
Түлектер Қауымдастығының жарғысы жоба ретінде жасалынып, 2018 

жылы екі штаттық бірлікте орталық жұмыс атқарып келеді.



Атқарған іс-шаралар

1. Өнер және спорт жолында жетістіктерге жеткен ҚазҰПУ түлектерімен кездесу өткізілді.

2. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің "Түлектер қауымдастық« қоғамдық
ұйымының президенті, ҚР парламент сенатының депутаты Мұқашев Төлеубек
Төлеуұлының жеке көрмесі.

3. Педагогика және психология институтының Бастауышқа оқыту педагогикасы және әдістемесі кафедрасымен
өткізілген Түлектер форумы.

4. Филология және көптілді білім беру институтының «Білімнің биік шаңырағы» атты жыр мерекесінде Үздік
түлектермен кездесу.

5. Абай атындағы ҚазҰПУ-да ардагер-ұстаздармен кездесу өтті.

6. «Қаржысыз бизнесті қалай бастауға болады? » атты тақырып аясында Құралай Нұрқаділовамен кездесу
өтті.

7. Абай атындағы ҚазҰПУ 90 жылдық мерейтойын арналған түлектер форумы.

8. Ақын, журналист, қазіргі айтыс өнерінің ұйымдастырушысы, “Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткеткері”
Жүрсін Молдашұлы Ермановпен кездесу.

9. Академик Мекемтас. Мырзахметовтың " Ұлы даланың ұлылары" атты тақырыпта кездесу өтті.

10. «Academism and Progress» кәсіби суретшілердің халықаралық симпозиумы өтті

11. ҚазҰПУ университеттіңің Көркем-сурет және графика факультетінің түлектерінмен «Бәйшешек» атты
Республикалық пленэр өтті.

12. Көркем-сурет және графика факультетінің түлегі Ерболат Төлепбайұлымен “Менің дертім – сурет өнері”
– тақырыбында кездесу өтті.

13. 1964 жылғы Түлектердің университет бітіргеніне 50 жыл толған мерейтойларын атап өтті.

14. Өнер, мәдениет институтының 50 жылдық мерейтойын аттап өтті.

15. ҚазҰПУ түлектерінің орталық мұражайда өткен мерекелік іс-шарасы.
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ҚазҰПУ университеттіңің Көркем-сурет және графика факультетінің түлектерінмен  «Бәйшешек» 
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Көркем-сурет және графика факультетінің түлегі Ерболат Төлепбайұлымен         
“Менің дертім –сурет өнері” – тақырыбында кездесу өтті.



1964 жылғы Түлектердің университет бітіргеніне 50 жыл толған мерейтойларын атап өтті. 


