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№ 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 

I. ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖҰМЫСЫ  

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
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1. Солтүстік Қазақстан облысында 

«Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын іске асыру 

бойынша өңірлік сараптамалық 

кеңесінің жұмысын ұйымдастыру  

 

Организация работы 

регионального Экспертного 

совета по реализации Программы 

«Рухани жаңғыру» по  Северо-

Казахстанской области  

2021 қыркүйек 

-2022 маусым 

/сентябрь 2021– 

июнь 2022 

Картова З.К. 

«Рухани жаңғыру» 

ӘГЗИ директоры                                    

/ Директор 

ИСГИ «Рухани 

жаңғыру»  

Картова З.К., 

Дерпартаментер, 

факультеттер 

кеңейтілген 

мәжіліс/ 

расширенное 

заседание 

талап етпейді/не 

требуется 

2. М. Қозыбаев атындағы СҚУ-нің  

«Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының 

тұжырымдамалық негіздерін іске 

асыру бойынша 2021-2022 оқу 

жылына арналған іс-шаралар 

жоспарын құрастыру және бекіту  

 

Составление и утверждение 

Плана  

мероприятий СКУ им. М. 

Козыбаева по реализации 

концептуальных основ 

программы «Рухани жаңғыру» на 

2021-2022 учебный год 

тамыз / август 

2021  

Картова З.К. 

«Рухани жаңғыру» 

ӘГЗИ директоры                                    

/ Директор 

ИСГИ «Рухани 

жаңғыру»  

Картова З.К., 

Дерпартаментер, 

факультеттер 

кеңейтілген 

мәжіліс / 

расширенное 

заседание 

талап етпейді / не 

требуется 

3. «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын ақпараттық 

қыркүйек / 

сентябрь 2021 

Халимова Д.А. 

Медиацентр 

жоспар /план   талап етпейді / не 

требуется 
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сүйемелдеуге арналған 

медиажоспар құру 

 
Составление медиа плана  по 

информационному 

сопровождению программы 

«Рухани жаңғыру» 

жетекшісі / 

Руководитель 

медиацентра 

Халимова Д.А. 

4. «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын іске асыру 

бойынша БАҚ материалдарды 

жариялау және телеарнада сұхбат 

беру 

 

Выступление на телевидении и 

публикация в СМИ материалов о 

реализации Программы «Рухани 

жаңғыру»    

жыл бойы /  

в течение года 

 Картова З.К. 

«Рухани жаңғыру» 

ӘГЗИ директоры,  

Халимова Д.А. 

Медиацентр 

жетекшісі /  

Директор 

ИСГИ «Рухани 

жаңғыру»  

Картова З.К. , 

Руководитель 

медиацентра 

Халимова Д.А.  

публикации / 

жариялымдар 

талап етпейді / не 

требуется 

1 бағыт. Тұлғалық даму. «Бәсекелік қабілет», «Прагматизм», «Ұлттық бірегейлікті сақтау», «Білімнің салтанат 

құруы», «Сананың ашықтығы» құндылықтарын жүзеге асыру 

Направление 1.  Развитие личности. Продвижение ценностей «конкурентоспособность», «прагматизм», «культ 

знаний», «открытость сознания» 

Арнайы жоба «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» 

 Спецпроект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» 

5. «Кітап - рухани жаңғырудың 

жарқын жолы»  

қазан / октябрь 

2022 

Ермишева А.Е. 

Ғылыми кітапхана 

кітап көрмесі / 

книжная 

талап етпейді / не 

требуется 
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«Книга - путь духовного 

возрождения» 

директоры /  

Директор научной 

библиотеки 

Ермишева А.Е. 

 

 

выставка 

6. Кураторлық сағат: «Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық»  

 

Кураторский час: «Новое 

гуманитарное знание. 100 новых 

учебников на казахском языке» 

ақпан / февраль  

2022 

«Құқықтық пәндер» 

кафедрасы 

меңгерушісі 

Кантарбаева Д.Е. / 

Заведующий 

кафедрой 

«Правовые 

дисциплины» 

Кантарбаева Д.Е. 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 

7. Арнайы жоба аясында оқу 

үдерісіне оқулықтарды 

имплементациялау процессін 

жүзеге асыру  

 

Имплементация в учебный 

процесс учебников, изданных в 

рамках спецпроекта 

жыл бойы /  

в течение года 

Таласпаева Ж.С. 

АҚД директоры, 

Ермишева А.Е. 

Ғылыми кітапхана 

директоры /  

Директор ДАД 

Таласпаева Ж.С., 

Директор научной 

библиотеки 

Ермишева А.Е. 

 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 

8. «Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық» кітап және оқулықтар 

презентациясы 

қыркүйек / 

сентябрь 2021 

Ермишева А.Е. 

Ғылыми кітапхана 

директоры /  

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 
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Презентация  книг и учебников 

«100 новых учебников на 

казахском языке» 

Директор научной 

библиотеки 

Ермишева А.Е. 

 

Арнайы жоба «Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру» 

Спецпроект «Перевод алфавита казахского языка на латинскую графику» 

9. «Латиница: тарихи тағдырдың 

белгілері» атты деректі фильм 

көру 

 

Просмотр документального 

фильма «Латиница: знаки 

исторической судьбы» 

қазан / октябрь  

2021 

Сабиева Е.В. ТжӘИ 

директоры, 

Куандыкова Д. 

Жұмыс тобының 

жетекшісі / 

Директор ИЯиЛ 

Сабиева Е.В., 

руководитель 

группы Куандыкова 

Д. 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 

10. «Латиницаны енгізудің 

техникалық қамтамасыз етілуі» 

факультеттік семинарді өткізу 

 

Проведение факультетского 

семинара «Техническое 

обеспечение внедрения 

латиницы» 

желтоқсан / 

декабрь  

2021  

Савинкин В.В. 

«Көлік және машина 

жасау» кафедрасы 

меңгерушісі / 

Заведующий 

кафедрой 

«Транспорт и 

машиностроение» 

Савинкин В.В. 

есеп / отчет талап етпейді 

/не требуется 

11. Латын әліпбиін талқылау мен 

енгізуге арналған семинарлар 

мен ғылыми іс-шараларға қатысу 

 

2021 қыркүйек 

-2022 маусым 

/сентябрь 2021– 

июнь 2022 

Сабиева Е.В. ТжӘИ 

директоры, 

Куандыкова Д. 

Жұмыс тобының 

есеп / отчет талап етпейді 

/не требуется 
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Участие в семинарах и научных 

мероприятиях, посвященных 

обсуждению и внедрению 

латиницы 

жетекшісі / 

Директор ИЯиЛ 

Сабиева Е.В., 

руководитель 

группы Куандыкова 

Д. 

12. «Латын графикасына негізделген 

қазақ жазуы» өңірлік ғылыми-

әдістемелік семинар өткізу 

 

 

Проведение регионального 

научно-методического семинара 

«Латын графикасына негізделген 

қазақ жазуы» 

қаңтар / январь 

2022 

Сабиева Е.В. ТжӘИ 

директоры, 

Куандыкова Д. 

Жұмыс тобының 

жетекшісі / 

Директор ИЯиЛ 

Сабиева Е.В., 

руководитель 

группы Куандыкова 

Д. 

есеп / отчет талап етпейді 

/не требуется 

13. «Емле ережесі – сауаттылық 

кепілі» тақырыбына диктант 

өткізу 

 

 

Проведение диктанта на тему 

«Емле ережесі – сауаттылық 

кепілі» 

сәуір / апрель 

2022 

Сабиева Е.В. ТжӘИ 

директоры, 

Куандыкова Д. 

Жұмыс тобының 

жетекшісі / 

Директор ИЯиЛ 

Сабиева Е.В., 

руководитель 

группы Куандыкова 

Д. 

есеп / отчет талап етпейді 

/не требуется 

14. «Латын графикасы – ұлт 

болашағының негізі» атты 

мақала жариялау 

маусым / июнь 

2022 

Сабиева Е.В. ТжӘИ 

директоры, 

Куандыкова Д. 

есеп / отчет талап етпейді 

/не требуется 
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Публикация статьи на тему 

«Латын графикасы – ұлт 

болашағының негізі» 

Жұмыс тобының 

жетекшісі / 

Директор ИЯиЛ 

Сабиева Е.В., 

руководитель 

группы Куандыкова 

Д. 

Арнайы жоба «Қазақстанның 100 жаңа есімі» 

Спецпроект «100 новых лиц Казахстана» 

15.  «Ұлттық рух – ұлы адамның 

асыл қасиеті» зияткерлік сайыс 

жүргізу 

 

Проведение интеллектуального 

конкурса «Ұлттық рух – ұлы 

адамның асыл қасиеті»  

қараша / ноябрь  

2021 

Ахметова Т.А. 

«Практикалық қазақ 

тілі кафедрасы» 

меңгерушісі / 

Заведующий 

кафедрой 

«Практический 

казахский язык» 

Ахметова Т.А. 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 

16.  «Не? Қайда? Қашан?» 

интеллектуалдық ойын өткізу 

 

 

 

Проведение интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?» 

сәуір / апрель 

2022 

 Ахметова Т.А. 

«Практикалық қазақ 

тілі кафедрасы» 

меңгерушісі / 

Заведующий 

кафедрой 

«Практический 

казахский язык» 

Ахметова Т.А. 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 

17. «СҚУ-дың 100 үздік білім 

алушысы» конкурсын 

мамыр / май 

2022 

Картова З.К. 

«Рухани жаңғыру» 

 бұйрық, 

ереже, 

талап етпейді 

/ не требуется 
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ұйымдастыру (онлайн іріктеу) 

 

Организация конкурса «100 

лучших обучающихся СКУ» 

(онлайн отбор) 

ӘГЗИ директоры,                                     

факультет 

декандары / 

Директор ИСГИ 

«Рухани жаңғыру» 

Картова З.К., деканы 

факультетов 

хаттама/ 

приказ, 

положение, 

протокол 

18. Елдің дамуына өз үлесін қосқан 

еңбек ардагерлерімен кездесулер 

мен дөңгелек үстелдер 

ұйымдастыру 

 

Организация встреч и круглых 

столов с ветеранами труда, 

внесшими вклад в развитие 

страны  

мамыр / май 

2022 

Картова З.К. 

«Рухани жаңғыру» 

ӘГЗИ директоры,                                     

факультет 

декандары / 

Директор ИСГИ 

«Рухани жаңғыру» 

Картова З.К., деканы 

факультетов 

есеп / отчет талап етпейді 

/ не требуется 

19. ҚР Тәуелсіздігінің 30-

жылдығына арналған «Болашақ 

үшін естелік» жайдарман 

ойындары  

Игры КВН «Болашақ үшін 

естелік», посвященные 30-летию 

Независимости Республики 

Казахстан 

желтоқсан / 

декабрь 2021 

Тухватулина И.Н. 

ТжӘМД директоры  

/ Директор ДВСР 

Тухватулина И.Н. 

есеп / отчет талап етпейді 

/ не требуется 

20. «Абай поэзиясы – адамдық 

жолын нұсқаушы» тақырыбында 

студенттерге дәрістер курсын 

қазан / октябрь 

 2021 

Кокбас Ж. 

«Абайтану» 

ғылыми-әдістемелік 

есеп / отчет талап етпейді 

/ не требуется 
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оқу 

Чтение курса лекций для 

студентов на тему «Абай 

поэзиясы – адамдық жолын 

нұсқаушы» 

орталығының 

ғылыми қызметкері / 

Научный сотрудник 

научно-

методического 

центра «Абайтану» 

Кокбас Ж. 

Арнайы жоба «Ұлы даланың ұлы есімдері» 

Спецпроект «Великие имена Великой степи» 

21. Ғ.Мүсіреповтің туғанына 120 

жыл толуына орай  «Ғабит 

Мүсірепов – жарқын тұлға» 

оқырмандар  конференциясын 

ұйымдастыру 

 

 

Организация читательской 

конференции «Габит Мусрепов – 

яркая личность», посвященной 

120-летию со дня рождения Г. 

Мусрепова 

наурыз / март  

2022 

Кадыров Ж.Т. 

«Қазақ тілі және 

әдебиет» кафедрасы 

меңгерушісі / 

Заведующий 

кафедрой 

«Казахский язык и 

литература» 

Кадыров Ж.Т. 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется  

22. «Ұлы дала бетбұрысы» эссе 

байқауын өткізу 

 

 

 

Организация конкурса эссе «Ұлы 

дала бетбұрысы» 

қараша / ноябрь 

 2021 

Ахметова Т.А. 

«Практикалық қазақ 

тілі кафедрасы» 

меңгерушісі / 

Заведующий 

кафедрой 

«Практический 

казахский язык» 

байқау / конкурс талап етпейді / не 

требуется 
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Ахметова Т.А. 

23.  «Аққудай жырдың төресі» 

қазақтың көрнекті ақыны К. 

Салыковтың 90 жылдығына 

арналған библиографиялық шолу 

 

Библиографический обзор 

«Аққудай жырдың төресі» в честь 

90-летия выдающегося поэта К. 

Салыкова 

қаңтар / январь 

2022 

Ермишева А.Е. 

Ғылыми кітапхана 

директоры /  

Директор научной 

библиотеки 

Ермишева А.Е. 

 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 

24. «Жыры – сыры жүрегінде 

жазылған» С. Шаймерденовтың 

100 жылдығына арналған 

виртуальды кітап көрмесін 

ұйымдастыру 

 

Организация виртуальной 

книжной выставки «Жыры – сыры 

жүрегінде жазылған» в честь 100-

летия  

С. Шаймерденова 

сәуір / апрель 

2022 

Ермишева А.Е. 

Ғылыми кітапхана 

директоры /  

Директор научной 

библиотеки 

Ермишева А.Е. 

 

есеп / отчет  талап етпейді / не 

требуется 

25. Организация конкурса эссе «Abai 

Kunanbayev’s Heritage»  

 

«Abai Kunanbayev’s Heritage» эссе 

байқауын ұйымдастыру 

қараша / ноябрь  

2021 

Олькова И.А. 

 «Шет тілдері» 

кафедрасының 

меңгерушісі / 

Заведующий 

кафедрой 

«Иностранные языки»  

Олькова И.А. 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 
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26. Абай күніне арналған іс-шара 

 

Мероприятие, посвященное Дню 

Абая 

тамыз / август 

2022 

Көкбас Ж. 

«Абайтану» ғылыми-

әдістемелік 

орталығының ғылыми 

қызметкері / Научный 

сотрудник научно-

методического центра 

«Абайтану»  

Көкбас Ж. 

 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 

27.  Ұлы Отан соғысынын Жеңіс 

күніне арналған  ақцияға  қатысу 

 

Участие  в акции «Бессмертный 

полк», посвященной Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

мамыр / май 

2022 

Абуов Н.А. «Тарих 

және әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер» 

кафедрасының 

меңгерушісі / 

Заведующий 

кафедрой «Истории 

и социально-

гуманитарных 

дисциплин»  

Абуов Н.А. 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 

28. Академик М. Қозыбаевтың 90 

жылдық мерейтойына  арналған 

Халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция 

ұйымдастыру 

 

жыл бойы /  

в течение года 

Куантаева М.Е. 

Ғылым 

Департаменті 

директоры/ 

Директор 

департамента науки 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 
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Проведение Международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 90-

летию академика  М. Козыбаева 

 

Куантаева М.Е. 

29. Ыбрай Алтынсариннің 180-

жылдығына арналған әдеби кеш 

өткізу 

 

Проведение литературного 

вечера, посвященного 180-летию 

Ибрая Алтынсарина 

қараша / ноябрь  

2021 

 

Тухватулина И.Н. 

ТжӘМД директоры  

/ Директор ДВСР 

Тухватулина И.Н. 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 

30 «Ардагерлерге көмек» 

қайырымдылық акциясы 

Благотворительная акция 

«Позаботимся о ветеранах» 

мамыр / май 

2022 

Тухватулина И.Н. 

ТжӘМД директоры  

/ Директор ДВСР 

Тухватулина И.Н. 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 

31. «И в сердце каждом отзовутся 

поэтов наших имена» мәнерлеп 

оқу байқауы 

 

Конкурс чтецов «И в сердце 

каждом отзовутся поэтов наших 

имена»  

қыркүйек / 

сентябрь  

2022 

Мисяченко С.В. 

«Орыс тілі және 

әдебиет» кафедрасы 

меңгерушісі / 

Заведующий 

кафедрой «Русский 

язык и литература» 

Мисяченко С.В. 

 

байқау / 

конкурс 

талап етпейді / не 

требуется 
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2 бағыт. Ұлттың дамуы, халықаралық позициялау. Ұлттық бірегейлікті сақтау 

 Направление 2. Развитие нации, международное позиционирование. 

Сохранение национальной идентичности  

Арнайы жоба «Қазақстанның рухани құндылықтары. Қазақстанның киелі географиясы» 

Спецпроект «Духовные святыни Казахстана. Сакральная география Казахстана» 

32. «Қазақстанның киелі жерлері» 

презентациялар байқауы 

 

Конкурс презентаций 

«Сакральные места Казахстана» 

қыркүйек / 

сентябрь  

2021 

Сабиева Е.В. ТжӘИ 

директоры / 

Директор ИЯиЛ 

Сабиева Е.В. 

байқау / 

конкурс 

талап етпейді / 

 не требуется 

33.  «Солтүстік-Оңтүстік» көрікті 

жерлер презентациялар байқауы 

 

Конкурс презентаций  

достопримечальностей и 

сакральных мест  «Север-Юг»  

наурыз / 

март 2022 

Ратушная Т.Ю. 

ИСТФ деканы / 

Декан ФИТЦ 

Ратушная Т.Ю. 

есеп / отчет талап етпейді 

/ не требуется 

34. «Қазақстанның киелі 

географиясы» арнайы жобасы 

аясында шет елдік студенттерге 

арналған  Солтүстік Қазақстан 

облысының көрікті жерлеріне 

экскурсия 

 

Выездная экскурсия по 

достопримечательным местам 

Северо-Казахстанской области 

для иностранных студентов,  в 

рамках спецпроекта «Сакральная 

география Казахстана» 

мамыр/ 

май  

2022 

Авдолхан А.А. 

Foundation деканы / 

Декан Foundation  

Авдолхан А.А. 

Декан ВШМ/ 

МЖМ деканы 

Михайлова С.В. 

 

есеп / отчет ЖОО бюджеті / 

Бюджет ВУЗа 
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Арнайы жоба «Жаһандық әлемдегі заманауи қазақстандық мәдениет» 

Спецпроект «Современная казахстанская культура в глобальном мире» 

35. «Рухани жаңғыру: қазіргі заманғы 

мәдениет жаһандық әлемде» кітап 

көрмесін ұыймдастыру 

 

Организация и проведение 

книжной выставки «Рухани 

жаңғыру: современная 

казахстанская культура в 

глобальном мире»  

қыркүйек / 

сентябрь  

2022 

Ермишева А.Е. 

Ғылыми кітапхана 

директоры /  

Директор научной 

библиотеки 

Ермишева А.Е. 

 

кітап көрмесі / 

книжная 

выставка 

талап етпейді / не 

требуется 

36. «Ұлы даланың 7 қыры» 

мақаласын жүзеге асыру аясында 

«Заманауи қазақстандық 

мәдениет» презентациялар 

байқауы 

 

Конкурс презентаций 

«Современная казахстанская 

культура» в рамках реализации 

статьи «7 граней Великой степи» 

қараша / ноябрь  

2021  

Абуов Н.А. «Тарих 

және әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер» 

кафедрасының 

меңгерушісі / 

Заведующий 

кафедрой «Истории 

и социально-

гуманитарных 

дисциплин»  

Абуов Н.А. 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 

37. «Ұлы даланың 7 қыры» 

мақаласын жүзеге асыру аясында 

«Петропавл қаласының 

ескерткіштері» атты студенттік 

конференция 

 

желтоқсан / 

декабрь 

2021 

Абуов Н.А. «Тарих 

және әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер» 

кафедрасының 

меңгерушісі / 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 
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Студенческая конференция 

«Памятники г. Петропавловска» 

в рамках реализации статьи «7 

граней Великой степи» 

Заведующий 

кафедрой «Истории 

и социально-

гуманитарных 

дисциплин»  

Абуов Н.А. 

38. «Қазақстан мәдениетаралық 

коммуникация контекстінде» 

шығармалар конкурсы 

 

Конкурс сочинений «Казахстан в 

контексте межкультурной 

коммуникациии» 

ақпан / февраль 

2022 

Сабиева Е.В. ТжӘИ 

директоры / 

Директор ИЯиЛ 

Сабиева Е.В. 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 

39.  «Абайтану» ғылыми-әдістемелік 

орталығының бағдарламасының 

негізінде студенттермен Абай 

Құнанбаевтың 

шығармашылығын терең зерттеу 

жобаларын жүзеге асыру  

 

Реализация проектов по 

углубленному изучению 

творчества Абая Кунанбаева со 

студентами на основе программы 

научно-методического центра 

«Абайтану» 

 

 

 

қыркүйек-

желтоқсан / 

сентябрь-

декабрь  

2021 

Кокбас Ж. 

«Абайтану» 

ғылыми-әдістемелік 

орталығының 

ғылыми қызметкері / 

Научный сотрудник 

научно-

методического 

центра «Абайтану» 

Кокбас Ж. 

мақала / статья талап етпейді / не 

требуется 
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Арнайы жоба «Дала фольклоры мен музыкасының мың жылы» 

Спецпроект «Тысяча лет степного фольклора и музыки» 

40. «Этнофольклорлық өнерден 

рухани жаңаруға дейін» семинар-

практикум өткізу 

 

 

Проведение семинар-практикума 

«Этнофольклорлық өнерден 

рухани жаңаруға дейін» 

желтоқсан / 

декабрь 

2021 

Мухатаева Ж.А. «Саз 

пәндері»  

Кафедрасының 

меңгерушісі 

/ Заведующий 

кафедрой 

«Музыкальные 

дисциплины» 

Мухатаева Ж.А. 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 

41. «Шертер» халық фольклорлық 

ансамблінің қатысуымен қазақ 

халық музыкасының концерті 

 

Концерт казахской народной 

музыки с участием народного 

фольклорного ансамбля 

«Шертер»  

наурыз / март 

2022 

Мухатаева Ж.А. «Саз 

пәндері»  

Кафедрасының 

меңгерушісі 

/ Заведующий 

кафедрой 

«Музыкальные 

дисциплины» 

Мухатаева Ж.А. 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 

42. «Наурыз мейрамына» арналған 

мерекелік іс-шара өткізу 

 

Проведение праздничного 

мероприятия, посвященного  

«Наурыз мейрамы»  

наурыз / март 

2022 

Тухватулина И.Н. 

ТжӘМД директоры  / 

Директор ДВСР 

Тухватулина И.Н. 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 

43. «Қазақстан халқының әндерін 

авторлық өңдеу және рәсімдеу» 

студенттік олимпиадасын 

желтоқсан/ 

декабрь  

2021 

Мухатаева Ж.А. «Саз 

пәндері»  

Кафедрасының 

фотоотчет  

сайт СКУ/ 

Фотоотчет 

талап етпейді 

/не требуется 
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ұйымдастыру 

Организация  студенческой  

олимпиады «Авторские 

обработки и аранжировки песен 

народа Казахстана»  

меңгерушісі 

/ Заведующий 

кафедрой 

«Музыкальные 

дисциплины» 

Мухатаева Ж.А. 

сайт СКУ 

Арнайы жоба «Ұлы Даланың ежелгі өнер және технологиялар мұражайы» 

Спецпроекты «Музей древнего искусства и технологий Великой степи» 

44. СҚУ оқу залдары мен 

мұражайына,  облыстық тарихи-

өлкетану мұражайына 

«Қазақстан тарихы және 

әлеуметтік-гуманитарлық 

пәндер» кафедрасының 1 курс 

студенттері арасында 

экскурсиялар  

Серия экскурсий в читальные 

залы и  музей СКУ им. М. 

Козыбаева, областной историко-

краеведческий музей среди 

студентов 1 курса кафедры 

«Истории Казахстана и 

социально-гуманитарных 

дисциплин» 

қыркүйек-қазан 

/ сентябрь-

октябрь 2021 

Абуов Н.А. «Тарих 

және әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер» 

кафедрасының 

меңгерушісі / 

Заведующий 

кафедрой «Истории 

и социально-

гуманитарных 

дисциплин»  

Абуов Н.А. 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 

45. Абылай хан резиденциясына 

экскурсия 

 

Экскурсия в резиденцию Аблай 

хана 

қыркүйек-қазан 

/ сентябрь-

октябрь 2021 

Абуов Н.А. «Тарих 

және әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер» 

кафедрасының 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 
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меңгерушісі / 

Заведующий 

кафедрой «Истории 

и социально-

гуманитарных 

дисциплин»  

Абуов Н.А. 

46. Қола дәуірінің қыш бұйымдары 

мен дәстүрлі киімдерінің 

көрмесін өткізу 

 

 

Организация выставки 

керамических изделий и 

традиционной одежды эпохи 

бронзы 

қыркүйек-қазан 

/ сентябрь-

октябрь 2021 

Плешаков А.А. «М. 

Қозыбаев атындағы 

Ұлы даланың 

тарихи-мәдени 

мұрасын зерттеу 

орталығы» 

жетекшісі / 

Руководитель 

«Центра изучения 

историко-

культурного 

наследия Великой 

степи им. М. 

Козыбаева» 

Плешаков А.А. 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 

47. М. Қозыбаев атындағы СҚУ 

тарихы музей залының 

реэкспозициясы  

Реэкспозиция зала в музее 

истории  СКУ им. М. Козыбаева  

мамыр / май 

2022 

 

Кожабекова Б.С. М. 

Қозыбаев атындағы 

СҚУ музейі 

жетекшісі / 

Руководитель Музея 

СКУ им. М. 

Козыбаева 

көрме / 

выставка 

ЖОО бюджеті / 

Бюджет ВУЗа 
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Кожабекова Б.С. 

48. «М. Козыбаев – тәуелсіздік 

жаршысы!» атты жылжымалы 

көрме ұйымдастыру 

Организация передвижной 

выставки «М. Козыбаев – 

тәуелсіздік жаршысы!» 

желтоқсан / 

декабрь 2021 

Кожабекова Б.С. М. 

Қозыбаев атындағы 

СҚУ музейі 

жетекшісі / 

Руководитель Музея 

СКУ им. М. 

Козыбаева 

Кожабекова Б.С. 

есеп / отчет ЖОО бюджеті/ 

Бюджет вуза 

 

3. Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы  

3. Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана  

Арнайы жоба «Туған жер» 

Спецпроект «Туған жер» 

49. «Менің елім – Қазақстан» 

викторинасын өткізу 

 

 

Проведение викторины «Моя 

Родина - Казахстан»  

қыркүйек / 

сентябрь  

2022 

Мисяченко С.В. 

«Орыс тілі және 

әдебиет» кафедрасы 

меңгерушісі / 

Заведующий 

кафедрой «Русский 

язык и литература» 

Мисяченко С.В. 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 

50. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

бойынша «Туған жердің 

тұтастығы және елдің болашағы» 

тақырыбына кураторлық 

сағаттар 

ұйымдастыруОрганизация 

кураторских часов на тему: 

қараша / ноябрь 

2021 

Картова З.К. 

ТЭжҚФ деканы / 

декан ФИЭП 

Картова З.К. 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 
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«Целостность родной земли и 

будущее страны» по реализации 

программы «Рухани жаңғыру» 

Арнайы жоба «Ауыл – Ел бесігі» 

Спецпроект «Ауыл – Ел бесігі» 

51. «Менің туған өлкем» 

интеллектуалды конкурсы 

Интеллектуальный конкурс 

«Моя малая родина» 

ақпан / февраль 

2022 

Пашков С.В. МЖҒФ 

деканы / декан ФМЕН 

Пашков С.В. 

байқау / конкурс талап етпейді / не 

требуется 

52. «Туған жер» аймақтық дөңгелек 

үстел өткізу 

Проведение регионального 

круглого стола  «Туған жер» 

сәуір/ 

апрель 2021 

Картова З.К. 

ТЭжҚФ деканы/ 

Декан ФИЭП 

Картова З.К. 

бағдарлама, 

есеп, жинақ/ 

программа, 

отчет, сборник 

талап етпейді 

/не требуется 

53. «Менің туған жерім – 

Қазақстан!» сурет көрмесі 

Выставка авторских рисунков  

«Моя родина – Казахстан!» 

желтоқсан / 

декабрь 2021 

Муканова Ф.К. 

«Агрономия және 

орман 

шаруашылығы» 

кафедрасының 

меңгерушісі / 

Заведующий 

кафедрой 

«Агрономия и 

лесоводство» 

Муканова Ф.К. 

бағдарлама, 

есеп / 

программа, 

отчет 

талап етпейді 

/не требуется 

Арнайы жоба «Еңбек елдің мұраты» 

Спецпроект «Еңбек елдің мұраты» 

54. «Шебер қолдар» байқауын өткізу 

 

ақпан / февраль  

2022 

Муканова Ф.К. 

«Агрономия және 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 
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Проведение конкурса на тему 

«Шебер қолдар» 

орман 

шаруашылығы» 

кафедрасының 

меңгерушісі / 

Заведующий 

кафедрой 

«Агрономия и 

лесоводство» 

Муканова Ф.К. 

55. «Классикалық және органикалық 

ауыл шаруашылығына арналған 

энергияны тиімді пайдалану 

және ресурс үнемдейтін 

технологиялар» тақырыбындағы 

дөңгелек үстел 

Круглый стол на тему 

«Энергоэффективные и 

ресурсосберегающие технологии 

для классического и 

органического сельского 

хозяйства» 

мамыр / май 

2022 

Иль Д.Е. «Азық-

түлік қауіпсіздігі» 

кафедрасының 

меңгерушісі / 

Заведующий 

кафедрой 

«Продовольственная 

безопасность» Иль 

Д.Е. 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 

Арнайы жоба «Құқықтық мәдениет»  

Спецпроект «Құқықтық мәдениет»  

56. «Университет–адалдық аланы!» 

атты презентациялар, плакаттар, 

инфографикалар байқауын өткізу 

Проведение конкурса 

презентаций, плакатов, 

инфографики «Университет –

ақпан / февраль  

2022 

Кантарбаева Д.Е. 

«Құқықтық пәндер» 

кафедрасының 

меңгерушісі / 

Заведующий 

кафедрой 

байқау / 

конкурс  

талап етпейді / не 

требуется 
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адалдық аланы!» «Правовые 

дисциплины» 

Кантарбаева Д.Е. 

57. «Конституция-қазақстандық 

қоғам шоғырлануының 

тұрақтылығының негізі» 

ақпараттық диалог аланын өткізу 

Информационная диалоговая 

площадка «Конституция – основа 

стабильности и консолидации 

казахстанского общества» 

қыркүйек / 

сентябрь 2021 

Кантарбаева Д.Е. 

«Құқықтық пәндер» 

кафедрасының 

меңгерушісі / 

Заведующий 

кафедрой 

«Правовые 

дисциплины» 

Кантарбаева Д.Е. 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 

58.  «Ы. Алтынсариннің 

мемлекеттік-құқықтық 

көзқарастары» атты дөңгелек 

үстел 

ұйымдастыру 

Организация круглого стола 

«Государственно-правовые 

взгляды  

Ы. Алтынсарина» 

қазан / октябрь 

2021  

Кантарбаева Д.Е. 

«Құқықтық пәндер» 

кафедрасының 

меңгерушісі / 

Заведующий 

кафедрой 

«Правовые 

дисциплины» 

Кантарбаева Д.Е. 

круглый стол, 

программа 

талап етпейді / не 

требуется 

59. «Терроризм: қоғамға қауіп» 

тақырыбына кураторлық сағат 

Кураторский час на тему 

«Терроризм: угроза обществу» 

қазан / октябрь 

2021 

Кантарбаева Д.Е. 

«Құқықтық пәндер» 

кафедрасының 

меңгерушісі / 

Заведующий 

кафедрой 

«Правовые 

дисциплины» 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 
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Кантарбаева Д.Е. 

60. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет деңгейін 

қалыптастыруға және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес 

бойынша қолданыстағы 

заңнаманың негізгі нормаларын 

түсіндіруге арналған семинар-

тренинг 

 

Семинар-тренинг для 

формирования уровня 

антикоррупционной культуры, 

разъяснения основных норм 

действующего законодательства 

по борьбе коррупцией 

сәуір / апрель  

2022 

Кантарбаева Д.Е. 

«Құқықтық пәндер» 

кафедрасының 

меңгерушісі / 

Заведующий 

кафедрой 

«Правовые 

дисциплины» 

Кантарбаева Д.Е. 

есеп / отчет талап етпейді / не 

требуется 

II. Ғылыми-әдістемелік қызмет  

II. Научно-методическая деятельность и информационное сопровождение  

1. Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында көптомды сериялық кітаптар, кітап-альбомдар, монография, 

оқу құралдарын әзірлеу және баспадан шығару 

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

в рамках Программы «Рухани жаңғыру» 

61. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

мен мерекелік даталарға 

арналған материалдар (баспалар, 

бейнероликтер және т.б.) 

мерзімді басылымдарда 

2021 қыркүйек 

-2022  маусым 

/сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

университеттің 

ОПҚ/ ППС 

университета 

мақалалар, 

бейнероликтер

/ 

публикации. 

видеоролики 

талап етпейді 

/не требуется 
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жариялау 

Публикация материалов 

(печатные издания, видео-ролики 

и т.д.) посвященных к 

юбилейным датам и Программе 

«Рухани жаңғыру» в 

периодических изданиях 

62. «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының 

құндылықтарын насихаттауға 

бағытталған элективті курстарың 

білім беру бағдарламаларына 

енгізу («Солтүстік Қазақстан 

тарихы  XIX-ХХ ғасырлар», 

«Солтүстік Қазақстан облысы 

ақындарының дәстүрлер 

сабақтастығы», «Тәуелсіздік 

жылдарындағы әдебиет» және 

т.б.) 

 

Включение в образовательные 

программы элективных курсов, 

направленных на продвижение 

ценностей программы «Рухани 

жаңғыру» («История Северного 

Казахстана в ХІХ-ХХ вв.», 

қыркүйек 

/сентябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

Таласпаева Ж.С. 

АҚД директоры / 

Директор ДАД 

Таласпаева Ж.С. 

 

элективті 

курстар/ 

элективные 

курсы 

талап етпейді/не 

требуется 
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«Преемственновсть традиций 

поэтов Северо-Казахстанской 

области», «Литература в годы 

независимости» и др.) 

63. Проведение круглого стола по 

обсуждению монографии КИОР 

«Рухани жаңғыру» 

«Модернизация общественного 

сознания: концептуальные и 

методологические подходы» 

ҚҚДИ «Рухани жаңғыру» 

орталығының монографиясын 

талқылау бойынша дөңгелек 

үстел ұйымдастыру 

сәуір / апрель 

2022 

Картова З.К. 

«Рухани жаңғыру» 

ӘГЗИ директоры / 

Директор ИСГИ 

«Рухани жаңғыру» 

Картова З.К. 

бағдарлама, 

есеп  / 

программа 

отчет 

талап етпейді/не 

требуется 

64. «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының шеңберінде 

«Демографиялық тарих 

контекстіндегі қазақтар» 

монорафиясының тұсаукесері 

Проведение презентации 

монографии «Казахи в контексте 

демографической истории» в 

рамках программы «Рухани 

жаңғыру» 

сәуір / апрель 

2022 

Абуов Н.А. «Тарих 

және әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер» 

кафедрасының 

меңгерушісі / 

Заведующий 

кафедрой «Истории 

и социально-

гуманитарных 

дисциплин»  

есеп / отчет талап етпейді/не 

требуется 

2. «Рухани жаңғыру» бағдарламасының аясында ғылыми-зерттеу жобаларды іске асыру 

2. Реализация научно-исследовательских проектов в рамках Программы «Рухани жаңғыру» 

65. СҚО Уалиханов ауданында  

Қызыл оба ескерткішінде 

2022 маусым / 

июнь 2022 

Плешаков А.А. «М. 

Қозыбаев атындағы 

археологиялық 

экспедиция 

ЖОО бюджеті / 

Бюджет вуза 
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ғылыми-зерттеу экспедициясын 

ұйымдастыру және өткізу  

 

Организация и проведение 

научно-исследовательской 

экспедиции  на памятник  Кызыл 

оба Уалихановского района СКО  

Ұлы даланың 

тарихи-мәдени 

мұрасын зерттеу 

орталығы» 

жетекшісі / 

Руководитель 

«Центра изучения 

историко-

культурного 

наследия Великой 

степи им. М. 

Козыбаева» 

Плешаков А.А. 

есебі/ отчет 

археологическ

ой практики 

66. Научно-исследовательский 

проект «Батыры Северо-

Казахстанской области» 

совместно с Военным 

институтом  Национальной 

Гвардии  Республики Казахстан  

 «Солтүстік Қазақстан 

облысының батырлары» 

ғылыми-зерттеу жобасы 

Қазақстан Республикасының 

Ұлттык Гвардиясы  Әскери 

институтымен бірлесіп 

2021 қыркүйек 

-2022 маусым 

/сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

Плешаков А.А. «М. 

Қозыбаев атындағы 

Ұлы даланың 

тарихи-мәдени 

мұрасын зерттеу 

орталығы» 

жетекшісі / 

Руководитель 

«Центра изучения 

историко-

культурного 

наследия Великой 

степи им. М. 

Козыбаева» 

Плешаков А.А. 

ғылыми жоба / 

научный 

проект 

талап етпейді 

/не требуется 

67. Тоталитарлық режим 2021 қыркүйек Картова З.К. жоба / проект талап етпейді 
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жылдарында адамдарды оңалту 

жөніндегі өңірлік комиссия 

шеңберіндегі жоба 

Проект в рамках региональной 

комиссии по реабилитации лиц 

репрессированных в годы 

тоталитарного режима 

-2022 маусым 

/сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

«Рухани жаңғыру» 

ӘГЗИ директоры  

Жұмыс тобының 

жетекшілері 

/ Директор ИСГИ 

«Рухани жаңғыру» 

Картова З.К. 

Руководители 

рабочих групп 

/не требуется 

68. «Солтүстік Қазақстан 

топонимикасы» ғылыми бағыты 

бойынша материалдар мен 

мақалалар жариялау 

 

Публикация материалов и статей 

по научному направлению 

«Топонимика  Северного 

Казахстана» 

жыл бойы / в 

течение года 

Тайшыбай З.С. 

«Этномәдени 

зерттеулер 

орталығы» 

жетекшісі /  

Руководитель 

«Центра 

этнокультурных 

исследований» 

Тайшыбай З.С. 

мақала / статья талап етпейді 

/не требуется 

69. «Алтын Орда және Алтын 

ордадан кейінге мемлекеттердің 

хан жарлықтары мен жалданған 

грамоталарын анықтау 

(эвристика) және жіктеу» 

тақырыбында ҚР БҒМ Ғылым 

комитетінің ғылыми жобасын 

іске асыру  

 

Реализация научного проекта 

 қыркүйек – 

желтоқсан / 

сентябрь-

декабрь  

2021 

Картова З.К. 

«Рухани жаңғыру» 

ӘГЗИ директоры / 

Директор ИСГИ 

«Рухани жаңғыру» 

Картова З.К. 

жоба / проект талап етпейді 

/не требуется 
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Комитета науки МОН РК, 

«Выявление (эвристика) и 

классификация ханских ярлыков 

и жалованных грамот 

золотоордынских и 

послезолотоордынских 

государств» 

 

 

 
 


