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1.
«Жаңа Қазақстандық Патриотизмді қалыптастыру» патриоттық тәрбие беру Моделін
іске асыру және жетілдіру бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы
1. «Жаңа Қазақстандық Патриотизмді
Жыл ішінде ПТБ ҒЗИ
қалыптастыру» патриоттық тәрбие беру
Моделі» ғылыми-әдістемелік кешенін
өзектендіру
2. «Қазіргі жастардың отбасылық құндылықтарға
Қыркүйек
ПТБ ҒЗИ жетекшісі
қатынасы» студенттер арасында әлеуметтік
зерттеу өткізу
3. ҚарТУ студенттері арасында толеранттылыққа
Қазан
ПТБ ҒЗИ жетекшісі
әлеуметтік зертеу өткізу
4. «Жаңа қазақстандық патриотизмді
Қараша
ПТБ ҒЗИ жетекшісі
қалыптастыру» патриоттық тәрбие беру
2020ж.
Моделін іске асырудың тиімділігі» ҚарТУ
кураторлары мен студенттері арасында
әлеуметтік зерттеу өткізу
5. «Жаңа қазақстандық патриотизмді
Жыл ішінде ПТБ ҒЗИ жетекшісі
қалыптастыру» патриоттық тәрбие беру
Моделін жетілдіру
6. Кураторлар кеңесінің отырысын өткізу
Әр айдың
ПТБ ҒЗИ жетекшісі
соңғы
аптасы
7. Патриоттық бағыттағы үйірмелердің ғылыми- Жыл ішінде Үйірмелер жетекшілері:
зерттеу жұмысы
«Құқық және философия негіздері»
Хмельницкая О.М.
ҚХА және ӘГП
«Балауса»
кафедрасы,
Әбілқасов Г.М.
«Мәдени Мұра»
ҚТ және М кафедрасы
Ошанов Н.З. Қазақстан
тарихы кафедрасы
8. «Отан»әскери-патриоттық клубының жұмысы
Жыл ішінде «Отан» ӘПҮ жетекшісі
Нұғманов А.Т.
9. БАҚ ғылыми мақалаларпды жариялау
Жыл ішінде ПТБ ҒЗИ жетекшісі
1.

2

Жауаптылар

2. «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру шеңберіндегі іс-шаралар
ҚарТУ «Рухани жаңғыру» жобалық кеңсесінің Жыл ішінде ПТБ ҒЗИ жетекшісі
жұмысын ұйымдастыру
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«ЖОО күні» жобасы аясында «Рухани жаңғыру» Жыл ішінде ПТБ ҒЗИ жетекшісі
РЖК жұмысына қатысу
«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100
Жыл ішінде ПТБ ҒЗИ жетекшісі
жаңа оқулық» арнайы жоба шеңберінде алынған
ҚХА және ӘГП
жаңа кітаптар презентациясын студенттерге,
кафедрасы, ҚТ
магистранттарға, ПОҚ үшін семинарлар
сериясын өткізу
Әлеуметтік желіде және ҚарТУ сайтында
Жыл ішінде ПТБ ҒЗИ жетекшісі
Рухани жаңғыру парақшасын жүргізу
ҚарТУ ардагерлер Кеңесімен жастарды белсенді Жыл ішінде ПТБ ҒЗИ
қарым-қатынасқа тарту
«ЖасОрда» СҰҚ
«10 жаңа табысты тұлға ҚарТУ 2021» жобасын Жыл ішінде ПТБ ҒЗИ
іске асыру
Круглый стол с соратниками
2020 ж. Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасының Мамыр
ПТБ ҒЗИ
жеңімпаздарымен кездесулер ұйымдастыру
«Техникалық ЖОО-да заманауи әлеуметтік- Қаңтар
ПТБ ҒЗИ жетекшісі
мәдени
үлгідегі
маманды
тәрбиелеу
технологиясы» дөңгелек үстел
«Ауыл – ел бесігі» арнайы жобасы шеңберінде
Жыл ішінде ПТБ ҒЗИ
ауылдағы проблемаларды және оларды шешу
«Серпін» оқу орталығы
жолдарын талқылау бойынша пікірталастар,
семинарлар, дөңгелек үстелдер ұйымдастыру
«Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары. Жыл ішінде ПТБ ҒЗИ
Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы»
арнайы жобасы аясында Орталық Қазақстанда
бірегей археологиялық ашулардың
материалдарымен ҚарТУ оқу теледидары
бойынша видеороликте демонстрация жасау
3.Жас ұрпақты қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу бойынша
әдіснамалық және әдістемелік әзірлемелер
«Ұлттық бірегейлілікті сақтау» бағыты бойынша Жыл ішінде ҚТ және М кафедрасы,
Қазақстан халқының тарихы, мәдениеті, салтҚазақстан тарихы
дәстүрлері бойынша кітаптар, энциклопедиялар,
альбомдар шығару
Жаңа кітаптар негізінде жаңа элективті курстар Наурыз
Кафедралар
әзірлеу
4. Ақпараттық-насихаттау жұмысы саласындағы іс-шаралар
«Жаңа
Қазақстандық
Патриотизмді Жыл ішінде КК төрағасы
қалыптастыру» патриоттық тәрбие беру Моделі
шеңберінде кураторлық сағатты өткізу бойынша
жас кураторлармен түсіндіру жұмысы
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл –
Жыл ішінде ДМП, НИИ ПВ,
патриотизмнің жаңа нысаны» іс-шаралар
ДАГСПК
кешенін өткізу
«Қарағанды облысының ЖҚТБ алдын алу және Жыл ішінде ПТБ ҒЗИ жетекшісі;
күресу жөніндегі орталық» КММ өкілдерімен
ЖҚТБ ОО
ақпараттық-түсіндіру кездесуі
5. Ұйымдастырушылық-практикалық іс-шаралар
Облыс қалаларының даңғылдарына, көшелеріне СәуірПТБ ҒЗИ
аттары
берілген
атақты
адамдардың мамыр
Кафедры
ұрпақтарымен бірқатар кездесулер ұйымдастыру
2

2

3
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Студенттерді Орталық Қазақстанда бірегей
археологиялық жаңалықтармен таныстыру
бойынша
семинар-лекциялар
сериясын
ұйымдастыру (Қарағанды облысының «Тарихимәдени мұраны сақтау бойынша орталығы»
ҚММ)
Белгілі
ауыл
кәсіпкерлерімен
және
меценаттармен кездесулер өткізу
Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу
Мұражайына бару, Долинка кенті
ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасының тарихимәдени Орталығына бару, Теміртау қ.

ПТБ ҒЗИ жетекшісі

Ақпаннаурыз

ПТБ ҒЗИ
Қазақстан тарихы
кафедрасы

Наурыз

ПТБ ҒЗИ

Сәуір

ПТБ ҒЗИ
«Серпін» оқу орталығы

Агибаева С.Ж.
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