
Қазіргі күні университетіміздің Жа-
стар ісі жөніндегі комитеті Алматы 

қаласы жастар саясаты басқармасымен, 
«Жас Отан» жастар қанатымен, 
«Болашақ» қауымдастығы, «Жасыл ел» 
республикалық еңбек жасағымен, «G 
38» Алматы қаласындағы жетекші ЖОО 
жастарының ұйымымен ынтымақтастық 
орнатқан.     

ЖАСТАР МӘСЕЛЕСІ – БАСТЫ НАЗАРДА

Жыл сайын жазғы мау-
сымда Студенттік құрылыс 
жасағы, «Жасыл ел» еңбек 
жасағы және Қабылдау 
комиссиясы қатарында 
100-ден астам студент-
жастарымыз уақытша 
жұмыспен қамтылады. 
Университетіміздің 
Студенттік құрылыс жасағы 
республикалық жоғары оқу 
орындарындағы Студенттік 
құрылыс жасақтары арасын-
да ең үздіктер қатарында. 

Қазақстан Республикасын-
дағы мемлекеттік жастар 
саясатын іске асыру және 
жастардың қоғамдағы 
рөлін арттыру мақсатында 
университетте Жастар 
ісі жөніндегі комитет 
қарқынды жұмыс жасап 
келеді. Әрбір институт жа-
нында Студенттік өзін-өзі 
басқару Кеңесі құрылып, 
Жастар ісі жөніндегі коми-
тетпен тығыз байланыста 
жұмыс істейді. 

Халықаралық студенттік ұйымдармен 
серіктестікті нығайту мақсатында 
бүгінгі күні университет жастары 
Красноярск, Барнауыл мемлекеттік 
университеттерімен ынтымақтастық 
қарым-қатынас орнатқан. 

Студенттердің ұжымдық мәдениетін 
қалыптастыру, өз мамандығына деген 
құрметін арттыру мақсатында барлық 

институттарда «Студенттік қатарға 
қабылдау», «Институт аруы», «Күзгі 
бал», «Ашық есік күні», «Наурыз» 
мерекесі, «Диплом табыстау рәсімі» 
дәстүрлі түрде аталып өтіледі.

Студенттердің бос уақыттарын 
тиімді ұйымдастыру мақсатында 
40-тан астам студенттік клубтар мен 
үйірмелер жұмыс жасайды. Солардың 
қатарындағы «Мейірім» еріктілер 
клубы, «Атамекен» пікірсайыс клубы, 
«Айгерім» сән театры, «Жас қалам» 
әдеби клубы, «Сәкен Сейфуллин 
атындағы әдеби шығармашылық 
бірлестігі», «Сырғалым» қыздар 
клубы, «Апорт» көңілді тапқырлар 
командасы жастардың қоғамдық 
белсенділіктерін арттыруға үлкен 
септігін тигізіп келеді.

Елбасы кітапханасы мен университет 
арасында өзара әрекеттесу бойынша 
жасалған меморандум негізінде екі 
жыл қатарынан университетіміздің 
50-ден астам белсенді студенттері 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы кітапханасында 
«100 нақты қадам» – Ұлт жоспары 
бойынша «Әлемді өзгертетін идеялар» 
екі күндік семинар-тренингке қатысып, 
сертификаттарға ие болды.     
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Талантты жастарды анықтап, 
шығармашылығын одан әрі дамыту 
мақсатында Тәрбие департаменті 
жанындағы Мәдениет бөлімі 
өнерпаз жастармен тығыз жұмыс 
жасауда. Бүгінгі күні университет 
жастары қалалық, республикалық 
конкурстардың жеңімпаздары. Жастар 
арасында жүйелі түрде өткізілетін 
«Студенттік онкүндік», «Ректор 
балы», «әз-Наурыз Абай ауылын-
да» мерекелік думаны, «Студенттік 
көктем» фестивалі, ректор кубо-
гына арналған пікірсайыс турнирі, 
«Әдептілік апталығы», «Сұлулық 
күні» акциясы, «Абай айтады...» 
ақпараттық-танымдық акциясы, 

университетіміз бүгінгі күнге дейін 
200 мыңға жуық мамандар даяр-
лап шығарса, солардың қатарында 
жаңа буын түлектері Алматы қаласы, 
Медеу ауданының әкімінің орын-
басары Ғани Майлыбаев, журна-
лист, «Алматы» телеарнасының Бас 
директорының бірінші орынбаса-
ры Құрманбек Қазанбасов, қазақ 
эстрадасының әншісі Тамара Асар, 

Кейінгі жылдары университет 
басшылығының қатысуымен 
«Халың қалай студент?» атты 
ашық микрофон сағаттарын 
өткізу дәстүрге айналды. 
Басқосуда студенттер өздерін 
ойландырған мәселелер 
төңірегінде құрылым басшы-
ларына тікелей сұрақ қойып, 
ашық сұхбат құруға мүмкіндік 
алады.

«Жұлдызды футбол» футболдан 
жолдастық турнирі, «Мамандығым-
мақтанышым» атты ашық есік күні, 
«Алло, біз таланттарды іздейміз!» 
атты шығармашылық кастингі, 
КТК командаларының жарыстары 
студенттердің өзара әркеттестігін 
нығайтып, азаматтық ұстанымдарын 
қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Ғасырға жуық тарихы бар 
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АННОТАЦИЯ

Председатель комитета по делам 
молодежи КазНПУ имени Абая Ра-
шид Сеитов делится опытом орга-
низации студенческих творческих 
инициатив, поддержки молодых 
талантов и воспитания питомцев 
университета в духе славных тради-
ций старейшего вуза страны.

теле-радио журналист, «Кешкі кез-
десу» бағдарламасының жүргізушісі 
Аман Тасыған, журналист, «Қазақстан» 
ұлттық телеарнасы «Таңшолпан» 
бағдарламасының жүргізушісі 
Баян Бақкелді, 31 телеарнасының 
ақпараттық желісінің жүргізушісі 
Рүстем Ерқанат, актер, «B.A.S. Pro 
продакшн» киностудиясының 
режиссері Рүстем Омаров, актер, 
пародист, «KeRec Cinema» кино-

телестудиясының коммерциялық 
директоры Ерлан Қасымжанұлы біздің 
мақтаныштарымыз.

Биылғы жылы біздің 
университетіміз 90 жылдығын атап 
өткелі отыр. Мерейлі жылы жастарға 
бағытталған «Денсаулық күні» спар-
такиадасы, спорттық фестиваль, 
«KazNPU stars» жаппай сырғанау, 
студенттер арасындағы спартакиа-
да, «Студент қатарына қабылдау», 

Төле биді ұлықтау, Студенттік мәдени 
апталық, Президенттің жылжы-
малы мұражайына саяхат, Бала 
Жамбылдың шығармашылық кеші, 
Ректор балы, «Students week-2017», 
KazNPU-team building студенттер 
арасында ұжымдық бірлікті нығайтып, 
белсенділіктерін арттыра түсті.

Университет ректоры қолдауымен 
ұйымдастырылып жатқан осы игі 
істердің барлығы дерлік біздер 
үшін жасалған үлкен қамқорлық 
деп білеміз. Ал, біздің университет 
абыройын асқақтатуға өз үлесімізді 
қосатындығымызға сеніміміз мол. 

Рашид Сеитов, 
Абай атындағы ҚазҰПУ-нің

Жастар ісі жөніндегі комитет 
төрағасы
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