






2017-2018 оқу жылында ОҚО, Сайрам ауданы, Ақсукент елді
мекеніндегі Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінде Мемлекет
басшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы аясында
«Туған жер» бағдарламасына орай қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан,
қаңтар, ақпан, сәуір айларында «Өлкетану», «Саналы азамат», «Отаным
тағдырым» бағыты бойынша жұмыстар алып бардық.

Бұл өткізілген іс-шараның мақсаты: Өскелің ұрпағымызды, туған
жерге деген сүйіспеншілігін, елжандылығы мен отаншылдық
қасиеттерін арттыру, негізгі құндылықтарын зерделеу, ел тарихы мен
мәдениетін білу, облысымыздағы әулие жерлер мен тарихи мұраларды
дәріптеуге және сақтауға баулу. Мәдени іс- шараларға колледжіміздің
студенттері мен оқытушылары белсене ат салысты.

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы
аясында ұйымдастырылған іс-шаралар.



Өз Отаныңын, өз елінің патриоты болғанға не жетсін! Сайын дала —
атажұрт бабаларымыздың көздің қарашығындай сақтап, найзаның ұшы,
білектің күшімен қорғағанының арқасында бізге жетіп отыр. Ендеше осындай
алып Отанды сүйіп өту кімге де болсын парыз әрі қасиетті міндет. Отанды сүю
оның әрбір тасын сүюден басталады. Яғни, туған анаңа, туған жұртыңа деген
махаббат Отанға деген махаббатқа ұласпақ.

Қазақстан жерін ежелден қоныстанып келе жатқан ел — қазақ халқы.
Қазақ халқы — ержүрек, достыққа адал, бауырмал, қонақжай халық.
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасының «Туған жер»
мақаласы аясында колледж студенттерімен оқытушылары көне жерлерді
аралады. Осы бағдарламаның түсінігін өз деңгейінде жүргізу керектігін және
сол мақсатта осы жиынның өткізіліп жатқандығын, студенттердің өз өлкесіне
деген, оның тарихына деген қызығушылығын арттыру . Қазақстанымыздың
дамуы жастарымыздың қызығушылығымен, еңбекқорлығымен, Отанға деген
сүйіспеншілігімен жүзеге асырылатын іс екені белгілі. «Жұмыла көтерген жүк
жеңіл»,- демекші әрбір азамат өлке өміріндегі өз орнын саналы түрде сезініп,
өз үлесін ортақ игі іске қосса, алынбайтын қамал жоқ. 1-курс және 2-курс
студенттерімен бірге оқытушылар да Көне Түркістан қаласына, Ақмешіт әулие,
Домалақ анаға барып, экскурссия жасап келді.



Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінің оқытушылары және студенттері  
Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру  мақаласының аясында «Домалақ ана» 
кесенесіне және  ең тылсым да таңғажайып жер – «Ақмешіт» әулиеге және 

Түркістан қаласына саяхат жасадық.





«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы аясында колледжімізде 
«Тәуелсіз Қазақстан және Елбасы» тақырыбында аудандық сурет байқауы 
болып өтті. Бұл байқауға колледжіміздің көптеген студенттері және  мектеп 
оқушылары қатысып, жүлделі орындарға ие болып, дипломмен марапатталды.





«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы аясында Шымкент қаласында  көрме 
орталығының ұйымдастыруымен өткен "Жібек жолы айшықтары" атты ұлттық 

киім байқауы болып өтті. Колледждің дизайн мамандығы студенттерінің қатысуымен 
болып өткен байқауда "Жұмыс киімі" номинациясы, «Күнделікті киім», «Жас 

жұбайлар» номинациялары бойынша, киім үлгілері мен дефилеге қатысып, 
мадақтамамен марапатталды.



«Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» мақаласы аясында колледждімізде  облыстық  
семинар болып өтті. Семинарда «Саналы азамат» тақырыбында  баяндама оқылды.  
Шымкент қаласында Қазақстан халқы Ассамблеясы ғимаратында өзбек халқының  

салт- дәстүрлерін және ұлттық киімдерін көрсету, Қазақстанда тұрып жатқан 
ұлттардың салт-дәстүрлеріне құрметпен қарау мәселелері айтылды. Соған байланысты 

колледжіміздің  студенттері мен оқытушылары мерекелік іс-шараға қатысты.



«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы аясында Шымкент қаласында 
облыстық филармонияда өткізілген семинарда коледжімізде құрылған 

«Самғанұр» би тобы өз өнерлерін көрсетті.



«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы аясында ұйымдастырылған Шымкент 
қаласының Ж.Шанин атындағы театрда өткен «Туған жер алтын бесігім» атты

облыстық фестивальде «Самғанұр» би тобы Сайрам ауданының атынан қатысты, 
Ақбастау ауылында өткен «Мизам-береке бастауы»  атты  фестивальде «Самғанұр» би 

тобы  өз өнерлерін көрсетті .



«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы аясында колледімізде «Табиғатты 
аялайық» атты іс-шара  болып өтті. Бұл іс-шараға колледждің студенттері мен 
оқытушылары қатысып, сенбілік өткізді. Мұндағы мақсат жастардың бойына 

табиғатты таза сақтап, аялауға үйрету болып табылады. 



«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы аясында колледжімізде Қазақстан 
халқының «Тілдер» мерекесі атап өтілді Бұл – барша елге ортақ, жалпы халықтық 

мереке, барлық ұлт өкілдеріне көрсетілген құрмет. Осыған орай колледж қабырғасында 
«Тілдер» мерекесіне орай топтар  арасында   қабырға газеттері  шығарылды. 1-4 курс  

студенттері арасында «Тіл  мәртебесі,  ұлт мерейі», «Ана тілім - ардағым» атты  
сайыстар  ұйымдастырылды.

Не удается отобразить рисунок. Не удается отобразить рисунок.

Не удается отобразить рисунок. Не удается отобразить рисунок.





«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» мақаласа аясында колледжімізде  «Елімнің  
бақытын  тербеткен  Тәуелсіздік» атты   іс- шара өткізілді.  Бұл іс-шараға 1-2 курс 

студенттері қатысып, Тәуелсіздік оңай жолмен келмегендігін, патриоттық сезімдерін 
биік ұстау керек екендігін ұғынды. Тарих пәнінің оқытушылары осы іс-шараны белсене 

ұйымдастырды. 



Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік коледжінде «Болашаққа бағдар:рухани
жанғыру» бағдарламасы аясында әсемдік пән әдемілікке баулитын «Венн» балын 

өткіздік. 1-4 курс студенттері мен колледж оқытушылары қатысып, өз өнерлерін паш 
етті. Барлығы 150-жұп қатысып, түрлі номинацияларға ие болды.



«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы аясында  «Спорт-денсаулық кепілі» 
тақырыбында бір апталық декада болып өтті. Бұл колледжішілік спорттық іс-шараға 

оқытушылар мен студенттер қатысты. Қатысқан топтар мен оқытушылар 
мадақтамамен марапатталды. Студенттер қабырға газеттерін шығарды.



«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы аясында колледж студенттеріне
Қазақстанда тұрып жатқан халықтардың салт-дәстүрлерін дәріптеу мақсатында «Қазақ
халқының салт-дәстүрі» мен «Салт-дәстүрім таусылмайтын байлығым» атты іс-шара
болып өтті.Мұндағы мақсат ұмытылып бара жатқан салт-дәстүрлерімізді жаңғырту.



«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасының аясында Қазақстан
Халқы Ассамблеясының 23 жылдығына орай «Жалпы білім беретін пәндер» пән
бірлестігі орыс,славян халықтарының тарихи мәдени апталығын өткізді. Мектепке
дейінгі тәрбие мамандығының студенттері мен тарих пәнінің оқытушылары
қатысты.



2017-2018 жылығы оқу жылының жоспарына сәйкес колледж қабырғасында
ұйымдастырылған «Жас қанат» үйірмесінің қортынды концерті өткізілді. Биыл
Қазақстанда Өзбекстан жылы болуына орай өзбек халқының әдет ғұрыптарының бірі
келін – сәлем және өзбек халқының ұлттық билерінің қойылымы өткізілді.

«Қазақстанда Өзбекстан жылы» тақырыбында Өзбекстаннан ақын-жазушыларымен
және де жергілікті халықтың ақын-жазушыларымен кездесу ұйымдастырылды.
Концерттік бағдарлама бойынша «Келіндер бәйгесі» болды. Колледж студенттері
қатысып, жүлделі орын алғандары үшін Алғыс хатпен марапатталды.





Колледж қабырғасында ұйымдастырылған 
«Туған жер-алтын бесігім» атты тарихи сайыс



«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы бағдарламасының аясында Тарих
пәнінің оқытушылары ұйымдастырған «Туған жерім алтын бесігім» атты дөңгелек
үстел өткізді. Бұл іс-шараға тек қана үйірме мүшелері қатысып қоймай одан бөлек
МДО-171/Б оқу тобы, МДО-161/172 оқу тобы МДО-172/Б оқу тобы және медицина
мамандығының студенттерімен ат салысты. Әр бір қатысқан топтың жетекшілері
болды . Атап айтқанда:
1. Абзелова Ұлпан – Түлкібас ауданы 
2. Ирисбаева Нафиса – Сайрам қаласы 
3. Мирзаметова Дильфуза – Шымкент қаласы  
4. Омарова Райхан – Төлеби ауданы 
5. Кушербаева Ұлтай – Түркістан ауданы 
6. Абдрасилова Ботагөз – Қазығұрт ауданы 
Мұндағы мақсат студенттерге туған жердің қадірін ұғындыру болып табылады. 
Қатысқан топтың студенттері түрлі наминациялармен марапатталды.





Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша колледжімізде 
«Ұлыстын ұлы күні Наурыз» атты мерекелік іс-шара өткізілді. Колледж 
қабырғасында топ студенттері  дастархан жайып, концерттік бағдарлама 
болды.Спорттық ойындар, алтыбақан теуіп, жарыстар ұйымдастырылды. 



«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»бағдарламасы аясында  колледжімізде 
"Зорлық- зомбылыққа жол жоқ« атты іс-шара болды. Сурет пәнінің оқытушылары 

Е.Қосқұлақов пен Изтлеуова Л  Д-172/б , Д-141және Д-152/б топ  студенттеріне 
"Зорлық -зомбылыққа жол жоқ" тақырыбында далада сурет салдыртып, «Самғанұр» 

би тобының орындауында флешмоб биін  көрсетті. 



Қорытынды мәлімет
Мемлекет пен ұлт құрыштан құйылып, қатып қалған дүние емес, үнемі

дамып отыратын тірі ағза іспетті. Ол өмір сүру үшін заман ағымына саналы
түрде бейімделуге қабілетті болуы керек. Жаңа жаһандық үрдістер ешкімнен
сұрамай, есік қақпастан бірден төрге озды. Сондықтан, заманға сәйкес
жаңғыру міндеті барлық мемлекеттердің алдында тұр. Сынаптай сырғыған
уақыт ешкімді күтіп тұрмайды, жаңғыру да тарихтың өзі сияқты жалғаса
беретін процесс.Екі дәуір түйіскен өліара шақта Қазақстанға түбегейлі
жаңғыру және жаңа идеялар арқылы болашағын баянды ете түсудің теңдессіз
тарихи мүмкіндігі беріліп отыр. Мен барша қазақстандықтар, әсіресе, жас
ұрпақ жаңғыру жөніндегі осынау ұсыныстардың маңызын терең түсінеді деп
сенемін. Жаңа жағдайда жаңғыруға деген ішкі ұмтылыс – біздің дамуымыздың
ең басты қағидасы. Өмір сүру үшін өзгере білу керек. Оған көнбегендер тарих-
тың шаңына көміліп қала береді

Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінде өткізілген іс- шаралар
Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә . Назарбаевтың «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында жүктелген міндеттерді жүзеге асыру
және де «Өлкетану», «Саналы азамат», «Отаным тағдырым» бағыты бойынша
ұйымдастырылды. Басты міндеттер колледж студенттері арасында қазақ, өзбек,
орыс, славян, түрк, күрді халықтарының рухани мұрасына деген
сүйіспеншілікке тәрбиелеу, патриотизимге, елдік пен ерлік рухын,
намысшылдық, қайсарлық қасиеттерін сезіндіру, тұлғалық сезімін дамыту,
ұлттық дүниетанымдарын, тарихи нанымдарын қалыптастару болып
табылады.
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