
 «Діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу және күресу бойынша 

студент жастармен жұмыс туралы» 

 мәселе бойынша  

2018 жылғы 25 желтоқсандағы №5 АЭжБУ Ғылыми кеңесінің  

 

ҚАУЛЫСЫ  

 

 

Ғылыми кеңес ӘТЖ директоры З.А.Абдуллинаның баяндамасын тыңдап, 

талқылағаннан кейін университетте экстремизм және терроризммен күресуге 

бағытталған үлкен жұмыстар жүргізілуде деп есептейді. 

 Сонымен қатар бар резервтарды пайдалану қажет. Студенттермен 

әлеуметтік желілерде СӨС тарту бойынша жеке  жұмысты жандандыру қажет. 

АЭжБУ колледжінің білім алушыларымен жұмыс, жатаханаларда ТЖ бойынша 

кураторлардың жұмысын ұйымдастыру  ерекше назарды талап етеді. 

 

Айтылғандарға байланысты, Ғылыми кеңес қаулы етті: 

 

1. ПОҚ оқу тобының  эдвайзерзер-кураторлары, студенттік активтер мен 

білім алушылары  үшін діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу бойынша 

семинарлар мен тренингтер, кездесулер жүргізу практикасын жалғастыру. 

Жауаптылар – ТЖ жөніндегі проректор 

С.К.Махмутов, 

ӘТЖ жөніндегі директор З.А.Абдуллина, 

ТЖБ бастығы А.В.Ибрагимов, 

ТЖ бойынша аға кураторлар. 

Мерзімі: жыл ішінде. 

 

2. Студент жастар арасында «тәуекел» тобын анықтау жұмысын 

жалғастыру, оның ішінде жалдамалы пәтерде тұратын студенттерге ерекше 

назар аудару. 

Жауаптылар – институт директорлары, 

ТЖБ бастығы А.В. Ибрагимов, 

Писхологиялық қызметтің жетекшісі 

Д.С.Алменова. 

университеттің ТЖ жөніндегі  аға 

кураторлары, 

жатаханадағы ТЖ жөніндегі куратор. 

     Мерзімі: тұрақты.  

 

3. Діни төзімділік пен құзыреттілік деңгейін анықтау бойынша эдвайзерлер 

мен студенттер арасында сауалнама жүргізу 

Жауаптылар - ӘТЖ жөніндегі директор  

З.А.Абдуллина, 

ТЖБ бастығы А.В.Ибрагимов, 

ТЖ бойынша аға кураторлар. 

Мерзімі: 2018-19 оқу жылының 2 семестрі. 



 

4. АЭжБУ колледжінде білім алушыларды психологиялық қолдаумен 

қамтамасыз ету. Осы мақсатта колледждің штаттық кестесіне 0,5 төлем 

мөлшерінде  психолог енгізу. 

Жауаптылар – АЭжБУ колледжінің 

директоры М.М.Аршидинов, 

ӘТЖ жөніндегі директор З.А.Абдуллина, 

      Мерзімі: қаңтар 2019 ж. 

 

5. Жатаханалардағы жұмыс бойынша ТЖ жөніндегі куратордың 

кандидатурасы белгіленсін.ТЖ жөніндегі кураторға жатаханада тегін тұру 

мүмкіндігі қарастырылсын. 

Жауаптылар – ТЖ жөніндегі проректор 

С.К.Махмутов. 

Мерзімі: ақпан 2019 ж. 

 

6. Оқу ғимараттары мен жатаханаларда діни экстремизм мен терроризмнің 

алдын алуға арналған тақталар жаңартылсын. 

         Жауаптылар- ТЖБ бастығы  

         А.В.Ибрагимов, 

ПШҚ бастығы Т.А.Уткельбаев., 

жатаханалардағы ТЖ жөніндегі 

кураторлар. 

Мерзімі: наурыз, 2019 ж.  

 

7. Осы қаулының орындалуына бақылау жасау ТЖ жөніндегі проректор 

С.К. Махмутовқа жүктелсін. 

 

 

Төрайым                                                      С. Сагинтаева  

 

Ғылыми хатшы                                                 А. Бегимбетова 

 

 

 


