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директоры 

____________ А. Есжанова 

«___» ____________ 2019ж. 

 

2019-2020 оқу жылына арналған тәрбие жұмысы бойынша  

Үйлестіру кеңесінің жұмыс жоспары 

Мерзімі Сұрақ Баяндаушы 

қыркүйек 1. РИИ тәрбие жұмыстарының 

бағыттары туралы 

ЖСҚ жетекшісі 

2. Қызығушылықтары бойынша 

студенттік үйірмелер мен клубтардың, 

спорттық секциялардың жұмыстарын 

ұйымдастыру туралы 

 «Рухани жаңғыру» жобалық 

кеңсесі және «Мәңгілік Ел» 

орталығының менеджері, 

«Батыр» СК жетекшісі 

3. «Бірінші курс мектебі» 

жұмыстарының қорытындысы туралы 

«Рухани жаңғыру» жобалық 

кеңсесі және «Мәңгілік Ел» 

орталығының менеджері 

4.   Әртүрлі ЖСҚ жетекшісі 

қазан 1.  РИИ АНТ, ЖАНТ құрамын және ҚР 

Президентінің Жолдауын түсіндіру 

бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту 

туралы 

ЖСҚ жетекшісі 

2. 1курс  студенттерін  РИИ студенттері 

қатарына қабылдау фестивалін өткізуге 

дайындық туралы 

ЖСҚ жетекшісі 

3. Көптілділік, сонымен қатар 

мемлекеттік тілді дамыту туралы 

ЖСҚ жетекшісі, 

декандар орынбасарлары 

4. Әртүрлі  

қараша 

 

1. 2019-2020 оқу жылының 1 

семестріндегі студенттік өзін-өзі 

басқару жұмыстары туралы 

ИСӨБ, ФСӨБ, ЖСӨБ 

төрағалары 

2.  ҚР  Тұңғыш Президенті Күніне және 

ҚР Тәуелсіздік Күніне арналған 

мерекелік іс шаралар туралы   

ЖСҚ жетекшісі, 

декандар орынбасарлары 

3. Студенттік жастардың жеке даму 

жағдайларына, студенттер деректер 

Базасындағы олардың сыртқы және ішкі 

әлеуметтік мәдени ортасына 

мониторинг жүргізу бойынша 

ЖСҚ жетекшісі, 

декандар орынбасарлары 

4.  Әртүрлі  

желтоқсан 

 

 

 

1. «Ректор балы 2020» өткізу туралы  ЖСҚ жетекшісі 

2. Студенттердің қанағаттанушылық 

дәрежесін мониторингілеу 

қорытындысы туралы  («Қалай 

«Рухани жаңғыру» жобалық 

кеңсесі және «Мәңгілік Ел» 

орталығының  



      

 

 

 

 

 

 

тамақтанасың, студент?!» және «Қалай 

өмір сүресің, студент?!» әлеуметтік 

зерттеулер бойынша)  

менеджері 

3. Күндізгі оқыту нысаны 

студенттерінің діни қалаулары мен 

қызығушылықтарын анықтау бойынша 

мониторинг нәтижесі туралы   

«Рухани жаңғыру» жобалық 

кеңсесі және «Мәңгілік Ел» 

орталығының менеджері 

4. «Рухани жаңғыру» жобалық кеңсесі 

және «Мәңгілік Ел» орталығының  

2019-2020 оқу жылының 1 семестріндегі 

жұмыстары туралы 

«Рухани жаңғыру» жобалық 

кеңсесі және «Мәңгілік Ел» 

орталығының менеджері 

4. Әртүрлі  

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЖСҚ 2018-2019 оқу жылының 1 

семестріндегі жұмыс жоспарын 

орындау бойынша есебін тыңдау 

ЖСҚ жетекшісі 

2.Факультет декандары 

орынбасарларының 2018-2019 оқу 

жылының 1 семестріндегі жұмыс 

жоспарын орындау бойынша есептерін 

тыңдау 

Декандар орынбасарлары 

3. «Батыр» спорт клубы  жетекшісінің, 

здравпункт дәрігерінің 2019-2020 оқу 

жылының 1  семестріндегі есептерін 

тыңдау 

«Батыр» спорт клубының  

жетекшісі, здравпункт 

дәрігері 

4. Әртүрлі  

ақпан 

 

 

 

 

 

 

1. Терроризм, діни экстремизмнің алдын 

алу және студенттердің діни 

сауаттылығын арттыру бойынша 

жұмыстары туралы 

ЖСҚ жетекшісі, 

декандар орынбасарлары 

2. «Таза сессия» акциясы шеңберінде 

өткізілген  сауалнама нәтижелері 

туралы   

«Рухани жаңғыру» жобалық 

кеңсесі және «Мәңгілік Ел» 

орталығының менеджері 

3.  Наурыз мейрамы мерекесін өткізуге 

дайындық туралы 

ЖСҚ жетекшісі, 

декандар орынбасарлары 

4. Әртүрлі  

наурыз 

 

1. ҚР Тұңғыш Президенті Н.Ә. 

Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласын жүзеге асыру бойынша 2019-

2020 оқу жылындағы институт іс-

шаралары жоспарының орындалуы 

туралы 

ЖСҚ жетекшісі, 

декандар орынбасарлары 

2. Сыбайлас жемқорлықты анықтау 

бойынша студенттер арасында 

сауалнама нәтижелері бойынша есеп  

«Рухани жаңғыру» жобалық 

кеңсесі және «Мәңгілік Ел» 

орталығының менеджері 

3.  Жеңіс күніне, Отан Қорғаушылар ЖСҚ жетекшісі, 



      

 

 

күніне, Қазақстан халықтары бірлігі 

күніне арналған мерекелік іс шараларды 

дайындау туралы 

декандар орынбасарлары 

4.  Әртүрлі  

сәуір 1.  2019-2020 оқу жылының 2 

семестріндегі студенттік өзін-өзі 

басқару жұмыстары туралы  

ИСӨБ, ФСӨБ, ЖСӨБ 

төрағалары 

2. Факультет декандары 

орынбасарларының  2019-2020 оқу 

жылына РИИ жатақханаларындағы 

студенттермен іс- шаралар жоспарын 

орындау бойынша есептерін тыңдау 

декандар орынбасарлары 

3.   БАҚ-та тәрбие қызметін жариялау 

және үштілді білім беру мәселелері 

бойынша басылымдар дайындау 

ЖСҚ жетекшісі 

4. Әртүрлі  

мамыр 1.  Студенттік жатақханалардағы ішкі 

тәртіп ережелерін және студенттің ар-

намыс Кодексін бұзғаны үшін РИИ 

студенттеріне тәртіптік жаза тағайындау 

шаралары туралы есеп 

декандар орынбасарлары 

2. «Қазақ тілінің жанашырлары» клубы, 

РИИ студенттерінің Кіші Ассамблеясы, 

«Жаңа серпін» қозғалысының 2019-2020 

оқу жылындағы жұмыстары туралы 

Студенттер Кіші 

Ассамблеясы төрағасының 

орынбасары, клуб жетекшісі,  

«Жаңа Серпін» 

қозғалысының төрағасы  

3. «Рухани жаңғыру» жобалық кеңсесі 

және «Мәңгілік Ел» орталығының 2019-

2020 оқу жылындағы жұмыстары 

туралы   

«Рухани жаңғыру» жобалық 

кеңсесі және «Мәңгілік Ел» 

орталығының менеджері 

4. Әртүрлі  

маусым 1.  ЖСҚ 2019-2020 оқу жылына жұмыс  

жоспарының орындалуы туралы есебін 

тыңдау  

ЖСҚ жетекшісі 

2.Факультет декандары 

орынбасарларының 2019-2020 оқу 

жылына жұмыс  жоспарының 

орындалуы бойынша есептерін тыңдау 

декандар орынбасарлары 

3. «Батыр» спорт клубы жетекшісінің, 

здравпункт дәрігерінің 2019-2020 оқу 

жылындағы есептерін тыңдау 

«Батыр» спорт клубының 

жетекшісі, здравпункт 

дәрігері 

4.   РИИ ТЖ  және Үйлестіру кеңесінің 

2020-2021 оқу жылына жоспарын бекіту 

туралы  

ЖСҚ жетекшісі 

5. Әртүрлі  



      

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента по ВиСР 

____________ А. Есжанова 

«___» ____________ 2019 г. 

 

План работы Координационного совета по воспитательной работе 

на 2019-2020 учебный год 

Дата Вопрос Докладчик 

сентябрь 1. О направлениях воспитательных работ в 

РИИ  

руководитель СМП 

2. Об организации работ студенческих 

кружков и клубов по интересам, спортивных 

секций 

менеджер Проектного 

офиса «Рухани 

жаңғыру» и Центра 

«Мәңгілік Ел», 

руководитель  СК 

«Батыр» 

3. Об итогах работы «Школа первокурсника» менеджер Проектного 

офиса «Рухани 

жаңғыру» и Центра 

«Мәңгілік Ел» 

4. Разное  

октябрь 1. Об утверждении состава ИПГ и МИПГ 

РИИ и плана мероприятий по разъяснению 

Послания Президента РК 

руководитель СМП 

2. О подготовке к проведению фестиваля по 

посвящению первокурсников в студенты 

института 

руководитель СМП 

3. О развитии полиязычного образования, в 

том числе государственного языка 

заместители деканов, 

руководитель СМП 

4. Разное  

ноябрь 1. О работе студенческого самоуправления за 

1 семестр 2019-2020 учебного года 

председатель ССИ, 

ССФ и ССО 

2. О подготовке праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Первого Президента РК и 

Дню Независимости РК 

руководитель СМП, 

заместители деканов 

3. О мониторинге личностного состояния 

студенческой молодежи, ее внешней и 

внутренней социокультурной среды в Базе 

данных занятых студентов 

заместители деканов, 

руководитель СМП 

4.  Разное  

декабрь 1.  О проведении Ректорского бала 2020 руководитель СМП 

2. О результатах мониторинга степени 

удовлетворенности студентов (по результатам 

социологических исследований «Как 

питаешься, студент?!» и «Как живешь, 

менеджер Проектного 

офиса «Рухани 

жаңғыру» и Центра 

«Мәңгілік Ел» 



      

 

студент?!») 

3. О результатах мониторинга по 

определению религиозных интересов и 

предпочтений студентов очной формы 

обучения 

менеджер Проектного 

офиса «Рухани 

жаңғыру» и Центра 

«Мәңгілік Ел» 

4. О работе  Проектного офиса «Рухани 

жаңғыру» и Центра «Мәңгілік Ел» за 1 

семестр 2019-2020 учебного года 

менеджер Проектного 

офиса «Рухани 

жаңғыру» и Центра 

«Мәңгілік Ел» 

5. Разное  

январь 1. Заслушивание отчета СМП по выполнению 

плана работы за 1 семестр 2019-2020 учебного 

года 

руководитель СМП 

 

2. Заслушивание отчетов заместителей 

деканов факультетов по выполнению плана 

работы за 1 семестр 2019-2020 учебного года 

заместители деканов  

3. Заслушивание отчетов врача здравпункта, 

руководителя СК «Батыр» за 1 семестр 2019-

2020 учебного года 

врач здравпункта, 

руководитель СК 

«Батыр» 

4. Разное  

февраль 1. О работе по профилактике терроризма, 

религиозного экстремизма и повышению 

религиозной грамотности 

руководитель СМП, 

заместители деканов 

2. О результатах проведенного  

анкетирования в рамках акции «Чистая 

сессия» 

Менеджер Проектного 

офиса «Рухани 

жаңғыру» и Центра 

«Мәңгілік Ел» 

3. О подготовке к празднованию Наурыз 

мейрамы  

руководитель СМП, 

заместители деканов 

4. Разное  

март 1.  О выполнении плана мероприятий 

института по реализации программной статьи 

Президента РК – Лидера нации Н.А. 

Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру. Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» за 2019-2020 

учебный год 

руководитель СМП, 

заместители деканов 

2. Об итогах  анкетирования среди студентов 

по выявлению фактов коррупции 

менеджер Проектного 

офиса «Рухани 

жаңғыру» и Центра 

«Мәңгілік Ел» 

3.  О подготовке праздничных мероприятий, 

посвященных Дню единства народа 

Казахстана, Дню защитника Отечества, Дню 

Победы 

руководитель СМП,  

заместители деканов 

4.  Разное  



      

 

 

апрель 1.  О работе студенческого самоуправления за 

2 семестр 2019-2020 учебного года 

председатели ССИ, 

ССФ и ССО  

2. Заслушивание отчетов заместителей 

деканов факультетов по выполнению плана 

мероприятий со студентами в общежитиях 

РИИ за 2019-2020учебный год 

заместители деканов 

3. Освещение воспитательной деятельности в 

СМИ и подготовка публикаций по вопросам 

трехязычного образования 

руководитель СМП, 

заместители деканов 

4. Разное  

май 1. Отчет о мерах по наложению 

дисциплинарных взысканий студентам РИИ 

за нарушение Кодекса чести студента и 

правил внутреннего распорядка в 

студенческих общежитиях 

заместители деканов 

2. О работе Малой Ассамблеи, клуба «Қазақ 

тілінің жанашырлары», движения «Жаңа 

Серпін» за 2019-2020 учебный год 

заместитель 

председателя Малой 

Ассамблеи, 

руководитель клуба,  

председатель движения 

«Жаңа Серпін» 

3. О работе  Проектного офиса «Рухани 

жаңғыру» и Центра «Мәңгілік Ел» за 2019-

2020 учебный год 

менеджер Проектного 

офиса «Рухани 

жаңғыру» и Центра 

«Мәңгілік Ел» 

4. Разное  

июнь 1. Заслушивание отчета СМП о выполнении 

плана работы за 2019-2020 учебный год 

руководитель СМП 

2. Заслушивание отчетов заместителей 

деканов факультетов по выполнению плана 

работы за 2019-2020 учебный год 

заместители деканов 

3.  Заслушивание отчетов врача здравпункта,  

руководителя  СК «Батыр» за 2019-2020 

учебный год 

врач здравпункта,  

руководитель  СК 

«Батыр» 

4. Об утверждении Плана по ВР РИИ и 

Координационного совета по ВР на 2020-2021 

учебный год 

руководитель СМП 

5. Разное  


