
 «Тұлға тағылымымен тәрбиеленген ұрпақ бойында ұлттық 

 мінез қалыптасып, ұлттық тәлім-тәрбиенің кӛзіне айналады.  

Нағыз зиялы «тұлға» жеке мүддесінен гӛрі халық  

мүддесін басты орынға қояды». 

Н.Ә.Назарбаев «Тарих толқынында»  
 

 Ел болашағы – Мәңгілік елдің жастарына тәрбие беруді 

жаңаша ұйымдастыруды кӛздеген Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті М.Ғабдуллин атындағы «Тұлғатану» 

орталығын ашты.  

 Орталықтың мақсаты – студенттерді қазақ халқының озық 

ойлы, отаншыл және дана тұлғаларының үлгісінде тәрбиелеп, 

оларды тұлға ретінде қалыптастыру. Әрбір халық үшін ӛзінің 

талантты, данагӛй және отаншыл перзенттерінің үлгісі маңызды. 

Халықтың халық болуы, мемлекеттілігі, мәдениеті мен ӛнері, 

білімі, ғылымы мен саясаты, осындай озық ойлы кӛшбасшы 

тұлғалар қызметінің арқасында қалыптасады. Сондықтан 

Қазақстанның ел таныған тұғырлы тұлғаларының ӛмірі мен 

қызметінің танымдық қана емес, тәрбиелік маңызы орасан. Жастар 

олардың іс-әрекетінен үлгі-ӛнеге ала отырып, солардай болуға 

талпынады.   

  Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Мәңгілік ел» жалпыұлттық 

идеясын жүзеге асыру мақсатында жалпыадамзаттық және ұлттық 

құндылықтармен тәрбиеленген, кӛшбасшылық қасиеттері бар, 

ӛзін-ӛзі танып, жетілдіруге қабілетті, білімді тұлғаны 

қалыптастыру орталықтың басты мақсаты.  

 Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» бағдарламалық еңбегінен туындайтын міндеттерге 

сәйкес, «100 жаңа есім» иелерін, олардың ӛмірі мен халық үшін 

атқарған қызметін жан-жақты терең зерттеп, жас ұрпаққа жеткізу, 

Университетте жүзеге асырылып жатқан ұлттық тәрбие жӛніндегі 

іс-шараларға атсалысу, Студент жастарды ұлтымыздың ұлы 

тұлғаларының ӛмірі мен қызметінен, рухани мұраларынан  тәлім 

алуға үйрету . 

  

 
      

Елбасымыз  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

ерен еңбегін жастар арасында лайықты түрде 

дәріптеуге арналған «Әлем таныған Елбасы»  атты 

танымдық кештің 

     БАҒДАРЛАМАСЫ: 
 

           Қазақстан Республикасының гимні орындалады. 

           Елбасы туралы деректі фильм кӛрсетіледі. 

1. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 

ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор 

Такир Оспанұлы Балықбаевтың алғы сӛзі. 
2. Баяндама: «Ұлттың ұлы тұлғасы». М.О. Әуезов атындағы 

Әдебиет және ӛнер институтының директоры,  ҚР ҰҒА 

академигі  Қалижанұлы Уәлихан  
3. Елбасының сыныптасы Рая Ғарипқызы Сиразитдинованың 

естілігі 

Ән. «Үш қоңыр». Тарих және құқық институтының 2-курс 

студенті  Пірәлі Райымбек 

4. Баяндама: «Елбасы және Рухани жаңғыру». Абай атындағы 

Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Халықаралық 

қатынастар кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымдарының 

докторы, профессор  Симтиков Жомарт Құдайбергенұлы. 

5. Елбасының  курстасы Исаев Төре Исаұлының естелік сӛзі. 

Ән. «Менің қазағым». Ӛнер, мәдениет және спорт 

институтының 1-курс студенті  Тәжминә Даниярқызы 

орындайды. 

6.  Жастар ісі жӛніндегі комитет тӛрағасы Сеитов Рашид 

Қызырбекұлының сӛзі.    

Ән.  «Кӛк тудың желбірегені». Сорбонна-Қазақстан 

институтының 1-курс студенті Ахмет Оралбай орындайды. 

 

Ӛтетін күні: 27.11.2017 ж. 

Ӛтетін уақыты: 15.00 

Мекен-жайы: Тӛле би, 86,   Мәжіліс залы. 

 

 

 

 



Ұйымдастырушы: М.Ғабдуллин атындағы «Тұлғатану» 

орталығы 
Мәлік Ғабдуллин атындағы «Тұлғатану» орталығының ұжымы: 

 Директор – тарих ғылымдарының докторы Дана Мукатова. 

 Жетекші ғылыми қызметкерлері – филология 

ғылымдарының докторы С.Д. Ізтілеуова, Методист – педагогика 

ғылымдарының магистрі А.М. Бейсембаева. 
 

 

Мәлік Ғабдуллин атындағы «Тұлғатану» орталығының 

 мекен-жайы: 

010100, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 13, 

Тел. 8 (727) 291-20-03;  8701 777 15 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Мәлік Ғабдуллин атындағы «Тұлғатану» орталығы 

 

 

 

 

 

 
     Елбасымыз  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

ерен еңбегін жастар арасында лайықты түрде 

дәріптеуге арналған «Әлем таныған Елбасы» атты  

танымдық кештің 

БАҒДАРЛАМАСЫ  
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Алматы 


