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лбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласын колледж әкімшілігіне және 
уденттерге түсіндірме жұмыстарын жүргізу

лттық болмыс пен бірегейлікті сақтай отырып, сананы жаңғырту және білімділікке ұмтылу Елбасы мақаласының өн 
ойына алтын арқау болып өрілген. Тәуелсіздіктің нығаюы, дамыған елге айналуімыз үшін қазақстандықтар алға батыл 
дам басып, жоғары технологияларды меңгеруі, озық стратегиялармен жарақтануы, халықаралық коммерциялық һәм 
нцептуалды жобаларды ілгерілетуі маңызды.  Бұл-Қазақстан көшбасшысы айтқан «бәсекеге қабілеттіліктің» бір шарты. 

лбасы рухани жаңғыруымыздың басты құндылығы ретінде бәсекеге қабілетілікті ұсынады. Бүгінгі таңда жеке адамғана 
мес, тұтас халықтың өзі бәсекелестің қабілетін  арттырса ғана табысқа жетуге мүмкіндік алатындығына ұлт көшбасшысы 
екше назар аударып отырғаны бекер емес. Өткені әлемдік бәсекеге қабілеттілік ұлтымыздың экономикада ғана емес, 

ухани әлемде де өзық болуын қажет етері сөзсіз. Рухани жаңғыру ұлттық кодты сақтаумен бірге ұлттық бірегейлікті 
қтауды да талап етеді. Елбасы айтқандай, ұлттық салт-дәстүріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, 
алпы ұлттық рухымыз бойымызды мәңгі қалуы тиіс. Әрине, ұлттық құндылықтардың бәрі жас ұрпаққа отбасынан, 
алабақшадан, мектептен берілері анық. Техникалық және кәсіптік оқу орындарында ол тәрбиені бірінші кезекке қойғаны 
зал. Жастарымыз басымдық беретін межелердің қатарында білім әрдайым  бірінші орында тұруы шарт. Себебі, 

ұндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді. Еліміз өркендеп дамуымыз үшін, білім 
әрімен сусындайтын әрбір азаматқа саналы және сапалы дүние ұсыну мақсатымыз.



«100 жаңа есім» жобасына Сайрам ауданының ұсынылған «Ұлы дала тұлғалары» атты еліміздің 
өркендеуіне үлес қосқан ауданымыздың азаматтарымен кездесу.

Аталған мақалада көрсетілген маңызды жобалардың бірі – «Қазақстанның 100 жаңа есімі». Бұл тізімде 
расымен де бұрын-сонды аты айтарлықтай шыға қоймаған, бірақ ерліктері ескеруге турарлық азаматтар өте 
көп. Егер өскелең ұрпақ бұл азаматтардан үлгі алып жатса, онда алдағы аз уақытта рухани жаңғыруымызға 
мүмкіндік мол. Бұл жоба жайында Елбасы «Жастар өмірге шынайы көзбен қарап, өз тақдырларына өздері 
иелік ете алатын азаматтар болуы үшін оларға үлгі ұсынуымыз керек» деп ескерткен болатын. 
Қазақстанның жаңа заманғы келбетін қалыптастыруға ұмтылған тұлғалардан өнеге алған жастар да өзін 
жетістік жолында, елге еңбек сіңіру мақсатында өмірін сарп ететін болады. Елі үшін, жері үшін қандай да 
бір сауатты іс сіңіріп кетуге ұмтылады. Әр бір адамның мақсаты бұл туған елі мен  кіндік қаны тамған 
атамекеніне еңбек сіңіру, бұл өмірге келуінің де басты миссиясы екендігін сезіне алуы қажет. Сайрам 
ауданының «100 жаңа есім» жобасы аясында ұсынылған азаматтар мен азаматшаларды білім алушылар мен 
колледж ұжымына таныстырды. Елге қызмет жасаған азаматтардың ерең еңбегін келер ұрпақ үлгі етуі тиіс. 
Олардың ішінде ғалым, өнер қайраткері, қоғам қайраткері, облыс әкімі, министр, депутат, генерал-майор, 
кәсіркер, жоғары санатты хирург, халық қаһарманы да бар. Демек, мамандығын сүйген әр бір азамат елге 
қызмет жасап жоғары биіктерден көрінері хақ! Олай болса, болашақ мамандарымызға сәттілік тілеп, елге, 
халыққа қызмет көрсетер адал азамат болуына тілектеспіз. «100 жаңа есім» бағдарламасына Сайрам 
ауданына ұсынылған азаматтарды жастарға үлгі ету мақсатында стенд жасалынып, ілінді. 









«Рухани қазына» кіші бағдарламасының «Қасиетті Қазақстан» бағыты аясында облыс 
аумағындағы киелі жерлерге колледж әкімшілігі мен білім алушыларына экскурсиялар 

ұйымдастыру. 
лбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласының «Атамекен» кіші бағдарламасы аясында жастарымыздың 
тарихи мекендермен таныстыру, отанға, туған жерге деген сүйіспеншілігін арттыру мақсатында колледжіміздің студенттері 
Түркістан облысының киелі  мекендері болып саналатын әулиелі жерлерде болып қайтты. Біз Елбасымыздың бастамасын 
қолдай отырып, болашаққа саналы, сапалы тәрбие беруді мақсат еттік. Рухани құндылықтарымыз бен ұлттық тәрбиені өз 
бойына сіңірген білім алушы рухани кемелденген азамат болып шығары сөзсіз! Домалақ ана, Бәйдібек ата, Ақ мешіт және 

Қожа Ахмет Яссауи кесенелеріне колледж тарапынан ұйымдастырылған бұл экскурсияның студенттер рухани мол азық 
жинады. Әр бір әулиенің басына құран бағыштап өмір тарихымен, тың деректермен танысып қайтты. Аудан, облыс, 

республика көлемінде жүргізіліп жатқан бұл іс-шараға барлық Қазақстандық атсалысу керек.











білетін өр рухты өскелең ұрпақты тәрбиелеуге таптырмас құрал болмақ. «Құнды құжат» байқау 
барысында колледжіміздің тіл мамандары және тарихшылар білім алушылармен бірлесе отырып, 
аудандық БАҚ-қа мақалалар жариялады.«Құнды құжат» байқауы барысында ауданымыздың тарихи жерлерін дәріптейтін мақалаларды 

оқытушылар мен білім алушылар бірлесе отырып БАҚ-қа жариялау.
Елбасымыз тәуелсіз қазақ елін әлем алдында абыройын  асқақтату үшін де нық қадамдар  жасап 
келеді. Әрбір қазақстандық рухын биіктетіп, рухани жаңғыруға бастаған бұл бағдарлама барысында 
еліміздің болашағы білімді ұрпақтың қолында екені айдан анық. Аталмыш жоба аясында, жастар 
заман талабына жауап бере алатын жаңа сапалық деңгейде білім алуға қол жеткізеді. Оның үстіне 
әлемнің үздік 100 оқулығын қазақ тілінде оқуға мүмкіндік алу зор жетістік. Елбасымыздың өзі ұнемі 
айтып жүргендей, әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына қосылуға апартын қарышты қадам. 
Өркениеттің көшіне ілесе 



«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында қазақтың 
ұлттық спорт түрлерін студенттер арасында өтізілетін іс-шаралар.

Дене шынықтыру пәні оқытушылары мен топ жетекшілеріне жүктелген бүгінгі рухани жаңғыру 
бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында қазақтың ұлттық спорт ойын түрлерінен студенттер 
арасында өткізілетін жарыс жоғары деңгейде өткізілді. Студенттер өте белсенді, ұлттық 
рухымыздың биік екендігін тағы бір рет дәлелдеді десек болады. Осындай патриоттық тәрбие беріп 
жатқан ұстаздарымызға алғыс айтамыз! Жарыс жеңімпаздары және үздік ойыншыларға колледж 
тарапынан мадақтар мен номинациялар ұсынамыз. Жас ұрпақ өз халқының мәдениетімен, асыл 
мұралар мен ұлттық әдебиеттер арқылы танысып келеді. Халық ойынды тәрбие құралы деп 
таныған. Ойынды сабақта қолдану студенттердің ой-өрісін жетілдірумен бірге, өз халқының асыл 
мұралары бойына сіңіріп, кейінгі ұрпаққа жеткізе білу құралы. Болашақта ұлттық салт-дәстүрімізді 
дәріптейтін спорттық іс-шаралар тұрақты түрде өткізілсе студенттердің бойына патриоттық тәрбие 
береріміз сөзсіз!







«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында  Шымкент 
қаласында «Отбасы бақытты мекенім!» бағытында «Ақылды ана көркем қыз» атты білім 

алушыларды сұлулық байқау болып өтті.

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы аясында ұлттық 
құндылықты, ұлттық рухты бойымыздағы қадір-қасиетті дамытуға бастайтын қоғамымыздың рухани 
жаңғыруын айқындап, еліміздің бүгінгі жастарына зор мүмкіндңктер туғызатын, жаңа белестерді 
бағындыру мақсатында «Ақылды ана көркем қыз» атты байқауы болып өтті. Ақылы көркіне сай, салт-
дәстүрді сақтаған, бойына инабаттылық пен сұлулықты жинаған ару қыздарымыз арасында өткен 
байқауда жеңімпазды анықтау қазылар алқасына қиынға соқты, дегенмен, өз өнерлерімен, 
ақылдығымен алға шыққан «Медбике ісі» мамандығының ІІ-курс студенті Төлеген Мерей бас жүлдені 
иемденді. Қатысушы барлық аруларымыз бен аналарымызға арнайы марапаттар мен сыйлықтар 
табысталып, жүлделі орын иелері қаржылай марапатқа ие болды. Ару, ақылды, сұлу  қыздарымызға 
колледж тарапынан алғысымызды айта отырып, өнерлеріңіз шыңдала берсін деп тілек білдірді.







Ұлы дала елі. «Жібек жолы» экспедициясы. (Қазығұрт киелі өлке-Арыстан 
баб кесенесі-Түркістан қаласы, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі)
Сайрам ауданы Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі Елбасымыз Н.Ә. 
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласында айқындалған міндеттер аясында бірқатар  тындырымды 
шараларды жүйелі түрде жүзеге асырып келді. Колледж директорының 
басшылығымен Ұлы дала елі. «Жібек жолы» экспедициясы 
ұйымдастырылып, студенттер мен қатар оқытушылар, Қазығұрт ауданындағы  
киелі кемеге, сосын Арыстан баб кесенесіне-Түркістан қаласына, Қожа Ахмет 
Яссауи кесенесіне экскурссия жасалынды. Студент жастарымыз ұрпақтан-
ұрпаққа мол іс-шараға қолдау білдірген колледж басщылығына алғыс 
білдіреміз. 







 «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасының аясында колледжде «Жалпы білім беретін пәндер» пән 

бірлестігінің оқытушыларының ұйымдастыруымен «Туған жерім алтын бесігім» атты байқау өткізілді. Бұл байқауға 

МДО-171/Б оқу тобы, МДО-172/Б оқу тобы, МДО-161/172 оқу тобы,  ҚТӘ-161 оқу топтары  қатысты. Қатысушылар 

түрлі номинациялар мен марапатталды.  

 



«Үздік оқырман» көлледж ішілік байқау
Кітап- атадан қалған асыл мұра, көненің көзі, ескінің сөзі. Ол мәңгілікке сапар 
шеккен ақыл ескерткіші. Заманымыздың заңғар жазушысы М.Әуезовтың 
сөзімен айтқанда, «Кітап- ар адамның өмірлік досы». Ендеше, кітап білімді 
қару еткен жаңа еліміздің озықта өнерлі өкілі болайық! Кітапханада жыл бойы 
ұйымдастырылған «Үздік оқырман» анықтау үшін кітапхандарды шақырсақ. 
Кітапхана меңгерушісі Р.Т. Нарботаева кітап-баға жетпес құндылықекенін 
естен шығармай, әр адам өмір бойы толықтыруы міндет. Кітаптардан алған 
білім азбайтын, тозбайтын байлық. «Үздік оқырман» номинациясы мен 2 
курс студенті Абжал Ерболат марапатталды. Болашақта басқада студенттерді 
осындай номинация иегері атануіна тілек білдірді. Ақылына ақы сұрамайтын 
асыл қазына кітаппен достығымыз үзілмесін.





«Туған жерге туыңды тік!» атты ауданымыздағы Ибрахим ата әулиесіне 
ұйымдастырылған экскурсия.
«Рухани қазына кіші бағдарламасының ««Туған жерге туыңды тік!» атты 
Сайрам массивида орналасқан Ибрахим ата әулиесіне экскурсия 
ұйымдастырылды. Бұл экскурсияның мақсаты – студенттерге рухани 
байлықтарымызды дәріптеп, тарихтан сыр шерту. «Өткенді білмей, 
болашақты болашақты болжай алмайсың»- демекші ата-бабаларымыздың 
қадір қасиетімен нар тұлғаларын таныстыру. Студенттеріміз құран 
бағыштап ерекше тербеніс пен қайты. Осындай іс-шаралар молынан болса, 
өскелең ұрпаққа мол қазына екені сөзсіз. 





«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасының аясында колледжімізде 
«Саналы ұрпақ» тақырыбында  колледж студентері арасында іс-шара өткізілді.

Сыбайлас жемқорлық - заманмен бірге өсіп-өркендеп, небір тегеурінді қарсылықтарға
төтеп беріп, қайда мол қаражат, пайда болса, сол жерге тамыр жайып, бүгінге дейін
жойылмай отырған қауіпті кеселдің бірі.

Республика Президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге
барынша қабілетті 50 елдің қатарына қосылу стратегиясы, Қазақстан өз
дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты халыққа жолдауында ұлттық
қауіпсіздік пен қоғамдық тұрақтылыққа төнген қатер ретінде сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес жөніндегі жалпыұлттық кешенді бағдарламаны дәйекті түрде жүзеге
асырудың қажеттігін айтып, сыбайлас жемқорлық қоғамның барлық мүшелеріне,
сондықтан жемқорлықпен күрес жалпы барша халықтың борышы екенін атап
көрсетті.

Тарихи тереңнен бастау алған сыбайлас жемқорлық бүгінде бүкіл әлем
қоғамдастығына қауіп төндіріп отыр. Біздің колледжімызде де бұл мәселеге қарсы
түрлі іс-шаралар үнемі өткізіліп отырады.





Студенттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарастарын қалыптастыру мақсатында
колледжімізде тұрақты түрде жұмыс істейді. Бұл жұмыстың қызметінің негізгі
идеясы жастармен кездесулер өткізу және оларға жемқорлыққа қарсы заңнаманы, 
сыбайлас жемқорлық туралы ұғымды түсіндіру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимылдар бойынша шараларды жетілдіру, студенттер арасында заңдылық пен 
жемқорлыққа қарсы тәртіп орнату, сыбайлас жемқорлық құбылыстарына қарсы әрекет
ете білуге тәрбиелеу.
Жастардың алған білімдері оларды өмірде туындаған кез келген жемқорлық атаулымен
кездестірмейтіндігіне сенгіміз келеді.
Жастар сыбайлас жемқорлыққа қарсы!
Елдің болашағы – жас ұрпақтың қолында!
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