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  «Жалпы кәсіптік және экономикалық пәндер» пән бірлестігінің   
тәрбие жұмыстары  бойынша 2018-2019 оқу жылында    

атқарған жартыжылдық   
ЕСЕБІ. 

             А.Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінде  тәрбие жұмыстары 
Қазақстан  Респбликасын Президентінің Қазақстан 2050- бағдарламасы 
бойынша  барлық Қазақстандықтардың  өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-
ауқатының  артуы стратегиялық бағдарламасын Қазақстан Республикасының  
Білім беру ұйымдарындағы тәрбие берудің кешендік бағдарламасы, ҚР дағы 
АҚТҚ індетіне қарсы әрекет бағдарламасы  «Тіл туралы»  «Қазақстан 
Республикасының балалардың құқықтарын қорғау туралы» және «Менің 
тұңғыш Президентім» «Қазақстан Республиасындағы мемлекеттік жастар 
саясаты туралы»  заңдарын, ел басының Қазақстан халқына арналған 
дәстүрлі жолдауларын  колледждің ішкі тәртіп ережесінің  тұжырымдамасын 
басшылыққа ала отырып, жоспарлады.  
             «Жалпы кәсіптік және экономикалық пәндер»  пән бірлестігі  
оқытушылары  бойынша, тамыз айында  тәрбие бөлімімен бірлесе отырып, 
2018-2019 оқу  жылына арналған  тәрбие жұмыс  жоспарын    бекітті.  
Жалпы «дизайн және өнер» пән бірлестігіндегі оқытушылары,  яғни   
төмендегі оқытушылар осы топтарға тәлімгерлік қызметін жүргізуде.  
Осы   топтарға  жауапкершіліктегі  оқытушылар,  тәрбие бөлімінің бекіткен  
2018-2019 оқу жылына  бекітілген  тәрбие жоспарлары бойынша  жұмыс 
атқаруда.  
2018-2019 оқу жылына колледждің    алдына қойған мақсатына сай, тәрбие 
сапасын арттыру,  колледж көлемінде  «Халықтар Ассамблеясы!» атты іс-
шара  атап өтілді.  
2018 жыл қыркүйек айының  3-жұлдызында   әр бір тәлімгер  өзіне  
бекітілген  топпен  «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы адами 
капитал» атты Президентіміздің жолдауы  тақырыбында баяндама оқылды  
және  Қазақстан Республикасының  27.07.2007ж білім  туралы  заңын  
түсіндіру тақырыбында   тәрбие   сағаттар өткізді және  хаттама  жазылып 
тиісті  папкаға  салынды.   Әр тәлімгер  өзіне  бекіткен   топты  өз   
жауапкершілігіне  ала отырып,   тәрбие бөлімінің бекіткен  2018-2019ж 
тәрбие жоспарлары бойынша  жұмыс атқаруда.  
       Ата - аналар жиналысын  «Өндірістік»  мамандықтар бөлімі  
оқытушылары   2018-2019 оқу жылының  тәрбие  жоспарына  енгізе отырып,  
мына төмендегі  күндерге қойып  бекітті  және  осы бекітілген  жоспар  
бойынша  барлық  топтарда қазан айының бірінші аптасында ата-аналар 
жиналысы болып  өтілді.  
Осы тәлімгерлер өздерінің  тәлімгерлік  топтарына  осы   күндері  ата - 
аналар  жиналысын  өткізіп  хаттамасын  жазып  тиісті  папкаға  тігіп  
қойылды. 
 
 



 
               

Өзгеде жұмыс түрлері   
Апта сайын студенттермен топтағы мәселелерді шешіп отырдым. Үлгерімі 

нашар студенттердің ата-аналарына ескертулер берілді. Топты діни ағымдарға 
байланысы бар / жоқтығын тексеру мақсатында студенттермен, ата-аналармен 
түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде бұндай ағымдарға қатысы бар 
студенттер анықталмады. Колледждің ішкі тәртіп ережесін тереңірек түсіндіру 
үшін ата-аналарға ескерту хаттары таратылды. 

Топтағы тәртібі және үлгерімі нашар студенттердің ата-аналарына түсіндіру 
жұмыстары жүргізілді. 

Пән бірлестігіндегі  студенттер «Самғанұр би» тобына қатысады. Олардың 
қатысуымен бір неше концерттік бағдарламалар өткізілді. 

 

 
 

 
 

Колледж ішілік өткізілген барлық іс-шараларға белсене қатысып отырды.  
Колледжде өткізілген «Латын алфавиті» атты семинарға топтардан смтуденттер 
белсенді қатысты. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты президенттің жолдауымен студенттерді таныстыру үшін 
ірталас өткізілді. 



 

 
 
 

«Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 
жолдауы» 

Мақсаты: Еліміз мықты, әрі жауапкершілігі жоғары Біртұтас Ұлт болу үшін болашаққа 
қалай қадам басатынымыз және бұқаралық сананы қалай өзгертетініміз туралы 
көзқарастарымды ортаға салу. 
 

 
 

Техника қауіпсіздік ережелері 
Мақсаты: Оқушыларды қауіпсіздік техника ережелері жалпы мағлұмат беру. 
Оқушылардың қауіпсіздік техника туралы ой-өрісін дамыту. Оқушыларды 
ұқыптылыққа,тазалыққа тәрбиелеу. 

 
 



Тіл көңіл айнасы 
Мақсаты: Ана тілдің қадір қасиетін оқушыларға ұғындыру. Тілге деген сүйіспеншілігін, 
құрметін  арттыру. Өз Отанын туған жерін, туған тілін  құрметтеуге, аялауға тәрбиелеу. 
 

 
 

Мемлекеттік рәміздер 
Мақсаты: Отанды сүюге. Ата Заңымызды қадірлеуге, туған еліне, жеріне деген  
сүйіспеншілікке тәрбиелеу. Еліміздің рәміздерін қастерлеуге үйрету 
Тәуелсіз, бейбіт ел туралы ұғым. Оқушыларды достыққа,адамгершілікке,  
саналылыққа, елінің мұрасын жалғастырушы азамат болуға тәрбиелеу. 
 

 
 
 

«Діни экстремизм» 
Мақсаты: Оқушыларға экстремизм,терроризм туралы терең түсінік беру, оның түрлері, 
себептері мен зардаптарын ұғындыру; 

 



Мемлекеттік тіл – рухани байлық 
Мақсаты: Ана тілдің қадір қасиетін оқушыларға ұғындыру. Тілге деген сүйіспеншілігін, 
құрметін  арттыру. Өз Отанын туған жерін, туған тілін  құрметтеуге, аялауға тәрбиелеу. 

 
 
 

16 желтоқсан – Тәуелсіздік күні 

Мақсаты: Жас өрендерді Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың халыққа арналған жаңа жолдауымен 
таныстыру. Жолдауда қойылған мақсаттарды түсіндіру арқылы өз елі мен жерін 
мақтаныш етуге, өткен тарихын біле отырып, Отанын сүюге, ел тарихын білуге,еліміздің 
мемлекеттік рәміздерін қастерлеуге тәрбиелеу. 
 

 
 

Спид – вирус, оның зерттелуі 
Мақсаты: Адамзат өміріне қауіп төндіріп отырған қатерлі СПИД дертінің алдын-
алу,оның жұғу жолдарын одан сақтана,қорғана білу туралы түсіндіру. Салауатты өмір 
салтын қалыптастыру. Оқушыларды жаман әдеттен аулақ болуға, адамгершілікке, 
инабаттылыққа, ел жандылыққа тәрбиелеу.  
 

 
 
 

Тәлімгер:             Н.А.Розакулова. 


