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Нурлат муниципаль районында, 

ҿлкҽн буын кешелҽрен укыту максатыннан 

 "Ҿченче  буын университеты" программасын 

 тормышка  ашыру турында 

 

Хокукларын һҽм тормыш мҽнфҽгатьлҽрен яклау, «Демография» илкүлҽм 

проектын гамҽлгҽ ашыру нигезендҽ Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль 

районы пенсионерларын һҽм пенсия яшендҽге гражданнарны актив тормыш 

рҽвешенҽ җҽлеп итү, ҿлкҽн яшьтҽге гражданнарга районның иҗтимагый һҽм 

икътисадый тормышының тҿрле ҿлкҽлҽрендҽ аларның социаль активлыгын арттыру, 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасында 

ҿлкҽн буын гражданнары мҽнфҽгатьлҽрендҽ Россия Федерациясендҽ 2025кҽ кадҽр 

гамҽллҽр стратегиясенең беренче этабын гамҽлгҽ ашыру буенча 2017-2020 елларга 

чаралар планын раслау турында» 2016 елның 30 декабрендҽге 3172-р номерлы 

күрсҽтмҽсе, шулай ук Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2018-

2020 елларга Татарстан Республикасында пенсия алды һҽм пенсия яшендҽ 

яшҽүчелҽрне IT-технологиялҽр ҿлкҽсенҽ җҽлеп итү буенча республика планы 

турында», 2018 елның 14 августындагы 25-53/10626 номерлы  расланган хаты белҽн  

 

БОЕРЫК БИРҼ: 

 

1. Нурлат муниципаль районы муниципаль учреждениелҽре базасында 

«Ҿченче буын университеты» кысаларында, пенсия һҽм пенсия яшенҽ җиткҽн 

затларны заманча белем нигезлҽренҽ укытуны оештырырга. 

2. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитҽкчесенең социаль мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасары Л. М. 

Нҽфыйгинага, Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма 

комитетының мҽгариф һҽм мҽдҽният бүлеклҽре начальникларына ведомство 

буйсынуындагы учреждениелҽр базасында пенсионерларны һҽм пенсия яшендҽге 

гражданнарны укытуны оештыруда ярдҽм күрсҽтергҽ. 

3. Россия Пенсия фондының Нурлат шҽһҽрендҽге (районара) идарҽсе җитҽкчесе 

Р.М. Шакировага, Россия Пенсионерлар берлегенең Нурлат районындагы җирле 

бүлекчҽсе рҽисе Е. К. Савиновка «Ҿченче буын университеты»кысаларында, 

заманча белем нигезлҽренҽ укырга телҽүче пенсионерлардан гаризалар кабул итүне 

оештырырга тҽкъдим итҽргҽ. 



4. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының 

мҽгариф, мҽдҽният бүлеклҽре башлыкларына уку тҿркемнҽре оештырырга, уку-

укыту планын һҽм программасын эшлҽргҽ, укытучылар тҿркеме оештырырга.  

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитҽкчесенең социаль мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасарына курслар җитҽкчесен 

билгелҽргҽ һҽм пенсионерлар белҽн дҽреслҽрне үз вакытында үткҽрүне тҽэмин 

итҽргҽ. 

5. Ҽлеге күрсҽтмҽнең үтҽлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Нурлат муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең социаль мҽсьҽлҽлҽр 

буенча урынбасарына йҿклҽргҽ. 

 

                      

Җитҽкче                                                                                                        Л.Н. Маняпов  

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының 

2019 елның 27 августындагы 456-р номерлы 

боерыгына кушымта 

 

 

«Өченче буын Университеты» турында нигезләмә 

 

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

 

1.1. «Ҿченче буын университеты» (алга таба - Университет) - ул ҿлкҽн яшьтҽге 

гражданнар һҽм инвалидларның заманча талҽплҽргҽ җавап бирҽ торган социаль 

хезмҽтлҽрдҽ ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерүгҽ юнҽлдерелгҽн социаль хезмҽт 

күрсҽтүнең инновацион формасы,  ҿлкҽн яшьтҽге гражданнарның һҽм 

инвалидларның ихтыяҗларын ачу буенча социаль хезмҽтлҽр алуда аларны 

активлаштыру һҽм үз-үзлҽрен тормышка ашыру максатында ярдҽм итүне күздҽ тота. 

1.2. Университет Россия Пенсионерлар берлегенең Нурлат районындагы 

иҗтимагый оешмасы базасында тҿзелҽ. 

1.3. Үз эшчҽнлегендҽ университет түбҽндҽгелҽр белҽн җитҽкчелек итҽ: 

- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында ҿлкҽн буын гражданнары мҽнфҽгатьлҽрендҽ Россия 

Федерациясендҽ 2025 елга кадҽр гамҽллҽр стратегиясенең беренче этабын гамҽлгҽ 

ашыру буенча 2017-2020 елларга чаралар планын раслау турында» 2016 елның 30 

декабрендҽге 3172-р номерлы боерыгы. 

Россия Федерациясенең милли стандартлары: 

- ГОСТ Р 52142 «Халыкка социаль хезмҽт күрсҽтү. Социаль хезмҽтлҽрнең 

сыйфаты»; 

- ГОСТ Р 521443-2003 «Халыкка социаль хезмҽт күрсҽтү. Социаль 

хезмҽтлҽрнең тҿп тҿрлҽре»; 

- ГОСТ Р 52496-2005 «Халыкка социаль хезмҽт күрсҽтү. Социаль хезмҽтлҽр 

сыйфатын контрольдҽ тоту»; 

- ГОСТ Р 52497-2005 «Халыкка социаль хезмҽт күрсҽтү. Социаль хезмҽт 

күрсҽтү учреждениелҽренең сыйфат системасы», 

шулай ук ҽлеге тармакта хокук мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга салучы башка 

норматив-хокукый актлар белҽн. 

1.4. Университет җитҽкчесе, Нурлат муниципаль районы Башкарма комитеты 

карары белҽн билгелҽнҽ. 

1.5. Университет җитҽкчесе университет эшен оештыра һҽм координацияли, 

факультетлар эшчҽнлеген контрольдҽ тота. 

1.6. Университет үз эшчҽнлеген Нурлат районы территориясендҽ тҿрле милек 

формасындагы оешмалар һҽм хҽйрия ярдҽме күрсҽтү, шулай ук университет 

эшчҽнлеген тормышка ашыру ҿчен матди һҽм матди булмаган ресурслар бирү белҽн 

кызыксынучы шҽхси затлар (алга таба-партнерлар) белҽн тыгыз мҿнҽсҽбҽттҽ алып 

бара. 

 

2. Университетның тҿп максатлары һҽм бурычлары 

 

2.1. Университет эшчҽнлегенең тҿп максатлары булып: 



- ҿлкҽн яшьтҽге кешелҽрнең тулы канлы һҽм лаеклы тормышы ҿчен шартлар 

тудыру; 

- ҿлкҽн яшьтҽге гражданнарның иҗади потенциалын активлаштыру һҽм 

аларда тормышка карата уңай мҿнҽсҽбҽт саклап калу; 

- ҿлкҽн яшьтҽге кешелҽрнең аралашу мохитен формалаштыру һҽм үстерү; 

- ҿлкҽн яшьтҽге кешелҽрнең мҽгълүматлылыгын һҽм грамоталылыгын 

арттыру; 

- ҿлкҽннҽрнең сҽламҽтлек дҽрҽҗҽсен һҽм физик активлыгын күтҽрү тора. 

2.2. Университетның  тҿп бурычлары булып тора: 

- ҿлкҽн яшьтҽге кешелҽргҽ хҽзерге тормышка уңышлы адаптациялҽү, үзлектҽн белем 

алу һҽм аны камиллҽштерү ҿчен уңайлы шартлар тудыру; 

- ҿлкҽн яшьтҽге кешелҽрне иҗади һҽм социаль активлык ҿлкҽсенҽ тарту; 

- ҿлкҽннҽрнең коммуникатив күнекмҽлҽрен арттыру; 

- ҿлкҽннҽргҽ заманча техник чаралар һҽм мҽгълүмати технологиялҽр 

үзлҽштерүдҽ ярдҽм итү; 

- сҽламҽт яшҽү рҽвешен пропагандалау; 

- ҿлкҽннҽр белҽн агарту эшчҽнлеген оештыру ҿчен ветераннар, дини, 

иҗтимагый һҽм башка оешмалар белҽн даими эшлекле контактларга булышлык 

күрсҽтү; 

- ҿлкҽннҽр проблемаларына җҽмҽгатьчелек игътибарын җҽлеп итүгҽ 

юнҽлдерелгҽн закон белҽн тыелмаган башка тҿр эшчҽнлек тҿрлҽре. 

 

3. Хезмҽт күрсҽтү шартлары 

 

3.1. Университетка пенсия яшендҽге гражданнар (50 яшьтҽн ҿлкҽнрҽк хатын - 

кызлар, 55 яшьтҽн ҿлкҽнрҽк ир-атлар) (алга таба-тыңлаучылар), факультетның 

исемен күрсҽтеп, тыңлаучының шҽхси язма гаризасы нигезендҽ, тиешле белемнҽргҽ, 

осталыкларына һҽм күнекмҽлҽренҽ ия булу ҿчен сайлап алынган (кушымта) кабул 

ителҽ. 

3.2. Тыңлаучы берүквакытта берничҽ факультетка  йҿри ала. 

3.3. Университет тарафыннан күрсҽтелҽ торган социаль хезмҽтлҽр ҿчен түлҽү 

Россия Федерациясе законнары нигезендҽ башкарыла. 

 

4. Университет эшен оештыру  

 

4.1. Университет җитҽкчесе мҿстҽкыйль рҽвештҽ университет эшчҽнлеген 

оештыра, планлаштыра һҽм тормышка ашыра. 

4.2. Учреждениенең штаттагы белгечлҽре белҽн беррҽттҽн, уку-укыту 

процессын волонтерлык шартларында проектка җҽлеп ителгҽн тҿрле оешма һҽм 

учреждениелҽр хезмҽткҽрлҽре һҽм белгечлҽре башкара ала. 

4.3. Университет эшчҽнлеген алып бару ҿчен кимендҽ 4 кеше составында 

Университет Советы тҿзелҽ, ул Башкарма комитет карары белҽн раслана. 

4.4. Университет үз эшчҽнлеген берничҽ юнҽлеш буенча (алга таба-

факультетларда) алып бара: 

- компьютер белеме факультеты; 

- физик активлык һҽм сҽламҽтлек факультеты.  



 

4.5. Һҽр юнҽлешкҽ керүче дисциплиналар саны һҽм составы университет 

тыңлаучылары ихтыяҗларыннан һҽм учреждениенең ресурсларыннан бҽйле. 

4.6.  Дҽреслҽрне үткҽрү формалары: лекциялҽр, семинарлар, экскурсиялҽр, 

тренинглар, практикумнар һ. б. Дҽреслҽр тҿркемле формада да, индивидуаль 

формада да үткҽрелҽ ала. 

4.7. Университетка укырга керү учреждение директоры боерыгы буенча 

гамҽлгҽ ашырыла.  

4.8. Университет җитҽкчелҽре тарафыннан, расланган эш номенклатурасы 

нигезендҽ исҽп-хисап документлары алып барыла. 

4.9. Университетта дҽреслҽргҽ йҿрү сертификатлар, дипломнар яки башка тҿр 

белем алу турында белешмҽлҽр алуны да күздҽ тотмый. 

4.10. Уку программаларына талҽплҽр: 

4.11. Факультетларның уку-укыту программасы заманча нҽтиҗҽле ысулларга 

һҽм укыту формаларына, белемнҽрне контрольдҽ тотуга йҿз тота. 

4.12. Укыту программасы үз эченҽ ала: 

- тыңлаучының башлангыч белем дҽрҽҗҽсен, аның шҽхси үзенчҽлеклҽрен һҽм 

һҽвҽслеген билгелҽргҽ мҿмкинлек бирүче кереш тестлаштыру ; 

- укыту максатларына туры килҽ торган сайланган юнҽлештҽге теоретик 

дҽреслҽр блогын; 

- алган белемнҽрне практик куллану күнекмҽлҽрен алырга ярдҽм итҽ торган 

гамҽли дҽреслҽр блогын үз эченҽ ала. 

Уку формасы һҽм режимы уку максатларын һҽм срокларын исҽпкҽ алып 

билгелҽнҽ. 

4.13. Укыту планы: 

- укыту максатын; 

- укуның дҽвамлылыгын; 

- дҽреслҽр режимын; 

- дҽреслҽр буенча сҽгатьлҽр санын үз эченҽ ала. 

4.14. Уку-укыту программасы: 

-кереш ҿлешне; 

- темалар исемлеген; 

- темаларның һҽм бүлеклҽрнең рефератив тасвирламасын; 

- һҽр тема буенча дҽрес тҿрлҽре исемен; 

- укыту программасын тормышка ашыру буенча методик тҽкъдимнҽрне; 

- кулланыла торган ҽдҽбият исемлеген күздҽ тота. 

4.15. Факультетларның уку-укыту программасының эчтҽлеге карала һҽм ул 

университет Советы тарафыннан раслана. 

 

5. Тыңлаучының хокуклары һҽм бурычлары 

 

5.1. Тыңлаучы университет турында нигезлҽмҽне  үтҽргҽ бурычлы.  

5.2. Тыңлаучы университетның ярдҽм һҽм яклавыннан файдаланырга;   

университет эшчҽнлеге турында мҽгълүмат алырга хокуклы.  

5.3. Тыңлаучы, алдан университет җитҽкчесенҽ хҽбҽр итеп, телҽсҽ кайсы 

вакытта университетта  дҽреслҽр һҽм чараларга йҿрүне туктатырга мҿмкин. 



5.4. Ҽгҽр дҽ тыңлаучы Университет җитҽкчесенҽ дҽреслҽргҽ йҿрүне туктату 

турында хҽбҽр итмҽгҽн һҽм дҽреслҽргҽ 1 айдан артык йҿрмҽгҽн очракта, җитҽкче 

ҽлеге гражданны университет тыңлаучылары арасыннан тҿшереп калдырырга 

хокуклы. 

  


