикалық 

вебинар 

- сәуір, 

2022 ж 

ЖГИ 

 

 

6 «Мен Қазақстанды Шығармашыл Шетел азаматтарына арналған конкурс мамыр,           Бегалиева С.Б. 
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сүйемін!» ық байқау 2022 ж Кафедра ПОҚ 

1 «Тіл- татулықтың 

тірегі» 

 

Мерекелік іс-

шара 

 

«Қазақтану» жобасы аясында 

5 қыркүйек - Тілдер күні мен  А. 

Байтұрсынұлының туған күніне арналған іс-

шара 

қырқүйек, 

2021 ж 

Тәрбие, әлеуметтік 

жұмыстар және 

жастар саясаты 

жөніндегі 

департаменті 

Қазақстан халқы 

Ассамблеясы 

кафедрасы 

2 «Тілдік 

парадигмалардың  

коммуникативтік 

негізі»  

Республикалық 

ғылыми-

практикалық 

онлайн 

конференция 

Латын әліпбиі жазылымға қатысты онлайн 

конференция 

қыркүйек, 

2021 ж 

 

«Латын» 

ғылыми-практикалық 

орталығы 

Ұйымдастыру 

комитеті 

3 Республикалық 

мұғалімдермен  

жаңа емле ережелері 

вебинар Теледидар, ақпарат құралдарында мәлімет 

беру 

қазан, 

2022 ж 

«Латын» 

ғылыми-практикалық 

орталығы 

4 «Жаңа әліпбиге 

бағытталған 

қоғамдық 

пікірлердің тиімді 

ұсыныстары» 

Дөңгелек 

үстел, ақпарат 

құралдары 

- 

 

қазан, 

2021 ж 

«Латын» 

ғылыми-практикалық 

орталығы 

5 «Айтылым мен 

жазылымның 

әдістемелік негізі» 

 

Оқу 

құралының 

тұсаукесері 

Авторлар тобы Глоссарий құрамын бекіту қараша, 

2021 ж 

«Латын» 

ғылыми-практикалық 

орталығы 

6 Жаңа ұлттық әліпби 

және БАҚ 

Журналистерм

ен кездесу 

- желтоқсан, 

2021 ж., 

тамыз, 

2022 ж 

«Латын» 

ғылыми-практикалық 

орталығы 

 

7 «Тәуелсіздік –

тірегім, Қазақстан - 

жүрегім» 

 

Мәдени іс-

шара 

Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына өзге ұлт 

студенттері арасындағы университетішілік 

мәнерлеп оқу байқауы 

Қараша, 

2021 ж 

Тәрбие, әлеуметтік 

жұмыстар және 

жастар саясаты 

жөніндегі 

департаменті 
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Қазақстан халқы 

Ассамблеясы 

кафедрасы 

8 
«Тіл – ұлттың 

жаны» 

 

Дөңгелек үстел 

- 

2022 ж 

Шетелдік азаматтарға 

арналған және ЖОО 

дейінгі дайындық 

факультеті 

9 
«Тілі басқа- тілі 

бір...» 

 

Кездесу 

- 

2022 ж 

Шетелдік азаматтарға 

арналған және ЖОО 

дейінгі дайындық 

факультеті 

10 «Латын әліпбилі 

парадигма – 

коммуникативтік 

құрылым негізі»   

Онлайн 

конференция 

 

- 

Мамыр, 

2022 ж 

«Латын» 

ғылыми-практикалық 

орталығы 

11 «Латын әліпбилі 

қазақ жазуы: 

Тілтаным мен 

әдістаным» 

Студенттерге 

арналған 

қоғамдық дәріс 

- Қараша, 

2022 ж 

«Латын» 

ғылыми-практикалық 

орталығы 

12 Жаңа емледегі төл 

және кірме сөздердің 

жазылу принциптері  

Дөңгелек үстел - Қараша, 

2022 ж 

«Латын» 

ғылыми-практикалық 

орталығы 

13 Жаңа әліпби мен 

емлені насихаттауға 

және тарату 

жолдары  

Конференция  

- 

Желтоқсан, 

2022 ж 

Латын» 

ғылыми-практикалық 

орталығы 

 

2. «ҚАЗАҚСТАННЫҢ КИЕЛІ ГЕОГРАФИЯСЫ» ЖОБАСЫ / ПРОЕКТ «САКРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ КАЗАХСТАНА» 

1 «Өркениеттер 

әлемі» 

 

 

Алматы 

Боралдай сақ-

үйсін 

қорғандарына 

экспедиция 

Қасиетті орындарға рухани таным, ғылыми-

ағартушылық ізденіс қадібілеттерді 

жастарға бейімдеу мақсатында Сақ-үйсін 

бірлестігінің патшалар қорғандарына 

экспедициялық саяхат 

Қараша, 2021 

ж,  

 Наурыз, 2022 

ж. 

 

«Рухани жаңғыру» 

орталығы 

Тарих және құқық 

институты 

 

2 «Жазғы рухани 

лагерь» 

Рухани даму 

алаңы 

Белсенді жастарды қолдау және 

ынталандыру 

Маусым, 2022 

ж 

«Рухани жаңғыру» 

орталығы 
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3 «Рухани керуен: 

Киелі тарихи 

жерлерге саяхат» 

 

Танымдық 

білім 

марафоны  

 

Арнайы танымдық білім сағаты Ақпан, 2022 ж ӨМСИ 

4 «Жетісу алтын 

шеңбері» 

 

Тарихи 

танымдық 

өлкетану 

маршруты 

Алматы, Қапшағай қаласы, Алтынемел 

МҰТП, Әулие ағаш сокралды нысан, 

Жаркент қаласы Жаркент мешіті, Шарын 

каньоны, Көлсай көлдері, Алтын адам 

тарихи мұражайы. 

23-26 наурыз 

2022 ж 

ЖГИ 

Тәрбие, әлеуметтік 

жұмыстар және 

жастар саясаты 

жөніндегі 

департаменті 

5 «Өнер қырандары» 

 

 

 

«Жамбыл 

Жабаевтың 

және Сүйінбай 

Аронұлы 

әдеби-

мемориалдық 

музейінің 

жылжымалы 

көрмесі 

Танымдық мақсатта жастарға Жетісу 

өңірінің дарынды тұлғалары жайлы кеңінен 

таныстыру, үлгі-насихат шараларын 

ұйымдастыру 

18 ақпан, 

2021 ж 

«Рухани жаңғыру» 

орталығы 

 

6 «Қазақстанның 

рухани жәдігерлері» 

1-курс 

студенттерімен 

  ҚР Ұлттық 

мұражайына 

саяхат 

 Ақпан, 

 2022 ж 

ТҚИ 

7 «Алматы 

музейлеріне саяхат» 

 

Танымдық 

акция 

Университет институттарының 1-курс 

студенттеріне арналған «Алматы 

музейлеріне саяхат» апталығын 

ұйымдастыру 

11-16 қазан,  

2021 ж 

 21-28 ақпан 

2022 ж. 

«Рухани жаңғыру» 

орталығы 

Барлық институттар 

 

3. «СТУДЕНТТЕР МЕН МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ҰЛТТЫҚ САНАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ» ЖОБАСЫ / 

ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ 

1 «Біз және біздің 

құқықтарымыз» 

Кафедраның 

ПОҚ, 

студенттер, 

магистранттар, 

- Ақпан 

2022 ж 

ТҚИ 
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докторанттард

ың қатысуымен 

Дөңгелек үстел 

2 Қазақстанда 

азаматтардың 

құқықтық сананы 

көтеру ережелері 

Дөңгелек үстел  

- 

Сәуір 

2022 ж 

ТҚИ 

3 «Қазақстан 

аумағында сирек 

кездесетін және 

жойылып бара 

жатқан 

жануарларды 

қорғау» 

Көрме, 

конференция 

- 5-30 қазан, 

2021 

ЖГИ 

 

 

4 Визуальная 

антропология 

повседневности 

казахского аула XIX 

– нач. ХХ вв. 

Онлайн-лекция Актуализация нового научного знания в 

контексте идей «Рухани жаңғыру» с целью 

формирования толерантного, 

поликультурного и интеллектуального 

общества 

в Республике Казахстан 

21 қыркүйек 

2021 ж. 

 

ТҚИ 

 

5 «Таңдық»  

 

 

Тоғызқұмалақт

ан ұлттық 

клубын ашу 

Ұлттық дәстүрлі ойынды төменгі курс 

студенттері мен мектеп оқушыларына 

кеңінен насихаттау 

Қаңтар-

маусым, 

 2022 ж 

«Рухани жаңғыру» 

орталығы 

ӨМСИ 

6 «Мұрагер» Қазақ 

күресінен 

спорттық 

үйірмесін ашу 

Ұлттық дәстүрлі спортты төменгі курс 

студенттері мен мектеп оқушыларына 

кеңінен насихаттау 

Ақпан-

маусым,  

2022 ж 

«Рухани жаңғыру» 

орталығы 

ӨМСИ 

7 Салт-дәстүр сан 

ғасырлық асыл 

мұра 

Наурыз 

мерекесінің іс-

шарасы 

- 25 наурыз, 

2022 ж 

МФИИ 

8 «Жаһандық 

жылыну және оның 

тірі ағзаларға 

тигізетін әсері» 

Ғылыми-

практикалык 

конференция  

- 5-30 сәуір, 

2022 

ЖГИ 
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9 «Еңбек – елдің 

мұраты»  

 

Жастарға 

арналған 

бизнес тренниг 

- 12 мамыр 

2022 ж 

МФИИ 

10 «1 желтоқсан – 

Қазақстан 

Республикасының 

Тұңғыш 

Президенті» 

күніне арналған 

іс-шара 

Университетіш

ілік мерекелік 

әдеби-

музыкалық кеш 

- Желтоқсан, 

2021 ж 

Тәрбие, әлеуметтік 

жұмыстар және 

жастар жөніндегі 

департамент 

Қазақстан халқы 

Ассамблеясы 

кафедрасы 

ФКБИ 

11 «Еңбеккер жас» Кездесу-көрме Жаңа жұмыс орындар, жаңа орындардың 

ашылуы 

   2021 - 2022 

жж. 

СҚИ 

12 «Тәуелсіздік-

тұғырым» 

Қазақстан 

Республикасы 

Тәуелсіздігінің 

30 жылдығына 

Тарихи-

танымдық 

дәріс 

- Желтоқсан  

2021 ж 

«Ұлы дала» тұлғалары 

орталығы 

13 «Жүрегім толы 

жыр-нұрға...» 

Шығармашыл 

студенттерге 

арналған әдеби 

кеш  

- Сәуір,  

2022 ж 

ФКББИ 

14 «Зұлмат жылдар 

құрабандары» 

31-мамыр 

Саяси қуғын-

сүргін 

құрбандарын 

еске алу күніне 

орай, 

ұрпақтарымен 

кездесу 

- Мамыр 

2022 ж 

Тәрбие, әлеуметтік 

жұмыстар және 

жастар жөніндегі 

департаменті 

 «Ұлы дала» 

тұлғалары орталығы 

15 «Заманауи педагог» 

  

интеллектуалд

ы жарыс 

Ы.Алтынсаринның 180 жылдығына 

арналған 

іс-шара 

Ақпан,  

2022 ж 

Тәрбие, әлеуметтік 

жұмыстар және 

жастар жөніндегі 
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департаменті 

Қазақстан халқы 

Ассамблеясы 

кафедрасы 

16 «Алаш үміті» 

 

 

Балалар 

бейнеролик 

байқауы 

 

31 мамыр Репрессия күні  мен 1-маусым 

балаларды қорғау күніне орай, 

Алаш қайраткерлерінің шығармаларынан 

университет қызметкерлері мен 

оқытушыларының балаларына арналған 

өлең оқу байқауы 

15 мамыр – 01 

маусым 

2022 ж 

«Рухани жаңғыру» 

орталығы 

Кәсіподақ ұйымы 

17 Қоғамдағы 

жастардың рөлі, 

міндеттері қандай? 

Дебат - 15 желтоқсан, 

2021 ж 

Тәрбие, әлеуметтік 

жұмыстар және жастар 

жөніндегі департаменті 

МФИИ 

18 «Бір үйдің 

баласындай»  

 

 

Студенттер 

Ассамблеясын

ың 

этнофестивалі 

 

Университет көлеміндегі Қазақстан 

халқының бірлігі күніне арналған мерекелік 

шара. Этнофестиваль 

мамыр,  

2022 ж 

Тәрбие, әлеуметтік 

жұмыстар және 

жастар жөніндегі 

департамент  

ҚХА кафедрасы 

19 «Поэзия-өшпес 

мұра» 

 

Поэзиялық 

байқауы 

Студенттер арасында ақиық ақындардың 

шығармашылығын насихаттап, жастардың 

шығармашылық қабілетін арттыру 

Сәуір, 

2022 ж 

ӨМСИ 

20 «Азамат» 

 

Құқықтық-

зияткерлік 

ойыны 

Студенттер арасында конституциялық 

сауаттылықты дамыту мақсатында арнайы 

зияткерлік ойынды ұйымдастыру 

Сәуір  

2022 ж 

«Рухани жаңғыру» 

орталығы 

Ғылым проректоры 

21 «Рухани жаңғыру 

мен мектепте білім 

берудің 

психологиялық 

негіздері»  

 

Онлайн-

семинар 

курстары  

 

Мектеп мұғалімдерінің танымдық 

көзқарастарына Рухани жаңғыру 

қағидаларын түсіндіру, талдау, 

психологиялық қабілетін, әдістемелік көмек 

көрсету дағдыларына үйрету, кеңес беру 

т.с.с. орындау 

Қазан 2021 ж. 

 

«Рухани жаңғыру» 

орталығы 

Психологиялық көмек 

көрсету орталығы 

 

22 «Рухани 

жаңғырудағы 

психологиялық 

білім негіздері»  

Онлайн-

семинар 

курстары  

 

Жастардың танымдық көзқарастарына 

рухани жаңғыру қағидаларын түсіндіру, 

талдау, психологиялық қабілетін анықтау 

30 наурыз-8 

сәуір 

 2022 ж. 

 

«Рухани жаңғыру» 

орталығы 

Психологиялық көмек 

көрсету орталығы 
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23 «Жер жәннаты  

Жетісу» 

 

Суреттер мен 

қолөнер 

көрмесі 

Верныйдың Алматы болып өзгергеніне 100 

жыл толуына орай суреттер, қолөнер 

көрмесі 

Наурыз, 2022 

ж 

«Көркем білім беру», 

«Дизайн» 

кафедралары 

24 Тарихты білу 

жастардың парызы  

Дөңгелек үстел - 22 ақпан, 

2022 ж 

МФИИ 

25 «Жігіттің сұлтаны - 

2021» 

қоғамдық-ұлттық 

жобасы 

Университеттік

, 

Офлайн байқау 

Студенттік ортадан қазақ жігітін таңдау, 

жан-жақты қабілетті, дарынды, қоғамдық 

белсенді, үлгілі қазақ жігітінің этолонын 

шығару 

Қазан-қараша, 

2021-2022 ж. 

«Рухани жаңғыру» 

орталығы 

 

26 «Қазақ аруы - 2021» 

ұлттық жобасы 

 

 

Университеттік

, 

Офлайн байқау 

Студенттік ортадан қазақ аруын таңдау, 

жан-жақты қабілетті, дарынды, қоғамдық 

белсенді, үлгілі қазақ қызының этолонын 

шығару 

Қазан-қараша, 

2021-2022 ж. 

«Рухани жаңғыру» 

орталығы 

 

 

4. ЖАҢА ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ: «100 ЖАҢА ОҚУЛЫҚ» ЖОБАСЫ / 

ПРОЕКТ НОВОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: «100 НОВЫХ УЧЕБНИКОВ» 

1 Қазақстан-Қытай 

қатынастары: 

Нарық, сауда- 

интеграция және 

мүдделер тоғысы 

Оқулық, бір 

мың (1000) 

данамен 

баспадан 

жарық көреді 

- Қаңтар, 

2022 жыл 

ЖГИ 

2 «Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық – 

білімнің жаңа 

көкжиегі» 

 

Кафедраның 

ПОҚ, 

студенттер, 

магистранттар, 

докторанттард

ың қатысуымен  

Дөңгелек үстел 

- Қазан, 

2022 ж 

ТҚИ 

 

3 «Жаңартылған 

білім жағдайында 

қазақ 

этнопедагогикасы 

материалдарын 

физикалық 

Ұлттық білімді 

жаңғырту 

әдістемелік оқу 

құралын 

шығару  

- 15 қараша 

2021 ж. 

желтоқсан 

2022 ж. 

ЖГИ 
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географияны оқуда 

пайдалану»  

4 «100 Жаңа оқулық»: 

Болашаққа жарқын 

бетбұрыс 

Дөңгелек үстел - Cәуір, 

2022 ж 

ТҚИ 

6 «Жас автор» 

 

Шығармашылы

қ Студенттік 

онлайн 

байқауы 

 

Балалар әдебиетін дамыту мақсатында 

прозалық жанрда үздік шығармаларды 

жазуға білім алушылардың талпынысын 

арттыру, авторларын анықтау 

Мамыр-

маусым, 

2022 ж 

«Рухани жаңғыру» 

орталығы 

ФКББИ 

7 «Көрнекті 

педагогтар» 

Кітап 

тұсаукесері 

Тарихи-танымдық кітаптың шығарылымы Маусым 

2022 ж 

«Ұлы дала» тұлғалары 

орталығы 

8 Ғылым-білім 

саласындағы ірі 

тұлғалар 

Тарихи-

танымдық 

кітап 

тұсаукесері 

- Наурыз 

2022 ж 

«Ұлы дала» тұлғалары 

орталығы 

 

5. «АБАЙТАНУ ЖАҢА БЕЛЕСТЕ» ЖОБАСЫ / ПРОЕКТ «АБАЕВЕДЕНИЕ НА НОВОМ РУБЕЖЕ» 

1 «Мен жазбаймын 

өлеңді ермек үшін...» 

 

Ақындар 

мүшайрасы 

Ұлы Абайдың 175  жылдығына орай жазба 

ақындар мүшайрасының жыр жинағын 

шығару 

Қазан,  

2021 ж 

ФКББИ 

2 «Абайдың асыл 

мұрасы» 

 

Шығармашылы

қ сайысы 

Абай Құнанбайұлының білім-ғылым, 

ағартушылық өлеңдерін жатқа оқу сайысы 

Наурыз,  

2022 ж. 

«Рухани жаңғыру» 

орталығы 

ФКББИ 

3 «Ұлы дала 

данышпаны» 

 

Арнайы 

ғылыми-

танымдық 

оқулық  

Кітапша 

тұсаукесері 

- Сәуір,  

2022 ж 

«Хакім Абай» 

орталығы 

4 «Хакім Абай 

даналығы» 

 

Арнайы 

ғылыми-

академиялық 

оқуылық 

сериясы 

- Мамыр, 

2022 ж 

«Хакім Абай» 

орталығы 
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5 «Абай университеті 

мен Рухани 

жаңғыру: 

Ғылыми негіздері» 

 

Кітап шығару Абай атындағы ҚазҰПУ-нде 2018 жылдан 

бері қолға алынған Рухани жаңғыру 

идеясының ғылыми аспектілерін анықтау, 

әдістемелік-практикалық жұмыстарын 

талдамалы жинақ кітабын шығару 

Ақпан-қараша 

2022 ж 

«Рухани жаңғыру» 

орталығы 

Ғылым проректоры 

Ғылым департаменті 

Ғылыми-зерттеу 

орталықтары 

Институт кафедрлары 

6 «Рухани жаңғыру 

және Абай 

университеті»  

 

Студенттік 

диплом 

жұмыстары 

мен магистрлік 

диссертациялар

дың 

аннотациялық 

жинағы 

Жастардың академиялық үздік ғылыми 

жұмыстарының соңғы үш жылдық Рухани 

жаңғыру тақырыптарында аннотациялық 

жинағын жасақтау 

 

Ақпан-тамыз, 

2022 ж 

«Рухани жаңғыру» 

орталығы 

Академиялық 

мәселелер бойынша 

департаменті 

Ғылым департаменті 

ФКББИ 

7 «Abai's world»  

 Стрит-арт 

бейнелеу 

конкурсы 

Білім алушыларды Абайдың алуан қырлы 

рухани эстетикалық адами құндылықтарға 

тәрбиелейтін туындыларымен, ой-

толғамдарымен, қарасөздерімен баулу 

Сәуір-мамыр 

2022 ж 

«Рухани жаңғыру» 

орталығы 

Хәкім Абай ортылығы 

Барлық институттар 

 

8. «Қайым – Алаштың 

соңғы тұяғы» 

 

Танымдық 

дәрістік 

кездесу 

Онлайн-офлайн 

формат 

Алаштанушы, абайтанушы Қайым 

Мұхамедханның 105 жылдығына орай, 

ұрпақтарымен жастарды кездестіру, арнайы 

тәлімдік дәрістерді ұйымдастыру 

Желтоқсан 

2021 ж 

«Рухани жаңғыру» 

орталығы 

Хәкім Абай орталығы 

Барлық институттар 

 

6. «100 ЖАҢА ЕСІМ – ТҰЛҒАТАНУ» ЖОБАСЫ / ПРОЕКТ «100 НОВЫХ ЛИЦ – ТҰЛҒАТАНУ» 

1 «Қазақстанның 100 

жаңа есімдері»  

онлайн кездесу 

 

Жетістіктерімен ерекшеленген тұлғалармен 

Ашилова Мадина, Тайжан Санжар, Үсенов 

Ұлан кездесу 

28 қыркүйек, 

2021 ж 

МФИИ 

2 «Қайраткермен 

жүздесу» 

 

Қазақстан 

Республикасын

ың еңбек 

сіңірген 

қайраткері И.И 

Жаңа тұлғалармен танысу,  жаңа буынның 

болашаққа деген белсенділігін арттыру 

2021 -2022 ж. СҚИ 

 



11 
 

Роговпен 

кездесу 

3 «Жаныңда жүр 

жақсы адам» 

 

 

Шығармашылы

қ кездесу 

Суретші, профессор Т.М.Қожағұловтың 

өмір жолын жастарға үлгі ете отырып, жас 

өркендерді адамгершілікке, еңбекқорлыққа, 

парасаттылыққа, отансүйгіштікке 

тәрбиелеу, замандастарының өнегелі өмірін 

дәріптеу 

Қаңтар, 

 2022 

ӨМСИ 

4 «Тұлғалар 

тағылымы»  

Өнер, қоғам 

қайраткерлерім

ен кездесу 

- Мамыр,  

2022 ж 

ТҚИ 

 

7. «ЖАҺАНДАҒЫ ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІ» АРНАЙЫ ЖОБАСЫН ІСКЕ АСЫРУ / 

 ПРОЕКТ «КАЗАХСКАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

1 «Рухани жаңғыру: 

әлемдік мәдениет 

пен білімге қадам» 
Пікірсайыс 

турнирі 

Білімді және зияткерлік көзқарастарды 

қалыптастыру, студенттік ортада насихаттау 

Сәуір, 

2022 ж. 

«Рухани жаңғыру» 

орталығы 

ЮНЕСКО 

педагогикалық 

кафедрасы 

2  «Машиналар 

механикасы және 

робототехникалық 

жүйелері 

математикалық 

модельдеу» 

Халықаралық 

ғылыми-

практикалык 

семинары  

Профессор Ғахип Уәлиевтің 80 жылдығы 

аясында   

Халықаралық ғылыми-практикалык семинары 

19 қараша МФИИ 

3 Мәдениет, өнер 

жұлдыздары 

Тарихи-

танымдық 

кітап 

тұсаукесері  

- Желтоқсан 

2021 ж 
«Ұлы дала» тұлғалары 

орталығы 

4 Кино актеры Айбек 

Әзімбекпен сұхбат 

Танымал 

тұлғалармен 

кездесу 

- Қаңтар,  

2022 ж 

ФКББИ 

5 «Жаһанданудың  

салт-дәстүрімізге, 

өнеріміз бен 

Дебат  

 

- 23 қараша 

2021 ж 

МФИИ 
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мәдениетімізге 

әсері» 

6 

«Жаңарған 

Қазақстан»  

Бейнеролик 

байқауы 
- 2022 ж 

Шетелдік азаматтарға 

арналған және ЖОО 

дейінгі дайындық 

факультеті 

7 

«Әлем таныған 

Қазақстан!»  

Шетел 

азаматтары 

этнофестиваль 

- 

2022 ж Шетелдік азаматтарға 

арналған және ЖОО 

дейінгі дайындық 

факультеті 

8 «Түркі жастарының 

бірлігі» 

 

 

Халықаралық 

түркі 

халықтары 

жастарының 

симпозиумы 

Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан патриот 

жастарының басын қосып, шығармашылық-

рухани байланысын орнату, 

көтеру 

Маусым-

қазан,  

2021-2022 ж 

«Рухани жаңғыру 

орталығы» 

9 #nauryzmurasy 

 

челлендждік 

студенттік 

фото-бейне 

байқауы 

Жастардың Ұлыстың ұлы мерекесі Наурыз 

мейрамын жан-жақты дәстүрін жадынында 

сақтау, тәрбиелеу, насихаттауды күшейту 

20-23 наурыз, 

 2022 ж 

 

«Рухани жаңғыру» 

Орталығы 

 

10 Түркі әлемінің 

мәдени мұрасы-

руханилықтың 

кәусар бұлағы 

Онлайн 

конференция 

Оқытушылар, докторанттар мен 

магистранттар және студенттердің 

қатысуымен пікір алысу 

Сәуір, 

2022 ж 

ТҚИ 

11 «Мың жылдық дала 

фольклоры мен 

музыкасы»  

Шығармашылы

қ кеш 

- 26 сәуір,  

2022 ж 

МФИИ 

8. «ҰЛЫ ДАЛА ЖАСТАРЫ» ЖОБАСЫ / ПРОЕКТ «ҰЛЫ ДАЛА ЖАСТАРЫ» 

1 «Ұлы дала рухы» 

 

 

Халық әндерін 

авторлық өңдеу 

және рәсімдеу 

арқылы 

шығармашылы

қ байқауы 

Студенттердің қазақ өнеріне деген 

сүйіспеншіліктерін арттыру және жаңа, 

өзгеше идеяларды іздестіру, рухани, 

адамгершілік және көркемдік дамуын 

қалыптастыру 

Сәуір, 

2022 ж 

ӨМСИ 

«Музыкалық білім 

беру» кафедрасы 

2 «Ұлы даланың ұлы Зияткерлік Қазақ хандары туралы деректі фильм 26 қазан, МФИИ 
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есімдері» 

 

жарыс тамашалау, студенттердің тарихи білімдерін 

тестілеу арқылы жарыс ұйымдастыру 

2021 ж 

3 «...Поэзия, менімен 

егіз бе едің!?» 

Мұқағали 

Мақатаевқа 

арналған 

әдеби-сазды 

кеш 

- Қазан, 

 2021 ж 

ФКББИ 

4 «Ұстаз - Ыбырай 

Алтынсарин»  

Тарихи-

танымдық 

дәріс 

- Қазан 

2021 ж 

«Ұлы дала» тұлғалары 

орталығы 

ППИ 

5 «Дара тұлға» Қазақ КСР-інің 

еңбек сіңірген 

ғылыми 

қайраткері 

Батырбек 

Ахметұлы 

Бірімжановтың 

дәрісі 

- Қараша 

2021 ж 

«Ұлы дала» тұлғалары 

орталығы 

ЖГИ 

6 «Білім беру  үдерісі 

және ХХІ ғасырдың 

мұғалімі» 

Ыбырай 

Алтынсариннің 

180 

жылдығына 

орай танымдық 

дөңгелек үстел 

- Қараша 

2021 ж 

ТҚИ 

Саясаттану және 

әлеуметтік-

философиялық пәндер 

7 «Д. Қонаев 110 

жыл» 

Тарихи-

танымдық 

дәріс  

Университет 

деңгейі 

- Ақпан 

2022 ж 

«Ұлы дала» тұлғалары 

орталығы 

8  «Ұрпақ тәрбиесі – 

ұлт тәрбиесі» 

 

дөңгелек үстел Ы. Алтынсариннің 180 жылдығына орай,  

жастарға  халқын рухани өмірде елдікті, 

ұрапақтың ауыз біршілігін сақтайтын сапа 

қасиеттерді қалыптастырып, кейінгі ұрпаққа 

жеткізу 

Ақпан, 

2022 ж 

ӨМСИ 

Дене шынықтыру 

және спорт кафедрасы 

 

9 «Әнші - Роза Роза - Сәуір Тәрбие, әлеуметтік 
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Бағланова»  Бағланованың 

100 

жылдығына 

орай  

Еске алу кеші 

2022 ж жұмыстар және 

жастар жөніндегі 

департамент «Ұлы 

дала» тұлғалары 

орталығы 

10 «Асанәлі Әшімов - 

85 жаста» 

Кездесу - Мамыр 

2022 ж 

«Ұлы дала» тұлғалары 

орталығы Тәрбие, 

әлеуметтік жұмыстар 

және жастар 

жөніндегі 

департамент 

11 «Тұлғалар 

тағылымы»  

Өнер, қоғам 

қайраткерлерім

ен кездесу 

- Мамыр,  

2022 ж 

ТҚИ 

Тарих және құқық 

12 «Рифмы мира и 

визуальная поэтика 

Олжаса 

Сулейменова» 

 

Онлайн-лекция Актуализация нового научного знания в 

контексте идей «Рухани жаңғыру» с целью 

формирования толерантного, 

поликультурного и интеллектуального 

общества 

30 сентября 

2021 г 

16-00 

ТҚИ 

Кафедра Истории 

Казахстана им.ак. 

Т.С.Садыкова 

 

 


