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М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің  

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының тұжырымдамалық негіздерін іске асыру бойынша 

2019-2020 оқу жылына арналған іс-шаралар  

ЖОСПАРЫ  

 

ПЛАН  

мероприятий Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева  

по реализации концептуальных основ программы «Рухани жаңғыру» на 2019-2020 учебный год 

 

№ Іс-шараның атауы 

 

 

 

 

Наименование мероприятия 

Орындалу 

мерзімі 

 

 

 

Срок 

исполнения 

Жауапты 

орындаушылар 

 

 

 

Ответственные 

исполнители 

Іс-шараның 

орындалуын 

бақылау 

индикаторы 

 

Индикаторы для 

контроля 

исполнения 

мероприятия 

Қаржыландыру 

 

 

 

 

Финансирование 

«Бәсекелік қабілет», «Прагматизм», «Ұлттық бірегейлікті сақтау», «Білімнің салтанат құруы», «Қазақстанның революциялық емес, 

эволюциялық дамуы», «Сананың ашықтығы» құндылықтарын жүзеге асыру  

 

Продвижение ценностей «конкурентоспособность», «прагматизм», «сохранение национальной идентичности», «культ знаний», 

«эволюционное, а не революционное развитие Казахстана», «открытость сознания» 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖҰМЫСЫ  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
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1 Рухани жаңғырту бойынша Өңірлік 

комиссия жанындағы СҚО өңірлік 

сараптау кеңесінің жұмысы  

 

Работа регионального Экспертного совета 

СКО при региональной комиссии по 

модернизации общественного сознания 

Жыл бойы/ 

в течение года 

Ибраева А.Ғ., 

Бектемісова А.Ө. 

Кеңейтілген мәжіліс/ 

расширенное 

заседание 

талап етпейді/не 

требуется 

2 Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» мақаласының жарияланғанына 

арналған «Рухани жаңғыру – ел тірегінің 

негізі» атты Диалог алаңын өткізу 

  

Проведение Диалоговой площадки 

«Рухани жаңғыру – ел тірегінің негізі»  

посвященного к дате публикации 

программой статьи Главы Государства 

«Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» 

Сәуір/апрель, 

2020 

Исакаев Е.М. 

Ибраева А.Ғ., 

Таласпаева Ж.С., 

Баимбетов Н.Ә., 

Ибраев С.Ы., 

факультет 

декандары/ деканы 

факультетов 

Диалог 

алаңы/диалоговая 

площадка 

талап етпейді/не 

требуется 

3 М. Қозыбаев атындағы СҚМУ «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасын іске асырылуы 

бойынша есеп жасау 

 

Формирование отчетности о реализуемых 

проектах в СКГУ им. М. Козыбаева 

Жыл бойы/ 

 в течение года 

Исакаев Е.М., 

Ибраева А.Ғ., 

Таласпаева Ж.С., 

Баимбетов Н.Ә., 

Ибраев С.Ы., 

факультет 

декандары/ деканы 

факультетов 

Есеп/отчет талап етпейді/не 

требуется 

ОҚУ-БІЛІМ ҚЫЗМЕТІ 

УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4 «Рухани жаңғыру» құндылықтарын жүзеге 

асыруға бағытталған элективті курстарды 

білім беру бағдарламаларына қосу 

(«Солтүстік Қазақстан облысының 

Қыркүйек 2019 

ж./ 

сентябрь 2019 г.  

Ілясова Г.С. 

Академиялық 

комитеттер 

төрағалары, 

ОӘК шешімі/ 

Решение УМС 

талап етпейді/не 

требуется 
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музейлері және археологиялық 

ескерткіштері», «Қазақстанның рухани 

мәдениеті», «Солтүстік Қазақстан 

облысының тарихы», «Солтүстік Қазақстан 

облысының ақындар дәстүрінің үндестігі», 

«Дәстүр және жаңашылдық», «Қазіргі 

Қазақстандағы этносаяси үрдістер», 

«Құрылғылар және бейнелеу жүйелеріндегі 

Smart-технологиялар», «Тәуелсіздік 

жылдарындағы қазақ әдебиеті» және т.б.) 

 

Включение в образовательные программы 

элективных курсов направленных на 

продвижение ценностей программы «Рухани 

жаңғыру», «Музеи и археологические 

памятники Северо-Казахстанской области», 

«История духовной культуры Казахстана», 

«История Северо-Казахстанской области», 

«Преемственновсть акынской традиции 

Северо-Казахстанского региона», «Традиции 

и инновации», «Этнополитические процессы 

в современном Казахстане», «Smart-

технологии в устройствах и системах 

отображения», «Казахская литература в 

годы независимости» и др.) 

комитетов, кафедра 

меңгерушілері/ 

Председатели 

академических 

комитетов, 

заведующие 

кафедрам 

5 Барлық мамандықтардың студенттеріне 

қоғамдық сананы жаңғыртуға бағытталған 

«Қазақтану», «Халықтану», «Мәңгілік ел» 

құндылықтары (қаз., орыс., ағыл.тілдерінде.) 

«Қазіргі қоғамдағы дін», «Қазақстандағы дін 

және этностар: тарих және қазіргі кезең» 

курстары бойынша интерактивті білім беру 

лекторий өткізу 

 

Қыркүйек-

қазан/Сентябрь-

октябрь 2019г 

Гривенная Л.А., 

Ибраев С.И., 

Кафедра 

меңгерушілері/ 

Заведующие 

кафедрам 

ОӘК шешімі/ 

Решение УМС 

талап етпейді/не 

требуется 
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Проведение интерактивных 

образовательных лекторий для студентов 

всех специальностей по курсам 

направленным на модернизацию 

общественного сознания: «Қазақтану» 

«Халықтану», «Ценности «Мәңгілік ел» (на 

каз., русс., англ.яз.), «Религия в современном 

обществе», «Религия и этносы Казахстана: 

история и современность» (на каз., русс.яз.) 

«100 жаңа оқулық» арнайы жобасын іске асыру 

Реализация спецпроекта «100 новых учебников» 

6 Жоба бойынша қазақ тіліне аударылған 

шетелдік 30 оқулықты оқу үдерісіне 

енгізу. 

 «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулықтардың екінші 

траншын оқу үрдісіне имплементациялау 

алгоритімін» университеттің Оқу-

әдістемелік кеңесіне ұсынып, бекіту 
 

Внедрения в учебный процесс 

переведенных по проекту на казахский 

язык 30 зарубежных учебников. 

«Алгоритм имплементации второго 

транша учебников в учебный процесс в 

рамках программы «Новое гуманитарное 

знание. 100 новых учебников на казахском 

языке», представление и утверждение на 

Учебно-методическом совете университета  

Қыркүйек 2019 

ж./ 

 сентябрь 2019 г. 

Ілясова Г.С.,  

Кафедра 

меңгерушілері/ 

Заведующие 

кафедрами 

ОӘК шешімі/ 

Решение УМС 

талап етпейді/не 

требуется 

7 Қазақ тіліне аударылған шетелдік 30 

оқулықтың университеттің профессор-

оқытушылар құрамы мен білім 

Қыркүйек 2019 

ж./ 

Сентябрь 2019 г. 

Таласпаева Ж.С., 

Ибраев С.И., 

Бисимбаева А.Е.  

Институт социально-

гуманитарных 

исследований «Рухани 

талап етпейді/не 

требуется 
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алушыларына тұсау кесерін жасау 

 

Презентация 30 зарубежных учебников 

переведенных на казахский язык для 

профессорско-преподавательского состава 

и обучающихся 

жаңғыру» 

8 «Парасат» бағдарламасында «Рухани 

жаңғыру» рубрикасын құру 

 

Создание рубрики «Рухани жаңғыру» в 

программе «Парасат» 

Жыл бойы/ 

в течение года 

 

Ибраев С.И., 

Халимова Д.А., 

Бисимбаева А.Е.,  

Т.А.Морозова, 

Телехабарлар/ 

телепередачи 

талап етпейді/ не 

требуется 

9 «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске 

асыру аясында «Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» бағыты 

бойынша обылыстық білім беру 

мекемелеріне тұсаукесер семинарын өткізу  

 

Проведение семинара для 

образовательных учреждений области в 

целях презентации новых книг по 

направлению «Новое гуманитарное 

знание. 100 новых учебников на казахском 

языке» в рамках реализации программы 

«Рухани жаңғыру» 

Қазан, 2019 ж./ 

октябрь, 2019 г. 

Ибраев  С.И., 

Бисимбаева А.Е 

 

Семинар талап етпейді/ не 

требуется 

«Латын әліпбиіне көшу» арнайы жобасын іске асыру 

Реализация спецпроекта «переход на латиницу» 

10 «Емле ережесі – сауаттылық кепілі» 

жаппай диктантын жазу  

 

Написание тотального диктанта «Емле 

ережесі – сауаттылық кепілі» 

Қыркүйек, 2019/  

10 сентябрь,2019 

Таласпаева Ж.С., 

Ибраев С.И., Сабиева 

Е.В., Ахметова Т.А. 

Диктант талап етпейді/не 

требуется 

11 Университет қызметкерлері және Қазан-қараша, Алмаходжаева Ю.Б., Курстар/курсы талап етпейді/ 
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профессорлық-оқытушыларына «Қазақ 

әліпбиінің латын ғарпіне көшуі» бойынша 

оқыту курстары  

 

Обучающие курсы среди сотрудников и 

профессорско-преподавательского состава 

университета «Переход казахского 

алфавита на латинскую графику»  

2019 ж. қаңтар-

ақпан, наурыз-

сәуір 2020 ж./ 

октябрь-ноябрь 

2019 г., январь-

февраль, март-

апрель 2020 г. 

Ибраев С.И.  не требуется 

12 «Парасат» газетінде «латынша жазамыз» 

айдарының ашылуы» 

 

Открытие рубрики «Пишем на латинице в 

газете «Парасат» 

қазан, 2019 ж./ 

октябрь, 2019 г. 

Ибраев С.И., 

Халимова Д.А. 

Мақалалар/статьи талап етпейді/не 

требуется 

13 Латын қаріпін игеру жетістіктері туралы 

телехабарлар мен бейнероликтер циклін 

құру, университет сайтында, әлеуметтік 

желілерде орналастыру  

 

Создания цикла телепередач и 

видеороликов о достижениях освоения 

латинской графики, размещение на сайте 

университета, соцсетях 

жыл бойы/ 

в течение года 

Халимова Д.А., 

Ибраев С.И., 

Шайкенова А.Ж. 

Акция талап етеді/ 

требуется 

14 «Латын графикасына негізделген қазақ 

жазуы» атты аймақтық ғылыми-

әдістемелік семинарын өткізу  

 

Проведение регионального научно-

методического семинара «Казахская 

письменность на основе латинской 

графики» 

Желтоқсан, 2019 

ж./ 

декабрь, 2019 г. 

Сабиева Е.В., 

Қуандықова Н. 

Баекина, Алтаева Г., 

Ерсаинова А.  

 

Семинар талап етпейді/ не 

требуется 

15 М. Қозыбаев атындағы СҚМУ 

Хабаршысына латын әліпбиі бойынша 

жыл бойы/ 

в течение года 

Ибраева А.Ғ. 

Куантаева М.Е., 

Латын қаріпі 

бойынша 

талап етпейді/ не 

требуется 
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мақалалар жариялауды қолданысқа енгізу 

 

Ввести в практику опубликование статей 

по латинице в Вестнике СКГУ им. М. 

Козыбаева  

фаультет декандары 

редакция алқасы/ 

деканы факультетов, 

редакционная 

коллегия 

жарияланымдар / 

публикации по 

латинской графике 

«Жаһандық әлемде қазіргі заманғы қазақстандық мәдениет» бағыты  

Направление «Современная казахстанская культура в глобальном мире» 

16 М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-да оқитын 

шетелдік студенттерге «Қазақ 

мәдениетінің күндерін» өткізу  

 

Проведение мероприятия «Дни казахской 

культуры» для иностранных студентов 

обучающихся в СКГУ им. М. Козыбаева 

Қыркүйек, 2019 

ж./ ябрь, 2019 г. 

Ибраев С.И. 

Гривенная Л.А 

факультет декандары/ 

деканы факультетов 

Киелі орындарға, 

Қазақ сазды 

театрына саяхат, 

қазақ халқының 

музыкалық және 

қолөнерінің ашық 

алаңы/ Посещение 

Казахского 

драматического 

театра, сакральных 

мест, открытая сцена 

музыкального и 

прикладного 

искусства казахского 

народа 

талап етпейді/ 

не требуется 

17 «Қазақстан шетелдік студенттер 

көзқарасымен» акциясын ұйымдастыру 

(Шетелдік студенттер Қазақстан туралы) 

 

Организация акции «Казахстан глазами 

иностранных студентов» (Иностранные 

студенты о Казахстане) 

жыл бойы/ 

в течение года 

Ибраев С.И., 

Коныратпаева А., 

Гривенная Л.А., 

факультет декандары/ 

деканы факультетов 

Акция талап етпейді/ 

не требуется 

18 «Мегаполистер жағдайында этномәдени 

сәйкестікті сақтау» халықаралық ғылыми-

практикалық вебинарын өткізу 

Наурыз,  

2020 ж/ 

март  

Гривенная Л.А., 

Санкт-Петербордағы 

«Атамакен» қазақ 

Онлайн-вебинар  талап етпейді/ 

не требуется 
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Проведение международного научно-

практического вебинара «Сохранение 

этнокультурной идентичности в условиях 

мегаполисов» 

2020 г. мәдени орталығы 

(Ресей), Киев 

(Украина)/Казахский 

культурный центр 

«Атамекен» в Санкт-

Петербурге (Россия) , 

Киев (Украина)  

«100 жаңа есім» арнайы жобасын іске асыру  

Реализация спецпроекта «100 новых лиц Казахстана» 

19 «СҚМУ-дың талапты 100 түлегі – 

еліміздің мақтанышы» кітабын әзірлеу 

және баспадан шығару  

 

Подготовка и издание книги «100 

выпускников СКГУ – гордость страны» 

Мамыр, 2020 ж./ 

Май, 2020 г. 

Исакаев Е.М., 

Ибраева А.Ғ., 

Таласпаева Ж.С., 

Баймбетов Н.А., 

Ибраев С.И., кафедра 

меңгерушілері/ 

Заведующие 

кафедрами 

Кітап/книга талап етеді/ 

требуется 

20 «СҚМУ-дың 100 үздік білім алушысы» 

конкурсын ұйымдастыру (онлайн іріктеу) 

 

Организация конкурса «100 лучших 

обучающихся СКГУ» (онлайн отбор) 

Мамыр, 2020 ж./ 

Май, 2020 г. 

Таласпаева Ж.С., 

Ибраев С.И., 

Гривеная Л.А., 

Факультет декандары/ 

Деканы факультетов 

Конкурс талап етеді/ 

требуется 

21 «Қазақстан Республикасының және 

өңірдің дамуына үлес қосқан СҚМУ-дың 

100 ғалымы» жинағын шығару   

 

Издание сборника «100 ученых СКГУ, 

внесших вклад в развитие Республики 

Казахстан и региона» 

Наурыз 2020 ж. / 

март, 2020 г. 

Ибраева А.Ғ., 

Қуантаева М.Е.,  

Ибраев С.И., 

Факультет декандары/ 

Деканы факультетов 

Жинақ/сборник талап етеді/ 

требуется 

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«Қазақстанның киелі географиясы» арнайы жобасын іске асыру 
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Реализация спецпроекта «Сакральная география Казахстана» 

22  «Солтүстік Қазақстан облысының киелі 

географиясы – рухани жаңғырудың 

дамуы» атты дөңгелек үстел өткізу 

 

Проведение круглого стола в рамках на 

тему: «Сакральная география Северо-

Казахстанской области – развитие 

духовной модернизации» 

Сәуір, 2020 ж./ 

апрель, 2020 г. 

Ибраев С.И., Пашков 

С.В.,  Кубенов М., 

Гиричев Р. 

 

Дөңгелек үстел/ 

круглый стол 

талап етпейді/ не 

требуется 

23 «Серпін» бағдарламасы бойынша оқитын 

үздік студенттерді Солтүстік Қазақстан 

облысының киелі жерлерімен таныстыру  

(Айыртау, Уәлихан аудандары) 

 

Ознакомление сакральными объектами 

Северо-Казахстанской области лучших 

студентов обучающихся по программе  

«Серпін» (Айыртауский, Валихановские 

районы) 

Мамыр, 2020 ж./ 

 май, 2020 г. 

Ибраев С.И., Пашков 

С.В.,.Доскенова Б.Б 

Таныстыру 

экскурсиясы/Ознако

мительная экскурсия 

Расходы на 

автотранспорт 

согласно с сметы 

по маршруту 

Петропавловск-

сакральные места 

СКО- 

Петропавловск 

24 Ауыл, жер, су қоймалары аттарын қалпына 

келтіре отырып, Солтүстік Қазақстанның 

картасын жасау және шығару  

 

Составление и выпуск карты Северного 

Казахстана с восстановлением исконных 

названии аулов, местностей, водоемов  

Маусым, 

2020 ж./ 

июнь, 

2020 г. 

Ибраев С.И., 

Маликова С.З., 

Тайшыбай З.С. 

Карта шығару/ 

выпуск карты 

талап етеді/  

требуется 

25 Қазақстанның киелі нысандарының 

картасына енген Солтүстік Қазақстан 

облысының киелі нысандары бойынша 

ғылыми-көпшілікке арналған электронды 

кітап дайындау 

 

Жыл бойы/  

в течение года 

Ибраева А.Г., Ибраев 

С.И., Маликова С.З., 

Абуов Н.А., Плешаков 

А.А. 

ғылыми-көпшілікке 

арналған е-кітап/ 

научно-популярная 

e-книга 

талап етеді/  

требуется 
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Подготовка научно-популярной 

электронной книги по сакральным 

объектам Северо-Казахстанской области, 

включенных в карту сакральных объектов 

Казахстана 

26 «Алтын Орданың рухани және 

материалдық мәдениеті» атты көшпелі 

ғылыми семинар өткізу (СҚО, Уәлихан 

ауданы, Қызылоба қонысы) 

 

Проведение выездного научного семинара 

«Духовные и материальные наследия 

Золотой Орды» (СКО, Уалихановский 

район, поселение Қызылоба 

Маусым, 2020 

ж./июнь, 2020 г. 

Ибраева А.Г., Ибраев 

С.И., Абуов Н.А., 

Плешаков А.А. 

көшпелі ғылыми  

семинар/ 

выездной научный 

семинар 

Расходы на 

автотранспорт, 

командировочные  

согласно с сметы 

по маршруту 

Петропавловск-

Кызылоба-

Петропавловск 

«Туған жер» арнайы жобасын іске асыру 

Реализация спецпроекта «Туған жер» 

27 «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламасының концептуалды 

негіздерін түсіндіру бойынша Петропавл 

қаласы мектептерінің жоғары 

сыныптарында шолу дәрісін ұйымдастыру 

және өткізу 

 

Организация и проведение обзорной 

лекции в старших классах школ г. 

Петропавловска по разъяснению 

концептуальных основ программы 

«Рухани жаңғыру»  

Қараша, 2019 

ж. - наурыз, 

2020 

ж./Ноябрь,  .-

март, 2020 г. 

Ибраева А.Ғ., 

Таласпаева Ж.С., 

Ибраев С.И.,  

Факультет декандары/ 

Деканы факультетов 

Кесте бойынша шолу 

дәрісі/ 

обзорная лекция по 

графику 

талап етпейді/ 

не требуется 

28 
 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының 

«Туған жер» арнайы бойынша дипломдық 

жұмыстар, магистрлік диссертациялар 

тізімі мен базасын қалыптастыру 

Қыркүйек-

қазан, 2019 ж./ 

Сентябрь-

октябрь, 2019 г. 

Таласпаева Ж.С., 

Ильясова Г.С., 

Кафедра 

меңгерушілері/ 

Деректер базасы / 

база данных 

талап етпейді/ 

не требуется 
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Формирование переченя и создание базы 

данных дипломных работ, диссертации по 

спецпроекту «Туған жер» программе 

«Рухани жаңғыру»  

Заведующие кафедрами 

29 «Туған жер – тұғырың» атты шығармалар 

байқауы  

 

Конкурс сочинений «Туған жер – 

тұғырың»  

Қазан, 2019 ж./ 

октябрь, 2019 г. 

Гертнер Е.Г., Хамзина 

Г.С., Тагудретова  Б.Б. 

Байқау/ конкурс талап етпейді/ не 

требуется 

30. Туған жер» арнайы жобасы аясында жүзеге асырылатын ғылыми жобалар 

30.1 «Ұлы даланың ұлы есімдері» 

республикалық жобасын жүзеге асыру 

«СҚО ұлы тұлғалары» атты ғылыми жоба 

  

Научный проект «Великие личности СКО» 

в рамках реализации Республиканского 

проекта «Великие имена Великой степи» 

2019-2020-

2021жж./ 

 

2019-2020-2021гг. 

Ибраева А.Ғ., 

Ибраев С.И., 

Тайшыбай З.С., 

Гривенная Л.А., 

Плешаков А.А. 

Жарияланымдар мен 

монографиялар 

шығару /Выпуск 

публикации и 

монографии  

талап етеді/ 

требуется 

30.2 «Мұрағат-2025» республикалық жобасы 

аясында «Солтүстік Қазақстан өңірінің 

тарихи құндылықтары» ғылыми-танымдық 

жобасын жүзеге асыру  

 

Реализация научно-познавательного 

проекта «Исторические ценности Северо-

Казахстанского региона» в рамках 

Республиканского проекта «Архив-2025» 

2019-2020-

2021жж./ 2019-

2020-2021гг.  

Ибраева А.Ғ., 

Ибраев С.И., 

Тайшыбай З.С., 

Гривенная Л.А., 

Плешаков А.А. 

Жарияланымдар және 

жинақ/ 

Публикация и 

сборник  

талап етеді/ 

требуется 

30.3  «СҚО тарихи-мәдени мұра 

ескерткіштерінің электронды жинағы және 

оларды геоақпараттық жүйе көмегімен 

картографиялау» атты ғылыми жобасын 

жүзеге асыру  

2019-2020жж./ 

2019-2020гг. 

Ибраева А.Ғ., 

Ибраев С.И., 

Плешаков А.А. 

Жинақ картасын 

басып шығару/ 

Выпуск сборника-

карты 

талап етеді/ 

требуется 
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Реализация научного проекта с участием 

магистрантов и докторантов 

«Электронный Свод памятников историко-

культурного наследия СКО и их 

картографирование с помощью 

геоинформационных систем» 

30.4 Магистранттар мен докторанттардың 

қатысуымен «СҚО аумағындағы ұлттық 

ономастиканың тарихи және 

лингвистикалық мәселелері» зерттеу 

жобасын жүзеге асыру  

 

Реализация исследовательского проекта с 

участием магистрантов и докторантов 

«Исторические и лингвистические 

проблемы национальной ономастики на 

территории СКО» 

2019-2020 жж./ 

2019-2020 гг. 

Ибраева А.Ғ., 

Ибраев С.И., 

Тайшыбай 

Жинақ картасын 

басып шығару/ 

Выпуск сборника-

карты 

талап етеді/ 

требуется 

30.5 Тарих мамандығының магистранттарының 

қатысуымен репрессия кезіндегі 

мәліметтер бойынша СҚО діни 

қызметкерлеріне байланысты мұрағаттық 

құжаттар жинақтау және жинақ шығару 

зерттеу жобасын жүзеге асыру  

 

Реализация исследовательского проекта с 

участием магистрантов историков по 

сбору архивных документов и выпуску 

сборника по материалам репрессий в 

отношении религиозных деятелей СКО 

 Қараша 2020 ж./ 

ноябрь 2020 г. 

С.И. Ибраев, 

Баймуканов А. 

 

Жарияланымдар және 

жинақ/ 

Публикация и 

сборник 

талап етеді/ 

требуется 

30.6 Ө. Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ, М. 

Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік 

 

2020 ж., 2021ж. 

Ибраева А.Г. 

Ибраев С.И. 

Жарияланымдар және 

жинақ/ 

талап етеді/ 

требуется 
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университеті, М. Қозыбаев атындағы 

СҚМУ, Тарих және этнология институты 

Ш. Уәлиханов-ҚР ҰҒА «Батыс Сібір мен 

Солтүстік Қазақстан түркілерінің ежелгі 

заманнан бүгінгі күнге дейінгі этносаяси 

тарихы» атты бірлескен ғылыми жобасын 

жүзеге асыру  

 

Реализация совместного научного проекта 

КГПУ им.О.Султангазина, Омского ГУ им. 

М.Достоевского, СКГУ им. М.Козыбаева, 

института истории и этнологии им. 

 Ч. Валиханова НАН РК на тему:   

«Этнополитическая история тюрков 

Западной Сибири и Северного Казахстана 

с древнейших времён до наших дней»  

2022 ж./ 

2020 г.-2021г.-

2022 г. 

Абуов Н.А. Публикация и 

сборник 

31. «Туған жер» арнайы жобасы аясында ғылыми конференциялар, республикалық форумдар, 

конкурстар, олимпиада, фестиваль, ғылыми семинарлар ұйымдастыру және өткізу 

Организация и проведение научных конференций, республиканских 

форумов, конкурсов, фестивалей, олимпиад, научных семинаров 

в рамках спецпроекта «Туған жер» 

31.1 «Ұлы Даланың һас батырлары» Қарасай 

мен Ағынтай батырлардың мемериалдық 

кешенінің 20 жылдығына арналған 

республикалық ғылыми-теориялық 

конференцияны өткізу 

 

Проведение Республиканской научно-

теоретической конференции «Батыры 

Великой степи» прсвященная 20 летию 

мемориального комплекса Карасай и 

Агынтай батыров 

Қыркүйек 2019 ж./ 

сентябрь 2019 г. 

Ибраева А.Г., 

Куантаева М.Е. 

Конференция талап етеді/ 

требуется 



14 

 

31.2 Жоғары оқу орындары мен колледж 

студенттері арасында тілдерді білуге 

арналған «Полиглот» аймақтық конкурсын 

өткізу  

 

Проведение регионального конкурса 

«Полиглот» на знание языков среди 

студентов высших учебных заведений и 

колледжей 

Қыркүйек 

2019 ж./сентябрь 

2019 г. 

ҚХА каф. меңг., 

«Практикалық 

қазақ тілі» каф. 

меңг. 

«Шет тілдері» каф. 

меңг. 

Байқау/конкус талап етеді/ 

требуется 

31.3 «Туған жер – 2020» атты аймақтық 

ғылыми-тәжірибелік конференцияны 

өткізу  

Проведение Региональной научно-

практической конференции «Туған жер – 

2020» 

 

Сәуір, 2020 ж../ 

апрель, 2020 г. 

Ибраева А.Г., 

Куантаева М.Е., 

Валиева М.М., 

Әбуов Н.Ә. 

Конференция талап етпейді/ не 

требуется 

31.4 Латын әліпбиіне көшу-болашаққа қадам» 

атты конференция  

 

Конференция ИЯиЛ «Переход на латиницу 

–  шаг в будущее» 

Қазан, 2019 ж./ 

октябрь, 2019 г. 

Сабиева Е.В., 

Ибраев С.И., 

Какпанова А.У. 

 

Конференция талап етпейді/ не 

требуется 

31.5 Ұлы Абайдың 175 жылдығына «Абай 

даналығы және қазіргі заманғы жастар: 

ғасырлар сабақтастығы» тілдік емес 

мамандықтардың студенттері арасында 

эссе байқауы  

 

Конкурс эссе посвященная 175 летию 

Великого Абая «Мудрость Абая и 

современная молодежь:веков связующая 

нить» среди студентов неязыковых 

специальностей 

Наурыз, 2020 ж./ 

март, 2020 г. 

С.И. Ибраев, 

Тайшыбай З.С., 

Олькова И.А 

 

 

Байқау/конкурс талап етпейді/ не 

требу 

31.6 Солтүстік Қазақстан облысы студенттері  А.К. Иманов Фестиваль талап етпейді/ не 
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мен мен оқушылары арасындағы «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасы аясында «Орфей 

және Қорқыттың мұрагерлері – 2020» атты 

аспаптық орындаушылық фестивалін 

өткізу 

 

Провести фестиваль инструментального 

исполнительства среди студентов и 

школьников г. Петропавловска и СКО 

«Наследники Орфея и Коркыта – 2020» в 

рамках программы «Рухани жаңғыру» 

Наурыз, 2020 ж./ 

март, 2020 г. 

Л.В.Добровольская 

 

требуется 

31.7 «Spiritial development of students as a means 

of realization «Rukhani zhangyru» program» 

атты ғылыми студенттік жұмыстар 

байқауы  

 

Конкурс научных студенческих работ 

«Spiritial development of students as a means 

of realization «Rukhani zhangyru» program»  

Сәуір, 2020 ж./ 

апрель, 2020 г. 

Ибраев С.И., 

Бубнова 

Н.В.,.Енбахтова 

О.Н. Саутбаеваева 

А.К.,  Токсанова 

Р.А. 

 

Байқау/конкурс талап етпейді/ не 

требуется 

31.8 «Петропавл қаласының архитектурасы: 

тарих және қазіргі заман» атты студенттер 

арасындағы бейнероликтер байқауы  

 

Проведение конкурса видеороликов среди 

студентов «Архитектура города 

Петропавловска: история и 

современность» 

24 сәуір, 2020ж./ 

24 апрель, 2020г. 

Ибраев С.И. Әбуов 

Н.Ә.,.Шайкенова 

А.Ж. 

Байқау/конкурс талап етпейді/ не 

требуется 

32. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында көптомды сериялық кітаптар, кітап-альбомдар, монография, оқу құралдарын әзірлеу 

және баспадан шығару 

Разработка и издание  многотомных серийных книг, книг-альбомов, монографий, учебных пособий 

в рамках спецпроекта «Туған жер» 
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32.1 «Кедей сөзі», «Бостандық туы» 

газеттерінің 100 жылдық мерейтойына 

арналған жинақ басып шығару   

Выпуск сборника посвященного к 100 

летию выпуска газеты «Голос бедноты», 

«Знамя свободы»  

Қаңтар, 2020 ж./ 

январь, 2020 г. 

Маликова С.З. 

Тайшыбай З.С. 

Ғылыми жинақ / 

научный сборник 

талап етеді/ 

требуется 

32.2 «Солтүстік Қазақстан ақындары» ғылыми 

жинағын шығары  

 

Выпуск научного сборника «Поэты 

Северного Казахстана» 

Маусым, 2020 ж./  

июнь, 2020 г. 

Табакова З.П. Ғылыми жинақ / 

научный сборник 

талап етпейді/ не 

требуется 

32.3 «СҚО киелі нысандардағы атақты 

жерлестер» 

 

Выпуск научного сборника «Знаменитые 

земляки в сакральных объектах СКО» 

Маусым, 2020 ж./ 

Июнь, 2020 г. 

Гривенная Л.А., 

Виноградов Д.И., 

Шалкенов Е.К., 

Фомин И.А. 

Ибраев С.И. 

Плешаков А.А. 

Ғылыми жинақ / 

научный сборник 

талап етпейді/ не 

требуется 

32.4  «1930-1950 жылдардағы Солтүстік 

Қазақстан аумағындағы репрессияға 

ұшыраған халық» құжаттар жинағын 

шығару  

 

Выпуск документального сборника 

«Репрессированные народы на территорию 

Северного Казахстана 1930-1950 гг.» 

Желтоқсан, 2020 

ж./ 

декабрь,2020 г. 

Маликова С.З. 

Н.Ә.Әбуов, 

С.Ы.Ибраев 

Құжаттар 

жинағы/сборник 

документов 

талап етпейді/ не 

требуется 

32.5 «1936-1944 жж. Солтүстік Қазақстан 

облысына депортациялау» 

 

Издание монографии «Депортация в 

Северный Казахстан 1936-1944 гг.» 

Мамыр, 2020 ж./ 

май, 2020 г. 

Маликова С.З. Н.Ә. 

Әбуов 

Монография/моногра

фия 

талап етеді/ 

требуется 

33. «Рухани жаңғыру» бағдарламасының негіздерін түсіндіру бойынша дөңгелек үстелдер циклын өткізу 

Проведение цикла бесед «За круглым столом» в молодежной среде и трудовых 
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коллективах по разъяснению основных положении программы «Рухани жаңғыру» 

33.1  

Солтүстік Қазақстан облысы 

прокуратурасының ардагері Сапар 

Дүйсенұлының 95 жылдығына арналған 

 «Өнегелі өмір, өрелі істер» атты дөңгелек 

үстел  

 

Круглый стол посвященный 95-летию 

ветерана прокуратуры Северо-Казахстанской 

области Сапара Дюйсенова 

Тамыз, 2019 

ж./август, 2019 

г. 

Қуантаева М.Е., 

Мильская Л.С. 

Дөңгелек үстел/ 

Круглый стол 

талап етпейді/ не 

требуется 

33.2 «Туған жер» бағыты бойынша «Солтүстік 

Қазақстанның елді мекендері мен тарихи 

тұлғалары бойынша кітап-естеліктер жазу 

және жинау бойынша өлкетану 

мәселелері»  атты дөңгелек үстел өткізу 

 

Провести круглый стол: «Вопросы 

краеведения по направлению «Туған жер» 

по написанию и сбора книг-воспоминаний 

по населенным пунктам и историческим 

личностям Северного Казахстана». 

Қазан, 2019 ж./ 

октябрь, 2019 г. 

Ибраев С.Ы., 

Бисимбаева А.Е. 

Дөңгелек үстел/ 

круглый стол 

талап етпейді/ не 

требуется 

33.3 «Рухани жаңғыру»бағдарламасы аясында 

ҚР еңбек сіңірген ғылым және техника 

қайраткері Қошанов Аманжол 

Қошанұлының 85 жылдығына арналған 

«Мен – бастаушы зерттеушімін» атты 

дөңгелек үстел  

 

Круглый стол «Я – начинающий 

исследователь»в рамках программы 

«Рухани жаңғыру», посвященный 85-

летию заслуженного деятеля науки и 

Қазан, 2019 ж./ 

октябрь, 2019 г. 

Ибраев С.Ы.,  

Луцак С.М. 

Дөңгелек үстел/ 

круглый стол 

талап етпейді/ не 

требуется 
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техники РК Кошанова Аманжола 

Кошановича 

47. «Туған жер» арнайы жобасы аясында экспедиция ұйымдастыру және өткізу 

Организация и проведение экспедиции в рамках спецпроекта «Туған жер» 

33.1 СҚО, Уалиханов ауданында  М.Қозыбаев 

атындағы СҚМУ және  ҚР Ұлттық 

музейімен бірлескен этонографиялық 

экспедиция өткізу  

 

Проведение совместной этнографической 

экспедиции СКГУ им.М.Козыбаева и 

Национальным музеем РК по районам 

СКО 

Маусым, 2020 

ж./ 

Июнь, 2020 г. 

Ибраев С.И. 

Шаяхметова А.С. 

 

Экспедиция талап етеді/ 

требуется 

33.2 М. Қозыбаев атындағы СҚМУ және 

Павлодар Мемлекеттік Педагогикалық 

университиетінің (Павлодар) бірлескен  

СҚО, Уалиханов ауданы, Береке ауылына 

жақын орналасқан Қызылобаны қазу 

барысында археологиялық зерттеу 

жұмыстарын жүргізу   

 

Проведение совместных археологических 

исследовании на раскопе Кызылоба, близ 

с. Береке Уалихановского района СКО, 

СКГУ им. М. Козыбаева и Павлодарского 

Государственного Педагогического 

университета  (г. Павлодар) 

Қыркүйек 

2019, маусым 

2020 ж./ 

Сентябрь 2019 

г., июнь 

2020 г. 

Исакаев Е.М., Ибраева 

А.Г., Ибраев С.И., 

Плешаков А.А., 

Абуов Н.А. 

Археологиялық қазба 

жұмыстары/Археолог

ические раскопки 

талап етеді/  

требуется 

 
Пункты вллюченные согласно утвержденного Распоряжения Премьер-Министра РК от 28 декабря 2018 года № 160-р в  по 

реализации Программы «Рухани жаңғыру»  

«Рухани жаңғыру» Бағдарламасын жүзеге асыру барысында Премьер-Министрдің 28 желтоқсан 2018 жылғы  № 160-р Нұсқауымен 

енгізілген бағыттар  
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 Жастар кәсіпкерлігін дамыту жөніндегі іс-шаралар кешенін іске асыру 

 Реализация комплекса мероприятий «Развитие молодежного предпринимательства» 

34 «Jastar JYLY» жыл аясында «best of the 

best» стартаптар, инновациялық жобалар 

мен идеялар байқауының іріктеу турын 

өткізу 

 

Отборочный тур конкурса стартапов, 

инновационных проектов и идей «best of 

the best» в рамках года «Jastar JYLY» 

Қараша, 2019 

ж/. ноябрь, 

2019 г. 

Куантаева М.Е., 

Мирошникова О.В., 

С.И. Ибраев 

Байқау/конкурс талап етпейді/ не 

требуется 

35 Бизнес-треккерлер, коучерларды 

қатыстырумен Startup Challenge 

ұйымдастыру 

 

Startup Challenge с привлечением бинес-

треккеров, коучеров 

Қаңтар-ақпан, 

2020 ж./ 

январь-

февраль, 2020 

г. 

Куантаева М.Е.,  

Ибраев С.И., 

Баймагамбетов А.А.   

 

Байқау/конкурс талап етпейді/ не 

требуется 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл –патриотизмнің жаңа түрі» атты іс-шаралар кешенін іске асыру  

Реализация комплекса мероприятий «Противодействие коррупции - новая форма патриотизма» 

36 «Жемқорлық – ЖОҚ!» жастар насихаты 

барысында плакаттар, бейнероликтер және 

ұрандар байқауы  

Молодёжная акция «Коррупции – НЕТ!», 

конкурс плакатов, видеороликов и  

слоганов  

Желтоқсан, 2019 

ж., сәуір, 2020 ж./ 

декабрь, 2019 г., 

апрель, 2020 г 

Ибраев С.И., Жастар 

ісі жөніндегі комитет, 

студенттік ректорат/ 

Комитет по делам 

молодежи, 

студенческий 

ректорат 

Акция талап етпейді/ не 

требуется 

37 СҚО бойынша сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл Ұлттық бюро 

департаментінің қызметкерлерін 

шақырумен брифинг өткізу 

 

Проведение брифинга с приглашением 

сотрудников Департамента Национального 

қараша, 

2019ж/ноябрь, 

2019г. 

Ибраев С.И., 

Мирошникова О.В., 

ТЭҚФ кафедрасының 

тәрбие жұмысы 

бойынша жауаптылар/ 

ответственные за 

воспитательную 

Брифинг  талап етпейді/ не 

требуется 
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бюро по противодействию коррупции  по 

СКО  

работу 

38 «Жемқорлыққа ЖОҚ деп айт!» 

тақырыбында СҚО жемқорлыққа қарсы 

ұйым қызметкерлерінің қатысуымен 

дөңгелек үстел  

 

Проведение круглого стола на тему 

«Скажи коррупции – нет» с приглашением 

представителей антикоррупционных 

служб по СКО 

12 ақпан 2020 ж./ 

12 февраля 2020 г. 

Ибраев С.И., Жастар 

ісі жөніндегі комитет, 

студенттік ректорат/ 

Комитет по делам 

молодежи, 

студенческий 

ректорат 

Дөңгелек 

үстел/круглый стол 

талап етпейді/ не 

требуется 

 

ӘЗІРЛЕГЕН / РАЗРАБОТАН  

 

«Рухани жаңғыру»  ӘГЗИ директоры/ Директор ИСГИ «Рухани жаңғыру» ______________ Ибраев С.И.   

     

ҚАРАСТЫРЫЛДЫ/РАССМОТРЕН  
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