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Патриоттық тәрбие беру ғылыми-зерттеу институтының  

2022 жылға арналған  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

№ 

рн 
Іс шаралар атауы 

Орындау 

мерзімі 

Жауаптылар 

Научно-исследовательская работа 

1.  Патриоттық тәрбие беру моделі бойынша 

кураторлық сағаттар мен мастер-класстар 

өтуін мониторингілеу және  нәтижелері 

туралы есеп дайындау 

Апта сайын  ПТБ ҒЗИ 

басшысы 

2.  «Жаңа қазақстандық патриотизмді 

қалыптастыру» патриоттық тәрбие беру 

моделі» ғылыми-методикалық кешенін 

өзектендіру 

Ай сайын ПТБ ҒЗИ 

басшысы 

3.  БАҚ-да гуманитарлық кафедралардың 

монографиялары мен ғылыми 

мақалаларының жариялануын 

ұйымдастыру және мониторингілеу 

Ай сайын ПТБ ҒЗИ, 

ҚХАжӘГП, ҚТ, 

ҚТжМ, ОТжМ, 

ШТ кафедралары 

4.  Келесі бағыттарда социологиялық 

зерттеулер өткізу: 

- ҚарТУ студентінің әлеуметтік 

портреті; 

- жастар арасында ұлтаралық және 

дінаралық төзімділік деңгейі;  

- студенттердің жастарды қолдау 

бойынша мемлекеттік бағдарламалар 

туралы ақпараттану деңгейі;  

- «Рухани жаңғыру» бағдарламасы, 

патриоттық тәрбие беру моделін жүзеге 

асыру тиімділігі туралы 

Тоқсанына  

1 рет 

ПТБ ҒЗИ 

5.  Ғылыми әзірлемелердің деректер қорын 

жинақтау 

Жыл ішінде ПТБ ҒЗИ әдіскері 

6.  Ғылыми үйірмелер мен клубтардың 

жұмысын ұйымдастыру: 

- «Құқық негіздері»; 

- «Философия»; 

- «Балауса»; 

- «Ұлттық тәрбие тағылымы»; 

- «Отан» әскери-патриоттық клуб  

Жыл ішінде ПТБ ҒЗИ, 

үйірме 

жетекшілері (ӘК, 

ҚТжМ, 

ҚХАжӘГП 

кафедралары) 
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Ұйымдастыру және ақпараттық-әдістемелік жұмысы 

7.  Кураторлар кеңесі мен Рухани-

адамгершілік тәрбие беру кеңесінің 

отырыстарын (соның ішінде кеңейтілген) 

өткізу 

Ай сайын,  

КК, РАТБК 

жұмыс 

жоспарларына 

сәйкес 

ПТБ ҒЗИ, КК,  

РАТБК 

8.  Кураторлар, аға кураторлар және 

декандардың ТЖ жөніндегі 

орынбасарларының портфолиосын 

тексеруді ұйымдастыру 

2021 ж. 

қыркүйек,  

2022 ж.  

ақпан, мамыр 

ПТБ ҒЗИ, ЖСД 

9.  ҚарТУ бөлімшелерін патриоттық бағытта 

өтетін республикалық және халықаралық 

іс шаралар (байқаулар, конференциялар, 

олимпиадалар және т.б.) туралы 

ақпараттандыру  

Жыл ішінде ПТБ ҒЗИ әдіскері 

10.  Есептік ақпараттар дайындау: 

- КБ индикаторларының орындалуы 

туралы; 

- КК, РАТБК жұмысы туралы;  

- Рухани Жаңғыру бағдарламасын жүзеге 

асыру бойынша өткізілген іс шаралар 

туралы;  

- ПТБҒЗИ 2021-22 оқу жылдары  атқарған 

жұмысы туралы 

 

Ай сайын 

ай сайын 

тоқсанына  

1 рет  

2022 ж. 

мамыр 

 

ПТБ ҒЗИ 

басшысы 

11.  ҚарТУ сайтының ПТБ ҒЗИ бөлімінде 

анықтамалық және ақпараттық 

материалдар орналастыру 

Тұрақты  ПТБ ҒЗИ әдіскері 

12.  Кураторларға арналған семинарлар: 

- діни сауаттылықты арттыру; 

- «Рухани Жаңғыру» бағдарламасын 

жүзеге асыру; 

- ТЖ әлеуметтік–психологиялық 

аспекттері 

2022 ж. 

қаңтар-ақпан 

ПТБ ҒЗИ, 

РуханиЖаңғыру 

жобалық офисі,  

ҚХАжӘГП 

кафедрасы 

13.   «Кураторлық сағаттар мен мастер-

класстарды өткізу тиімділігін арттыру» 

атты дөңгелек үстел 

2022 ж. 

мамыр 

ПТБ ҒЗИ, 

декандардың ТЖ 

жөніндегі 

орынбасарлары, 

аға кураторлар 

14.  ҰОС тыл еңбеккерлері, жауынгер-

интернационалистер, бітімгершілік миссия 

қатысушылары, құтқарушылар мен өрт 

сөндірушілердің қатысуымен «Ерлік 

сабақтарын» өткізу  

2022 ж. 

ақпан-мамыр 

ПТБ ҒЗИ 

әдіскері, 

декандардың ТЖ 

жөніндегі 

орынбасарлары 

 «Рухани жаңғыру» жобалық офисінің жұмысы 
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15.  Рухани Жаңғыру бағдарламасын жүзеге 

асыру бойынша 2022 жылға арналған іс 

шаралар жоспарын әзірлеу 

2021 ж. 

желтоқсан  

ПТБ ҒЗИ 

16.  Бағдарламаның бағыттары мен арнайы 

жобаларын жүзеге асыру бойынша іс 

шаларардың өткізілуін мониторингілеу 

Тұрақты ПТБ ҒЗИ 

17.  Қоғамдық сананы жаңғыртуға бағытталған 

іс шаралардың тиімділігін арттыру 

бойынша ұсыныстар әзірлеу  

Жыл ішінде ПТБ ҒЗИ, 

ҚХАжӘГП 

кафедрасы 

18.  ҚарТУ сайтында, БАҚ-да және әлеуметтік 

желілерде Бағдарлама бағыттары бойынша 

өткен іс шаралар туралы ақпараттық 

материалдар жариялау 

Жыл ішінде ПТБ ҒЗИ әдіскері 

19.  «Қазақстанның 100 жаңа есімдері» 

жобасының жеңімпаздарымен 

студенттердің кездесуін ұйымдастыру 

Жыл ішінде ПТБ ҒЗИ 

әдіскері, ДМП 

20.  «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тілінде 

100 жаңа оқулық» арнайы жобасы аясында 

алынған жаңа оқулықтардың 

презентациясымен студенттер, 

магистранттар, профессорлық-

оқытушылар құрамына арналған  

семинарлар ұйымдастыру   

Жыл ішінде ПТБ ҒЗИ 

әдіскері, 

ҚХАжӘГП, 

ҚТжМ 

кафедралары 

21.  Бағдарламаның арнайы жобаларын жүзеге 

асыру бойынша жылдық есеп әзірлеу (екі 

тілде) 

2021 ж. 

желтоқсан  

ПТБ ҒЗИ 

 

 

      ПТБ ҒЗИ басшысы                                                                     Бушманова Б.А.  

  

 

 


