
Кафедрада тәрбие жұмысы бекітілген жоспарға сәйкес жүргізіледі. 

«Рухани қазына» кіші бағдарламасының «Туған жер» арнайы жобасын іске асыру аясында бірінші 

семестрде оқытушылар 7 іс-шара өткізді: 

1) «Если дружат люди – дружат языки» Тілдер фестивалі; 

2) )Қарттар күніне арналған «С Днем мудрости и доброты» еріктілер акциясы; 

3) Мәншүк Мәметованың туғанына 100 жыл толуына арналған «Подвигом славны твои земляки» 

әскери-патриоттық іс-шара; 

4) Байқоңыр ғарыш айлағынан алғашқы ғарыш зымыранының ұшырылғанына 65 жыл толуына 

арналған бейнепрезентациялар конкурсы; 

5) «Ел астанасы-Астана» Жалпы диктанты; 

6) «Кенесары хан – личность эпохи мужества» дөңгелек үстелі; 

7) ҚР Тәуелсіздік күніне арналған «Мой любимый город» виртуалды экскурсия конкурсы. 

Іс-шаралар мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде өтті. Оларға 1 және 3 курс студенттері 

қатысты. 

«Тәрбие және білім» кіші бағдарламасы аясында екі іс – шара өтті - «Поэзия души» мәнерлеп оқу 

байқауы және «Достижения Казахстана в сфере образования и науки» зияткерлік ойыны. 

4 қазанда Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің базасында Ақселеу Сейдімбектің туғанына 80 

жыл толуына арналған танымдық-мәдени іс-шара өткізіліп, оған ВТ-22-1 тобы студенттері қатысты. 

2022 жылғы 10-21 қараша аралығында Ғабиден Мұстафиннің 120 жылдығына арналған «Жизненная 

проза Великой степи» Аймақтық әдеби-шығармашылық жобасы іске асырылды. Іс-шараға Қарағанды 

облысының жоғары оқу орындары мен колледждерінің студенттері қатысты. 

2022 жылғы 5-17 желтоқсан аралығында Орыс тілі және мәдениеті кафедрасы Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздік күніне арналған «XXI век - взгляд в будущее: реалии и перспективы развития 

Казахстана» атты республикалық шығармашылық жұмыстар конкурсын (эссе) өткізді. 

Халықаралық ынтымақтастық аясында кафедра оқытушыларының жетекшілігімен Әбілқас Сағынов 

атындағы ҚарТУ студенттері «3 Minute Thesis» және халықаралық аудармашы күніне арналған Жазбаша 

аударма конкурстарына қатысып, жүлделі орындарға ие болды. 

Есеп беру кезеңде жоспарланған іс-шаралар өткізілді, тәрбие жұмысы бойынша қойылған мақсаттар 

мен міндеттер іске асырылды. 

 

 

1 Фестиваль языков  «Если дружат люди – дружат 

языки», посвященный Дню языков РК 

 

https://www.instagram.com/p/CjEpPdsKpfF/ 

2 Конкурс чтецов «Поэзия души», посвященный 150-

летию Ахмета Байтурсынова 

https://www.instagram.com/p/CjEq7XRqo6M/ 

 

3 Акция «С Днем мудрости и доброты», посвященная 

Дню пожилых людей 

https://www.instagram.com/p/CjrLbnqKlT5/ 
 

4 Военно-патриотическое мероприятие «Подвигом 

славны твои земляки»,  посвященное 100-летию со 

дня рождения Маншук Маметовой. 

 

 

https://www.instagram.com/p/Cj13dfFqmn5/ 

 

5 Конкурс презентаций, посвященный 65-летию со 

дня запуска с космодрома Байконур первой 

космической ракеты. 

 

 https://www.instagram.com/p/CkcOOaMKkcc/ 

 

 

6 Тотальный диктант «Ел астанасы - Астана» https://www.instagram.com/p/ClGDmPEKGe8/ 

 

7 Круглый стол  «Кенесары Хан – личность эпохи 

мужества», посвященная  220-летию со 

дня рождения государственного деятеля, 

полководца, руководителя национально-

освободительного движения Кенесары Касымова. 

https://www.instagram.com/p/ClBFKJJKwBr/ 

 

8 Конкурс  виртуальной экскурсии «Мой любимый 

город», посвященный Дню Независимости РК. 

 

 

https://www.instagram.com/p/Ck4y7ROqD7l/ 

 

9 Интеллектуальная игра «Достижения Казахстана в 

сфере образования и науки» 

 

 https://www.instagram.com/p/ClZSExFqeYg/ 

 

 

10 «3 Minute Thesis» https://www.instagram.com/p/Cn0tVEmKDdN/?utm_source=ig_web_copy_link 

11 Республиканский конкурс творческих работ (очерк) 

«XXI век - взгляд в будущее: реалии и перспективы 

развития Казахстана» 

https://www.instagram.com/p/CmYpYvbKieu/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

12 Региональный литературно-творческий проект 

«Жизненная проза Великой степи» 

https://www.instagram.com/p/ClU5ZdrKcyO/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

13 Познавательно-культурное мероприятие «Қазына 

қалдырған қаламгер», посвященное 80-летию со дня 

рождения Акселеу Сейдимбека 

https://www.instagram.com/reel/CjuSI7cKs9T/?utm_source=ig_web_copy_link 
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