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Барлық заманауи қауіп-қатерлер мен жаһандану сын-қатерлерін ескере 
отырып, қазақстандықтардың рухани құндылықтарын жаңғыртуға 
бағытталған "Рухани жаңғыру" бағдарламасы Қазақстанның əлемдегі 
бəсекеге қабілеттілігін арттыруға, ұлттық бірегейлікті сақтауға, азаматтардың 
білімі мен санасының ашықтығын насихаттауға бағытталған. Бұл қасиеттер 
қазіргі заманғы қазақстандықтың негізгі бағдарына айналуы тиіс. 

"Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру" бағдарламасын «Astana IT 
University» - да іске асыру - қазіргі заманғы отандық рухани құндылықтарды 
игере алатын, əлемдік үрдістерді терең түсінетін, сындарлы ойлайтын жəне 
бəсекелестік ортадағы қызметке қабілетті жаңа формация мамандарын 
қалыптастыру үшін тəрбие жүйесін құруға мүмкіндік береді. 

Біздің университетте қоғамдық сананы жаңартудың жетекші 
бағыттарының бірі - студенттердің қазақстандық патриотизм, азаматтық, 
руханилық, адамгершілік, ынтымақтастық, ұлттық келісім, өз халқының жəне 
басқа да этностардың мəдениетін, дəстүрлері мен тілін құрметтеу жəне 
құрметтеу рухында жалпы адамзаттық жəне ұлттық мəдениеттің 
құндылықтарын меңгеруі бойынша тəрбие жұмысы болып табылады. 

Жоспарланған барлық жұмыстар ҚР өміріндегі айтулы даталарды 
мерекелеуге арналған университет іс-шаралары, түрлі конференциялар, 
байқаулар, пікірталастар, дөңгелек үстелдер, əңгімелесулер, викториналар, 
зияткерлік ойындар, ұйымдастырылған экскурсиялар, кітапханаларға, 
театрларға бару, танымал, табысты адамдармен кездесулер жəне т.б. арқылы 
жүзеге асырылады. 

Ұлтаралық келісім мен толеранттылықты тəрбиелеу аясында келесі іс-
шаралар өткізілді: «Біз - Үлкен елміз - Үлкен отбасымыз», «Қазақстан 
жастары - кеше, бүгін, ертең» дөңгелек үстелдері, «Бірлігі жарасқан қазақ 
елі» викторинасы, Астананың көрікті жерлері туралы ең жақсы бейнелері 
ұсынумен өткен «Асқақтай бер, ел жүрегі, Астана! » көрмесі  жəне т.б. 

Студенттердің үлкен қызығушылығы мен белсенділігі "Ұлы Дала Елі - 
даңқты тарихы мен дəстүрлері" атты Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік рəміздері мен мемлекеттілік атрибуттарын білу сайысында, 
"қазақстандық патриотизм-бұл...?" атты пікірсайыста, Қазақстан 
Республикасының Тəуелсіздік күніне арналған "Н. Ə. Назарбаев - қазіргі 
заманғы қазақстандық мемлекеттіліктің негізін қалаушы" атты дөңгелек 
үстелінде "NOMAD City Hall" театрында "Елбасы жолы" бейнефильмін 
тамашалауда, "Бір ел-бір халық" ойын - викторинасында танылды. 

Елімізде жалпы карантиндік жағдай орын алған уақытта университет 
үшін жаңаша бағытта жұмыс істеуге жаңа мүмкіндіктер туындады.  Білім 



беру жүйесінің ғаламдық жаңа беталысына айналған қашықтан онлайн оқыту 
формаларын біздің университет те кеңінен қолдана бастады.  

Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын мерекелеу аясында "В 
контакте-Абай Құнанбаев" əлеуметтік желілерде мəнерлеп оқу, ұлы ақын, 
қоғам қайраткері жəне философ Абай Құнанбаевтың шығармашылығы 
бойынша интерактивті зияткерлік - танымдық тапсырмалары мен сұрақтары 
бар викторина, "Өшпес сенің есімің - Абай"» презентациясымен өткізілген 
"Абай мұрасы жəне рухани жаңғыру" атты шығармашылық кешінде əндер 
орындалады, Қара сөздері қазақ жəне ағылшын тілдерінде оқылды, ұлы 
ақынның өмірбаяны мен шығармашылығы туралы викторина өткізілді. Іс-
шара соңында студенттер Абайдың «Көзімнің қарасы» əнімен бейнеролик 
түсіріп, Инстаграм əлеуметтік желісінде жарияланды. 

- Рухани-адамгершілік тəрбиенің маңызды құрамдас бөлігі 
студенттерді қайырымдылық қызметке келесі акциялар арқылы тарту болып 
табылады: 

1) "Қайырымдылық" акциясы аясында университеттің тұрғын үй-
жайларында "адал дүкен" ұйымдастырылды; 

2)  "Charity-Box" акциясы - балалар үйінің тəрбиеленушілеріне 
қажетті киім-кешек, кеңсе тауарларын, ойыншықтар жинау бойынша; 

3) «Salem Stand Up» тобымен бірлесіп өткізілген "Smile and Help" 
қайырымдылық стендап-концерті. Барлық қаражат балалар үйінің 
тəрбиеленушілеріне кеңсе тауарларын, оқу ойындары мен ойыншықтар 
сатып алуға жұмсалды 

Университеттің студенттік жастары "Болашаққа бағдар: Рухани 
жаңғыру" бағдарламасының əрбір жобасын жүзеге асыруға үлкен 
қызығушылық танытуда. Патриоттық тəрбие контентіне толы іс-шараларға 
белсенді тарту - білім алушылардың бойында патриоттық сезімді, 
жалпыұлттық құндылықтарды нығайтуға ықпал етеді. 

 
 


