М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің
«Рухани жаңғыру» бағдарламасының тұжырымдамалық негіздерін іске асыру бойынша
2020-2021 оқу жылына арналған іс-шаралар
ЖОСПАРЫ
ПЛАН
мероприятий Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева
по реализации концептуальных основ программы «Рухани жаңғыру» на 2020-2021 учебный год
№

Іс-шараның атауы

Орындалу
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖҰМЫСЫ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

1

Іс-шараның
орындалуын
бақылау
индикаторы

Қаржыландыру

Индикаторы для Финансирование
контроля
исполнения
мероприятия

1. «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»
1.1 Солтүстік Қазақстан облысында
2020
«Рухани
Кеңейтілген
талап
қыркүйек
жаңғыру» ӘГЗИ
мәжіліс/
етпейді/не
«Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске
-2021
директоры
расширенное
требуется
асыру бойынша өңірлік сараптамалық
маусым
/Директор
заседание
кеңесінің жұмысын ұйымдастыру
/сентябрь
ИСГИ «Рухани
2020
–
июнь
жаңғыру»
Организация работы регионального
2021
Экспертного совета по реализации
Программы «Рухани жаңғыру» по
Северо-Казахстанской области
1.2 Рухани-адамгершілік құндылықтарды
тамыз /
«Рухани
Концепция
талап етпейді
және салауатты өмір салтының
август 2020
жаңғыру» ӘГЗИ
/не требуется
мәдениетін қалыптастыру бойынша
директоры
«Рухани жаңғыру» бағдарламасын
/Директор
жүзеге
асырудың
бірыңғай
ИСГИ «Рухани
Концепциясын әзірлеу
жаңғыру»
Разработка Концепции реализации
Программы «Рухани жаңғыру» по
формированию
духовнонравственных ценностей и культуры
здорового образа жизни
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1.3

«Біздің болашағымыз» атты
факультеттік сайысын өткізу

қараша/
ноябрь
2020

БжМДББТӘ
кафедрасы/
Кафедра ТМНДО

хаттама,
есеп/
протокол,
отчет

талап етпейді
/не требуется

желтоқсан
/декабрь,
2020

«Құқықтық
пәндер»
кафедрасы/
Кафедра
«Правовые
дисциплины»

фотоесеп/
фотоотчет

талап етпейді
/не требуется

апрель/
сәуір
2021

«Практикалық
қазақ тілі»
кафедрасы /
кафедра
«Практический
казахский язык»

сценарий,
есеп/
сценарий,
отчет

талап етпейді
/не требуется

ақпан/
февраль
2021

«Журналистика»
кафедрасы/
кафедра
«Журналистика»

Есеп /
Отчет

талап етпейді
/не требуется

Проведение факультетского конкурса
«Наше будущее»
1.4

1.5

1.6

Қазақстан
Республикасы
Тәуелсіздігіне
арналған
«Тарих
парақтарына шолу» фотокөрмесін
ұйымдастыру
Проведение фотовыставки «Листая
страницы истории», посвященной
Дню
Независимости
Республики
Казахстан
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы
аясында «XXI ғасыр көшбасшысы»
атты
аймақтық
интеллектуалдық
ойынды өткізу
Организация
и
проведение
региональной интеллектуальной игры
«Лидер
XXI
века» в
рамках
программы «Рухани жаңғыру»
«Рухани жаңғыру» бағдарламасын
жүзеге асыру аясында «Білім –
болашаққа
бағдар»
атты
конференцияны өткізу
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2.1

2.2

2.3

В рамках реализации программы
«Рухани
жаңғыру»
проведение
конференции на тему: «Образование –
ориентация на будущее»
2. «100 жаңа оқулық» арнайы жобасын іске асыру
Реализация спецпроекта «100 новых учебников»
«Эксклюзивті
гуманитарлық
қазан /
Кітапхана
Есеп /
кітапхана: 100 жаңа оқулық» атты
октябрь
директоры/
Отчет
оқырман конференциясын өткізу
2020
Директор
библиотеки
Организация
читательской
конференции:
«Эксклюзивная
гуманитарная библиотека: 100 новых
учебников»
«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ
қыркүйек/
Кітапхана
Жоспар/ план
тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы
сентябрь
директоры/
аясында шығарылған кітаптарды оқу
2020
Директор
үрдісіне
имплементациялау
библиотеки
алгоритімін бекіту
Кафедра
меңгерушілері/
Разработка алгоритма имплементации
Заведующие
учебников в учебный процесс в
кафедрами
рамках
программы
«Новое
гуманитарное знание. 100 новых
учебников на казахском языке»
«Кітап – рухани байлықтың қайнар
қаңтар /
Кітапхана
фотоесеп/
көзі»
атты
кітап
көрмесін
январь
директоры/
фотоотчет
2021
Директор
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талап етпейді
/не требуется

талап
етпейді/не
требуется

талап етпейді
/не требуется

библиотеки

ұйымдастыру
Организация
«Книга
–
богатства»
2.4

3.1

3.2

книжной
источник

«Рухани
жаңғыру
жаңғыруы»
жаңа оқулықтардың
ұйымдастыру

выставки
духовного
–

ұлттың

тұсаукесерін

сәуір /
апрель
2021

Кітапхана
директоры/
Директор
библиотеки

фотоесеп/
фотоотчет

Проведение
презентации
новых
учебников «Духовная модернизация –
возрождение нации»
3. «Латын әліпбиіне көшу» арнайы жобасын іске асыру
Реализация спецпроекта «Переход на латиницу»
Қоғамдық сананы жаңғырту жобасы
сентябрь/
ТжӘИ
Есеп /
аясында латын әліпбиіне көшу
қыркүйек
директоры/
Отчет
мақсатында университеттің іс-шаралар
2020
Директор ИЯиЛ
жоспарын әзірлеу
Разработка
плана
мероприятий
университета в целях перехода на
латиницу
в
рамках
проекта
модернизации
общественного
сознания
Университет
сайтында
«Латын
әліпбиіне көшеміз» атты парақша ашу

қараша/
ноябрь
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«Практикалық
қазақ тілі»

Есеп /
Отчет

талап етпейді
/не требуется

талап етпейді
/не требуется

талап етпейді
/не требуется

Открытие
страницы
на
университета
«Переходим
латиницу»
3.3

3.4

3.5

3.6

сайте
на

«Емле ережесі – сауаттылық кепілі»
атты білім алушылар арасында
диктант өткізу

кафедрасы/
кафедра
«Практический
казахский язык»
«Практикалық
қазақ тілі»
кафедрасы/
кафедра
«Практический
казахский язык»

2020

ақпан,
2021

ақпараттық хат,
есеп/

талап етпейді
/не требуется

информационн
ое письмо,
отчет

Проведение
среди
обучающихся
диктанта: «Емле ережесі – сауаттылық
кепілі»
«Латын әліпбиі – өркениет жолы»
атты білім алушылардың арасында
сауатты оқу сайсын өткізу

сәуір/
апрель
2021

Есеп /
Отчет

талап етпейді
/не требуется

Проведение конкурса среди
обучающихся на грамотное чтение
«Латын әліпбиі –өркениет жолы»
«Poema
loquens
picture»
университеттік поэтикалық байқауын
өткізу

«Қазақ тілі мен
әдебиеті»
кафедрасы/
кафедра
«Казахский язык
и литература»

сәуір /
апрель
2021

Есеп /
Отчет

талап етпейді
/не требуется

Проведение
общеуниверситетского
поэтического конкурса
«Poema
loquens picture»
«Латиницаны енгізудің техникалық
қамтамасыз
етуі»
факультеттік
семинарді өткізу

«Қазақ тілі мен
әдебиет»
кафедрасы /
кафедра
«Казахский язык
и литература»

желтоқсан/
декабрь
2020

«Көлік және
машина жасау»
кафедрасы /

Есеп /
Отчет

талап етпейді
/не требуется
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4.1

4.2

4.3

кафедра
Проведение факультетского семинара
«Транспорт и
«Техническое обеспечение внедрения
машиностроение
латиницы»
»
4. «Жаһандық әлемде қазіргі заманғы қазақстандық мәдениет» жобасын іске асыру
Реализация проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире»
Рухани
жаңғыру
бағдарламасы
ноябрь/
«Шет тілдер»
есеп,
талап етпейді
аясында «Students for healthy lifestyle»
қараша
кафедрасы
фотоесеп/
/не требуется
тақырыбында
студенттердің
2020
/кафедра
отчет, фотоотчет
шығармалар байқауын өткізу
«Иностранные
языки»
Проведение конкурса студенческих
сочинений «Students for healthy
lifestyle»
в
рамках
Программы
«Рухани жаңғыру»
«Қазақстан
халқының
әндерін
желтоқсан/
«Саз пәндері»
фотоотчет
талап етпейді
авторлық өңдеу және рәсімдеу»
декабрь
кафедрасы/
сайт СКУ/
/не требуется
студенттік
олимпиадасын
2020
кафедра
Фотоотчет
«Музыкальные
сайт СКУ
ұйымдастыру
дисциплины»
Организация
студенческой
олимпиады «Авторские обработки и
аранжировки
песен
народа
Казахстана»
«Мен тұратын ел (салт-дәстүрлер,
наурыз/
Декан ФМЕН/
Фотоотчет
талап етпейді
әдет-ғұрыптар)» атты тақырыптық
март 2021
МжЖҒФ
сайт СКУ/
/не требуется
сағатты жүргізу
деканы
Фотоотчет
сайт СКУ
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4.4

4.5

5.1

Проведение
тематического
кураторского часа «Страна, в которой
я живу (традиции, обряды, обычаи)»
Наурыз мейрамы аясында «Алтын
қазына» көрмесін өткізу

наурыз/март
2021

Бастауыш және
Әлеуметтік
мектепке дейінгі
желілерде
білім берудің
жариялау/ Пост
Проведение
выставки
«Алтын
теориясы мен
в социальных
қазына»,
посвященной
Наурыз
әдістемесі
сетях
мейрамы
кафедрасы/
кафедра Теория
и методика
начального и
дошкольного
образования"
Бірлік күніне арналған «Отбасы сәуір/
«Арнайы және
фотоесеп
апреля
әлеуметтік
СҚУ сайты/
бақыт мекені» эссе байқауы
2021
педагогика»
фотоотчет
Конкурс эссе к Дню Единства
кафедрасы /
сайт СКУ
«Отбасы – бақыт мекені»
кафедра
«Специальная и
социальная
педагогика»
5. «100 жаңа есім» арнайы жобасын іске асыру
Реализация спецпроекта «100 новых лиц Казахстана»
Атақты замандастармен кездесулерді
қараша /
МжЖҒФ
Есеп /
өткізу
ноябрь
деканы/
Отчет
2020
Декан ФМЕН
Организация цикла
встреч с
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талап етпейді
/не требуется

талап етпейді
/не требуется

талап етпейді
/не требуется

5.2

5.3

известными современниками
«100 жаңа есім» арнайы жобасы
аясында
Қазақстанның
белгілі
ғалымдары
және
қоғам
қайраткерлерімен онлайн платформада
public-talk ұйымдастыру
В рамках спецпроекта «100 новых лиц
Казахстана» организация public-talk с
известными
учеными
и
общественными деятелями Казахстана
на онлайн платформе
Солтүстік
Қазақстан
облысы
бойынша
«100
жаңа
есім»
конкурсының жеңімпаздары туралы
мақала жариялау
Опубликовать статью о победителях
конкурса «100 новых лиц Казахстана»
по Северо-Казахстанской области

5.4

«СҚМУ-дың
100
үздік
білім
алушысы» конкурсын ұйымдастыру
(онлайн іріктеу)

2020
қыркүйек
-2021
маусым
/сентябрь
2020 – июнь
2021

«Рухани
жаңғыру» ӘГЗИ
директоры
/Директор
ИСГИ «Рухани
жаңғыру»
Ғылым
Департаменті/
Департамент
науки

Әлеуметтік
желі/
Социальная сеть

талап етпейді
/не требуется

2020
қыркүйек
-2021
маусым
/сентябрь
2020 – июнь
2021

«Рухани
жаңғыру» ӘГЗИ
директоры
/Директор
ИСГИ «Рухани
жаңғыру»
Факультет
декандары/
Деканы
факультетов

БАҚ мақала/
Публикация в
СМИ

талап етпейді
/не требуется

мамыр/
май 2021

«Рухани
жаңғыру» ӘГЗИ
директоры
/Директор
ИСГИ «Рухани

бұйрық, ереже,
хаттама/ приказ,
положение,
протокол

талап етпейді
/не требуется

Организация конкурса «100 лучших
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обучающихся СКГУ» (онлайн отбор)

6.1

6.2

6.3

жаңғыру»
Факультет
декандары/
Деканы
факультетов
6. «Қазақстанның киелі географиясы» арнайы жобасын іске асыру
Реализация спецпроекта «Сакральная география Казахстана»
«Туған Жер: Қазақстан және шектес
желтоқсан/
«Агрономия
Бағдарлама,
мемлекеттердің
табиғат декабрь 2020
және орман
фотоесеп
ескерткіштері» атты дөңгелек үстелді
шаруашылығы»
ZOOM /
өткізу
кафедрасы/
Программа,
кафедра
фотоотчет
Проведение круглого стола «Туған
«Агрономии и
ZOOM
Жер: памятники природы Казахстана и
лесного
сопредельных государств»
хозяйства»
«Солтүстік-Оңтүстік» атты киелі және
наурыз/
ИСТФ деканы/
Есеп /
көрікті
жерлердің
электрондық
март 2021
Декан ФИТЦ
Отчет
альбомы құрастыру
Создание
электронного
альбома
сакральных
мест
и
достопримечальностей «Север-Юг»
«Қазақстанның киелі географиясы»
арнайы жобасы аясында жоғары оқу
жетістіктерімен
«Серпін»
бағдарламасы
бойынша
оқитын
студенттерге арналған экскурсия

мамыр/
май
2021
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МжЖҒФ
деканы/
Декан ФМЕН

Есеп /
Отчет

талап етпейді
/не требуется

талап етпейді
/не требуется

ЖОО бюджеті
/
Бюджет вуза

7.1

7.2

Выездная экскурсия для студентов,
обучающихся по программе «Серпiн»,
с высокими учебными достижениями
в рамках спецпроекта «Сакральная
география Казахстана»
7. «Туған жер» арнайы жобасын іске асыру
Реализация спецпроекта «Туған жер»
«Менің қалам, менің ауылым» атты
қазан/
«Арнайы және
бейнероликтер
байқауын
октябрь
әлеуметтік
2020
педагогика»
ұйымдастыру
кафедрасы/
Организация конкурса видеороликов
кафедра
«Город мой, Село мое»
«Специальная и
социальная
педагогика»
«Туған жер» жобасы аясында «Біз –
қазан/
Тәрбие және
ұлы ел Қазақстанның балаларымыз!» октябрь 2020
әлеуметтік
жұмыс
атты жастар флешмобын ұйымдастыру
Департаменты/
Проведение молодежного флешмоба
Департамент
«Мы – дети великой страны
воспитательной
Казахстан!» в рамках
реализации
и социальной
проекта «Туған жер»
студенттік
ректорат
студенческий
ректорат,
председатель
КДМ,
11

фотоесеп,
СҚУ сайты/
фотоотчет,
сайт СКУ

талап етпейді
/не требуется

фотоесеп,
/фотоотчет

талап етпейді
/не требуется

7.3

Организация Форума «Казахстан –
история
успеха
состоявшегося
государства»,
посвященного
дню
Независимости

желтоқсан/
декабрь 2020

«Қазақстан – қалыптасқан мемлекеттің
тарихы» атты Форумды ұйымдастыру

7.4

«Ауыл – ел бесігі»
ұйымдастыру

семинарын

ақпан/
февраль
2021

Проведение семинара: «Ауыл – ел
бесігі»
7.5

«Менің туған өлкем, туған елім» эссе
сайысын өткізу

наурыз/
март 2021

Проведение конкурса эссе «Мой
любимый край, мой любимая страна»
7.6

«Туған жер» аймақтық дөңгелек үстел

сәуір/
апрель 2021

Региональный круглый стол «Туған
жер»
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студенческий
профсоюз
«Рухани
жаңғыру» ӘГЗИ
директоры
/директор ИСГИ
«Рухани
жаңғыру»,
ТжӘЖД
директоры/
директор
ДВиСР
«Ауыл
шаруашылығы»
кафедрасы/
кафедры
«Сельское
хозяйство»
«Ауыл
шаруашылығы»
кафедрасы/
кафедра
«Сельское
хозяйство»
ТЭжҚФ деканы/
Декан ФИЭП

фотоесеп,
/ фотоотчет

талап етпейді
/не требуется

бағдарлама,
фотоесеп
ZOOM/
программа,
фотоотчет
ZOOM
конкурстық
комиссияның
хаттамасы/
протокол
конкурсной
комиссии
бағдарлама,
есеп, жинақ/
программа,
отчет, сборник

талап етпейді
/не требуется

талап етпейді
/не требуется

талап етпейді
/не требуется

7.1
.1

7.1
.2

7.1
.3

7.1 «Туған жер» арнайы жобасы аясында экспедиция ұйымдастыру және өткізу
Организация и проведение экспедиции в рамках спецпроекта «Туған жер»
СҚО Уалиханов ауданында Қызыл
2020
Плешаков А.А.
археологиялық
ЖОО бюджеті
оба ескерткішінде ғылыми-зерттеу
қыркүйек
Орталық
экспедиция
/
экспедициясын ұйымдастыру және
-2021
жетекшісі/
есебі/ отчет
Бюджет вуза
өткізу
маусым
Руководитель
археологическо
/сентябрь
Центра
й практики
Организация и проведение научно- 2020 – июнь
исследовательской экспедиции
на
2021
памятник Кызыл оба Уалихановского
района СКО
«Ботай
қонысы»
археологиялық
2020
Плешаков А.А.
археологиялық
ЖОО бюджеті
ескерткішін
зерттеу
және
қыркүйек
Орталық
экспедиция
/
реконструкциялау
жұмыстарын
-2021
жетекшісі/
есебі/ отчет
Бюджет вуза
жалғастыру
маусым
Руководитель
археологическо
/сентябрь
Центра
й практики
Продолжение
исследования
и 2020 – июнь
реконструкции
археологического
2021
памятника «Поселение Ботай»
Солтүстік
Қазақстандағы
2020
Плешаков А.А.
археологиялық
ЖОО бюджеті
археологиялық
ескерткіштерді
қыркүйек
Орталық
экспедиция
/
мұражайлау және коммерцияландыру
-2021
жетекшісі/
есебі/отчет
Бюджет вуза
үшін жағдай жасау
маусым
Руководитель
археологическо
(Долматово
қонысы,
Ак-Ирий
/сентябрь
Центра
й практики
ескерткіші)
2020 – июнь
2021
Музеефикация археологических
памятников Северного Казахстана и
13

создание условий
коммерциализации
памятник Ак-Ирий)

1.1

(с.

для
Долматово,

II. ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Рухани жаңғыру» бағдарламасының негіздерін түсіндіру бойынша жұмыс өткізу
Проведение деятельности по разъяснению основных положений программы «Рухани жаңғыру»
«Рухани жаңғыру» бағдарламасының
қыркүйек
АҚД директоры/
Элективті
талап
құндылықтарын
насихаттауға
/сентябрь
Директор ДАД
курстар/
етпейді/не
бағытталған элективті курстарың білім
2020
Элективные
требуется
беру
бағдарламаларына
енгізу
курсы
(«Солтүстік Қазақстан тарихы XIXХХ 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.»,
«Преемственновсть традиций поэтов
Северо-Казахстанской
области»,
«Литература в годы независимости» и
др.)
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1.2

1.3

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының
базалық
құндылықтар
мен
бағдарламаның
басымдықтарын
түсіндіру үшін ЖОО-ның жетекші
ғалымдары мен мамандарды тарта
отырып
вебинарлар
циклін
ұйымдастыру
Организовать цикл вебинаров с
привлечением ведущих ученых вуза и
специалистов
для
разъяснения
базовых ценностей и приоритетов
Программы «Рухани жаңғыру»
«Қазіргі жастар өз елінің патриоты
ма?» дебаттарын өткізу

қараша/
ноябрь 2020

«Рухани
жаңғыру» ӘГЗИ
директоры
/директор ИСГИ
«Рухани
жаңғыру»

вебинарлар
/вебинары

талап етпейді
/не требуется

қараша/
ноябрь 2020

ТжӘЖД,
студенттік
ректорат, ЖІКнің төрайымы,
жастар
кәсіподағының
төрағасы/ ДВСР,
студенческий
ректорат,
председатель
КДМ,
студенческий
профсоюз
Тайшыбай З.С.
Этномәдени

фотоесеп,
/фотоотчет

талап етпейді
/не требуется

фотоесеп,
/фотоотчет

талап етпейді
/не требуется

Организация
дебатного
турнира
«Қазіргі жастар өз елінің патриоты
ма?»

1.4

«1921
ж.
Сібір
М.Жұмабаевтың

көтерілісіне
көзқарасы»

қаңтар/
январь 2021
15

пікірталас аланы
Диалоговая площадка
«Взгляды
М.Жумабаева на Сибирское восстание
1921 года»
1.5

1.6

«Дене
шынықтыру
–
Ұлттың
денсаулық кепілі» атты дөңгелек үстел
Круглый стол на тему: «Физическая
культура- здоровье нации»
«Мәңгілік ел – еліміздің ұлттық
идеясы» брифингін өткізу

25 ақпан/
25 февраля,
2021
февраль/
ақпан
2021

Проведение брифинга «Мәңгілік ел –
еліміздің ұлттық идеясы»

1.7

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы және
жастардың
рухани-адамгершілік
бағдары» аймақтық конференциясын
ұйымдастыру
Организация

сәуір/
апрель
2021

региональной
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зерттеулер ҒЗО
жетекшісі/
руководитель
НИЦ
этнокультурных
исследований
ТМФВ
кафедрасы/кафед
ра ТМФВ

Есеп/
Отчет

талап етпейді
/не требуется

«Рухани
жаңғыру»
ӘГЗИ
директоры,
ТжӘЖД
директоры
/директор
ИСГИ «Рухани
жаңғыру»/Дире
ктор ДВСР

Есеп/
Отчет

талап етпейді
/не требуется

МжЖҒФ деканы/
Декан ФМЕН

Есеп/
Отчет

талап етпейді
/не требуется

2.1

2.2

конференция «Программа «Рухани
жаңғыру» и духовно-нравственные
ориентиры молодежи»
2. 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 Программы «Рухани жаңғыру»
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы мен
2020
университеттің
Мақалалар,
талап етпейді
мерекелік
даталарға
арналған
қыркүйек
ОПҚ/ ППС
бейнероликтер/
/не требуется
материалдар (баспалар, бейнероликтер
-2021
университета
публикации.
және т.б.) мерзімді басылымдарда
маусым
видеоролики
жариялау
/сентябрь
2020 – июнь
Публикация материалов (печатные
2021
издания,
видео-ролики
и
т.д.)
посвященных к юбилейным датам и
Программе «Рухани жаңғыру» в
периодических изданиях

«Мәдениет –
коды»
атты
байқауының
жариялау

жаңғырудың ұлттық
авторлық
өлеңдер
өлеңдер
жинағын

қазан/
октябрь 2020

Издание сборника стихов конкурса
авторских стихов на тему: «Культура –
17

Картова З.К.
«Рухани
жаңғыру» ӘГЗИ
директоры
/Директор
ИСГИ «Рухани
жаңғыру»

Есеп/
Отчет

талап етпейді
/не требуется

национальный код возрождения»

2.3

«Қазақстан Республикасының және
өңірдің дамуына үлес қосқан СҚУ-дың
100 ғалымдары» жинағын шығару

желтоқсан
/декабрь
2020

Издание сборника «100 ученых СКУ,
внесших вклад в развитие Республики
Казахстан и региона»

2.4

«Поэзия добра и красоты» жинағын
шығару

ақпан/
февраль
2021

Издание сборника «Поэзия добра и
красоты»

2.5

Ақмола облысының 100 жылдығына
арналған құжаттар және материалдар
жинағын жариялау
Издание

сборника

документов

ақпан/
февраль
2021

и
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«Рухани
жаңғыру» ӘГЗИ
әдіскері/
методист
Қуантаева М.Е.
Ғылым
Департаментінің
директоры/
директор
Департамента
науки
Факультет
декандары/
Деканы
факультетов
Табакова З.П.
«Орыс тілі мен
әдебиет»
кафедрасы /
кафедра
«Русский язык и
литература»
Тайшыбай З.С.
Этномәдени
зерттеулер ҒЗО
жетекшісі/
руководитель

Жинақ/сборник

талап етеді/
требуется

Жинақ/сборник

талап етпейді
/не требуется

Жинақ/сборник

талап етпейді
/не требуется

материалов, посвященных 100-летию
Акмолинской области

2.6

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының
қағидаттары бойынша монография
дайындау және жариялау

маусым /
июнь 2021

Подготовка и издание монографии по
пропаганде основополагающих
принципов программы «Рухани
жаңғыру»

2.7

Солтүстік Қазақстан облысының діни
қайраткерлеріне
қатысты
қуғынсүргіндер
бойынша
мұрағаттық

мамыр/
май 2020
19

НИЦ
этнокультурных
исследований
руководитель
Маликова С.З.
СҚО облысының
мұрағат
директоры/
директор
областного
архива СКО
Картова З.К.
«Рухани
жаңғыру» ӘГЗИ
директоры
/Директор
ИСГИ «Рухани
жаңғыру»
Шайкенова А.Ж.
«Журналистика»
кафедрасының
менгерушісі/
зав.кафедрой
«Журналистика»
Картова З.К.
«Рухани
жаңғыру» ӘГЗИ

Монография

ЖОО бюджеті
/
Бюджет вуза

Магистрлік
диссертация
/магистерская

талап етпейді
/не требуется

құжаттар мен материалдар жинағын
басып шығару

директоры
/Директор
ИСГИ «Рухани
жаңғыру»
Каиров А.
«Тарих»
мамандығының
магистрі

Издание
сборника
архивных
документов
и
материалов
по
репрессиям в отношении религиозных
деятелей
Северо-Казахстанской
области

3.1

3.2

диссертация

3. «Рухани жаңғыру» бағдарламасының аясында ғылыми-зерттеу жобаларды іске асыру
Реализация научно-исследовательских проектов в рамках Программы «Рухани жаңғыру»
«Солтүстік
Қазақстанның
ежелгі
2020
авторлық ұжым
Есеп/
талап етпейді
заманнан қазіргі уақытқа дейінгі
қыркүйек
/авторский
Отчет
/не требуется
тарихы» жобасы
-2021
коллектив
маусым
Проект
«История
Северного
/сентябрь
Казахстана с древнейших времен и до 2020 – июнь
наших дней»
2021
«Ұлы
даланың
ұлы
есімдері»
республикалық жобасын жүзеге асыру
«СҚО ұлы тұлғалары» атты ғылыми
жоба

маусым
/июнь 2020г.

Научный проект «Великие личности
Северо-Казахстанской области» в
рамках проекта «Ұлы Даланың Ұлы
20

Ибраева А.Ғ.,
Тайшыбай З.С.,
Плешаков А.А.
Картова З.К.
Абуов Н.А.

Есеп/
Отчет

талап етпейді
/не требуется

есімдері» - «Великие имена Великой
степи»
3.3

Жоба «Солтүстік Қазақстан – дәм мен
дәстүр» («Халық қазынасы» ҒЗИ-мен
бірлесіп орындалады)

шілде/июль
2021

Проект «Северный Казахстан – вкус и
традиции» (совместно с НИИ «Халық
қазынасы» г. Нур-Султан)

21

Картова З.К.
«Рухани
жаңғыру» ӘГЗИ
директоры
/Директор
ИСГИ «Рухани
жаңғыру»

Есеп/
Отчет

талап етпейді
/не требуется
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