
«АЭжБУ-де студенттік өзін-өзі басқару және оны жетілдіру шаралары» 

мәселесі бойынша 05.11.2013 ж. №3 АЭжБУ Ғылыми кеңесінің  

 

 Қ А У Л Ы С Ы 

 

 

 ТЖБ бастығы Абдуллина З.А. хабарламасын тыңдап және талқылап, 

Ғылыми кеңес  тәрбие жұмысында басты болып табылатын сенім, еріктілік 

және бір жақты тәртіптерін жүзеге асыра отырып, АЭжБУ-ғы студенттік өзін-

өзі басқару ісін белгілі бір дәрежеге көтеруге қол жеткіздік. Үстіміздегі 

жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап университетте тәрбие жұмысы жөніндегі 

бөлім құрылды. СМЖ-на сәйкесті стандарттар негізінде жұмыс жасайды. 

Тәрбие жұмысын іске асыру мақсатында бірқатар қосымша құжаттар жасалып 

бекітілген. 

Студенттер кәсіподағы студенттік өзін-өзі басқару ісінің  

ұйымдастырушы ортасы болып табылады. Студенттік кәсіподақ 

қамқорлығымен 15-ке жақын әртүрлі үйірмелер мен студенттік талаптық 

клубтар жұмыс істейді. Бірінші курс студенттер онкүндігі, Студенттер 

қатарына қабылдау, балалар үйінің тәрбиеленушілері үшін студенттік 

қайрымдылық жәрмеңкесі сияқты үлкен студенттік және басқа да іс-шаралар 

өткізілді. Кәсіподақ белсенділері әлеуметтік желілерде де жұмыстарын 

қарқынды өткізуде. Студенттерге материалдық және қаржылай көмек 

көрсетіледі.  

2013 жылы әлеуметтік және тәрбие істеріндегі белсенділіктері үшін 

АЭжБУ студенттері кәсіподағы қаламыздың үздік кәсіподағы болып танылды. 

Ғылыми және қоғамдық жұмыстағы белсенділіктері үшін 2012-2013 оқу 

жылдарында 50-ден астам студенттер қалалық, республикалық және 

халықаралық деңгейде марапаттаулар мен мадақтаулар алған болатын.  

 Яғни студенттік өзін-өзі басқару жұмысының аясын кеңейтуге  жаңа 

мүмкіндіктер бар. ПОҚ-ың жұмысын бағалауға қатысуға студенттер 

кәсіподағына мүмкіндік беру керек. Жастар үйірмелері мен  ынтасы бойынша 

клубтардың санын  арттыруды жүзеге асыру, оларды керекті жабдықтармен   

қамтамасыз ету талап етіледі. Әлеуметтік желілердегі пікір алмасу 

мүмкіндіктерін белсенді пайдалана отырып, өзін-өзі басқару ісінің стандарттан 

тыс және жаңа әдістерді қалыптастыру бағытындағы жұмыстарды жалғастыру 

керек.  

 

Ғылыми қеңес қаулы етеді:  

 

1. Эксперимент ретінде ОӘБ-і өткізетін «Оқытушы студент көзімен» 

атты сауалнамасына сәйкес студенттер кәсіподағы күшімен екінші 

семестрде студенттік тәжірибелік сауалнама өткізу. 

Жауапты –  ТЖБ бас. Абдуллина З.А. 

Мерзімі: 2014 ж. мамыр айы. 

 



2. Студенттік жасөспірімдерге арналған үйірмелер мен талаптық 

клубтарының санын көбейту бастамасын қолдап, оған қажетті орын 

мен құраладар бөліп беруге Студенттер КО ынтасын қолдау. 

 

Жауапты – ТӘЖ проректоры Абдрахманов Е.А. 

Мерзімі: 2 семестр 2013-2014 оқу жылы. 

 

3. Әлеуметтік желілерде әлеуметтік сауалнамаларды өткізіп, оның 

нәтижелерін міндетті түрде университет басқармасына жеткізуді 

тұрақты тәжірибеге енгізу. 

Жауапты – ТЖБ бас. Абдуллина З.А. 

Мерзімі: 2 семестр 2013-2014 оқу жылы. 

 

4. № 1 және № 2-а жатақханаларында студенттік кеңеске орын бөлу. 

Жауапты – ТӘЖ проректоры Абдрахманов Е.А. 

Мерзімі: желтоқсан 2013 ж. 

 

5. Эксперимент ретінде жатақханалар бөлмелерінде немесе «Энтел» 

жастар орталығында «түнгі отырыс» және «Energy night» өткізуге 

рұқсат беру. 

Жауапты – ТӘЖ проректоры Абдрахманов Е.А. 

Мерзімі: 2 семестр 2013-2014 оқу жылы. 

 

6. Студенттер кәсіподағы мен АЭжБУ әкімшілігімен ұжымдық келісім-

шарт жас ау кезінде студенттік өзін-өзі басқаруды келешекте дамыту 

және жетілдіру мақсатында бірнеше өзгерістерді енгізу. 

  

Жауапты – ТЖБ бас. Абдуллина З.А. 

Мерзімі: 2 семестр 2013-2014 оқу жылы. 

 

7. Осы қаулының орындалуын бақылауды ТӘЖ проректоры 

Абдрахманов Е.А. жүктелсін. 

 

 

 

Төраға       Г.Ж. Даукеев 

 

Ғылыми хатшы      Г.Д.  Манапова 

 


