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2017-2018 оқу жылына арналған тәрбие жұмысы бойынша  

Үйлестіру кеңесінің жұмыс жоспары  

Мерзімі Сұрақ Баяндаушы 

қыркүйек 1.РИИ тәрбиелік жұмыстардың бағыты 

туралы 

ЖСҚ жетекшісі 

2.Қызығушылықтары бойынша үйірмелер мен 

клубтардың, студенттік ұйымдардың, 

спорттық секциялардың жұмыстарын 

ұйымдастыру туралы 

 «Мәңгілік Ел» 

орталығының 

жетекшісі, «Батыр» СК 

жетекшісі 

3. «Бірінші курс мектебі» жұмыстарының 

қорытындысы туралы 

«Мәңгілік Ел» 

орталығының 

жетекшісі 

4. Әртүрлі  

қазан 1.«Студенттікке арнау» фестивалін ӛткізуге 

дайындық туралы 

ЖСҚ жетекшісі 

2. Кӛп тілді білім алуды,  соның ішінде 

мемлекеттік тілді  жүзеге асыру туралы 

ЖСҚ жетекшісі, 

декан орынбасарлары 

3. Әртүрлі  

қараша 

 

1. 2017-2018 оқу жылының 1 семестріндегі 

студенттік ӛзін-ӛзі басқару жұмыстары 

туралы 

ИСӚБ, ФСӚБ, ЖСӚБ 

тӛрағасы 

2.  ҚР  Тұңғыш Президенті Күніне және ҚР 

Тәуелсіздік Күніне ӛткізілген мерекелік іс 

шаралар туралы   

 

ЖСҚ жетекшісі, 

декан орынбасарлары 

3.  Студенттік жастардың жеке даму 

жағдайларына, олардың сыртқы және ішкі 

әлеуметтік мәдениет ортасының 

шұғылданатын студенттер Базасына 

мониторинг жүргізу бойынша   

ЖСҚ жетекшісі, 

декан орынбасарлары 

4.  Әртүрлі  

желтоқсан 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Ректор балы 2018» ӛткізу туралы  ЖСҚ жетекшісі 

2. Студенттер арасында «Қалай тамақтанасың, 

студент?!» және «Қалай ӛмір сүресің, 

студент?!»сауалнамаларының  қорытындысы 

туралы  

«Мәңгілік Ел» 

орталығының 

жетекшісі 

3. Күндізгі оқу нысаны студенттерінің діни 

қалаулары және қызығушылықтарын анықтау 

бойынша мониторинг нәтижесі туралы   

 

«Мәңгілік Ел» 

орталығының 

жетекшісі 



 

 

4. 2017-2018 оқу жылының 1 семестріндегі 

«Мәңгілік Ел»Орталығының жүргізген 

жұмыстары туралы 

«Мәңгілік Ел» 

орталығының 

жетекшісі 

4. Әртүрлі  

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2017-2018 оқу жылының 1 семестріндегі 

жұмыс жоспарын орындау бойынша ЖСҚ 

есебін тыңдау 

ЖСҚ жетекшісі 

2. 2017-2018 оқу жылының 1 

семестріндегіжұмыс жоспарын орындау 

бойынша факультет декандары 

орынбасарларының есептерін тыңдау 

Декан орынбасарлары 

3. 2017-2018 оқу жылының 1  семестріндегі  

«Батыр» спорт клубы тӛрағасының, мұражай 

меңгерушісінің,  здравпункт дәрігерінің  

есептерін тыңдау 

«Батыр» спорт 

клубының тӛрағасы, 

мұражай меңгерушісі,  

здравпункт дәрігері 

4. Әртүрлі  

ақпан 

 

 

 

 

 

 

1. РИИ АНТ және ЖАНТ құрамын бекіту 

туралы және ҚР Президентінің жылсайынғы 

Жолдауын түсіндіру туралы 

АНТ тӛрағасының 

орынбасары, ЖАНТ 

тӛрағасы 

2. «Таза сессия» акциясы шеңберінде 

ӛткізілген  сауалнама нәтижелері туралы   

«Мәңгілік Ел» 

орталығының 

жетекшісі 

3.  Наурыз мейрамы мерекесін ӛткізу туралы ЖСҚ жетекшісі, 

декан орынбасарлары 

4. Әртүрлі  

наурыз 

 

1. «Студенттік кӛктем 2018» / қыркүйек 

облыстық жоғары оқу орындары аралық 

фестиваліне  дайындық туралы 

ЖСҚ жетекшісі 

2. Сыбайлас жемқорлықты анықтау бойынша 

студенттер арасында сауалнама нәтижелері 

бойынша есеп  

«Мәңгілік Ел» 

орталығының 

жетекшісі 

3.  Жеңіс күніне, Отан Қорғаушылар күніне, 

Қазақстан халқы бірлігі күніне арналған 

мерекелік іс шараларды дайындау туралы 

ЖСҚ жетекшісі, 

декан орынбасарлары 

4. Әртүрлі  

сәуір 1.  2017-2018 оқу жылының 2 семестріндегі 

студенттік ӛзін-ӛзі басқару жұмыстары 

туралы  

 

ИСӚБ, ФСӚБ, ЖСӚБ 

тӛрағасы 

2. 2017-2018 оқу жылының 2 семестріне РИИ 

жатақханаларындағы студенттермен іс 

шаралар жоспарын орындау бойынша 

факультет декандары орынбасарларының  

есептерін тыңдау 

 

декан орынбасарлары 

3. Әртүрлі  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Денашева О.М. 

55760 

мамыр 1.  Студенттік жатақханалардағы ішкі тәртіп 

ережелерін және Кодексті бұзғаны үшін РИИ 

студенттеріне тәртіптік жаза тағайындау 

шаралары туралы есеп 

декан орынбасарлары 

2. 2017-2018 оқу жылына «Қазақ тілінің 

жанашырлары» клубы, РИИ студенттерінің 

кіші Ассамблеясының, «Жаңа серпін» 

қозғалысының жұмыстары туралы 

Студенттер кіші 

Ассамблеясы 

тӛрағасының 

орынбасары, клуб 

жетекшісі,  «Жаңа 

Серпін» қозғалысының 

тӛрағасы  

3. 2017-2018 оқу жылының 2 семестріндегі 

«Мәңгілік Ел» орталығының жұмыстары 

туралы   

«Мәңгілік Ел» 

орталығының 

жетекшісі 

4. Әртүрлі  

маусым 1. 2017-2018 оқу жылына жұмыстардың 

орындалу жоспары туралы ЖСҚ есебін 

тыңдау  

ЖСҚ жетекшісі 

2. 2017-2018 оқу жылына жұмыстардың 

орындалу жоспары бойынша факультет 

декандары орынбасарлының есептерін тыңдау 

декан орынбасарлары 

3. 2017-2018 оқу жылына «Батыр» спорт 

клубы тӛрағасының, мұражай меңгерушісінің, 

здравпункт дәрігерінің  есептерін тыңдау 

«Батыр» спорт 

клубының тӛрағасы, 

мұражай меңгерушісі, 

здравпункт дәрігері 

4. 2018-2019 оқу жылына РИИ ТЖ және 

Үйлестіру кеңесінің жоспарын бекіту туралы  

ЖСҚ жетекшісі 

5. Әртүрлі  



 

 

 

 

 


