
дүниетанымын кеңейту мақсатында 
мазмұнды кездесулер мен тағылымы 
мол кештер ұйымдастырылды. Атап 
айтсам, студенттеріміз Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген 
қайраткері, «МузАрт» ансамблінің 
мүшесі, әнші Сәкен Майғазиевпен, 
Ауған соғысы аяқталуының 30 
жылдығына орай Ауған соғысы 
ардагерлерімен, Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген 
қайраткері, ақын Жүрсін Ерманмен, 
Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мәжілісінің депутаты, «Нұр Отан» 
партиясы фракциясының мүшесі 
Зағипа Балиевамен танымдық кезде-
сулер өткізілді. 

Елбасымыз рухани жаңғыруда, 
ұлттық сана-сезім көкжиегін 
кеңейтуде мәдениет пен өнердің 
орны ерекше екенін айқындап берді. 
Осы орайда айтыс өнерін жаңғырту 
мақсатында «Менің пірім – Сүйінбай» 
республикалық жас ақындар ай-
тысы, «Ақынмын сөзі жетер сан 
ғасырға...» атты қалалық айтыс өтіп, 
жас ақындарымыздың қатарын 
арттыруға септігін тигізді. Сонымен 
қатар, айтыс өнерінің ақтаңгері, 

Еліміздің басты құндылығы – білімді жастар. 
Сондықтан кез келген уақытта жастардың қажеттілігі мен 
сұраныстарын қанағаттандырып отыруға тиіспіз.

ЖАСТАР ЖЫЛЫНДАҒЫ ИГІ ІСТЕР

2019 жылды Тұңғыш Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев «Жастар 

жылы» деп жариялағаны белгілі. 
Қазақстан тәуелсіздік алған алғашқы 
жылдан бастап, елімізде жастар 
саясатына ерекше көңіл бөлініп 
келеді. Соның нәтижесінде қазіргі 
күні Елбасының бастамасымен өмірге 
келген «Болашақ» бағдарламасы 
бойынша 25 жылда 15 мыңға жуық 
жас әлемнің ең үздік, ең беделді 
университеттерінде білім алып, 
бүгінде ел игілігі үшін абыроймен 
еңбек етуде. Жастарды жұмыспен 
қамту, олардың әлеуметтік жағдайын 
жақсарту мақсатында «Дипломмен 
– ауылға!», «Жасыл ел», «Жастар 
тәжірибесі», «Бизнестің жол кар-
тасы», «Жұмыспен қамту – 2020», 
«7-20-25» бағдарламалары іске 
қосылып, жастарымызға оң серпін 
беруде. 

2019 жылдың да жастарға арналуы 
Елбасының жастарға деген үлкен 
қамқорлығы мен ыстық ықыласын 
айқындайды. 

Бұл бастаманы университетіміз де 
үлкен жауапкершілікпен қабыл алып, 
үндеу жарияланған күннің ертесінен-
ақ, білім ордасының бар студенттері 
жұмылған жұдырықтай, «Жастар 
жылының» тиісті дәрежеде өтуіне 
сүбелі үлесін қосты.

«Жастар жылының» ашылуы-
на орай «Медеу» мұз айдынында 
«Active stile» жаппай сырғанау ак-
циясы өткізіліп, 700 білім алушының 
қатысуымен ауқымды флешмоб 
өтті.       

Студенттердің шығармашылық 
әлеуетін арттыру және жас талант-
тарды қолдау мақсатында «ЖасStar» 
музыкалық студиясы ашылды.

Жастарға таңдау еркіндігін беру, 
ашық қоғам құру, өзін-өзі басқару 
жүйесінің бәсекелестігін арттыру 
мақсатында Студенттік ректорат 
құрылды. Бұл ұйым сайлау негізінде 
жасақталды. 

Жастар ісі жөніндегі комитетке 
қосымша штаттық бірлік бөлініп, 
жұмыс мазмұны мен форматы 
жаңартылды. 

Жастардың идеяларын бір ортаға 
шоғырландыру мақсатында «Smart 
Students» коворкинг орталығы 
ашылды. Бұл орталықта жастардың 
бос уақытын тиімді ұйымдастыру 
мақсатында 25 шығармашылық клуб, 
7 пәндік үйірме, 1 бірлестік, «Бірлік» 
студенттер ассамблеясы, 3 студенттік 
топ, 3 шығармашылық топ үздіксіз 
жұмыс жасауда. 

«Жастар жылы» аясында біздің 
университетімізде көптеген игі 
істер атқарылды. Студенттер мен 
жас ұстаздардың қоғамдық-саяси, 
рухани құндылықтарын дамыту, 

жылын қолдау мақсатында: 
«Жобалық Start» креативтік 
жобалар мен идеялар 
байқауы, ІІІ республикалық 
«Менің пірім – Сүйінбай» 
жас ақындар айтысы 
ұйымдастырылды. «Айтыс-
кер ақын Оразалы Досбосы-
нов атындағы жас ақындар 
орталығы» ашылды, «Ұлы дала 
жастары: жастар, білім, қоғам» 
республикалық пікірсайыс 
турнирі өткізілді.

Жастар жылын лайықты атап 
өту мақсатында арнайы жос-
пар әзірленіп, қала, респуб-
лика деңгейінде шаралар 
ұйымдастырылды. Жастар 
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университетіміздің түлегі – Ораза-
лы Досбосынов атындағы орталық 
ашылды. Орталықтың тұсаукесер 
рәсіміне Нұрлан Оразалин, Жүрсін 
Ерман, Жанарбек Әшімжан сынды 
еліміздің құрметті азаматтары куәгер 
болды.     

Университетте білім беру сапасын 
арттыру және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетті қалыптастыру 
мақсатында «Саналы Ұрпақ» 
студенттік клубы құрылып, «Парасат» 
жобалық орталығы ашылды. Қазіргі 
күні университетіміз «Саналы ұрпақ» 
республикалық жобалық кеңсесімен 
тығыз байланыс орнатқан.

Жастар жылы аясында 
студенттердің арасында салау-
атты өмір салтын қалыптастыру 
мақсатымен дене шынықтыру мен 
спортты дамытуға айрықша көңіл 
бөлдік. Біздің жақсы жабдықталған, 
заманауи талаптарға сай келетін 
спорттық базамыз бар. Онда фут-
бол, волейбол, жеңіл атлетика 
сияқты спорт түрлерінен жаттығу 
және кең ауқымды жарыс өткізуге 
мүмкіндігіміз мол. Ай сайын 
«Денсаулық күні» спартакиадасын 
өткізу дәстүрге айналды. Студенттер 
үшін спорт залымыздың есігі әрқашан 
ашық. 

Ұлы Абайдың атын иемденген 
білім ордасында өз заманында 

Ахмет Байтұрсынов, Ораз Жандо-
сов, Әлімхан Ермеков т.б. белгілі 
мемлекет және қоғам қайраткерлері 
мен ірі ғалым-ұстаздар, көрнекті 
қаламгерлермен қатар, ұлы жазушы 
Мұхтар Әуезов те дәріс оқыған.

Хәкім Абайдың 175 жылдығына 
орай университетімізге қарасты 
«Спартак» спорт кешеніне 
Университетіміздің Ғылыми Кеңесінің 
шешімі негізінде, Мұхтар Әуезовтің 
аты берілді. 

Жастар жылында студенттеріміздің 
спорт саласында қол жеткізген 
табыстары жетерлік. Студенттеріміз 
халықаралық, республикалық және 
қалалық жарыстарда топ жарып, уни-
верситет абыройын асқақтатып жүр. 
Айталық, Әділет Даулымбаев еркін 
күрестен республика чемпионатында 
І орын алып, 2020 жылы Олимпиада 
ойындарына қатысуға лицензия алу 
үшін өткізілген әлем чемпионатында 
жоғары көрсеткішке қол жеткізді. 
Қазақ күресі, самбо күресі, белбеу 
күресінен спорт шебері атағын алған 
2 курс студенті Жорабек Ерсұлтан 

Тұңғыш Президентіміздің 
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» және «Ұлы даланың 
жеті қыры» бағдарламалық 
мақалаларын жүзеге асыру 
аясында жастарға халықтың 
игі дәстүрінен тәлім беріп, 
ұлтжандылық, патриоттық 
қасиеттерін арттыру үшін 
Қ. Жұбанов, С. Асфендияров, 
Т. Жүргенов, А. Миразова, 
Ә. Шәріпов секілді көрнекті 
қоғам қайраткерлеріне 
арналған «Тұлғалар 
тағылымы» танымдық 
дәрістері ұйымдастырылды. 
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АННОТАЦИЯ

Проректор по воспитательной 
работе и социальному развитию 
КазНПУ им. Абая, профессор Жа-
натбек Ішпекбаев в своей статье 
подробно остановился на меро-
приятиях, проводимых в рамках 
Года молодёжи. По мнению авто-
ра, они оказали большое влияние 
на развитие образования, улуч-
шение социального положения 
студентов, всестороннее развитие 
молодежи.

2019 жылы самбодан Үндістанның 
Нью-Дели қаласында өткен Азия 
чемпионатының күміс жүлдегері, 
Нұр-Сұлтан қаласында өткен белбеу 
күресінен Әлем чемпионы атанды. 
Самбо мен дзюдо күресінен спорт 
шебері атағы бар Әбенова Арайлым 
– самбодан Әлем чемпионатының 
күміс жүлдегері, дзюдодан 
халықаралық турнирдің жеңімпазы. 
Сондай-ақ, Төлепов Бекжан, Бекбо-
лат Жасұлан сынды студенттер қазақ 
күресінен спорт шеберлігі норма-
сын толық орындаса, Құрманбай 
Балнұр – дзюдо күресінен, Әміртаев 
Қуат – еркін күрестен спорт шебері. 
Егінбек Дәнекер мен Мәдина Еспо-
сынова Х Жазғы универсиадада өз 
салмақтары бойынша самбодан 
І орын, Қуат Әміртаев еркін күрестен 
І орын, Математика, физика және 
информатика институтының студенті 
Фариза Зулпыхар армрестлинг бой-
ынша Ашық чемпионатта І орынды 
иеленді. Өнер, мәдениет және спорт 
институтының студенті Зере Кари-
мова киокушинкай-карате бойынша 
Азия ашық кубогы үшін тартыста 
І орын алды. Қазіргі таңда аталған 
студенттеріміз университетіміздің 
абыройын асқақтатуда.

Университет басшылығымен 
ашық диалог орнату мақсатында 
«Open space» әлеуметтік жобасы 
жүзеге асып, жастардың көкейтесті 
мәселелері назарға алынды. 

Студенттерге әлеуметтік қолдау 
көрсету мақсатында 547 студентке оқу 
ақысына жеңілдіктер қарастырылған, 
оның ішінде: ақылы негізде оқитын 
13 жетім бала ақысыз негіздегі оқуға 

ауыстырылды; толық емес отбасынан 
шыққан 218 студент (25% жеңілдік), 
көп балалы отбасынан шыққан 
127 студент (15%); мүмкіндігі шектеулі 
19 студент (30%); ата-анасы Ауған 
соғысының ардагері болып табылатын 
7 студент (20%); 28 белсенді студент 
(15%); аз қамтылған отбасылардан 
шыққан 92 студент (15%); ата-аналары 
университеттің қызметкерлері бо-
лып табылатын 43 студентке (30%-
50%) жеңілдік берілген. Сонымен 
қатар, білім беру грантында оқитын 
51 жетім балаға ақысыз тамақтану 
ұйымдастырылды, 22 жетім баланың 
жатақханада тегін тұруы қамтамасыз 
етілді.

Студенттердің медициналық 
көмекке қол жетімділігін қамтамасыз 
ету үшін барлық институттарда 
медициналық бөлімшелер жұмыс 
істейді. №1 қалалық емхана, «А» Кли-
никс және «Орталық клиникалық ау-

рухана» университет қызметкерлері 
мен студенттеріне тұрақты түрде 
медициналық көмек көрсетеді.

2018/2019 оқу жылында 50 сарбаз 
студенттік құрылыс жасақтарына 
қабылданды, 30 сарбаз «Жасыл 
Ел» еңбек жасағына қабылданды, 
24 студент қабылдау комиссиясы 
құрамында жұмыс істеді. Осылай-
ша, университет басшылығының 
қолдауының арқасында 100-ден 
астам студент жазғы маусымда 
уақытша жұмыспен қамтылды. 

Міне, жоғарыда аталған 
шаралардың барлығы дерлік 
жастарға үлкен серпіліс беріп, Жастар 
жылын лайықты атап өтуге арқау 
болды.

Ендеше, еліміздің ертеңі – жастар 
демекші, жастарға артар үмітіміз 
мол. 

Жанатбек ІШПЕКБАЕВ,
Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 

 тәрбие жұмысы және 
әлеуметтік

даму жөніндегі проректоры, 
профессор
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