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Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың  «Төртінші 

өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» 

атты жыл сайынғы Қазақстан халқына Жолдауында қойылған 

міндеттерді жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспары 

  
№ 

р/н 

Іс-шара атауы Өткізу 

мерзімі 

Жауаптылар Қатысушыла

р құрамы 

1 2 3 4 5 

1. Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауын насихаттау                                 

және жүзеге асыру шаралары 

1.1 ҚР Президентінің 

Қазақстан халқына 

Жолдауын  куратор 

сағаттарында, барлық оқу 

топтарындағы әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер 

бойынша сабақтарда, 

кафедраларда, бөлімдерде 

және ғылыми 

зертханаларда талқылау 

қаңтар 

 2018 ж.  

С.В. Коньшин,  

З.А. Абдуллина,  

С.К. Махмутов, 

Б. Ж. Кабдушев, 

кафедралар, бөлімдер 

мен ғылыми 

зертханалардың 

меңгерушілері 

Студенттер, 
қызметкерлер, 

ПОҚ 

1.2 Университеттегі 

ақпараттандыру-түсіндіру 

топтарының Жолдауды 

түсіндіру бойынша 

жұмыстарын  ұйымдастыру   

ақпан - 

желтоқсан 

 2018 ж. 

З.А. Абдуллина,  

С.К. Махмутов, 

Б. Ж. Кабдушев  

ПОҚ 

2. Оқу-әдістемелік жұмыс 

2.1 Оқу үдерісін цифрландыру 

бағдарламасы аясында жаңа 

білім беру 

бағдарламаларын  әзірлеу   

қыркүйек 

2018 ж. 

С.В.Коньшин, 

Р.Р.Мухамеджанова  

Қызметкерлер, 

ПОҚ 

2.2 Отандық және шетелдік 

ұйымдардың жоғары білікті 

мамандарын студенттермен 

жұмыс жүргізуге белсенді 

түрде тарту (кездесулер, 

презентациялар  және 

дәрістер, соның ішінде 

онлайн форматында 

ұйымдастыру) 

Жеке жоспар 

бойынша 

С.В. Коньшин, 

В.В. Стояк, 

А. С.Апенова,  

институт 

директорлары,  

кафедра  

меңгерушілері 

Студенттер, 
қызметкерлер,  

ПОҚ 

2.3 Әлеуметтік-гуманитарлық 

пәндер циклі бойынша 

дәрістердің, семинарлар мен 

СӨЖ материалдарының 

қаңтар  

2018 ж. 

С.К. Махмутов, 

Б. Ж.Кабдушев  

ПОҚ 



мазмұнын Жолдаудың 

негізгі қағидаларына 

сәйкестендіру 

2.4 Семестр жұмыстары мен 

ЕГЖ тақырыптарына ҚР 

Президентінің Қазақстан 

халқына Жолдауының 

қағидатты ережелерін енгізу 

қаңтар  

2018 ж. 

Р.Р.Мухамеджанова,  

каф.меңгерушілері 

ПОҚ 

2.5. Компьютерлік сыныптарды 

заманауи сандық 

индустрияның талаптарына 

сәйкестендіріп  жаңарту 

жеке жоспар 

бойынша 

С.В. Коньшин,  

А.Т. Идрисов  

қызметкерлер,  

ПОҚ 

2.6. Қаржылық білімін 

көтеруге, кәсіпкерлікті 

дамытуға бағытталған оқу 

бағдарламалары мен білім 

беру курстарын әзірлеу  

және түзету 

жыл ішінде С.В. Коньшин, 

Р.Р. Мухамеджанова, 

каф. меңгерушілері 

қызметкерлер, 

ПОҚ 

2.6.1 ПОҚ-тың студенттермен 

оқудан тыс уақытта 

жұмысын (іс-шараларға 

қатысуы, жатақханаларға 

баруы, студенттердің 

ғылыми жұмысына 

жетекшілік етуі, 

олимпиадалар, сайыстар, 

спорттық іс-шаралар 

өткізуі) күшейту 

ақпан- 

желтоқсан 

2018 ж.  

С.В.Коньшин, 

В.В.Стояк, 

З.А.Абдуллина,  

Р.Р.Мухамеджанова, 

В.А.Дворников, 

институт 

директорлары, каф. 

меңгерушілері 

ПОҚ 

2.6.2 Алдыңғы қатарлы 

техникалық жоғарғы оқу 

орындарының  студент 

жастарымен жұмыстарды 

ұйымдастыру және жүргізу 

тәжірбиесін зерттеу 

жыл ішінде З.А.Абдуллина,   

Е.К. Қаби, 

Н. Мырзатов 

Қызметкерлер, 

ПОҚ 

2.6.3 Жастар ұйымдарында 

студент жастармен жұмыс 

жүргізудің және  

ұйымдастырудың 

тәжірбиесін зерттеу 

жыл ішінде З.А.Абдуллина,   

Н. Мырзатов 

Студенттер, 

қызметкерлер,  

ПОҚ 

2. Ғылыми-зерттеу жұмысы 

 

3. 1 Ғылыми зерттеу 

жұмыстарының 

экологиялық тазалығы мен 

энергетикалық тиімділігінің 

деңгейін арттыру бойынша 

жұмыстарды белсендіру  

жыл ішінде В.В. Стояк,  

М.Б. Алиярова,  

каф. меңгерушілері 

Студенттер, 
ПОҚ 

3.1.1 Студенттерді ғылыми-

зерттеу  жұмысына  

тартуды белсендіру 

тұрақты С.В.Коньшин,  

В.В.Стояк, 

институт 

директорлары,  

Н. Мырзатов 

Студенттер, 
қызметкерлер,  

ПОҚ 



3.1.2 Студенттердің ғылыми-

техникалық 

конференцияларға, 

олимпиадаларға,  

конкурстарға қатысуға 

қызығушылығын 

ынталандыру 

жыл ішінде В.В.Стояк, 

М.Б. Алиярова, 

каф. меңгерушілері 

Студенттер, 

ПОҚ 

3.2 Оқу ақысын өздігінен төлей 

алмайтын жастар мүддесі 

үшін білім үдерісін 

қаржыландыруға жеке 

бизнесті, үкіметтік емес 

және қайырымдылық 

ұйымдарының қатысуын 

ынталандыру 

тұрақты С.В.Коньшин, 

В.В.Стояк, 

А. Надырбекова 

институт 

директорлары 

Қызметкерлер, 
ПОҚ 

3. 3 Университеттің ғылыми-

инновациялық және 

технологиялық кешенін 

дамыту 

жыл ішінде В.В.Стояк, 

М.Б. Алиярова 

Қызметкерлер, 
ПОҚ 

3.4 Студенттердің, 

магистранттар мен 

докторанттардың 

қатысуымен старт-ап 

компаниялар  құру 

 

жыл ішінде В.В.Стояк,  

М.Б. Алиярова 

 

Қызметкерлер, 
студенттер, 

ПОҚ 

4. Жастармен жұмыс жүргізу іс-шаралары 

 

4.1 Патриоттық тәрбие 

4.1.1. Студенттерді жалпыұлттық 

отансүйгіштік «Мәңгілік ел» 

идеясын іске асыруға және 

нығайтуға тарту 

тұрақты Е.А.Абдрахманов, 

Е.А. Қаби, 

Н.Мырзатов,  

институт 

директорлары,  

каф. меңгерушілері 

Қызметкерлер, 

студенттер,  
ПОҚ 

4.1.2 Студенттердің ҚР 

Президентінің Қазақстан 

халқына Жолдауына 

арналған ғылыми-

практикалық  топтық 

конференцияларын өткізу 

наурыз 

2018ж. 

  

Абдуллина З.А., 

Махмутов С.К., 

Кабдушев Б.Ж.,  

институт 

директорлары 

 

Студенттер, 
ПОҚ 

4.1.3 Студенттік топтардың 

тәжірибелік сабақтарында 

Қазақстандық патриотизм 

сезімін қалыптастыруға 

бағытталған жедел ақпарат 

беру 

жыл ішінде  ҚМТ, РДТ, ТБ каф. 

меңгерушілері 

Студенттер,  
ПОҚ 

4.1.4 

  

ҚР Мемлекеттік  

мерекелік күндеріне 

арналған мерекелік 

шараларды ұйымдастыру 

жеке 

жоспарлар 

бойынша 

З.А.Абдуллина, 

Е.К.Каби, 

Б.М.Джетписбаева, 

Н. Мырзатов, 

институт 

директорлары  

Студенттер, 
қызметкерлер,  

ПОҚ 



4.2. Рухани-адамгершілік тәрбие 

4.2.1 Студенттердің Қазақстанның 

атақты мәдениет 

қайраткерлерімен 

кездесулерін ұйымдастыру 

жыл ішінде Б.Ж.Кабдушев, 

Е.Е. Жаркинбаев 

Б.М.Джетписбаева, 

З.А.Абдуллина 

Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 

4.2.1.1 «Парасат» клубының 

жоспары бойынша танымал 

тұлғалармен кездесу 

 

Семестрде 

3 рет 

Б.Ж.Кабдушев  Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 

4.2.1.2 «Руханият» клубының 

жоспары бойынша танымал 

тұлғалармен кездесу 

Семестрде 

3 рет 

Е.Е. Джаркинбаев 

 

Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 

4.2.1.3 Студенттердің ақындық және 

драматургиялық 

шығармашылығын дамыту 

жыл ішінде З.А.Абдуллина, 

Е.К.Каби, 

Н. Мырзатов 

Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 

4.2.2  Діни лаңкестік пен 

экстремизмнің алдын алуға 

арналған іс-шараларды 

ұйымдастыру 

жыл ішінде З.А.Абдуллина,  

С.К.Махмутов,  

Б.Ж. Кабдушев,  

Т.М. Жумаканов, 

С.Б.Ахметжанов  

Студенттер, 
қызметкерлер,  

  ПОҚ  

4.2.2.1 Университетте дәстүрлі емес 

секталар мен күдікті, жалған 

діни ағымдардың әрекет 

етуін болдырмау шараларын 

қолдану 

тұрақты З.А.Абдуллина, 

Н. Мырзатов 

институт 

директорлары,  

каф. меңгерушілері, 

бөлім басшылары 

Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 

4.2.2.2 Экстремизм мен лаңкестіктің 

алдын алуға арналған 

таратылатын материалдарды 

жаңарту және оларды 

бөлімшелерге тарату 

Наурыз 

2018 ж. 

 

З.А.Абдуллина 

 

Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 

4.2.2.3 Студент жастардың Алматы 

қаласының Дін істері 

басқармасы өкілдерімен,  

теологтармен, жетекші 

дінтанушылармен кездесулер  

және дәрістер,  

әңгімелесулер мен дөңгелек 

үстелдер өткізуі 

жыл ішінде ТЖБ, студенттер 

КО, жатақханадағы 

ТЖ жөніндегі 

кураторлар, оқу 

топтарының 

эдвайзерлері 

Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 

4.2.2.4 Діни экстремизмнің және 

терроризмнің алдын  алу 

мәселелері бойынша студент 

жастармен жүргізілетін 

әлеуметтік желілердегі және 

Интернеттегі жұмыстарды 

белсендендіру 

жыл ішінде З.А.Абдуллина, 

Н. Мырзатов,  

Ж.Жаңбырбаев  

Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 

4.3 Салауатты өмір салтын насихаттау  

4.3.1 Әлеуметтік қауіпті жұқпалы 

аурулардың (есірткі, ЖҚТБ, 

туберкулез және т.б.) алдын алу 

жеке 

жоспар 

бойынша 

З.А.Абдуллина, 

Е.Қ Қаби, 

Н. Мырзатов 

Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 



4.3.2 Денсаулық сақтау 

қызметкерлерімен кездесулер 

ұйымдастыру (салауатты өмір 

салтын насихаттау) 

жыл 

ішінде 

З.Т.Алиметова Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 

4.3.3 Студенттерді дене 

шынықтырумен айналысуға 

(секцияларға, түрлі деңгейдегі 

спорт жарыстарынан 

халықаралық деңгейдегі спорт 

жарыстарына дейін) тарту 

жеке 

жоспар 

бойынша 

С.К. Махмутов, 

Е.К.Каби, 

Н. Мырзатов 

Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 

4.3.4 Студенттерге арналған мәдени-

бұқаралық  іс-шаралар өткізу 

жеке 

жоспар 

бойынша 

З.А.Абдуллина, 

Н. Мырзатов, 

Г. Шарип 

Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 

 

5. Білім алушыларды әлеуметтік қолдау   

5.1 Асыраушысы жоқ, біреудің 

қамқорлығындағы, аз 

қамтылған жанұядан шыққан, 

мүгедек,  және басқа да 

әлеуметтік осал санаттағы 

студенттерді оқытуға арналған 

қосымша жеңілдіктер енгізу 

қыркүйек 

2018 

С.В. Коньшин, 

А.С.Казыбаева, 

М..Лившиц,             

З.К. Ибраева, 

институт 

директорлары     

Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 

5.2 Оқыту үдерісіне және 

университеттің 

инфрақұрылымына инклюзивті 

білім беру талаптарын енгізу 

жыл 

ішінде 

М.К. Каракесов,  

З.Т. Алиметова,  

А.З. Бисенова  

Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 

 

7. «Үш тұғырлы тіл» мәдени жобасын жүзеге асыру іс-шаралары 

7.1 Үш тілді білім беруге кезең-

кезеңімен көшудің жоспарын 

жасау   

жеке 

жоспар 

бойынша 

С.В.Коньшин, 

Р.Р Мухамеджанова, 

институт 

директорлары, 

М.М.Тулеуп  

Студенттер, 
қызметкерлер,  

ПОҚ 

7.2 Оқу үдерісі мен іс қағаздарын 

жүргізуде қазақ тілінің 

қызметін одан әрі кеңейту және 

нығайту 

 

тұрақты С.В.Коньшин, 

Р.Р Мухамеджанова, 

институт 

директорлары, 

М.М.Тулеуп 

Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 

7.3  Латын графикасына көшудің 

бағдарламасын жасау  

жеке 

жоспар 

бойынша 

С.В.Коньшин, 

Р.Р Мухамеджанова, 

М.М.Тулеуп 

Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 

7.4 Университеттің орыс тілді 

студенттері, қызметкерлері 

және ПОҚ арасында қазақ тілін 

үйрену мен насихаттауға 

арналған іс-шаралардың санын 

көбейту 

тұрақты З.А.Абдуллина, 

Н. Мырзатов,  

институт 

директорлары,  

каф. меңгерушілері 

Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 

7.5 Оқу үдерісінде, іс жүргізуде 

және қоғамдық өмірде   орыс 

тілін үйлесімді пайдалану және 

сауаттылық деңгейін арттыру 

 

тұрақты С.В.Коньшин, 

Р.Р Мухамеджанова., 

институт 

директорлары, 

М.М.Тулеуп  

Студенттер, 
қызметкерлер,  

ПОҚ 



7.6 Оқу үдерісінде және қоғамдық 

өмірде ағылшын тілін 

қолдануды кеңейту және 

білімді тереңдету 

 

тұрақты С.В.Коньшин, 

Р.Р Мухамеджанова., 

институт 

директорлары, 

М.М.Тулеуп  

Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 

7.7 «Үш тұғырлы тіл» мәдени 

жобасын іске асыру бойынша 

студент жастар арасында 

жобалар сайысын өткізу 

тұрақты М.М.Тулеуп  

 

Студенттер, 
қызметкерлер,  

ПОҚ 

8. Жемқорлықпен күрес, құқық бұзушылықтың алдын алу  

және ескерту іс-шаралары 

8.1 «Оқытушы-студенттер 

көзімен», «Эдвайзер студенттер 

көзімен» сауалнамасын жүргізу 

жылына  

2 рет 

С.В.Коньшин, 

Р.Р. Мухамеджанова, 

институт 

директорлары 

Студенттер, 
қызметкерлер,  

ПОҚ 

8.2 -Арыз және ұсыныстар 

жәшігіне түскен; 

- сенім телефоны арқылы 

қабылданған; 

- QR кілттердің мобилдік 

жүйесі арқылы жіберілген 

 ақпаратты талдау және 

шаралар қолдану 

тұрақты АМД, 

институт 

директорлары, 

З.А.Абдуллина  

Қызметкерлер 
 

8.3 Университет басшылығының 

студент тұрмысын 

ұйымдастыру мәселелері 

бойынша студент 

белсенділерімен кездесулер 

өткізуі 

жылына  

2 рет 

З.А.Абдуллина, 

Н. Мырзатов 

Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 

8.4 «Таза сессия» акциясын өткізу оқу 

үдерісінің 

кестесі 

бойынша 

С.В.Коньшин, 

Р.Р. Мухамеджанова, 

З.А.Абдуллина, 

институт 

директорлары, 

Е.Қ. Қаби, 

университеттің ТЖ 

бойынша аға 

кураторлары 

Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 

8.5 Жатақханаларда тұратын 

студенттермен құқық қорғау 

органдары және сот жүйесі 

қызметкерлерінің кездесулерін 

ұйымдастыру 

жылына  

2 рет 

Жатақханалардағы 

тәрбие  жұмысы 

жөніндегі кураторлар, 

жатақхана 

меңгерушілері, 

студ.кеңестерінің 

төрағалары 

Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 

8.6 Студент жастары арасында 

АЭжБУ ішкі тәртіп ережелері 

мен мемлекет заңнамасын 

бұзудың алдын-алу 

тұрақты З.А.Абдуллина, 

Н. Мырзатов, 

институт 

директорлары,  

каф. меңгерушілері 

Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 



8.7 Студент жастар мен 

қызметкерлердің өзін-өзі ұстау 

мәдениетін жетілдіру  

жұмыстары 

 

жыл 

ішінде 

З.А.Абдуллина, 

Н. Мырзатов,  

институт 

директорлары,  

каф. меңгерушілері 

 

Студенттер, 

қызметкерлер,  
ПОҚ 

8.8 Пікірталас клубтары, КТК-ның 

өз жұмыстарында құқық 

бұзушылық пен  жемқорлықтың 

алдын алу мәселелерін қамтуы  

қаңтар 

2018ж. 

 

Д.Амангелдиев,  

А.Коктесинов,  

Е.Уссунов,  

М.Максат,  

Ж.Нурахметов  

Студенттер,  
ПОҚ 

 

 

ӘТЖ  жөніндегі  

директор                                                                                   З. Абдуллина 
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