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2020 – 2021 оқу жылына арналған тәрбие жұмысының жоспары 

 
І.ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ: 

 

Тәрбие жұмыстарының мақсаты: 

Колледждегі тәрбие жұмысының нормативке сәйкес базасын  нығайту, педагогикалық 

жұмыстардың деңгейін көтеру, білім алушыларға толыққанды білім мен тәрбие алуға 

жағдай жасау басым бағыттарының бірі. Оқу орнында тәрбие процесінің әлеуметтік 

статусын көтеру, жастардың инновациялық технологияларды жетік меңгеріп, 

интеллектуалдық жетістіктерін көрсетулеріне жағдай жасау, сондай-ақ қоғамға қажетті 

дағдылары қалыптасқан, саяси мәдениетті, өзіндік сыни көзқарасы бар, көшбасшылық 

қабілеті жоғары, азаматтық позициясы қалыптасқан еліміздің экономикасы мен 

техникасын дамытуға өзіндік үлесін қосатын маман даярлау. 

Тәрбие жұмысының міндеттері: 

Ұлттық сана-сезімі, мәдениет, парасаты, ар-ожданы мол, еңбекқор бойына игі қасиеттер 

қалыптастыратын азаматтар тәрбиелеу; 

• Мемлекттік рәміздер тарихын терең білу, оған сый құрметпен қарау; 

• Отанға, елге сүйіспеншілік, патриоттық сезімін арттыру; 

• Озық педагогикалық ойларды ұтымды әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, адамгершілік, 

имандылық қадір-қасиетін арттыру; 

• Студент жастардың арасында діни экстремизмге қарсы шаралар мәнін күшейту; 

• Колледждегі жастар мен студенттердің өзін-өзі басқаруын жан-жақты дамыту; 

• Студенттердің жеке қабілеттері мен интеллектуалдық мүмкіндіктерін бүкіл қоғам 

мүддесі үшін дамытуға жағдай жасау. 

Топ жетекшісінің міндеттері: 

Ұрпаққа берілетін ең өзекті тәрбиеге әр халықтың ұлттық қасиеттері тұғыр болуы тиіс. 

Қай халықтың болсын өзінше дараланып тұратын ерекшеліктері бар. Тәрбие – мәңгілік 

және адамзаттық. Бұл ерекшеліктер ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа мирас болып, 

тоқтаусыз дами береді. Адамгершілік, оның ішінде рухани адамгершілікті оқушылардың 

бойына сіңіру қаншалықты маңызды екендігі жөнінде ғалымдарымыз өз зерттеулерінде 

айтып, ол туралы құнды – құнды ой – пікірлерін қалдырады. Адамның жақсы өмір сүруіне 

үш сапа негіз бола алады, олар: барлығынан үстем  болатын адал еңбек, мінсіз ақыл, таза 

жүрек.  Бұл сапалар адамды дүниеге келген күннен бастап тәрбиелейді» - дегендей, құнды 

қасиеттерге ие, рухани бай адамды қалыптастыру – шынында да оның туған кезінен 

басталса керек. Ал адамның адам болып қалыптасуында ата –аналармен қатар 

атсалысатын ұстаздардың да рөлі өте зор. Бұл орайда білім беру қызметкерлеріне де 

болашақ ұрпақты тәрбиелеуде үлкен жауаркершілік жүктелген. Баласын қалай жақсы 

көретінін дұрыс білдіру кез келген ата – ананың қолынан келе бермейді. Біреу жақсы 

киіндіріп қояды, біреуі тамағы тоқ болса болды деп, қалтасына ақшасын салып береді. 

Біреулерді өте қатал, айтқанын орындатады. Бала қорыққанынан уақытша тыңдайды, 

бірақ ата – анасының уысынан шыққан соң өзін – өзі ұстай алмайтын жағдайға жетеді. 

Олай болса , мұғалім ата – ана ескере бермейтін тәрбиенің тиімді сәттерін пайдалануға 

тырысуы қажет. Ата – аналар – топ жетекшісінің серіктері. Оқу орнымен бірлікте олар 

қоғамымыздың негізгі тәрбиелеуші күшін құрайды.  Оқу орнымен ата – ананың тәрбие 

жұмысындағы ынтымақтастығын жылдан – жылға заман талабына сай нығайту қазіргі 

кезеңінің басты міндетіне айналып отыр. Топ жетекшісі – ең алдымен, балалардың, ата – 

аналардың, топқа сабақ беретін оқытушылардың  қамқорлыққа алушылар мен 

алынушылардың тағы басқа педагогикалық тұрғыдан бағытталған кең көлемді 

араластығын басқарушы.  

  

Топ жетекшісінің бірінші міндеті  ата–аналарымен тұрақты байланыс орнатып, оны 

қолдап отыру. Отбасы мен топ жетекшісі арасында оларды күн сайын жалғастырып 

отыратын тұрақты буын  - бала бар. 

Ата–анамен байланыс жасау, олармен отбасы тәрбиесіне және үйішілік өмір салтына әсер 

етуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, жалғастықтар орнатудың тәсілдері ата – аналарды 
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балалармен мектепте, тұрғылықты жерде тәрбие жұмысын жүргізуге қалыптастыру, 

жекелеме педагогикалық тапсырмалар беруді пайдалану, ата- аналарды оқу орнындағы 

қоғамдық жұмыстарға тарту болып табылады. Ал бұл жұмыстың ұйымдастырушысы – топ 

жетекшісі.  

  

Топ жетекшісінің екінші міндеті отбасы мен оқу орнынын балаға қоятын талаптарының 

бірлігін жасаудан тұрады. «Оқушыға арналған ережемен» ата – ананы да сауаттандырып, 

осы ережелердің ары қарай отбасында жалғасын тауып отыруын қатаң бақылауға алуы 

қажет. 

  

Топ жетекшісінің үшінші міндеті – ата-аналар комитетін ұйымдастырып, оның баланы 

тәрбиелеушілік мүмкіндігін дамыту. Бұл – күрделі де маңызды міндет. Ол мұғалімнің 

ересектер мен балаларға, ата – аналар мен жұртшылық өкілдеріне әсер ету шеберлігін 

қамтамасыз ететін психологиялық – педагогикалық дайындық дәрежесінің жоғары болуын 

қажет етеді. 

  

Топ жетекшінің төртінші міндеті – ата – анаға педагогикалық білім беру, олардың 

педагогикалық мәдениетінің дәрежесін арттырып отыру. 

Топ жетекшінің бесінші міндеті – отбасының тәрбиелеу белсенділігін зерттеу мақсатында 

ата–аналармен жүргізілетін жұмыс жөнінде құжаттар жүргізу.         

 

 

ІІ.ТӘРБИЕ ҚЫЗМЕТІН АТҚАРУҒА ҚАЖЕТТІ НЕГІЗГІ НОРМАТИВТІК 

ҚҰЖАТТАР: 

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерінің нормативтік негізін Қазақстан 

Республикасының келесі стратегиялық құжаттары құрайды: 

1.Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995 жылы 30 тамызда республикалық 

референдумда қабылданған. 2011. 02. 02. берілген өзгертулер мен толықтыруларымен); 

2.«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының 2011 

жылғы 26 желтоқсандағы №518-ІҮ Кодексі (2014. 17.11. берілген өзгертулер мен 

толықтыруларымен); 

3.«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы 

(2015.13.01. берілгенөзгертулер мен толықтыруларымен); 

4.«Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан 

Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы № 345-II Заңы (2014.29.12. 

берілгенөзгертулер мен толықтыруларымен); 

5.«Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 

11 қазандағы № 483-ІV Заңы; 

6.Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауы «Қазақстан – 2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты»; 

7.Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауы «Қазақстан жолы – 2050: «Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ»; 

8.Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауы «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол»; 

9.Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы. Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 1118 жарлығымен бекітілген (2014. 12.08. 

берілген өзгертулер мен толықтыруларымен); 

10.Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі 2013-2020 

жылдарға арналған тұжырымдамасы. Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 

30 мамырдағы № 577 жарлығымен бекітілген; 

11.Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы стратегиясы. Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 

желтоқсандағы № 986 Жарлығымен бекітілген; 



12.«Барлық білім беру ұйымдарында оқытудың тәрбиелік құрамдасын күшейту жөніндегі 

үлгілік кешенді жоспарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 

жылғы 29 маусымдағы № 873 Қаулысы; 

13.«Қазақстан 2020: болашаққа жол» Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар 

саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2013 жылғы 27 ақпандағы № 191 Қаулысымен мақұлданған; 

14.Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беру жүйесіндегі тәрбие тұжырымдамасы. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 16 қарашадағы № 

521 Бұйрығымен бекітілген; 

15.«Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау 

курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 

Бұйрығы. 

16.Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері Адам құқықтарының жалпыға бірдей 

декларациясын, Бала құқықтары туралы конвенцияны, Адамның экономикалық, 

әлеуметтік және мәдени құқықтарының халықаралық декларациясын, Үздіксіз білім беру 

бойынша ЮНЕСКО ұсынымдарын ескереді. 

17.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2015 жылғы 22 сәуірдегі 

№227 бұйрығы. 

18.Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашаққа бағдар ; рухани жаңғыру»атты 

мақаласы 12 сәуір 2017 ж. 

 

КОЛЛЕДЖ ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ БӨЛІМДЕРІ МЕН  БАҒЫТТАРЫ: 

р/с Тәрбие бағыттары Бағалау критерийлері 

(қарым-қатынасы) 

Іске асыру маханизмдері 

1 Қазақстандық 

патриотизм және 

азаматтық тәрбие, 

құқықтық тәрбие 

Мақсаты: 

Жаңа демократиялық 

қоғамда өмір сүруге 

қабілетті азаматты 

және патриотты; 

тұлғаның саяси, 

құқықтық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениетін; балалар 

мен жастардың 

құқықтық санасын, 

оларда балалар мен 

жастар ортасындағы 

қатыгездік пен 

зорлық-зомбылыққа 

қарсы тұру 

даярлығын 

қалыптастыру 

Отанға, мемлекеттік 

 құрылысқа, 

 мемлекеттік саясатқа, 

 мемлекеттік идеологияға; 

ҚР Конституциясы мен 

заңнамасына, 

мемлекеттік рәміздерге 

(елтаңба, әнұран, ту), 

құқықтық тәртіпке; 

елдегі ұлтаралық және 

конфессияаралық 

келісімге, халықтар 

достығына; 

өз елінің экономикалық 

және әлеуметтік-

мәдени даму 

саласындағы 

жетістіктеріне; 

басқа адамның 

құндылықтарына, 

құқықтары мен 

бостандығына; 

өз өлкесінің (ауыл, 

қала, шағын аудан) 

табиғатына, мәдени-

тарихи өміріне; 

құқықтық білімге және 

сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мінез-құлқына; 

Сабақтар, оқу пәндері, сабақтан тыс іс-

әрекеттер, қосымша білім беру. АРБ 

бағдарламасы аясында  ерлік, намыс 

және абырой, Отанға адал қызмет ету 

тағылымдарын өткізу. Дебат және 

пікірталас клубтарын ұйымдастыру. 

Сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікке 

үндеген патриоттық форумдар, 

акциялар. Студенттердің Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік 

рәміздерін білуге арналған байқаулар 

мен олимпиадалар. Мемлекет, әдебиет, 

өнер, ғылым қайраткерлерімен, соғыс 

және еңбек ардагерлерімен, қоғам 

қайраткерлерімен, құқық қорғау, әділет 

органдары, мемлекеттік қызмет және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

органдары 

қызметкерлеріменкездесулер. 

Балалардың және жастардың 

бастамашыл жобаларын дамыту. 

Балалар және жастар қозғалысы 

қызметін; қоғамдық қорлармен 

бірлескен қызметті жандандыру; 

әңгімелер, дәрістер, семинарлар, 

тренингтер; саяхаттар; ақпараттық-

құқықтық материалдар тарату; «сенім 

қызметтерін», «Мен және заң», «Біз 

сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз – 



заң талаптарына, 

құқықтары мен 

міндеттеріне; 

әлеуметтік 

құндылықтарға 

құрметпен қарау, 

мақтаныш сезімін және 

жауапкершілік таныту. 

 

қоғам мүддесіне деген опасыздыққа 

қарсымыз» акциясын ұйымдастыру 

арқылы жүзеге асырылады. 

2 Рухани-

адамгершілік 

тәрбиесі 

Мақсаты: 

Тұлғаның 

қазақстандық қоғам 

өмірінің 

жалпыадамзаттық 

құндылықтарымен, 

нормаларымен және 

дәстүрлерімен 

келісілген  рухани-

адамгершілік және 

этикалық 

ұстанымдарын, 

моральдық 

қасиеттерін 

және  көзқарастарын 

қалыптастыру. 

 

Мораль мен этиканың 

көпшілік 

Мақұлдаған  

нормаларына; 

өзінің қасиетіне, арына 

және парызына; 

ішкі бостандығына 

жәнеадамгершілік 

шешім қабылдауына; 

өзініңжәнеөзге де 

халықтардың 

мәдениетіне, дәстүріне, 

әдет 

ғұрпына; 

діни құндылықтарға; 

ой, сөз және іс 

бірлігіне; 

өзінің мінез-құлқын 

жетілдіруге; 

ар-ұжданымен 

орындалған 

қылықтарға; 

түрлі мәдениет пен 

нанымның бірлігіне; 

адамдарға риясыз 

қызмет етуіне; 

өз ата-анасы, Отан, 

қоғам алдындағы 

парызына адамгершілік 

сезім білдіру 

Оқу пәндері мазмұнына 

құндылықтарды кіріктіру арқылы 

оқытудың тәрбиелік әлеуетін күшейту; 

педагогикалық консилиумдар, ата-

аналар институты; «Өзін-өзі тану» 

адамгершілік-рухани тәрбие 

бағдарламасының метапәндік және 

тәрбиелік рөлін күшейту, рухани-

адамгершілік тәрбие тұрғысынан 

қосымша білім беру жүйесінің 

мүмкіндіктерін кеңейту арқылы жүзеге 

асырылады. 

3 Ұлттық тәрбие. 

Мақсаты: 

Тұлғаны ұлттық және 

жалпыадамзаттық 

құндылықтарға, ана 

тілін және 

мемлекеттік тілді, 

қазақ халқының, 

Қазақстан 

Республикасындағы 

этностар мен 

этникалық топтардың 

мәдениетін 

құрметтеуге 

бағдарлау. 

Этникалық өзіндік 

санаға, этникалық 

сәйкестікке; 

мемлекеттік тілді және 

ана тілін меңгеруіне; 

өз халқының мәдени 

мұрасына; 

қазақ халқының және 

өз халқының дәстүрлері 

мен әдет-ғұрпына; 

Қазақстанның 

этномәдениетіне; 

этносаралық 

бейбітшілік пен 

келісімге мақтаныш 

Сабақтар, оқу пәндерінде, қосымша 

білім беруде, сабақтан тыс іс-

әрекеттерте жалпыадамзаттық және 

ұлттық құндылықтарды кіріктіру 

Этнопедагогика кабинеттерінің 

қызметі; «Мәңгілік Ел» жобасы 

аясында акциялар, ҚР Елтаңбасы, Туы 

мен Гимнін, мемлекеттік тілді, қазақ 

халқының мәдениеті мен дәстүрлерін, 

Қазақстан тарихын білу бойынша 

фестивальдер және байқаулар өткізу; 

өлкетану жұмыстары және т.б. арқылы 

жүзеге асырылады. 



сезім және 

жауапкершілік таныту. 

4 Отбасы тәрбиесі 

Мақсаты: 

Ата-аналарды оқыту, 

бала тәрбиесінде 

олардың 

психологиялық-

педагогикалық 

құзыреттіліктерін 

және 

жауапкершіліктерін 

арттыру. 

 

Этноәлеуметтік 

рөлдерге; 

өз отбасына және ұрпақ 

жалғастыруға; 

адамгершілік 

қағидаларын қолдау 

арқылы отбасы және 

неке 

құндылықтарына 

құрметпен, ұқыпты 

қарау. 

 

Білім беру ұйымдарының 

қамқоршылық кеңестері және ата-

аналар комитеті; Репродуктив 

денсаулық орталықтары, мамандар 

кеңесі және бірлескен отбасылық іс-

шаралар өткізу; «Өзін-өзі тану» АРБ 

бағдарламасы аясындаата-аналарды 

оқыту, жасөспірімдер мен 

бойжеткендердің жүріс-тұрыс 

мәдениеті туралы жастармен әңгімелер 

жүргізу,  студенттері үшін «Отбасылық 

өмір этикасы» электив курсын кіргізу; 

ата-аналардың колледж өміріне 

қатысуы; әкелер, әжелер клубтары; 

ақсақалдар алқасы;  ата-аналардың 

психологиялық-педагогикалық жаппай 

оқуы; мемлекеттік емес ұйымдармен 

ынтымақтастық;  балалар мен 

жастардың қосымша білім беру 

нысандарына ақысыз негізде қол 

жеткізуін ұйымдастыру; элективті 

курстар, фестивальдер, байқаулар, 

«Менің отбасым», «Жыл отбасы» 

жарыстары  арқылы жүзеге асырылады. 

5 Еңбек, 

экономикалық және 

экологиялық тәрбие 

Мақсаты: 

Тұлғаның өзін кәсіби 

анықтауына саналы 

қарым-қатынасын 

қалыптастыру, 

экономикалық 

ойлауын және 

экологиялық 

мәдениетін дамыту. 

 

Мемлекеттің 

экологиялық даму 

саласы бойынша 

саясатына, атап 

айтқанда «Жасыл 

экономика» 

бағдарламасына; 

экологиялық 

сауаттылыққа, 

табиғатқа, қоршаған 

адамдарға және өзіне; 

«адам-қоғам-табиғат» 

жүйесіне; 

табиғатты пайдалану 

және қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы 

әртүрлі қызметке; 

кәсіби білім мен өнімді 

еңбекке; 

нарықтық экономика 

заңдарына құнтты және 

позитивті көзқарас 

қалыптастыру; 

экологиялық 

қауіпсіздік тәртібінің 

нормаларын сақтауға; 

еңбек қызметінде 

мақсатқа қол жеткізуге; 

Сабақтар, оқу пәндері, қосымша білім 

беру, туған өлкеге жасаған 

экспедициялар, туристік жорықтар, 

сенбіліктер, мектепті, ауданды, қаланы 

көгалдандыру мен абаттандыру, жасыл 

желек отырғызу, «Жасыл ел» 

қозғалысы және «Өзін-өзі тану» АРБ 

бағдарламасы аясында волонтерлық 

қозғалыстар, экологиялық форумдар, 

ғылыми экологиялық жобалар, табиғат 

зоналарын қоқыстан тазартуға қатысу. 

Технология сабақтарындағы еңбек 

тәрбиесі, қосымша білім беру, 

мектептен тыс, сабақтан тыс іс-

әрекеттер; кәсіпорындарға саяхаттар, 

тәлімгерлермен, жаңашылдармен, 

табысты кәсіпқорлармен кездесулер, 

тәлімгерлік, дуальдық білім беру, 

кәсіби шеберлік байқаулары, 

студенттердің құрылыс және 

педагогикалық отрядтары; «Өмірді 

және мансапты жоспарлау», «Кәсіби 

сынамалар» жобаларын іске асыру; 

«Технология» пәнінің, оқу 

шеберханалары мен зертханалардың 

материалдық-техникалық базасын 

нығайтуарқылы жүзеге асырылады. 



мамандық таңдауына; 

үздіксіз білім негізінде 

кәсіби жинақылыққа 

саналы қатынас таныту. 

6 Көпмәдениетті және 

көркем-эстетикалық 

тәрбие 

Мақсаты: 

Әрбір тұлғаның 

зияткерлік 

мүмкіндігін, 

көшбасшылық 

қасиеттерін және 

дарындылығын, 

сондай-ақ ақпараттық 

мәдениетін дамытуды 

қамтамасыз ететін 

уәждемелік кеңістік 

қалыптастыру. 

 

Өмір бойы білім 

алуына; 

өздігімен білім алуы 

және алған ақпаратты 

пайдалану біліктілігіне; 

сыни тұрғыдан ойлау, 

талдау және алған 

ақпаратты тиімді 

пайдалану 

қабілетіне; 

зерттеушілік және 

жобалық қызмет 

біліктерін, инновацияға 

қабілетті- 

лікті меңгеруіне; 

пікірталас жүргізу 

дағдыларына; 

жасампаз қызметке; 

топтағы жұмысқа, 

корпоративтік рухты 

нығайтуға; 

ақпарат көздерін сыни 

іріктеуге; 

Интернет-

қауымдастығына 

қосылу дәрежесіне; 

Интернеттегі 

девиантты мінез-

құлыққа қарсылық 

білдіру; 

Интернет-сауаттылық 

қалыптастыруға; 

ақпараттық қызметте 

және байланыс жасауда 

этикалық нормаларға; 

жоғары ақпараттық 

мәдениет 

қалыптастыруға 

ұмтылу және 

қызығушылық білдіру. 

Сабақтар, оқу пәндері, электив курстар, 

қызығушылығы бойынша үйірмелер 

және сабақтар, мектептік және желілік 

дебат турнирлері, балалармен және 

жастармен бірлескен жобалық 

жұмыстар; сабақтан тыс қызметтер, 

балалар мен жастар бірлестіктеріндегі 

қызмет, түрлі деңгейдегі бірге басқару 

органдарына қатысу, қосымша білім 

беру, жаратылыстануғылыми және 

гуманитарлық циклдары пәндерінің 

«Өзін-өзі тану» пәнімен кіріктіру, 

«Физика жүрек үнімен», «Математика 

рухани-адамгершілікзаңдары туралы 

ғылым ретінде», «Тарихтың 

адамгершілік тағылымдары», 

«Ақпараттық мәдениет негіздері» және 

т.б. элективті курстар жүргізу. 

Зияткерлік ойындар, байқаулар, 

тренингтер, викториналар, 

олимпиадалар, ғылыми-практикалық 

конференциялар. Дарынды 

мамандармен және замандастарымен 

кездесулер, рефераттар, ғылыми-

зерттеу, ғылыми-тақырыптық 

ақпараттық жобалар, шығармашылық 

жұмыстар, баяндамалар, мәлімдемелер, 

мектептік және студенттік медиа-

орталықтар, бұқаралық ақпарат 

құралдары, сайттар, кітапханаларды 

дәріптеу. Психометриялық және 

социометриялық тесттер мен 

әдістемелер; көшбасшылықты дамыту 

жөніндегі бағдарламалар және т.б. 

арқылы жүзеге асырылады. 

7 Зияткерлік тәрбие, 

ақпараттық 

мәдениет тәрбиесі 

Мақсаты: 

тұлғаның 

жалпымәдени мінез-

құлық дағдыларын 

қалыптастыру, 

тұлғаның өнердегі 

және болмыстағы 

Толеранттық және 

ғаламдық пікірге; 

көпмәдениеттілік және 

көптілділікке; 

мемлекеттік тілді, 

орыс, ағылшын және 

өзге тілдерді білу; 

мәдениетаралық 

әрекетке; 

қоғамда және қоғамдық 

Сабақтар, жалпыадамзаттық 

құндылықтар бірлігін барлық 

мәдениеттен айқындауда «Өзін-өзі 

тану» АРБ бағдарламасын кіріктіру, 

жастарда мәдениеттер мен 

халықтардың алуан түрлі бірлігін көру 

біліктілігін дамыту. Үйірмелер, әдеби 

клубтар және т.б.; театрларға, 

мұражайларға, көркемсурет 

көрмелеріне, галереяларға, тарихи 



эстетикалық 

нысандарды 

қабылдау, меңгеру 

және бағалау 

әзірлігін  дамыту, 

көпмәдениетті орта 

құру. 

орындардағы жалпыға 

ортақ мінез-құлық 

нормаларға; 

қарым-қатынас 

мәдениетіне; 

эстетикалық 

мұраттарға, көркемөнер 

құндылықтарына; 

шығармашылықпен 

ойлауға және қиялға, 

шығармашылық-

эстетикалық қызметті 

қалыптастыруға 

қызығушылық таныту. 

орындарға саяхаттар; шығармашылық 

кештер, оқушылар жұмысының 

көрмелері, байқаулар; белгілі 

тұлғалармен, өнер қайраткерлерімен 

және т.б.кездесулер; Қазақстан халқы 

Ассамблеясымен және этномәдени 

орталықтармен ынтымақтастық; білім 

беру ұйымдарында Қазақстан халқы 

Кіші Ассамблеяларын құру арқылы 

жүзеге асырылады. 

8 Дене тәрбиесі, 

салауатты өмір 

салты 

Мақсаты: 

Салауатты өмір 

салты, дене дамуы 

және психологиялық 

саулық сақтау 

дағдыларын, 

денсаулыққа зиян 

келтіретін 

факторларды анықтау 

біліктілігін ойдағыдай 

қалыптастыру үшін 

кеңістік орнату. 

денсаулық жағдайының 

скринингіне; 

әлеуметтік мақсаттар 

мен рухани 

қажеттіліктерге; 

теріс ықпалдарға қарсы 

тұрудың тиімді 

тәсілдерін меңгеруге; 

табиғи қабілеттерді 

орынды пайдалануға; 

денсаулық сақтауға 

және нығайтуға, 

қауіпсіз және жауапты 

мінез-құлыққа; 

өмірдегі жаңа 

жағдайларға. 

Сабақтар, дене тәрбиесі сабағы, оқу 

пәндері, қосымша білім беру, спорттық 

секциялар мен үйірмелер, «Өзін-өзі 

тану» АРБ бағдарламасы аясында 

репродуктив денсаулық, нашақорлық, 

маскүнемдік, темекі тарту және АҚТҚ 

алдын алу және салауатты өмір салты 

негіздері бойынша ақпараттық-ағарту 

курстар, семинар-тренингтер; 

денсаулық фестивальдерін, 

спартакиадалар, қауіпсіздік 

бағдарларын өткізу; ақпараттық-

диагностикалық материалдар дайындау 

және тарату; «сенім қызметтерін» 

ұйымдастыру арқылы жүзеге 

асырылады. 

 

КОЛЛЕДЖ  ТӘРБИЕ  ЖҰМЫСЫНЫҢ  ҚЫЗМЕТТІК  БАҒЫТТАРЫ  БОЙЫНША 

 ЖОСПАР-КЕСТЕСІ 

р/с 

Іс шаралар 

Орындалу 

мерзімі Жауаптылар Аяқталу формасы 

1 Топ тәлімгерлері жауапты 

пән бірлестігінің жетекшісін 

тағайындау  туралы 

бұйрықты дайындау. Жұмыс 

жоспарын дайындау және 

айына бір рет отырысын 

өткізу. 

 

 

 

 

28.08 

 

 

 

 

 

 

Директордың 

тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

Ұ.О.Абзелова 

 

 

 

 

 

 

Бұйрық, жұмыс 

жоспары, 

хаттамалар 

 

 

 

 

 

 

 

2 Жаңадан қабылданғандармен 

жүргізілетін бейімдеу 

жұмыстарының шараларын 

дайындау. Оларды ZOOM 

программасымен  

колледждің тарихы және 

дәстүрлерімен таныстыру.  

1.09 дейін 

 

 

 

 

1-3 курс 

кураторлары 

 

 

 

 

Хаттамалар 

 

 

 



 

3 Топ жиналыстарын өткізу, 

белсенділерді анықтау, 

староста тағайындау және 

студенттерді ішкі тәртіп 

ережесімен таныстыру. 

Студенттерді ережеге сәйкес 

техника қауіпсіздігі 

нұсқаулығын 

ZOOМ программасымен  

өткізу 

  

05.09 дейін 

 

 

 

 

1-3 курс 

кураторлары 

 

 

 

 

Топ белсенділері. 

Хаттамалар 

 

 

 

4 Қазақстан Республикасы 

Конституциясына арналған 

іс-шаралар жоспарын 

дайындау. 

Топ жетекшісінің тәрбие 

сабағын өткізу. ZOOМ 

программасымен  ҚР 

президентінің жолдауын 

талдау  

8.08 дейін 

 

 

1 курс кураторлары 

 

 

Топ жетекшілері 

 

 

 

 

 

5 Қамқоршылық және 

қорғаншылық комиссиясы, 

құқық бұзушылықтың 

алдын-алу Кеңесі, Қазақстан 

халықтарының тілдерін 

дамыту Кеңесі, мемлекеттік 

рәміздермен жұмыс 

комиссиясы құрамын бекіту 

және олардың жұмыс 

жоспарларын жасау 

 

10.09 дейін 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директордың 

орынбасары, 

психолог, әдіскер,  

 

 

 

 

 

 

Құжаттар 

 

 

 

 

 

 

6 «Рухани жаңғыру » 

бағдарламасы бойынша  

жұмыс жоспарын  

құрып,әлеуметтік жоба 

ұйымдастыру 

10.09 дейін 

 

 

 

Директордың 

орынбасары,жастар 

комитетті, топ 

кураторлары 

Бұйрықтар, 

жоспарлар 

 

 

8 «Саналы ұрпақ»жобасы 

бойынша  жоспарын құрып, 

әлеуметтік жоба 

ұйымдастыру 

 

 

 

10.09.2020 

 

 

 

Директордың 

орынбасары,жастар 

комитетті, топ 

кураторлары 

 

Жұмыс 

жоспарлары 

 

 

 

 

 



9 «ҚР колледждерінің ең үздік 

100 студенті » жобасымен 

жұмыстар жасап, әлеуметтік 

жоба ұйымдастыру  

 

 

 

Кестеге сәйкес 

 

 

 

 

 

Директордың 

орынбасары,жастар 

комитетті, топ 

кураторлары 

 

 

 

Жұмыс 

жоспарлары 

 

 

 

 

 

10 «Ұлы дала »жобасының 

жоспарын құрып, әлеуметтік 

жоба ұйымдастыру 

 

Кестеге сәйкес 

 

 

Директордың 

орынбасары 

 

Жұмыс 

жоспарлары 

 

 

11 «Жас сарбаз» әскери-

патриоттық клубының, спорт 

клубының жоспарларын 

жасап, әлеуметтік жоба 

ұйымдастыру 

 

10.09 дейін 

 

 

 

Айтбай Қ 

 

 

 

Жұмыс 

жоспарлары 

 

 

 

12 

Колледж кітапханасынның 

жоспарын құру 

 

10.09 дейін 

 

Нарботаева Р 

 

 

Жұмыс 

жоспарлары 

 

 

13 Колледждің әлеуметтік 

педагогы,психологиялық 

қызметтердің жұмысын 

жандандыру 

 

10.09 дейін 

  

Жұмыс 

жоспарлары 

 

14   «Жастардың өзін-өзі  

басқару органдарының 

жүйесін дамыту »» атты  

әлеуметтік жоба 

ұйымдастыру 

 

18.09 дейін 

 

 

 

 

 

Директордың 

орынбасары, топ 

кураторлары 

 

 

 

Іс-шара-жоспары 

 

 

 

 

 

15 2020-2021 оқу жылының 

спорт-көпшілік 

шараларының кестесін 

дайындау және бекіту. Спорт 

үйірмелерінің жұмысын 

ұйымдастыру 

11.09 дейін 

 

 

 

Исанова А 

 

 

 

Күнтізбелік кесте 

 

 

 

16 Ведомстволық мекемелермен 

бірлескен іс-шара-

жоспарларын бекіту: 

1.Сайрам аудандық ішкі 

істер бөлімі 

2.Наркодиспансер 

3.Салауатты өмір салты 

орталығы 

4.«Право» қоғамдық қоры 

орталығы 

5.Тілдерді дамыту 

басқармасы 

18.09 дейін 

 

 

 

 

 

 

Директордың 

орынбасары, топ 

кураторлары 

 

 

 

 

 

Бірлескен іс-шара-

жоспарлары 

 

 

 

 

 

17 Сыбайлас жемқорлықтың  

алдын-алу жұмысы, 

жасөспірімдер арасындағы 

алдын-алу 

18.09 дейін 

 

 

 

Директордың 

орынбасары, 

топ кураторлары 

 

Іс-шара-жоспары 

 

 

 



жұмыстары,Сайрам 

аудандық ішкі істер 

бөлімінде есепте тұрғандар 

студенттермен жұмыс 

жүргізу 

 іс-шараларын жасау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Топ старосталарымен 

мәжіліс өткізу 

 

Апта сайын 

 

 

Директордың 

орынбасары, топ 

кураторлары 

 

Хаттама 

 

 

19 Экологиялық шаралар өткізу, 

топтарда санитарлық-

тазалық жұмыстарын 

жүргізіп, әлеуметтік жоба 

ұйымдастыру 

Ай сайын 

 

 

Директордың 

орынбасары, топ 

кураторлары 

Сенбілік, Тазалық 

күні, Фотоесеп 

 

18 Кәсіби бағдар беру 

жұмыстарының жоспарын 

бекітіп, әлеуметтік жоба 

ұйымдастыру 

18.11 дейін 

 

 

Директордың 

орынбасары 

Р.Ахмедова 

 

іс-шара 

 

19 

Терроризм мен діни 

экстремизмнің алдын-алу 

шараларын өткізу 

 

Семестріне 

бір рет 

 

 

1-3 курс 

кураторлары 

 

 

 

Жоспар, Фотоесеп 

 

 

 

20 Ата-аналар комитетін бекіту, 

жұмысын жоспарлау, 

отырыстарын өткізу: 

-Ата-аналар жиналыстары; 

-Жеке әңгімелесу; 

-Ата-аналарға тәрбие 

жұмысының нәтижесі мен 

студенттердің сабаққа 

қатысуы туралы 

мәліметтерді жеткізу 

 

 

Жоспарға 

сәйкес 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директордың 

орынбасары топ 

кураторлары 

 

 

 

 

 

 

 

Бұйрық, жұмыс 

жоспары, жиналыс 

хаттамасы, 

фотоесеп 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

    КОЛЛЕДЖДЕ  ТӘРБИЕ  ЖҰМЫСЫН ЖҮРГІЗУ  ЦИКЛОГРАММАСЫ 

 

р/с Іс-шаралар 

 

Мерзімі 

 

Жауаптылар 

 

Аяқталуы 

 

1 Колледждегі іс –шаралар 

бойынша әлеуметтік желіде 

ақпараттандыру. 

 

 

Әрбір дүйсенбі 

 

 

Директордың 

орынбасары, 

Жастар ұйымы 

 

Хаттама,Фотоесеп 

 

2 Сабаққа қатысуды тексеру 

және талдау жасау, 

жүйелі  сабаққа қатыспай 

жүргендермен жұмыс 

жүргізу. 

 

Күнделікті 

 

 

 

 

Директордың 

орынбасары, 

кезекшілік еткен 

топ кураторы 

 

Күнделікті сағат 

10.00-ге 

директорға 

хабарлама және 

апталық талдау 

 

3 Құқық бұзушылықтың Айдың соңғы Директордың Хаттама 



алдын-алу Кеңесінің 

отырыстары 

 

бейсенбі күні 

 

орынбасары, 

колледж 

инспекторы, 

психолог 

 

 

 

4 Кураторлар бірлестігінің 

отырыстары 

 

 

 

Айдың соңғы 

жұма күні 

 

 

 

Директордың 

орынбасары, 

бірлестік 

жетекшісі 

 

Хаттама 

 

 

 

 

5 Қамқоршылық Кеңесінің 

отырыстары 

 

 

 

Айдың соңғы 

аптасының 

сәрсенбі күні 

 

 

Директордың 

орынбасары, 

әлеуметтік 

педагог. 

 

Хаттама 

 

 

 

 

6 Спорт үйірмелері мен 

жарыстарын ұйымдастыру, 

әлеуметтік желіде 

ақпараттандыру. 

 

Сейсенбі, Жұма 

 

   «Дене тәрбиесі 

пб» 

А.Абдирахимов 

 

Журнал 

 

7 Кураторлық сағаттарды 

өткізу 

 

 

        Сенбі 

 

 

Кураторлар 

 

 

Хаттама 

 

 

8 Апталық тәрбиелік-көпшілік 

шаралардың қорытындысы 

бойынша топ 

старосталарының  мәжілісі 

 

Бейсенбі 

 

 

 

Директордың 

орынбасары  

 

 

Хаттама 

 

  КОЛЛЕДЖ  ТӘРБИЕ  ЖҰМЫСЫНЫҢ  ҚЫЗМЕТТІК  БАҒЫТТАРЫ  

 БОЙЫНША  ЖОСПАР-КЕСТЕСІ 

р/с 

Тәрбие 

бағыттары 

Іс-шаралар 

тақырыптары Мерзімі Жауапты Аяқталу түрі 

 

Қыркүйек -2020 

 

1 

Қазақстандық 

патриотизм 

және 

азаматтық 

тәрбие 

 

 

 

 

1-Қыркүйек 

«Білім күні», «ҚР 

Конституциясыны

ң 25-жылдығы», 

«Ұлы Абайдың 

175-жылдығы»  

 

 

 

 

 

 

 

1.09 

 

 

 

 

 

Дир.орынбасары 

Топ кураторлары 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттерінің 

қатысуымен 

ZOOМ 

Программасын 

пайдалана отырып 

жиын өткізу 

 

 

 

 

 

2 Ұлттық 

тәрбие. 

 

 «Туған 

жер»бағдарласам

ы бойынша 

4.09 

 

 

Кітапханашы, 

«Тілдер пб» 

 

Кітапханада 

өткізілген әдеби 

оқулар 



 

 

 

 

 

«Ф.Оңғарсынова 

туған күніне» 

арналған іс –шара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Қазақстандық 

патриотизм 

және 

азаматтық 

тәрбие 

 

 

"Жасөспірім 

және қылмыс" 

Жасөспірімдердің 

құқықтарын 

қорғау орган 

қызметкерлерімен 

кездесу 

 

8.09 

 

 

 

 

 

 

Дир.орынбасары 

Топ кураторлары, 

колледж 

инспекторы 

 

 

 

Студенттерінің 

қатысуымен 

ZOOМ 

Программасын 

пайдалана отырып 

жиын өткізу 

 

 

4 

Қазақстандық 

патриотизм 

және 

азаматтық 

тәрбие 

 

 

Рухани жаңғыру  

бағдарламасы  

« ТжКБ саласына 

80 жыл» атты  

әлеуметтік жоба 

ұйымдастыру 

 

 

11.09 

 

 

Жастар комитеті, 

кітапханашы, 

топ кураторлары 

 

 

 

 

Студенттерінің 

қатысуымен 

ZOOМ 

Программасын 

пайдалана отырып 

жиын өткізу 

 

 

 

5 Отбасы 

тәрбиесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ата-ананың 

бала 

тәрбиесіндегі 

жауапкершілігі" 

атты іс –шара  

 

 

 

15.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колледж 

әкімшілігі, 

Дир.орынбасары 

Топ кураторлары 

 

 

 

 

 

 

 

Ата-аналар 

жиналысы.Хаттама

.Фотоесеп ZOOМ 

Программасын 

пайдалана отырып 

жиын өткізу 

 

 

 

 

 

6  

Ұлттық 

тәрбие. 

 

 

 

 

 

 «Туған жер» 

бағдарласамы 

бойынша 

Қазқстан 

халқының тілдер 

күні »атты  

әлеуметтік жоба 

ұйымдастыру 

21.09 

 

  

«Тілдер пб» 

кітапханашы, 

топ кураторлары 

 

 

 

 

 Қабырға 

газеті,тәлімгерлік 

сағаттар,кітапхана 

көрмесі,жастар 

комиттеті іс-шара 

 

 

7 

Қазақстандық 

патриотизм 

және 

азаматтық 

тәрбие 

 

 

 

 

« Маман 

даярлаудың 

іргетасы» атты  

әлеуметтік жоба 

ұйымдастыру 

 

 

 

 

25.09 

 

 

 

 

 

Дир.орынбасары 

Топ кураторлары 

 

 

 

 

 

 

Студенттерінің 

қатысуымен 

ZOOМ 

Программасын 

пайдалана отырып 

жиын өткізу 

 

 

 

 

 

 

 



Қазан -2020 

 

1 

Қазақстандық 

патриотизм 

және азаматтық 

тәрбие. 

 

 

 

 

 

«Білімді,тәрбие

лі,текті 

жастар – 

мемлекет  

тірегі » атты  

әлеуметтік жоба 

ұйымдастыру 

 

 

 

2.10 

 

 

 

Дир.орынбасары 

Жастар ұйымы, 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттерінің 

қатысуымен 

ZOOМ 

Программасын 

пайдалана отырып 

жиын өткізу 

 

 

 

 

 

2 

Қазақстандық 

патриотизм 

және азаматтық 

тәрбие. 

 

«Ұстаздар-ұлы 

тұлғалар» атты 

мерекелік іс-

шара 

 

 

 

5.10 

 

 

 

 

Дир.орынбасары, 

«Педагогика» пб 

 

 

Студенттерінің 

қатысуымен 

ZOOМ 

Программасын 

пайдалана отырып 

жиын өткізу 

 

 

3 

Көпмәдениетті, 

көркем-

эстетикалық 

тәрбие. 

 

«Студенттер 

қатарына 

қабылдау» 

салтанатты іс-

шара 10.10 

Дир.орынбасары, 

«Жалпы кәсіптік 

және 

экономикалық» 

пб 

 

Студенттерінің 

қатысуымен 

ZOOМ 

Программасын 

пайдалана отырып 

жиын өткізу 

 

4 

Зияткерлік 

және 

ақпараттық 

мәдениет 

 

 

 

 

 

 

 

«Қазіргі кездегі 

жастар 

арасындағы 

психологияның 

өзгеруі» атты  

әлеуметтік жоба 

ұйымдастыру 

 

 

 

 

 

13.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттік кеңес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемлекеттік 

қызмет істері және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл 

агентігінің ОҚО 

бойынша 

департаментінің 

қызметкерімен 

дөңгелек стол 

басындағы кездесу 

 

5 

Дене тәрбиесі 

және салауатты 

өмір салтын 

қалыптастыру. 

 

«Саналы ұрпақ» 

жобасы 

бойынша 

«Әдепті -  көңіл 

жықпайды, 

Әдепсіз –сөзіңді 

ұқпайды» 

іс-шара 

 

 

16.10 

 

 

 

 

Медицина пб 

 

 

 

 

Нарколог-

дәрігерімен 

лекторий 

 

 

 



6 

Құқықтық  тәр

бие 

 

 

 

 

«Сыбайлас 

жемқолыққа 

қарсы   іс-

қимыл-

патриотизмнің 

жаңа түрі» іс-

шарлар  

 

19.10 

 

 

 

 

Умарова С 

Колледж 

инспекторы 

 

 

 

 

 

 

Студенттерінің 

қатысуымен 

ZOOМ 

Программасын 

пайдалана отырып 

жиын өткізу 

 

 

 

 

7 

Құқықтық  тәр

бие 

 

 

 

 

«Тұрмыстық 

зорлық-

зомбылық 

профилактика-

сы» іс-шара 

 

22.10 

 

 

 

Дизайн пб 

Колледж 

инспекторы 

 

 

 

 

 

Сайрам ауданы 

прокурорымен 

кездесу – лекция 

 

 

 

8 Қазақстандық 

патриотизм 

және азаматтық 

тәрбие. 

 

 

 

 

 

«Өзін-өзі  

басқару 

органдарының 

жүйесін 

дамыту »» атты  

әлеуметтік жоба 

ұйымдастыру 

 

 

29.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дир.орынбасары 

Жастар ұйымы 

 

 

 

 

 

 

 

Сайрам аудандық 

жастар ресурстық 

орталығы 

қызметкелерімен 

кездесу 

 

 

 

 

9 

Көпмәдениетті, 

көркем-

эстетикалық 

тәрбие. 

 

«Алтын күз» 

тақырыбыында 

мастер класс 

конкурсын 

өткізу 30.10. «Дизайн пб» 

Студенттерінің 

қатысуымен жарыс 

ұйымдастыру 

 

Қараша -2020 

1 

Рухани-

адамгершілік 

тәрбиесі. 

 

 

 

Студенттер 

күніне арналған  

«Студенттік 

өмір,көтеріңкі 

көңіл» іс-шара 

 

 

16.11. 

 

 

 

 

 

Дир.орынбасары 

Жастар ұйымы 

 

 

 

 

Студенттерінің 

қатысуымен 

ZOOМ 

Программасын 

пайдалана отырып 

жиын өткізу 

 

 

2 

Дене тәрбиесі 

және салауатты 

өмір салтын 

қалыптастыру. 

 

 

 

«Денсаулық-зор 

байлық атты» 

іс-шара 

 

 

20.11 

 

 

 

 

 

Дене тәрбиесі пб 

Уразматова А 

 

 

 

 

 

Салауатты өмір 

салтын 

қалыптастыру 

орталығының 

қызметкерімен  се

минар кеңес 

 

 

 



4 Рухани-

адамгершілік 

тәрбиесі. 

 

 

«Қызды қырық 

үйден тыйю» 

атты қыздар іс-

шара 

23.11. Исматуллаева 

Ә.М 

 

Абзелова Ұ.О 

Кайнарбекова М 

5 

Көпмәдениетті, 

көркем-

эстетикалық 

тәрбие. 

 

 

«Ғасыр обасы – 

ЖҚТБ (СПИД), 

АҚТҚ (ВИЧ) 

және есірткі » 

атты 

дәрігерлермен 

кездесу 

 

23.11 

 

 

 

Дир.орынбасары 

Жастар ұйымы 

Педорганизатор 

 

 

Студенттерінің 

қатысуымен ZOO 

Программасын 

пайдалана отырып 

жиын өткізу 

 

 

 

 

6 Ұлттық тәрбие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Саналы ұрпақ » 

жобасы 

бойынша 

«Оқу мен 

тәрбие -егіз» 

атты диспут 

 

 

 

27.11 

 

  

Ирисбаева Н.И 

топ кураторлары 

 

 

 

 

 

 

Топ 

белсенділерімен 

кітапханада 

өткізілген дөңгелек 

стол 

 

 

 

 

7 

Ұлттық тәрбие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Абай 

аудармаларыны

ң қазақ 

әдебиетіндегі 

алатын орны» 

әлеуметтік іс-

шара 

 

 

 

 

Жыл 

бойы 

 

 

 

 

 

 

 

  

Жастар ұйымы 

,топ кураторлары, 

Кітапханашы 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттерінің 

қатысуымен 

ZOOМ 

Программасын 

пайдалана отырып 

жиын өткізу 

 

 

 

 

 

 

Желтоқсан -2020 

1 

Қазақстандық 

патриотизм 

және азаматтық 

тәрбие. 

 

 

 

 

 

 

 

«Өзін-өзі  

басқару 

органдарының 

жүйесін 

дамыту »» атты  

әлеуметтік жоба 

ұйымдастыру 

 «Елі сүйген,елін 

сүйген Елбасы» 

 

 

4.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жалпы білім 

беретін пб 

1-2 курс 

кураторлары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент күніне 

арналған 

топтардағы 

шаралар 

 

 

 

 

 

 

 

2 Рухани-

адамгершілік 

тәрбиесі 

 

 

«Ғаламтордағы 

махаббат 

бомбасы» атты 

 

 

8.12 

 

 

 

 

Дир.орынбасары 

 Жастар комиттеті 

кураторлар 

 

 

Радикалды діни 

идеология және 

басқа да 

деструктивтік 

ағымдарға 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тартылмаған 

студенттер 

арасында олардың 

толерантты сана-

сезімін 

қалыптастыру 

және патриоттық 

тәрбие беру, 

сонымен қатар, 

теріс діни 

көзқарастардың 

қалыптасуының 

алдын-алу 

мақсатында 

ақпараттық-

насихаттық 

топтың  күшімен 

ақпараттық-

түсіндіру 

жұмыстарын 

жүргізу 

3 

Қазақстандық 

патриотизм 

және азаматтық 

тәрбие. 

 

 

«Жасай 

бер,жаса 

Тәуелсіз елім, 

Қазақстан» іс -

шара 

 

18.12 

 

 

 

 

Дир.орынбасары 

Жастар ұйымы 

«Жалпы білім 

беретін пб» 

 

 

 

Тәуелсіздік күніне  

арналған декада 

өткізу 

 

 

 

4 

Ұлттық тәрбие. 

 

 

«Ұлттық салт-

дәстүрлер» атты 

іс -шара 

 

25.12 

 

  

«Тілдер пб» 

,топ кураторлары 

 

 

Топ 

белсенділерімен 

кітапханада 

өткізілген дөңгелек 

стол 

5 

Отбасы 

тәрбиесі 

 

 

 

. 

«Қош келдің, 

жаңа жыл» 

атты іс -шара 

 

 

 

28.12 

 

 

 

 

«Медицина пб», 

Топ кураторлары 

 

 

 

 

Студенттерінің 

қатысуымен 

ZOOМ 

Программасын 

пайдалана отырып 

жиын өткізу 

 

 

 

 

Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінде 2020-2021 оқу жылындағы  

тәрбие жұмыстары Қазақстан Республикасы  Президентінің «Болашаққа 

бағдар-Рухани жаңғыру» бағдарламасы  12 сәуір 2017ж   аясында және  

«Мәңгілік Ел»  стратегиялық бағдарламасының негізінде , Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы», «ҚР-дағы АҚТҚ індетіне қарсы әрекет 

бағдарламасы», «Тіл туралы», «Қазақстан Республика балалардың 

құқықтарын қорғау туралы» және «Қазақстан Республикасындағы 

мемлекеттік жастар саясаты туралы», «JASTAR KZ» жобасы негізінде 



колледждің ішкі тәртіп ережесінің тұжырымдамасын басшылыққа ала 

отырып, жоспарланып жүргізілді. 

Мақсаты  – Қалыптасқан жағдайда кәсіби және азаматтық қызметке 

белсенді шығармашылықпен келуге қабілетті, Қазақстан Республикасының 

патриоттары мен  жан-жақты мәдениетті және көп тіл білетін жаңа 

мамандарды мақсатты түрде дайындау.2020-2021 оқу жылында тәрбие бөлімі 

төмендегідей құрылымнан тұрады.Осы бағытта тәрбие жұмысы бір жүйелі 

жұмыс жоспарларын бекітіп студенттердің бойында патриоттық, отан 

сүйгіштік және бәсекеге қабілетті болашақ жастарды тәрбиелеу бағытында 

жұмыс жасауда. 

 

 



Тәрбие бөлімінің   құрылымы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Қазақстан 

Халықтар 

Ассамблеясы 
 

«Ғажайып 

театр» 

үйірмесі 
 

«Самғанұр» 

би  үйірмесі 
«Жастар 

KZ» 

жобасы 

«Құқық 

бұзушылық

тың алдын 

алу» кеңесі 

«Алтын 

оймақ» 

үйірмесі 
 

«Нұрлы 

сәуле» 

үйірмесі 

«Шебер» 

үйірмесі 

 

«Жас 

тілші» 

үйірмесі 

«Салауатт

ы өмір 

салты» 

үйірмесі 

Студенттік кеңес  
 

Үйірмелер 

Психолог 

 

Ата-аналар комитеті 

Тәрбие  істері  жөніндегі орынбасары 

Жастар ісі жөніндегі комитеті 
Пән бірлестігінің төраға, 

төрайымдары 

Алғашқы әскери дайындық 

«Шебер 

қолдар» 

үйірмесі 

Жас 

дантист 

Қолөнер 

үйірмесі 

Бақытты 

балалық 

шақ 

Ақ қол 

ана  

Алғашқы 

медициналық 

көмек 



1. Тәрбие істері жөніндегі орынбасары:  Ұ.О.Абзелова; 

2. Жастар ісі жөніндегі комитет төрағасы:  Уразматова А.С; 

3. Студенттік кеңес төрайымы: Каримкулова С; 

4. ПБ төраға,төрайымдары: Илесбек А ,Мирзаметов Ж, Абдирахимов А, 

Абзелова Ұ, Садыкова  А, Саттаркулова М, Мавланова Г.Р; 

5. Қазақстан Халықтар Ассамблеясы  жетекшісі:Мирзаметова Д;  

6. «Jastar kz» жоба кеңесі жетекшісі: Уразматова А; 

7. Құқық бұзушылықтың алдын алу кеңесі төрағасы:Абдигапиров И;  

8. Ғажайып театр үйірмесінің жетекшісі: Бахутова С; 

9. Самғанұр би тобының жетекшісі: Заттыбек А.С.; 

10. Алтын оймақ үйірмесінің жетекшісі: Салыбекова Н; 

11. Нұрлы сәуле үйірмесінің жетекшісі: Камалова Б; 

12. Шебер үйірмесінің жетекшісі:   Мырзаев М.А. 

13. Жас тілші үйірмесінің төрайымы: Оңғарбаева А; 

14. Салауатты өмір салты үйірмесінің жетекшісі:  Абдирахимов А. 

15. Психолог маман:  Кулахметова Н, Абдунабиева З. 

16. Алғашқы әскери дайындық маманы: Айтбай Қ 

17. Программист үйірмесінің жетекшісі  - Султанмуратов С 

     18. «Жас дантист» үйірмесінің жетекшісі – Серікқызы А 

     19.«Нұрлы сәуле» үйірмесінің жетекшісі- Камалова Б 

     20.«Шебер» үйірмесінің жетекшісі - Мырзаев М 

     21.«Қолөнер» үйірмесінің жетекшісі - Іңкәрбек К 

     22.Алғашқы медициналық көмек үйірмесінің жетекшісі- Паттахов З 

     23.Мейірімді медбике үйірмесінің жетекшісі- Кендирбаева А 

     24. Ақ қол ана үйірмесінің жетекшісі- Беккулиева С 

     25.Шебер қолдар үйірмесінің жетекшісі- Алиева М 

     26.Ғажайып театр үйірмесінің жетекшісі- Бахутова С 

     27. Бақытты балалық шақ үйірмесінің жетекшісі- Уразматова А 

І.Қыркүйек айында өткізілген іс-шаралар. 

 1.1-Қыркүйек білім күніне арналған мерекелік іс-шара колледж жоспарына 

сай еліміздегі орын алған  «COVID -19»  індеттің өршуіне байланысты  

онлайн режимге ауысқандықтан ZOOM және уатцап , фейсбук әлеуметтік  

желісі арқылы 1 қыркүйек «Білім күні», «ҚР Конституциясының 29-

жылдығы», «Ұлы Абайдың 175-жылдығы» және «Әбу-Насыр әл Фарабидің 

1150» жылдығына арнап топ тәлімгерлері тәлімгерлік сағаттарын өткізді. 

2.ҚР – нің 27.07.2007 жылғы «Білім туралы Заңын» түсіндіру жұмыстарын 

ұйымдастыру, жаңадан оқуға түскен білім алушыларға «Колледж 

жарғысымен және ішкі тәртіп ережесімен» ZOOM және уатцап , фейсбук 

әлеуметтік  желісі арқылы түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, 

таныстырылды. 

 2020 жыл қыркүйек айының басында студенттерді «Техника қауіпсіздік 

ережесімен» және колледждің ішкі тәртіп ережесімен әлеуметтік желілер 

арқылы таныстырып ,барлық топтарға түсіндіріп уатцап арқылы білім 



алушылар қолдарын қойып жіберді. мен тәрбие бөлімі бірігіп жұмыс 

атқарды. Ондағы жалпы мақсат 1-курс және 2-курс білім алушыларға  

колледж қабырғасымен толық таныстыру болып табылады.Колледждің 

педагогикалық ұжымында 113-ден аса оқытушы еңбек етуде. Олардың 

көпшілігі жоғары және бірінші категориялы мамандар.  Бүгінгі күні 

колледждің күндізгі және сырттай оқу бөлімінде 2477  студент білім алуда. 

Қымбатты студенттер, колледжімізді таныстыруды ары қарай 

жалғастырайық. Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі  ашылғаннан 

бастап  қоғамның ең құнды капиталы — адамды қалыптастырушы мамандар 

даярлап келеді.  Колледжде бәсекеге қабілетті мамандарды дайындауға 

қажетті жағдайлар жасалуда. Біздің студенттер ешқашан зерікпейді. 

Колледжде 2-корпус, асхана, жатақхана, акт зал, кітапхана, спорт залдар 

бар.Колледждің материалдық-техникалық базасы тиісті деңгейде екенін 

әрқашан да мақтанышпен айта аламыз. Оқу кабинеттері  заман талабына 

сай  оқу-әдістемелік құралдармен   қамтамасыз етілген. Колледжде 55 

кабинет, 6 зертхана және 10 шеберхана бар. Бірінші корпуста жоғарыда 

аталған оқу кабинеттері мен зертханалардан басқа әкімшілік құрамы 

кабинеттері, қалған 2 корпуста оқу кабинеттері, зертханалық және 

шеберханалар орналасқан. 120 орындық акт залы, жаттығу залы, спорт залы, 

20 орынды кітапхана оқу залы және медициналық пункт орналасқан. 19 

интерактивті тақтамен, методикалық кабинеттермен, химия және физика 

оқу кабинеттері зертханаларымен, «Өзін-өзі тану» арнайы кабинетімен, 

спорт залмен, 73880 мың  дана кітап қоры бар кітапхана абоненті 

және  оқу    залымен жабдықталған. 85  компьютерді қамтитын интернет 

желілері жұмыс істейді. Жайлы және қолжетімді асханамыз  бар. Еліміздегі 

жаман індеттен аман есен құтылсақ, осы корпустарда білім алатын 

жағдайдың барлығы жасаулы. Сіздер тек білім нәрімен сусындап, еліміздің 

өркендеуіне өз үлестеріңізді қосатын маман болуларыңызға шын жүректен 

тілектеспіз. 

   3.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие бағытында 

Парасаттылық департаменті «Sanaly urpaq» республикалық жобалық 

кеңсесімен әзірленген үлгілік кешенді жұмыс жоспарына сәйкес   сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы  «Адал білім- болашақ кепілі» тақырыбында Түркістан 

облысы адами әлеуетті дамыту басқармасының ұйымдастыруымен эссе 

және видеоролик түсірілді.  

Мақсаты: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мақсаты қоғамда 

сыбайлас жемқорлықты жою болып табылады.Сыбайлас жемқорлық құқық 



бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру 

міндеттерін шешу арқылы іске асырылады. 

«Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» тақырыбында «Дизайн және өнер»  пән 

бірлестігінің оқытушыларының ұйымдастыруымен  түрлі суреттер түрлері 

бойнша байқау өткізді. А4,   А3,  плакат  форматтарында орындап, өздерінің 

орындаған жұмыстарын  қорғап, видеороликтер түсірілді. Жақсы қатысып 

ат салысқан студенттерді колледж тарапынан Уатсап, zoom  желілері 

арқылы құттықтап марапатталды.  

 

 
 

 Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жарияланған пандемия кезінде 

COVID-19 коронавирустық инфекцияның таралуының алдын-алу үшін  

Қазақстан Республикасы Бас мемелекеттік санитарлық дәрігерінің 2020 

жылғы 12 наурыздағы №20 қаулысының негізінде, ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің «Пандемия кезеңінде білім беру ұйымдарында, COVID-19 

коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу жөніндегі шараларды 

күшейту туралы» 14.03.2020 жылғы  №108, №121, 01.04.2020 жылғы №123, 

14.04.2020 жылғы №141 бұйрықтарын орындау мақсатында    Қазақстан 

Республикасының Білім туралы заңның 52 бабтың 1-тармағын 2-

тармақшасына және Еңбек Кодексінің 88 б,87 бабы 1.1 тармағына сәйкес 

2019-2020 оқу жылдың есебінен халықаралық төтенше жағдайға Түркістан 

облысы, Сайрам ауданы карантин жариялануына байланысты қашықтықтан 

онлайн режиміне өтті. Соған байланысты тәрбие жоспары қайта түзіліп, 

онлайн түріне ауысты. 
 

    

 

 



А.Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінің  қашықтан оқыту кезеңіне жарты жылдыққа  арналған тәрбие  

жоспары 

 

№ Іс-шараның атауы Аяқталу мерзімі                   Жауапты Орындау 

уақыты 

БАҚ-та 

орналастыр

у 

1.  «Сыбайлас жемқорлыққа жол 

жоқ» онлайн сабақтар   

 

 онлайн тәрбие 

сабақ 

видеороликтер 

Ирисбаева Н.И 

1-2-3-4-тәлімгерлері 

Қазан 

қараша 

 2020 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

2. «Адал білім-болашақ кепілі» атты 

эссе жазу  

Эссе жазу Ирисбаева Н.И 

1-2-3-4-тәлімгерлері 

Қазан 

қараша 

 2020 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

3. «Адал ұрпақ-болашақ кепілі» атты 

сурет байқауын ұйымдастыру 

Сурет байқауы  Қосқұлақов Е.А 

Айшакова А 

Іңкәрбек К 

Казангапова Э 

 

Қазан 

қараша 

 2020 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

4. Әбу-Насыр әл Фарабидің 1150 

жылдығына арналған онлайн 

сабақ 

онлайн тәрбие 

сабақ 

видеороликтер 

Бахутова С 

Илесбек А 

Кендирбаева А 

Балғабай С 

 

Қазан 

 2020 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

5. «Ұлы -Абайға 175 жыл» атты 

онлайн іс-шара 

онлайн тәрбие 

сабақ 

видеороликтер 

Алиева М 

Оңғарбаева А 

Асанова Ж 

Жунусбекова Г.Қ 

Қазан 

 2020 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

6. «175 летие Великого Абая» 

конкурсы выразительного чтения, 

Конкурс среди 

студентов онлайн 

Ефримова Н.Ю 

Каприелова А.С 

Қазан 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 



пропаганда слов Великого  Абая  видеоролик Ахназарова Н.Р 

Абдикаримова М 

Саттаркулова М 

желілер 

7 «Туберкулез ауруының алдын 

алу» тақырыбында семинар өткізу 

Ашық  онлайн 

тәрбие сабақ 

видеороликтер 

Мырзабаева Д 

Эшанкулов С 

Патахов З 

Ташполатов Д 

Қараша 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

8 «Алтын күз» тақырыбында мастер 

класс конкурсын өткізу 

Ашық  онлайн 

тәрбие сабақ 

видеороликтер 

 

Наркулова Ш.Х 

Салибекова Н 

Камалова Б 

Халмурадова Р 

Абдихалилова Х 

Қараша 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

9 «Рухани жаңғыру – ұлттық сана-

сезімнің көкжиегін 

кеңейту» танымдық кеш 

Танымдық кеш 

Онлайн формат 

 

Мирзаметова Д.М 

1-2-3-4-тәлімгерлері 

Қараша 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

10 «Қазіргі жас отбасы: ол қандай 

болуы керек?» тақырыбында 

бейнематериалдар әзірлеу 

Диспут 

элементтері бар 

бейнаматериалда

р көрсетілімі 

Қыздар кеңесінің төрайымы 

Исматуллаева Ә.М 

1-2-3-4-тәлімгерлері 

Қараша 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

11 «Отбасы -бақыт мекенім» 

тақырыбында ашық  тәрбие 

сағаты 

Ашық  онлайн 

тәрбие сабақ 

Кулахметова Н.А 

Абдунабиева З.М 

 

Қараша 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

12 Ата-аналар мектебінің жұмысын 

ұйымдастыру. 

Онлайн формат 

 

Алиева М.Б 

Исматуллаева Ә.М 

1-2-3-4-тәлімгерлері 

Қараша 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

13 «Өзін-өзі тану» пәнінен семинар-

тренинг 

Онлайн формат Кулахметова Н.А 

Исматуллаева Ә.М 

Қараша 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 



 желілер 

14 «Студенттік өмір,көтеріңкі көңіл» 

іс-шара 

 

Онлайн формат 

 

Жастар ұйымы 

Уразматова А 

1-2-тәлімгерлері 

Қараша 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

15 «Парасаттылық – жастар көзімен» 

акциясын өткізу 

Онлайн формат 

 

Ирисбаева Н.И 

1-2-3-4-тәлімгерлері 

Қараша 

2020ж 

Tik-Tok, 

Instagram, 

Вконтакте 

16 «Денсаулық-зор байлық атты» іс-

шара 

 

Онлайн тәрбие 

сағаты 

 

Абдирахимов А 

Расилев Е 

Умирбеков Б 

Усманов Б 

Хадиметов Ш 

Исанов А 

Қараша 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

17 «Қазақстан-2050» стратегиялық 

даму бағдарламасы аясында. 

«ҚР колледждерінің 100 студенті» 

жобасына қатысу 

Студенттердің 

жетістіктері  

презентация, 

видеороликтер 

Пернебаева Ж 

1-2-3-4-тәлімгерлері 

Қараша 

Желтоқсан 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

18 Алғашқы медициналық көмек 

көрсету сессиясы (медицина 

студенттері арасындағы еріктілер) 

Ашық  онлайн 

тәрбие сабақ 

«Қамқорлық» еріктілер клубы 

Арынбаева А.Н 

 

Қараша 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

19 Өндірістік оқыту шеберлерінің 

тақырыптық онлайн мастер-

кластарын өткізу кондитерлік 

өнімдерді дайындау 

Онлайн 

видеороликтер 

ашық тәрбие 

сабақтар 

Таймолдаева М 

Тұрғын Д 

Ахмедова Ф 

Габрильянц Э 

Исабек М 

Қараша 

Желтоқсан 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 



Розакулова Н.А 

20 «50 табысты бизнес идея»  

жобасы   жандандыру                          

Онлайн 

видеороликтер 

ашық тәрбие 

сабақтар 

Қуандық Ж 

Үйірме мүшелері 

Қараша 

Желтоқсан 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

21 «Жас сарбаз»  үйірмесі бойынша 

патриоттық әндер сайысы 

Онлайн 

видеороликтер 

ашық тәрбие 

сабақтар 

Айтбай Қ 

1-2 курс топ тәлімгерлері  

Үйірме мүшелері 

Қараша 

Желтоқсан 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

22 «Кәсіпқой» жобасын іске асыру                                        Онлайн 

видеороликтер 

ашық тәрбие 

сабақтар 

Убаев К.К 

Үйірме мүшелері 

Қараша 

Желтоқсан 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

23 «Ғасыр обасы – ЖҚТБ (СПИД), 

АҚТҚ (ВИЧ) және есірткі » атты 

дәрігерлермен кездесу 

 

Ашық  онлайн 

тәрбие сабақ 

Юлдашева Д 

Беккулиева С 

Мамбеталиева Г 

Бегметов М 

Бердибаева М 

Желтоқсан 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

24.  «Елбасы – ел тірегі» тақырыбы 

бойынша топ сағаттары 

Ашық  онлайн 

тәрбие сабақ 

Султанмуратов С 

Хидирбаев У  

Туламетова С 

Рахметова Л 

Мирзаметов Ж 

Тұрғын Д 

Желтоқсан 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

25 «Қазақстан —Тәуелсіз ел еңселі!» Онлайн формат Тәрбие бөлімі Желтоқсан БАҚ, 



тақырыбында мерекелік  іс-шара видеороликтер 

 

Жастар комитеті 

 

2020ж әлеуметтік 

желілер 

26 Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздік күніне арналған 

тақырыптық топ сағаты 

«Тәуелсіздік деп соғады жүрегім!» 

Ашық  онлайн 

тәрбие сабақ 

Уразматова А 

Нурметова Д 

Шатемирова А 

Іңкәрбек К 

Убаев К.К 

                Салыбекова Н 

Желтоқсан 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

27 Ұлылар өлкесі « Даналар 

даласына саяхат»  

Виртуалды саяхат  Мирзаметова Д.М 

Ирисбаева Н.И 

Халниязов Т 

1-2 курс студенттері 

Желтоқсан 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

28  «Қызықты технология» сайысы Сайыс 

Онлайн формат 

 

Мирзаметов Ж.М 

Рустемов И 

Ибрагимов Д 

Убаев К 

Султанмуратов С 

Желтоқсан 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

29  «WorldSkills» әр мамандық   

құзіреттілігі бойынша 

колледжішілік жарыс өткізу. 

Колледжішік 

байқау 

Усипбекова А.О 

Жауапты мамандар 

Қараша 

желтоқсан 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

30 «Құқықбұзушылықтың алдын 

алу» тақырыбында баяндама 

онлайн  ашық сабақ 

видеороликтер 

 

Умарова С.А 

Шадиева М.И 

Абдигапиров И 

Желтоқсан 

2020ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

31 Діни экстремизмнің алдын-алу Ашық  онлайн 

тәрбие сабақ 

Мирзаметова Д 

Халниязов Т 

1-2-3-4-тәлімгерлері 

Қараша 

желтоқсан

2020 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

32 Салауатты өмір салты туралы 

онлайн сабақтар  

Ашық  онлайн 

тәрбие сабақ 

Исанов А 

Абдрахимов А 

Қараша-

желтоқсан 

БАҚ, 

әлеуметтік 



Расилев Е 

Умирбеков Б 

Усманов Б 

Хадиметов Ш 

2020 ж желілер 

33 Жалпы колледждің  топтарына 

қашықтықтан  ата-аналар 

жиналысын өткізу 

Онлайн  Тәрбие бөлімі 

1-2-3-4-тәлімгерлері 

 

қараша 

2020 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

34. Ата-аналармен студенттердің 

сабаққа қатысуы, тәртіптері 

бойынша жұмыстар жүргізу   

онлайн Тәрбие бөлімі 

колледж инспекторы 

1-2-3-4-тәлімгерлері 

 

Қараша 

желтоқсан 

2020 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

35. «Өз мамандығының шебері» 

тақырыбында онлайн мастер-

кластарын өткізу (кесу және тігу)  

шығармашылық жұмыстарын 

жүргізу 

Онлайн 

видеороликтер 

Садыкова А 

Саипова М.Ф 

Халмурадова Р 

Наркулова Ш.Х 

Салыбекова Н 

Камалова Б 

Абдихалилова Х 

сәуір-

мамыр 

2020 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

36. Тәрбиесі қиын, сабақты босқа 

жіберетін, қашықтықтан оқитын  

студенттерді анықтау, 

педагогикалық, құқықтық 

жұмыстар жүргізу.  

Онлайн 

 

Тәрбие бөлімі 

Психолог 

колледж инспекторы 

1-2-3-4-тәлімгерлері 

 

Қараша 

желтоқсан

2020 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

37. Әлеуметтік тұрғын-жайын 

анықтау.Отбасылық жағдайы мен 

танысу, ата-аналарымен байланыс 

жасау 

Онлайн 

сауалнамалар 

жүргізу 

Психолог 

социолог 

Қараша 

желтоқсан 

2020 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

38. «Жастар сыбайлас жемқорлыққа Онлайн Ирисбаева Н.И Қараша БАҚ, 



қарсы!» тақырыбындағы онлайн 

байқауы 

видеороликтер Жастар комитеті желтоқсан

2020 ж 

әлеуметтік 

желілер 

39. Жаңа жылдық мерекелік кеш Мерекелік кеш Мирзаметова Д.М 

Ахназарова Н 

Шатемирова А 

Пернебаева Ж 

Оңғарбаева А.Ж 

желтоқсан

2020 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

 40. «Таза сессия»  акциясын өткізу  Сайтта фото-

бейне есептерді 

орналастыру 

 

Жастар комитеті  

Уразматова А.С 

желтоқсан

2020 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

41. «Студент өміріндегі бір күн» 

флешмобын ұйымдастыру 

Онлайн 

видеороликтер 

Затыбек А.С 

1-2-3-4-тәлімгерлері 

 

желтоқсан

2020 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

42. Ағымдағы жылдың маңызды 

даталарына арналған іс-

шараларды онлайн форматында 

өткізу 

Ақпараттарды  

сайтқа салу 

                    Рустамов И 

Султанмуратов С 

Қараша 

желтоқсан

2020 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

43 «BAGDAR KZ»  кәсіби  бағдар 

бойынша мектептерге үгіт насихат 

жүргізу                                             

Колледждің әрбір 

мамандықтарына 

видеороликтер т 

үсіру   

Ахмедова Р.А 

1-2-3-4-тәлімгерлері 

 

Қараша 

желтоқсан

2020 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 



Қашықтан онлайн бойынша түсірілген тәрбие жұмыстары: 

 
№ Тақырыбы Уақыты Сілтеме 

1.  
«Үміт» дебат клубы. Тақырыбы: Интернет желісі. 

Жетекшісі: Уразматова А.С. 
04.01.2021 

https://www.youtube.com/

watch?v=I18O_wX3XAo 

2.  
«Үміт» дебат клубы. Тақырыбы: Білім артық па, 

байлық артық па? Жетекшісі: Давлетова Ш.А. 
04.01.2021 

https://www.youtube.com/

watch?v=XOw54fwK8mk 

3.  

«Үміт» дебат клубы. "Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес". Жетекшісі: Давлетова Ш.А., 

Уразматова А.С. 

04.01.2021 
https://www.youtube.com/

watch?v=yZI56opB638 

4.  

ТМ-202/Б тобының студенттері сіздерді "Жаңа 

жылмен" құттықтайды. Топ тәлімгері: С.З. 

Султонмуратов 

29.12.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=_p2XwY0o5p0 

5.  

Түркістан қаласына виртуалды саяхат ТП-191 

тобы. Экскурсовод Мирзаметова Д. М. Куратор 

Убаев К. К. 

25.12.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=om0qjKs1-aY 

6.  

Затыбек А. С. жетекшілігінде Самғанұр би 

тобының «Жаңа жылдық мерекелік кеші» үйірме 

жұмысы. 

24.12.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=YBeZQ71iFXI 

7.  
«Астау жасау технологиясы» Мырзаев М. А. 

жетекшілігіндегі «Жас шебер» үйірмесі. 
24.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=sRqFxANlV_4 

8.  
КБК-181/Б WorldSkills чемпионатқа дайындық. 

Жетекші: А.И.Грошев 
21.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=4zwcO1WtMzs 

9.  

"Дизайн және өнер" мамандығының 181 топ 

студенттері кәсіптік практика уақытысында. 

Халмурадова Р.К. 

20.12.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=ymbtinQSwF8 

10.  "Тәуелсіздік таңы атты" БСО-181 оқу тобы 18.12.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=jvRTqgej9l8 

11.  
Модуль 2. Автомобиль көлігінің беріліс қорабын 

шашу және жинақтау. 
18.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=r6kKv6GYvdk 

12.  
Модуль 1. Автомобиль көлігінің қозғалтқышын 

шашу және жинақтау. 
18.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=Ye4WANzYLB

s 

13.  "Тәуелсіздік күнімен" ТҰА-181/Б тобы 18.12.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=IVmb59i_Aak 

14.  
"Желтоқсан желі ызғарлы" Топ: ТҰА-201/Б, ТҰА-

201 Жетекшісі: Әмірқұл А.К. 
14.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=FSA9tyuir1M 

15.  "Абай Құнанбаев - 175 жыл" Д-191 тобы 14.12.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=OTiyLKpA2z8 

16.  
Мамандығым мақтанышым! Топ: ТҰК-191/Б. Топ 

тәлімгері: Уразматова А.С 
14.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=KoPF71vWBxc 

17.  
"Тәуелсіздік тұғырым" Топ тәлімгері: Балғабай 

Айдын. Топ: МБ-202/А-202 
14.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=uSih_eUp1eg 

18.  
"Тәуелсіздік бастауы - Желтоқсан" ШТ-171 оқу 

тобы студенттері. Топ тәлімгері: Бекенова Х.Э. 
14.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=94Yp-sQXKxc 

19.  
Тәуелсіздік тәңір берген тәтті сый! Топ: ТҰК-

191/Б. Топ тәлімгері: Уразматова А.С. 
14.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=UeJwLr_9HmE 

20.  
«Тәуелсіздік - Мәңгілік елдің тұғыры» АК-201 

тобы 
14.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=cU-j8sbxn_Q 

21.  "Жемқорлыққа жол жоқ" Д-191 тобы 14.12.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=GgKao1W5snQ 

22.  «Жемқорлық – індет, Жою – міндет!» АК-201 тобы 14.12.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=IuD1HjazXwU 

23.  "Медициналық манипуляция" атты конкурс 13.12.2020 https://www.youtube.com/
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watch?v=4k-XqgKVi3k 

24.  
«Шалқан» орыс халық ертегісін көлеңке театрын 

пайдалана отырып сахналау. Жетекшісі: Бахутова 

С. Р. 

13.12.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=1PdBAEr_DVc 

25.  
«Тұңғыш президент күні» МБ-202/А-202 тобы. Топ 

тәлімгері: Балғабай Айдын 
13.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=1ZfScO2QQCM 

26.  
"Дәнекерлеу ісі" мамандығы бойынша 3-курс "ДІ-

181/Б" тобының іс-тәжірибеден өту есебі. 
13.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=7R84zO95Utw 

27.  
"Тәуелсіздік - тірегім" МБ -191/1, МБ-191/2 Топ 

тәлімгері Шатемирова А.Р., Кендирбаева А.Р. 
13.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=QOCPs7L2h14 

28.  Абай Құнанбаев — Ұлы ақын! 13.12.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=PL-48AFBpZw 

29.  Бабалар аманаты — Тәуелсіздік! 13.12.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=GfzAstPM_pc 

30.  
"Жүктілік кезіндегі токсикоз" тақырыбы. "Ақ қол 

ана" үйірмесі. Жетекшісі: Беккулиева С.Ж. 
10.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=t4ThYEajwHM 

31.  
Тюрбан тігу бойынша студенттердің өзіндік 

жұмысы. Жетекшісі: Айкашова А.С. 
10.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=zMblnu0NBUc 

32.  
Әйелдерге арналған алжапқышты өңдеу 

технологиясы бойынша өзіндік жұмысы. Жетекші: 

Казангапова Э.У. 

09.12.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=8BusI4kUTh0 

33.  
"Мамандығым - мақтанышым!" тәлімгерлік сабақ. 

ДІ-191/Б. Тәлімгер: Хидирбаев У.О. 
08.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=MqngHWigkmk 

34.  
Казақстан Республикасының "16-желтоқсан 

Тәуелсіздік күні" Д-191/1 тобы. Тәлімгер: 

Салибекова Н. И. 

08.12.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=jyFGPNPwGpM 

35.  
"Қыздарға арналған жеңіл көйлектің тігу 

технологиясы" студенттердің өзіндік жұмысы. 

Іңкәрбек К.П. 

07.12.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=8TmSWwj9tpI 

36.  
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 29 

жыл! Топ: БСО-202/Б Топ тәлімгері: Мавланова 

Г.Р. 

07.12.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=SsXK8WoUGak 

37.  
«Спорттык киiм» бойынша өзiндiк жұмыс. 

Жетекші: Халмурадова Р. К. 
07.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=Slj8im72D_A 

38.  
"Бас киім бойынша өзіндік жұмысы" Дизайн және 

өнер - мамандығының студенттері. Наркулова 

Ш.Х. 

06.12.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=3S5AuV9SAek 

39.  
«Қазақстан - Тәуелсіз ел еңселі» ФЛ-181/192 топ 

студенттері. Топ тәлімгері: Рахметова Л. 
06.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=bJIWDuv4nz8 

40.  
«Өзге тілдің бәрін біл, Өз тіліңді құрметте» ТП-

201/Б топ студенттері. Жетекшісі: Пернебаева 

Ж.Ж. 

04.12.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=ozGaTrCl2Nc 

41.  
Султонмуратов С.З. "Программист үйірмесінің 

Сүреттерді өңдеу эффектілері" Онлайн ашық 

сабағы 

03.12.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=kgpoKyeJwJo 

42.  
Кендирбаева Адина Радиковна жетекшілігінде 

"Мейірімді медбике" Үйірме жұмысы. Медицина 

бөлімі. 

03.12.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=b9WduxUkZuY 

43.  
"Әйелдер көйлегін тігу технологиясы бойынша 

өзіндік жұмысы" Жетекші: Камалова Б. К. 
03.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=hcnqFWRCFic 

44.  
Онлайн дәріс: Ахмет Байтұрсынұлы - адамдық пен 

білім диқаншысы 
02.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=cu5K9r9uZ9U 

45.  
Адалдық сағат: Ахмет Байтұрсынұлы - адамдық 

пен білім диқаншысы 
02.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=hFx_FzpWbQE 
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46.  
1 желтоқсан - Қазақстан Республикасының тұңғыш 

президенті күні. МДО-182 тобының студенттері. 
01.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=rs5MfqMIEmg 

47.  
Қазақстан республикасының Тұңғыш президент 

күнімен. Д-191/2 тобы. Оқытушы: Камалова Б. 
01.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=YZcSYhRhxHk 

48.  Тұңғыш президент күні. Д-171/Б тобы 01.12.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=h3k8NrDwVrU 

49.  
Тақырыбы. Қазақстанның тұңғыш президенті күні. 

Оқытушы: Садыкова А.Е. Тобы: Д-171/Б 
01.12.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=nQnUU1ump1Y 

50.  
Қазақстан Республикасының Бірінші Президент 

Күнімен! Д-191/9 тобы. Тәлімгер: Салибекова Н.И. 
30.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=BHWIU_ws4-M 

51.  
"Ұмытылмас ұлы тұлға" Оқытушы: Асанова 

Жазира 
30.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=nuLC_Sndt-Q 

52.  
"Әйелдер көйлегін тігу технологиясы бойынша 

өзіндік жұмысы" Жетекші: Салибекова Н.И. 
30.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=nD6A58chHtY 

53.  
"Менің отбасым!" СТ/ФЛ-201 тобы. Топ тәлімгері 

Саттаркулова Мукаддас Сайдирасуловна 
30.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=_-4DefAirRE 

54.  
"Өнерлі қол" үйірмесінің ши тоқу тақырыбындағы 

ашық сабағы. Үйірме жетекшісі: Айкашова А.С. 
30.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=soh9zFsu1OU 

55.  
Қазақстан Республикасының Бірінші Президент 

Кунімен! МБ-171 тобы. Тәлімгер: Ахназарова Н.Р. 
30.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=g1QVQQqB5vc 

56.  
Студенттермен бірге Камалова Ботажанның 

жетекшілігінде “Тік белдемше” тақырыбындағы 

үйірме жұмысы 

30.11.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=Oe5HLx2tK5Q 

57.  
Салибекова Нилуфар Илхамбековна 

жетекшілігінде "Ұлттық мотивтер" тақырыбында 

үйірме жұмысы. 

30.11.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=rruJDehUvRk 

58.  
Елімнің бақытын тербеткен Тәуелсіздік! Тобы: 

ШТ-181. Топ тәлімгері: Ахмедова Р.А. 
30.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=zNkX4Y2lOYI 

59.  
«Ғасыр отбасы - ЖИТС (СПИД), АҚТҚ (ВИЧ) 

және есірткі» атты дәрігерлермен кездесу 
30.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=IswisZPgths 

60.  
"Елін сүйген, елі сүйген Елбасы" ШТ-171 оқу тобы 

студенттері. Топ тәлімгері: Бекенова Х.Э. 
30.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=zlbKwqToY_w 

61.  
ҚР-ның Тұңғыш президент күні! Тобы: СТ/ФЛ—

201. Топ тәлімгері: Саттаркулова М. С. 
29.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=xhCEIGBindQ 

62.  
"Active and Passive Voice" Тойчибаев Ибрахим 

ШТ-171 оқу тобы студенты. Жетекшісі: Бекенова 

Х.Э. 

29.11.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=7gZ69KEXwv4 

63.  
«Менің отаным Қазақстан» ШТ/ҚТӘ топ 

студенттері. Жетекшісі: Онғарбаева А.Ж. 
29.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=arZqhKIvhLY 

64.  Фариза Оңғарсынова 27.11.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=9Th0rkXudsI 

65.  
"Муляж" "Дизайн және өнер" мамандығының 2-

курс студенттері. Жетекші: Халмурадова Р.К. 
27.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=OjAbowFoBc4 

66.  
Бимурзаева Жансая ШТ-171 оқу тобы студенті 

"Modal verbs" Пәні: Шетел тілі. Жетекшісі: 

Бекенова Х.Э. 

26.11.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=PjWri0f27P8 

67.  
Студенттермен бірге Іңкәрбек Камиланың 

жетекшілігінде “ҚОЛӨНЕР” үйірмесі жұмыстары 
26.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=VcoYejjX_Kc 

68.  
Әйелдерге арналған жеңіл көйлекті тігу 

технологиясы бойынша өзіндік жұмысы. Жетекші: 

Саипова М.Ф. 

25.11.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=bFgLRyV2D3o 

69.  
Әйелдерге арналған жеңіл көйлекті тігу 

технологиясы бойынша өзіндік жұмысы. Жетекші: 

Саипова М.Ф. 

25.11.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=sYX6g2bZT-I 
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70.  
1 желтоқсан – ел тарихы үшін елеулі күн. БСО-

202/Б тобы студенттері 
23.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=k2XmatQpuJQ 

71.  
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бейнелеу өнері 

байқауы. Садыкова А. Е. 
22.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=8Aa8Ua0RAyg 

72.  
«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты 

мақаласы «Ұлы Дала» жоба челенджі 
21.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=zcfos6aB_4w 

73.  
«Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына» арналған 

челенджі 
20.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=F2HG0xu8RRw 

74.  Халықаралық студенттер күнімен құттықтаймыз! 18.11.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=_V3dsfK5yNg 

75.  
«Бақытты отбасы — бақытты балалық шықтың 

кепілі» Жетекшісі: Уразматова А.С. 
17.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=p6uM_sXQpjk 

76.  
Мастер класс "Бас киім тігу технологиясы". 

Студент: Туймебай Ақжүніс. Жетекші: Наркулова 

Ш.Х. 

17.11.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=nv6ew__sviw 

77.  
"Әйелдер көйлегін тігу технологиясының" шебер 

сабағы. Артукова С.З. Жетекшісі: Камалова Б.К. 
16.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=XLuVnmrEvhQ 

78.  
"Әйелдер киімін тігу технологиясы". Студент: 

Туймебай Ақжүніс. Жетекші: Халмурадова Р.К. 
16.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=9nvUUQlwqW4 

79.  
"Бас киім тігу технологиясы" Студент: Торакулова 

Юлдуз. Жетекші: Наркулова Ш.Х. 
16.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=wDRfXV726-c 

80.  
"Әйелдер көйлегі мен шалбарын тігу 

технологиясы". Студенті Азаткулова Феруза. 

Жетекші: Садыкова А.Е. 

16.11.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=d0z9596MWOg 

81.  
"Брошки жасау" бойынша шебер сабағы Ардабай 

Маржан. Жетекші: Айкашова А. 
15.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=tEicjQk4jUU 

82.  
"Қыздар киімін тігу" бойынша шебер сабағы 

Парманшихова Г. Жетекші: Інкарбек К. 
15.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=VMFFtZDL_jc 

83.  
"Әйелдер көйлегін пішу және оның жағасын 

өңдеу" шеберлік сабақ Исмаилова Н. жетекші: 

Салибекова Н.И. 

14.11.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=xJ_i3SZoK6o 

84.  
"Әйелдер көйлегін тігу технологиясы бойынша 

шеберлік сабақ" Досметова М. Жетекші: Саипова 

М.Ф. 

13.11.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=9u1uqCS7G_I 

85.  
«Дизайн» мамандығы студенттерінің «Қол-өнер 

және тігін бұйымдары» көрмесі 
13.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=TyFR_th8c4Q 

86.  "Ана" - сенің жүрегің махаббаттан жаралған 06.11.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=B2YIOEc3ckI 

87.  
"Адал бол" ШТ-171 оқу тобы студенттері Топ 

тәлімгері: Бекенова Х.Э. 
06.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=4vExU5MesMc 

88.  Д.М.Мирзаметова "Ұстаз-ұлы тұлға" тәрбие сағат 05.11.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=uXPFkFR9uXo 

89.  
"Адал бол" ФЛ-191/202 оқу тобы. Топ тәлімгері: 

Мирзаметова Д.М. 
05.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=rxigoT0d340 

90.  
"Сыбайлас жемқорлықты болдырмау" Тобы Д-

191/1Б. Топ тәлімгері: Салибекова Нилуфар 

Илхамбековна 

02.11.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=sVv2h8lAWZE 

91.  
"Жемқорлыққа жол жоқ!" ШТ-ҚТӘ топ 

студенттері. Топ тәлімгері: Онғарбаева А.Ж. 
02.11.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=4KeYhQyHMz8 

92.  
"Абай Құнанбаев - 175 жыл" МДО-192/Б тобы. Топ 

тәлімгері: Алиева М.Б. 
31.10.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=-FWxmOFvPKI 

93.  
"Ұлы Абайға - 175 жыл" тақырыбында онлайн іс-

шара. МДО-181/Б оқу тобы. Тәлімгері: 

Жунусбекова Г.К. 

30.10.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=TBi4yyQ6HK4 
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94.  
"Жемқорлыққа жол жоқ" 3-курс БСО-181 тобының 

студенттері 
30.10.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=BpXrBn-hPRY 

95.  
"Жемқорлыққа жол жоқ" 3-курс ТҰА-181/Б 

тобының студенттері 
30.10.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=7u5-zov8e40 

96.  Абай Құнанбаетың туғанына-175 жыл 29.10.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=-Nddlqrg0lA 

97.  "Біз жемқорлыққа қарсымыз!" МДО-192/Б тобы 27.10.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=6djyjQCH2Mk 

98.  
"Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ" атты 

бейнабаяны 
27.10.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=fUiBR7J_t_w 

99.  
"Ұлы даланың - Ұлы тұлғасы Әбу-Насыр Әл-

фарабидің 1150 жылдығы". МБ-181. Тәлімгері: 

Илесбек Алтынай 

26.10.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=0J7oEE35V90 

100.  
"Әбу Насыр Әл-Фараби 1150 жыл". БСО-202/Б 

тобының студенттері 
26.10.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=SexPJAzLg_8 

101.  
"Әбу Насыр Әл-Фараби 1150 жыл". БСО-202/Б 

тобының студенті: Бахруллаева Феруза 
26.10.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=0kQG38XCVlw 

102.  

Әл Фараби 1150 жылдық мерей тойына арналған 

шығармашылық сабақ. Тақырыбы: Дара тұлға Әл-

Фараби 

25.10.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=QvuFucC5wyw 

103.  Адалдық асыл қасиет. БСО-202/Б студенттері 23.10.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=690MKiRcvoE 

104.  Ұстаздарымызды ұстаздар күнімет құттықтаймыз! 05.10.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=Ozo-SoNnT_8 

105.  
Мұғалімдер күні! Тобы: ТҰК-191/Б Топ тәлімгері: 

Уразматова А.С. 
04.10.2020 

https://www.youtube.com/

watch?v=x_j0lix_0JA 

106.  Мұғалімдер күнімен ұлағатты ұстаздар! 04.10.2020 
https://www.youtube.com/

watch?v=w8cRDt_EChs 
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https://www.youtube.com/watch?v=SexPJAzLg_8
https://www.youtube.com/watch?v=SexPJAzLg_8
https://www.youtube.com/watch?v=0kQG38XCVlw
https://www.youtube.com/watch?v=0kQG38XCVlw
https://www.youtube.com/watch?v=QvuFucC5wyw
https://www.youtube.com/watch?v=QvuFucC5wyw
https://www.youtube.com/watch?v=690MKiRcvoE
https://www.youtube.com/watch?v=690MKiRcvoE
https://www.youtube.com/watch?v=Ozo-SoNnT_8
https://www.youtube.com/watch?v=Ozo-SoNnT_8
https://www.youtube.com/watch?v=x_j0lix_0JA
https://www.youtube.com/watch?v=x_j0lix_0JA
https://www.youtube.com/watch?v=w8cRDt_EChs
https://www.youtube.com/watch?v=w8cRDt_EChs


 

4.Дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын қалыптастыру бағытында 

Еліміздегі орын алған жағдайға байланысты спорттық іс-шаралар онлайн 

режімінде өтілді.«Спорт-денсаулық кепілі» ұранымен «Денсаулық күніне» 

арналып 1-курс және 2-курс арасында онлайн спорттық іс-шаралар өтілді.  

Бұл іс-шараның негізгі мақсаты студенттер арасында салауатты-өмір салтын 

қалыптастыру және спорттық ойындарды дамыту болып табылады.Өтілу 

формасы спорттық  жаттығулар онлайн түрінде  өтілді. 

Пән бірлестікте «Салауатты өмір салты және бұқаралық спортты дамыту» 

атты үйірме жұмысы бар.Үйірме жұмысын дене шынықтыру және спорт 

пәнінің оқытушы Абдирахимов А  жүргізеді. Үйірме жұмысының жоспары 

тәрбие бөліміне бекітілді. Бұл үйірме студенттердің спортқа деген 

қызығушылығы және бос уақыттарын тиімді пайдалану болып табылады. 

Осы үйірменің жоспарына сәйкес колледж оқытушыларына арнап әр 

аптаның жұма күндері спорттық іс-шаралар өтілді. Денсаулық-зор байлық 

ұстанымын ұстап, оқытушылар белсене қатысып отырды. 

 

  
                                

     
 

      
 



5.Отбасы тәрбиесі бағыты бойынша «Қарттарым -асыл қазынам» атты 

1 қазан «Қарттар» күніне орай онлайн кездесу ұйымдастырылды.Колледж 

жастары және тәрбие бөлімімен бірлесе отырып, колледждің ардагер 

ұстаздарына кәсіподақ тарапынан сыйлықтар таратылып, жастарға өздерінің 

өмір жолдарынан айтып берді.Колледж директоры Г.К.Исмаилова колледж 

ардагер ұстаздарына жастар және ұстаздар атынан өзінің алғысын білдірді . 

      Атап атсақ: 

Валентина В.В; Қосқұлақов Е.А; Мадаев А.А;.Кушербаева Ұ;.Аташева 

З.Т;.Қайнарбекова М.Ж;Абдрашитов Б; НиязтаевР;Барпиева А ;Нарботаева 

Р.Т;Саипова М; Джанабаева Ж; 

   

 
 

 
 

6.Ұлттық тәрбие бағыты бойынша  «Мемлекеттік тіл – достық тірегі» 

тақырыбында тілдер апталығы өткізілді.Мақсаты Қазақстан 

Республикасындағы көп ұлтты мемлекеттегі тілдерге деген құрмет оның 

тарихын білу. «Жас тілші» үйірмесі бойынша 2020-2021 ж. оқу жылына 

арналған жоспар бойынша көрсетілген барлық іс-шараларды өз уақытында 

өткізіп отырды.  Тілдер мерекесіне орай «Тілдер» пән бірлестігінің және 

белсенді студенттердің қатысуымен «Тілге құрмет -Елге құрмет» 

тақырыбында онлайн түрінде ашық сабақ ұйымдастырылды. Мақсаты: 

Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру, қолданылу аясын кеңейту және 

насихаттау жастар арасында.Бұл – барша елге ортақ, жалпы халықтық 

мереке, барлық ұлт өкілдеріне көрсетілген құрмет. 

 



7.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие бағытында 

Президент Қасымжомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына 

арналаған  жолдауын аудан халқының азаматтарымен және аудан әкімімен 

бірге колледж оқытушылары кеңінен танысу және қолдау көрсету бойынша 

насихат жұмыстары жүргізілді. Еліміздегі орын алған жағдайға байланысты 

президент Қасымжомарт Кемелұлының жолдаған жолдауына халық болып 

қолдау керектігін аудан әкімі  түсіндіріп өтті. Аудан халқының азаматары  

тарапынан  сұрақтар қойылып, Жолдауды қолдау  керектілігі айтылды. 

 

 

8.Отбасы тәрбиесі бағытында  «Көпмәдениетті тұлғаны 

қалыптастырудағы отбасының ролі» тақырыбында барлық 1-4 курс 

студенттеріне  топ тәлімгерлері ата-аналар жиналысын онлайн Уатсап, zoom  

арқылы өткізді.Ата-аналар жиналысында аталар және аналар клубына, және 

колледждің сайтына ай сайын кіріп отыру керектілігі айтылды. Қазіргі 

таңдағы еліміздегі орын алған жағдайға байланысты ұл-қыздарына бірінші 

болып ата-аналары жауапкершілікте болатындығы, шектеу шаралары 

кезінде беймезгіл көшеде жүруге болмайтындығы айтылды. 

 

 



                   
  

ІІ. Қазан айында атқарылған іс-шаралардың есебі. 

1.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие бағытында 

ұстаздар күніне арналған "Ұстаз-Әлемдегі ең басты маман" атты 

мерекелік іс  шарасын «Педагогика» пән бірлестігі атап өтті. Колледждің 

Акт залында шектеу шараларын сақтай отырып, оқытушыларды 

құттықтады. Онлайн арқылы студенттер ұстаздарға өздерінің  өлеңдерін, 

билерін көрсетті.   

2.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие бағыты бойынша 

«Біз болашақтың жолын таңдадық» тақырыбында Жастар ісі жөніндегі 

комитеттің ұйымдастыруымен дөңгелек стөл ұйымдастырылды. Мақсаты 

Қазақстанның болашағы жастардың қолында деп атап өткендей 

Қ.Р.Президенті Н.Ә.Назарбаевтың бастамасы бойынша студенттердің 

болашақта қандай маман иесі болатындығы жөнінде қамтылды. 

3.Зияткерлік және ақпараттық мәдениет бағытында «Азамат құқығына 

нұқсан келетін әрекеттердің алдын-алу» тақырыбында Мемлекеттік қызмет 

істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агентігінің Сайрам 

ауданы бойынша қызметкерімен дөңгелек стол басындағы кездесу 

ұйымдастыру. Осы мақсатта колледжімізде «Саналы Ұрпақ» жобалық 

кеңесі құрылып 207 аудиторияда  «адалдық дүкені» құрылды. 

Мақсаты: студенттердің санасында сыбайлас жемқорлық ұғымын жою 

және таза білім акциясын өткізу.  

4.Дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын қалыптастыру бағыты 

бойынша «Әдепті -  көңіл жықпайды,Әдепсіз –сөзіңді» тақырыбында 

медицина бөлімінің ұстаздарының ұйымдастыруымен онлайн арқылы 

Нарколог-дәрігерімен кездесу ұйымдастырылды. Мақсаты: 

Нашақорлықтың алдын алу және жастар болашаққа нашасыз деген ұранмен 

кездесу өткізді. 

5.Құқықтық  тәрбие бағыты бойынша «Жасөспірімдердің қоғамдық 

ортамен қарым-қатынасындағы өзекті мәселелер» бойынша -Алдын-алу 

кеңесінің ұйымдастыруымен Сайрам ауданы құқық қорғау органдарымен  

кездесу өткізілді. Мақсаты: Жас өспірімдер арасында құқық бұзушылықтың 

алдын алу және оны болдырмау іс-шаралары. 

 Студенттердің  «құқықтық және функционалдық  сауаттылығын» арттыру 

мақсатында онлайн кездесу өткізілді.Кездесу пікір талас арқылы өтті. 

Жауапты оқытушылар Умарова С; Шадиева М.И; колледж инспекторы 

Абдигапиров И.А 

 1.Баяндама:  

«Құқықбұзушылықтың алдын алу»» тақырыбында Умарова С.А баяндама 

оқыды. 

2. Бейнетаспа. «Жастардың арасында құқық бұзушылық әрекеттер»-

тақырыбында. 

3. Сұрақтар: 1. Кәмелеттік жасқа толмағандардың еңбегінің ерекшелігі.  

2. Кәмелеттік жасқа толмағандар жасөспірімдер қандай жауапкершілікке 

тартылады.  

3. ҚР неке жасын төмендететін жағдайлар.  



4. Жастар арасында қандай қылмыс түрлері кең орын алған. 

5. Бейтаныс 16 жастағы қызды бөтен жігіт алып қашатын болса, заң 

бойынша осы мәселе қалай шешіледі тақырыптарында сұрақтар қойылып 

пікір талас жоғарғы деңгейде өткізілді. 

 

Дүние жүзілік студенттер мерекесіне орай «Студенттерді қабылдау» атты 

мерекелік іс-шара онлайн режимінде «Жалпы кәсіптік және экономикалық 

пәндер» пән бірлестігінің ұйымдастыруымен  Zoom арқылы аталып  

өтті.Колледжге түскен 1-2-ші курс студенеттеріне директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары Ұ.О.Абзелова мен колледж әдіскері Усипбекова А.О 

студенттерді құттықтап, басты мақсат сапалы білім мен болашақта білікті маман 

иесі болуларына тілек білдірді. Жаңадан оқуға қабылданған білім алушыларға , 

бітіруші түлектер өз лебіздерін білдіріп, жақсы маман иесі болуларына тілектерін 

ән мен жыр арқылы  арнады. Студенттер қатарына қабылдау рәсімі өз деңгейінде 

өтіп, сынақ кітапшалары топ тәлімгерлеріне табысталды. 

  
ІІІ.Қараша айы бойынша атқарылған іс-шаралар. 

1.Дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын қалыптастыру бағыты 

бойынша «Денсаулық-зор байлық атты» деген тақырыпта салауатты өмір 

салтын қалыптастыру орталығының қызметкерімен  онлайн кездесу 

өткізілді. Нашақорлықтың зияны туралы көптеген видео роликтер, слайдтар 

қойылды. Жауапты оқытушылар химия және биология оқытушылары: 

Хидирбаев У.О., Нурметова Д.,  

2.Зияткерлік және ақпараттық мәдениет тақырыбында Nur Otan» 

партиясының бастамасымен «Менің Туыммен мақтанамын» атты 

патриоттық акциясы ұйымдастырылды. Мақсаты: Мемлекеттік рәміздерді 

құрметтеу. 

3.Зияткерлік және ақпараттық мәдениет тәрбие бағыты бойынша «Мен 

және заң» тақырыбында 1-2 курс студенттері арасында Сайрам ауданы ІІД 

қызметкерлерімен олайн  кездесу өткізілді. Мақсаты жастарға қазіргі 

таңдағы студенттердің Қ.Р. заңдары бойынша сауаттылығын арттыру және 

сұхбат алу. 

Отбасы тәрбиесі бағытында   Түркістан облысы әкімі аппаратының 

«Қоғамдық келісім» КММ-і Сайрам аудандық филиалы және әлеуметтік 



психологиялық сүйемелдеу қызметі секторының ұйымдастырымен 

қоғамдық келісімді нығайту, этностардың мәдениеті мен салт-дәстүрлерін 

дамыту, отбасылық зорлық-зомбылықтың және жастар арасында ерте 

жүктілікітің алдын алу бойынша үгіт-насихат жұмыстары жүргізілді 

«Ерте жүктіліктің ертеңі» атты тақырыпта колледждің қыз балаларына 

арналған  аудандық гинеколог дәрігері Д.Алменова мен  онлайн кездесу 

өткізілді. 

4.Рухани-адамгершілік тәрбиесі бағытында Кітапхана кеңесі залында 

«Рухаи жаңғыру» бағдарламасы аясында студенттермен кездесу өткізу. 

Мақсаты:Ел басының «Рухани жаңғыру» бағдарламасының мақсаты мен 

міндеттерін толық түсіндіру. Болашаққа бағдар: «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының аясында  «Тәрбие және білім» кіші бағдарламасы 

шеңберінде атқарылған іс-шаралардың  жарты жылдық есебі. 

 «Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» бағдарламасын өткізу мақсатында 

колледж  кітапханасында насихаттау, үгіттеу жұмысы жүргізілді. 

Мұнда  колледж  кітапханашысы Р.Нарботаева сөзге шығып, бүгінгі таңда 

мемлекетімізде жүзеге асырылып жатқан басты мәселе бұл  «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасы екенін айтты. Оның пукнтттарына кеңінен 

тоқталды. Прагматизм, Білімнің салтанат құруы және латын әліппине 

көшуымыз жайлы студенттерге түсіндірді. Латын әліппине көшу бүгінгі 

таңдағы маңызды әрі кезек күттірмейтін мәселе екеніні түсіндірді. Тек 

интернет желілеріден ғана пайдаланып қоймастан кітап оқу керектігін кітап 

әр қашанда адамның жан досы екені туралы насихаттады. 

    «Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша тағы да тарих пәні 

оқытушысы Д.Мирзаметова сөз алып, бұл бағдарлама елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаевтың 2017жылдың сәуір айында елге жариялаған 

бағдарламасы екенін айтты. Мұнда  ұлттың рухани байлығы ата-

бабаларымыздан келе жатқан бүгінгі күнде ұмытылып жатқан салт-

дәстүрлеріміз, әдет-ғұрыптарымыз басқа да рухани байлықтарымызды 

жоғалтпай сақтау, бізден кейінгі ұрпақтарға аманат етіп қалдыру екендігін 

студенттердің санасына сіңіру еді.  

Сонымен бір қатарда ол өз сөзінде елбасымыздің төмендегі сөзіне де 

тоқталып өтті. Мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден озып жүруі,  

яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс деп сөзін жалғастырды және  

Рухани жаңғыруды сипаттау және патриоттық сананы ынталандыратын 

ұлттық құндылықтарды жаңғырту; студенттердің бойында ұлттық сананы 

ояту, жас ұрпақ санасына, туған халқына деген құрмет, сүйіспеншілік, 

мақтаныш сезімін ұялату, ұлттық рухты сіңіру әр қайсымыздың міндетіміз 

деп есептеді. 

Одан  күтілетін нәтиже студенттер рухани жаңғырудың – табысты ел 

болуымыздың кепілі екенін айтты. 

 «Дизайн және өнер» пән бірлестігінің ұйымдастыруымен «Алтын күз» 

тақырыбында мастер класс конкурсын өткізді. 



   

            
 

ІV.Желтоқсан айы бойынша атқарылған іс-шаралар. 

1.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие бағытында «Елі 

сүйген,елін сүйген Елбасы» тақырыбында Тұңғыш Президент күніне 

арналған барлық топтарда тәлімгерлік сағаттар өткізілді. Мақсаты: 

Тұңғыш Ел басының өмірлік жолын үйрету және насихаттау. 

Тұңғыш Президент күніне араналған «Елбасы – ел тірегі» тақырыбы 

бойынша топ сағаттары» онлайн түрінде ұйымдастырылды. 1 желтоқсан 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президент күніне орай Қазақ 

халқының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмір 

жолы, туып-өскен жері, оқып білім алған қызмет еткен жерлері туралы 

Елбасының өмір жолынан үлгі ала отырып Отанын, халқын сүйюге, 

батырлыққа, азаматтыққа, патриоттық сезімге тәрбиелеу, студенттердің 

Елбасына деген сүйіспеншілік сезімін құрметтеу мақсатында колледж 

тәрбие бөлімі мен жастар ісі жөніндегі комитет белсенділерінің қатысуымен 

дөңгелек үстел өткізілді.Барлық студенттер елбасының көшбасшылық 

қабілетін , оның еңбектерін бағалай отырып, өздерінің елбасы сияқты 

бойларында көшбасшылық қабілеттерін қалай дамытуға болатыны туралы 

айтып өтті.Студенттер елбасының еңбектерімен танысып, оның еңбек 

жолдарына арналған кітаптары мен онлайн арқылы танысты. 

2.Рухани-адамгершілік тәрбиесі бағытында «Жастар және дін» 

тақырыбында Радикалды діни идеология және басқа да деструктивтік 

ағымдарға тартылмаған студенттер арасында олардың толерантты сана-

сезімін қалыптастыру және патриоттық тәрбие беру, сонымен қатар, теріс 

діни көзқарастардың қалыптасуының алдын-алу мақсатында ақпараттық-

насихаттық топтың  күшімен ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу 

мақсатында дін өкілдерімен кездесу өткізілді.Мақсаты: Жастарды қазіргі 



таңдағы діни ағымдардың арқасына еріп кетпеудің жолдарын қарастыру 

және алдын алу. 

3.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие бағытында 

Тәуелсіздік мерекесін орай «Тәуелсіздік деп соғады жүрегім!» 

тақырыбында онлайн тәрбие сағаттары ұйымдастырылды. «Жалпы білім 

беретін пәндер» пән бірлестігінің оқытушылары мен бірге жастар ісі 

жөніндегі комитет ұйымының белсенді жастарының ұйымдастыруымен 

«Тәуелсіздік деп соғады жүрегім!» тақырыбында онлайн арқылы дөңгелек 

стол өткізілді. Колледж директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 

Ұ.О.Абзелова барлық жастарды және ұстаздарды тәуелсіздік мерекесімен 

құттықтады. Барлық топтарда  баяндама оқылды және видеоролик 

көрсетілді. Барлық студенттерге 29 жылдық тарихқа шолу жасады. «Дизайн 

және өнер» пән бірлестігінің оқытушысы Мырзаев Мұхтар «Тәуелсіздік 

биік болсын тұғырың!» Республикалық фестиваль-байқауына қатысып, бас 

жүлде және құрмет грамотасымен марапатталды. «Тұғыры биік-

Тәуелсіздік» атты республикалық шығармашылық байқауына қатысып, 

үздік нәтижеге қол жеткені үшін «Бастауыш білім беру» мамандығының 2-

курс студенттері мен топ тәлімгері Мавланова Г.К  диплом және төс 

белгімен марапатталды. 

 

      
 

 



      
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

5. «Жаңа жыл – жаңа әлемі»  жастар ісі жөніндегі комиттің және студенттік 

кеңестің ұйымдастыруымен 28.12.2020ж онлайн форматта студенттерге 

арналған жаңа-жылдық мерекелік іс-шара ұйымдастырылды. Жастар ісі 

жөніндегі комиттетінің төрайымы Уразматова А ,Затыбек А 

 

        



Ай сайын колледждің жоспарына сәйкес тәрбие бөлімі мен жастар ісі 

жөніндегі комитет және әлеуметтік социолог пен психолог мамандарымен 

колледж студенттеріне  көптеген сауалнамалар жүргізіліп отырды.  

      

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет бойынша сауалнама. 

Студенттерге жүргізілген сауалнамалардың нәтижелері мен 

аналитикалық талдамасы 

 

Тақырыбы: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет бойынша сауалнама. 

Күні: 5.11.2020ж – 15.11.2020ж. 

Зерттеу нысаны: 1, 2 –курстардың студенттері. 

Зерттеудің мақсаты: Студенттердің жемқорлыққа қарсы іс-әрекеті. 

Зерттеу әдістері: дербес сауалнамалық термесауал. 

Зерттеуге қатысқан колледж студенттерінің саны 489 адамды құрады  

Сауалнамаға төмендегідей сұрақтар қойылды:  

1. Сіз сыбайлас жемқорлық деп нені түсінесіз? (3-ден артық емес 

нұсқа көрсетіңіз) 
 

Лауазымды тұлғаларға сыйлық тарту 54 

Лауазымдық жағдайды жеке, ашкөз мүддеде қолдану 2 

Мемлекеттік қаражатты жеке мақсаттарда қолдану 20 

 Қоғамдық ресурстар мен қорларды заңсыз түрде 

үлестіру және қайта бөлу 

56 

Қоғамдық ресуртарды жеке мақсаттарды заңсыз түрде 

иемдену 

25 

 Әйгілі «аға-көкелік» (өз мақсатыңа қол жеткізу үшін 

жеке байланыстарды қолдану) 

173 

 Парақорлық 71 

 Пара беруге мәжбүрлеу 88 
 

2. Біздің оқу орнында парақорлық  жағдайлары  бар деп ойлайсыз ба? 
  

Өте жиі - 

 Жиірек - 

 Жауап беруге қиналам 66 

 Жоқ 423 
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3. Оқу кезінде пара берген-бермегеніңізге қарамастан сыбайлас 

жемқорлық  жағдайына тап болған кезіңіз болды ма? 

          1.  Иә - 0 

          2. Жоқ- 489 

 
4. Сіз пара немесе сыйлық беру кезінде делдалдарды қолдандыңыз ба? 

          1.  Иә-  0 

          2.  Жоқ- 489 

 
 

5. Төменде келтірілген оқытушыларға арналған сыйлықтардың 

қайсысын пара деп есептеуге болады? 

 

Гүлдер - 

Кәмпит қорабы, шарап бөтелкесі (кез 

келген басқа ішімдік) 

- 

 Тұрмыстық құралдар 7 

 Ақшалай сома 457 

 Қызмет ету 25 
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6. Сіздің ойыңызша соңғы жылдары пара беру көлемі көбейді ме, әлде 

азайды ма? 

             1.  Көбейді- 346 

             2.   Азайды-42 

             3.  Жауап беруге қиналамын-101 

 

 
 

7. Сіздің ойыңызша колледжде  сыбайластық жемқорлықтың 

болуының негізгі себептеріне не жатады? (Бірнеше нұсқалар мүмкін). 

 

Төмен жалақы 198 

Өзіндік бақылаудың болмауы 36 

Оқытушылардың әрекеттеріне, табыстары мен 

шығындарына жеткіліксіз қатаң бақылау. 

8 

Студенттердің немқұрайлығынан.  247 
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8. Егер Сізге сыбайластық жемқорлық жағдайына ұшырауыңызға тура 

келсе, Сізге пара беруге тура келді ме әлде парасыз құтылдыңыз ба? 

      

        1.   Иә, пара беруге тура келді- 0 

        2.   Пара берген жоқпын- 118 

        3.   Ұшыраған жоқпын- 371 

 

 
 

9. Оқытушыға пара беруден бас тартқаннан кейін сіздің мәселеңіз 

шешілді ме? 

 Иә, шешілді 0 

 Шешілді, бірақ ішінара 0 

 Жоқ, шешілмеді 0 

 Мен мұндай жағдайға тап болған жоқпын 489 
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10. Бұл жағдайдың бастаушысы кім болды? 
 

  Мен өзім 0 

 Оқытушы 0 

 Қызметкер 0 

 Мен мұндай жағдайға тап болған жоқпын 489 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

(«Саналы ұрпақ» жобасының ұйымдастыруымен «Жемқорлыққа жол 

жоқ», «Біз жастар парақорлыққа қарсымыз» тақырыбында флэш моб 

ұйымдастырылды ). 

2020-2021 оқу жылындағы топ студенттерімен топ тәлімгерлерінің 

жеткен жетістіктері. 
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«JASTAR KZ» жобасы негізінде  «Қамқорлық» еріктілер клубының 

жылдық жоспары құрылды. Ерікті студенттер тізімі жасалып, жоспар 

берілді. Қазан айында «Қамқорлық» клубының еріктілері бекітілген 

жоспар бойынша пандемия кезіндегі әлеуметтік жағдайы мүшкіл, мүгедек 

және зейнет жасындағы жандарға көмек ретінде іс-шаралар жүргізді. 

Еріктілер өздерінің жауапкершілігін сезіне отырып, қарттарымызға өз 

көмектерін аямауда. Осы мақсатта түрлі іс-шаралар жоспарланды. Осы 

жоспардың негізінде, сақтық шараларын сақтай отырып еріктілер 

ауданымыздың тұрғыны Баратов Амирхан (мүгедек) үйіне 29.10.2020 күні  

барып, көмек қолын созып қайтты. Еріктілер Баратов Амирхан ағайдың 

үйіне барып, үйінің ішін, ауласын жинауға көмектесті.  

Көмек қолын созуға барған еріктілер: 

1. Каримкулова Саида 

2. Нуралиев Жавахир 

3. Худайбергенов Илхамжан 

4. Алимбаев Розимат 

5. Юнусова Хушноза 

6. Қуанышбек Алина 

7. Жамалиддинов Шарафиддин 

8. Исмаилова Нафиса 

9. Ахматкулова Жарас 

10. Дехканбаев Бабур 
 

 
 



 
Қараша айында «Қамқорлық» клубының еріктілері бекітілген жоспар 

бойынша пандемия кезіндегі әлеуметтік жағдайы мүшкіл, мүгедек және 

зейнет жасындағы жандарға көмек ретінде іс-шаралар жүргізді. Еріктілер 

өздерінің жауапкершілігін сезіне отырып, қарттарымызға өз көмектерін 

аямауда. Осы мақсатта түрлі іс-шаралар жоспарланды. Осы жоспардың 

негізінде, сақтық шараларын сақтай отырып еріктілер ауданымыздың 

тұрғыны Баратов Амирхан (мүгедек) үйіне 04.11.2020 күні  барып, көмек 

қолын созып қайтты. Еріктілер Баратов Амирхан ағайдың үйіне барып, 

үйінің ішін, ауласын жинауға көмектесті.  

Көмек қолын созуға барған еріктілер: 

1. Нуралиев Жавахир 

2. Юнусова Хушноза 

3. Худайбергенов Илхамжан 

4. Адилова Махбуба 

5. Абдуваитова Зилола 

6. Михмантаева Сахиба 

7. Мавланова Дильноза 

8. Юнусметова Мадинабегым 

9. Абдуллаев Сардар 

10. Абдукахаров Мухаммедали 

11. Мурзабекова Айсулу 

12. Дехканбаев Бабур 

 

 
 



 
 

Манкент ауылындағы мектеп-интернат балаларына жылы киімдер 

апарылды. Бұл іс-шара дизайн пән бірлестігінің оқытушылары және 

студенттері бастамасымен ұйымдастырылды.  

Қасымбек Датқа ауылындағы «Бауыржан отбасы үлгісіндегі балалар 

ауылы» үйіне жылы киімдер апарылды. Бұл іс-шара гуманитарлық бөлімнің 

оқытушылары бастамасымен ұйымдастырылды.  

Желтоқсан айында  «Қамқорлық» клубының еріктілері бекітілген жоспар 

бойынша пандемия кезінде денсаулықты сақтау және аурудың алдын алу 

үшін аудан халқына 08.12.2020 күні бетперделер таратылды.  

Бетперде тарату акциясына қатысқан еріктілер: 

1. Худайбергенов Илхамжан 

2. Юнусова Хушноза 

3. Исмаилова Нафиса 

4. Ахматкулова Чарас 

5. Дехканбаев Бабур 

6. Абдуқаххаров Мухаммадали 

7. Мурзабекова Айсулу 

8. Махаммадкаримов Азим 

9. Ирисматова Халима 

 

 
 

«Қамқорлық» клубының еріктілері бекітілген жоспар бойынша әлеуметтік 

жағдайлары төмен, көп балалы отбасыларына материалдық көмек жүргізу 

аясында 11.12.2020 күні еріктілер мен колледж оқытушалыры бірігіп іс-

шара ұйымдастырды.  

Іс-шараға қатысқандар:  



Еріктер: 

1. Абдуқаххаров Мухаммадали 

2. Дехканбаев Бабур 

3. Исмаилова Нафиса 

4. Худайбергенов Илхамжан 

5. Абдуманатова Сарвиноз 

6. Куанышбек Алина 

және колледж оқытушалары. 

 

 
 

   
 

 

2020 оқу жылындағы аудан көлемінде А.Исмаилов колледж  

оқытушыларының үйірме жұмыстары бойынша атқаратын 

(семинар, вебинар, конференция, zoom) онлайн форматтағы  

іс-шаралар жоспары: 

 
№ Оқытушының 

аты-жөні 

Үйірме атауы   Тақырып атауы  Өткізу  

форматы 

     

  Өткізу  

  мерзімі 

қолы 

1 Салыбекова Н «Алтын оймақ» «Ұлттық мотивтер» Семинар 

сабақ 

қараша  

2 Затыбек А «Самғанұр» «Жаңа жыл» 

мерекесіне орай, 

студенттермен 

мерекелік кеш! 

Семинар 

сабақ 

желтоқсан  

3 Мирзаметова Д «Рухани «Тәуелсіздік-тәу Онлайн желтоқсан  



жаңғыру» етер жалғыз кие!» видео 

сабақ 

4 Абдрахимов А «Салауатты өмір 

салты» 

«Шынықсаң шымыр 

боласың» 

конферен

ция 

желтоқсан  

5 Сұлтанмұратов С «Программист» «Суреттерді өңдеу 

эффектілері» 

конферен

ция 

қараша  

6 Онғарбаева А «Жас тілші» «Ана-сенің жүрегің!  

махаббаттан 

жаралған» 

Онлайн 

видео 

сабақ 

қараша  

7 Серікқызы А «Жас дантист» «Ауыз қуысының 

қатерлі ісіктері» 

Семинар 

сабақ 

қараша  

8 Камалова Б «Нұрлы сәуле» «Мережка,тор, 

аппликация,айқас» 

тегістеп және т.б 

кесте 

Семинар 

сабақ 

қараша  

9 Мырзаев М «Шебер» «Мамандығым 

мақтанышым!» 

Семинар 

сабақ 

желтоқсан  

10 Іңкәрбек К «Қолөнер» «Жануарлар, 

құстар,адам, 

жәндіктер» сызба 

тігу 

Семинар 

сабақ 

қараша  

11 Паттахов З «Алғашқы  

медициналық 

көмек» 

Омыртқа бағанының 

зақымдану кезіндегі 

алғашқы 

медициналық көмек 

Семинар 

сабақ 

қараша  

12 Кендирбаева А «Мейірімді 

медбике» 

«Асептика, 

антисептика,зарарсы

здандыру, 

залалсыздандыру» 

Семинар 

сабақ 

желтоқсан  

13 Беккулиева С «Ақ қол ана» «Жүктіліктің ерте 

және кеш белгілері» 

Семинар 

сабақ 

желтоқсан  

14 Алиева М «Шебер қолдар» «Шалқан» ертегісі Онлайн 

видео 

сабақ 

желтоқсан  

15 Бахутова С «Ғажайып театр» «Қу түлкі» ертегісін 

сахыналауға үйрету 

Онлайн 

видео 

сабақ 

желтоқсан  

16 Уразматова А. «Бақытты 

балалық шақ» 

«Бақытты отбасы-

бақытты балалық 

шақтың кепілі» 

Онлайн 

видео 

сабақ 

қараша  

17 Айкашова А «Өнерлі қол» «Гобелен, қолдан 

тоқыған суреттері» 

Семинар 

сабақ 

қараша  

 

 

2020-2021 оқу жылының   I жарты жылдығына жоғарыда көрсетілген 

тақырыптарда бекітілген жоспармен, жауапты оқытушылар онлайн 

форматта түрлі тақырыптарда іс-шаралар өтті. Жоспарға сәйкес 17 жауапты 

уақытында қараша және желтоқсан айларында мынандай көрсеткіш 

көрсетті. 

1.Онғарбаева А  «Жас тілші» «Ана-сенің жүрегің! махаббаттан жаралған»  

атты онлайн видео сабақ үйірме қатысушыларымен бірге қараша айында 

түсірді. 

 



Сілтеме______https://youtu.be/B2YIOEc3ckI 

 

 

                                                                   

 

                                                                
 

 

                                               

2. Салыбекова Н «Алтын оймақ»  үйірме жетекшісі қараша айында 

 «Ұлттық мотивтер» тақырыбында семинар сабақ өтті. 

 Сілтеме______  https://youtu.be/rruJDehUvRk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Сұлтанмуратов С «Программист» үйірме жетекшісі  

 «Суреттерді өңдеу эффектілері»  тақырыбында конференция сабақ өтті. 

Сілтеме______  https://youtu.be/kgpoKyeJwJo 

https://youtu.be/rruJDehUvRk
https://youtu.be/kgpoKyeJwJo


 

4.Камалова Б «Нұрлы сәуле» үйірме жетекшісі   

«Мережка,тор, аппликация,айқас» тегістеп және т.б кесте тақырыбында 

конференция сабақ өтті 
 

Сілтеме______  

https://youtu.be/Oe5HLx2tK5Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Іңкәрбек К 

«Қолөнер» үйірме жетекшісі   

 «Жануарлар, құстар, адам, жәндіктер» сызба тігу тақырыбында семинар 

сабақ өтті. 

Сілтеме______  https://youtu.be/VcoYejjX_Kc 

https://youtu.be/VcoYejjX_Kc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Уразматова А. «Бақытты балалық шақ» үйірме жетекшісі   

«Бақытты отбасы-бақытты балалық шақтың кепілі» тақырыбында  онлайн 

видео сабақ үйірме қатысушыларымен бірге қараша айында түсірді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сілтеме_____ https://youtu.be/p6uM_sXQpjk 

 

 

  

 

 

 

7. Айкашова А «Өнерлі қол» 

үйірме жетекшісі  

  «Гобелен, қолдан тоқыған 

суреттері» тақырыбында 

семинар сабақ өтті. 

Сілтеме______  https://youtu.be/soh9zFsu1OU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/p6uM_sXQpjk
https://youtu.be/soh9zFsu1OU


 

 

 

 

8. Кендирбаева А «Мейірімді медбике» үйірме жетекшісі  

«Асептика, антисептика,зарарсыздандыру, залалсыздандыру»  

тақырыбында семинар сабақ өтті. 

 

Сілтеме______  https://youtu.be/b9WduxUkZuY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Мырзаев М «Шебер»  үйірме жетекшісі 

 «Мамандығым мақтанышым!» тақырыбында семинар сабақ өтті. 

Сілтеме______  https://youtu.be/sRqFxANlV_4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Затыбек А «Самғанұр»  үйірме жетекшісі 

«Жаңа жыл» мерекесіне орай, студенттермен мерекелік кеш! 

https://youtu.be/sRqFxANlV_4


Сілтеме______  https://www.youtube.com/watch?v=YBeZQ71iFXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Бахутова С «Ғажайып театр» үйірме жетекшісі 

 «Шалқан» ертегісін сахыналауға үйрету тақырыбында онлайн видео сабақ 

үйірме қатысушыларымен бірге түсірді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сілтеме______  

https://www.youtube.com/watch?v=1PdBAEr_DVc&list=UUU078t7d3kMW

FoTu0_3goOg&index=28 

12. Беккулиева С «Ақ қол ана» үйірме жетекшісі  

«Жүктіліктің ерте және кеш белгілері» тақырыбында семинар сабақ өтті 

Сілтеме______  

https://www.youtube.com/watch?v=t4ThYEajwHM&list=UUU078t7d3kMW

FoTu0_3goOg&index=38&has_verified=1 

https://www.youtube.com/watch?v=t4ThYEajwHM&list=UUU078t7d3kMWFoTu0_3goOg&index=38&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=t4ThYEajwHM&list=UUU078t7d3kMWFoTu0_3goOg&index=38&has_verified=1


          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Абдрахимов А «Салауатты өмір салты» үйірме жетекшісі 

 «Шынықсаң шымыр боласың» тақырыбында семинар сабақ өтті 

Сілтеме______  https://www.youtube.com/watch  

 

 

 

   



А.Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінің  қашықтан оқыту кезеңіне 2021 оқу жылының жарты жылдыққа  

арналған тәрбие  жоспары 

№ Іс-шараның атауы Аяқталу мерзімі                   Жауапты Орындау 

уақыты 

БАҚ-та 

орналастыр

у 

1.  «Сыбайлас жемқорлыққа жол 

жоқ» онлайн сабақтар   

 

 онлайн тәрбие 

сабақ 

видеороликтер 

Ирисбаева Н.И 

1-2-3-4-тәлімгерлері 

 БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

2. «Жемқорлық індет,жою міндет» 

атты эссе жазу  

Эссе жазу Ирисбаева Н.И 

Жастар комитеті 

1-2-тәлімгерлері 

 БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

3. «Салауатты өмір-салауатты 

отбасы» тақырыбында сурет 

байқауы 

Сурет байқауы  Қосқұлақов Е.А 

Казангапова Э 

Абдихалилова Х 

 БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

4. М.Мақатаевтың 90-жылдығына 

арналған онлайн сабақ 

онлайн тәрбие 

сабақ 

видеороликтер 

Жунусбекова Г.Қ 

Мавланова Г 

Асанова Ж 

Оңғарбаева А 

Ахназарова Н 

Рахметова Л 

Камалова Б 

 БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

5. «Ж.Жабаевқа 175 жыл» атты 

онлайн іс-шара 

онлайн тәрбие 

сабақ 

видеороликтер 

Мирзаметова Д 

Ирисбаева Н 

Нурметова Д 

Шатемирова А 

Наркулова Ш 

Уразматова А 

Халмурадова Р 

 БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 



6 «Ы.Алтинсаринге 180 жыл» атты 

онлайн іс-шара 

онлайн тәрбие 

сабақ 

видеороликтер 

Абзелова Ұ.О 

Бахутова С. 

Алиева М 

Исматуллаева А 

Пернебаева Ж 

 БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

7 Тәуелсіздікке 30 жыл атты іс-шара онлайн тәрбие 

сабақ 

видеороликтер 

Жастар комитеті 

Уразматова А 

 Жыл бойы 

 2021 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

8 
Футбол бойынша колледжішілік 

спорт жарысы 

Спорттық жарыс 

(Онлайн және 

оффлайн) 

Усманов Б 

 

 

Ақпан, 

наурыз 

2021 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

9 
 Волейболдан колледжішілік 

спорт жарысы  

Спорттық жарыс 

(Онлайн және 

оффлайн) 

Хадиметов Ш 

 

Ақпан, 

наурыз 

2021 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

10 
Армрестлингу бойынша колледж 

біріншілігі. 

Спорттық жарыс 

(Онлайн және 

оффлайн) 

Расилев Е 

 

Ақпан, 

наурыз 

2021 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

11 Баскетбол бойынша колледж 

біріншілігі 
  

Спорттық жарыс 

(Онлайн және 

оффлайн) 

Исанов А Ақпан, 

наурыз 

2021 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

12 
Үстел теннисінен колледж 

біріншілігі 

Спорттық жарыс 

(Онлайн және 

оффлайн) 

Абдирахимов А Ақпан, 

наурыз 

2021 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

12 Қазақстан Республикасының 

«Тәуелсіздігіне  30-жыл»  

арналған шашкадан колледж 

біріншілігі. 

Спорттық жарыс 

(Онлайн және 

оффлайн) 

Сайтмуратов Д Ақпан, 

наурыз 

2021 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

13 «Денсаулыққа зиянды әрекеттер: онлайн тәрбие Умирбеков Б Ақпан, БАҚ, 



ішімдік ішу, шылым шегу, 

нашақорлық» тақырыбында 

сабақ 

видеороликтер 

наурыз 

2021 ж 

әлеуметтік 

желілер 

14 

«Жас Сарбаз» әскери-патриотттық 

жарыс 

Жарыс команда 

бойынша және 

жеке біріншілік 

бойынша 

спорттың жеті 

түрінен өткізіледі 

АӘД оқытушысы Айтбай Қ 

«Жас Сарбаз» клуб мүшелері 

Сәуір 

2021ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

15 Кеңес әскерлерінің ауған жерінен 

шығарылғанына 32 жыл толуына 

арналған «Сапқа тұр сарбаз!» 

сайысы. (Бөлімше құрамында 

және жекелей саптық дайындық) 

(Онлайн және 

оффлайн) 

АӘД оқытушысы Айтбай Қ 

«Жас Сарбаз» клуб мүшелері 

Ақпан  

2021ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

16 1-наурыз - Дүниежүзілік 

азаматтық қорғаныс күніне 

арналған «Қорғаныс» 

операциясы» сайысы. (Дербес 

қорғаныс құралдарын және 

алғашқы дәрігерлік көмекті 

қолдану) 

(Онлайн және 

оффлайн) 

АӘД оқытушысы Айтбай Қ, 

«Жас Сарбаз» клуб мүшелері 

Жастар комитеті 

Наурыз 

2021ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

17 

Әскери-патриоттық әндер 

конкурсы 

(Онлайн және 

оффлайн) 

АӘД оқытушысы Айтбай Қ 

«Жас Сарбаз» клуб мүшелері 

Затыбек А 

1-2 курс топ тәлімгерлері 

Наурыз, 

Сәуір 

2021ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

18 
7-мамыр Отан қорғаушылар 

күніне арналған спорттық іс-шара  
Сайыс 

АӘД оқытушысы Айтбай Қ 

«Жас Сарбаз» клуб мүшелері 

Мамыр 

2021ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

19 «Ешкім де ұмытылмайды, ештеңе (Онлайн және АӘД оқытушысы Айтбай Қ Мамыр БАҚ, 



де ұмытылған жоқ» атты әдеби-

көркем оқу 

оффлайн) «Жас Сарбаз» клуб мүшелері 

1-2 курс топ тәлімгерлері 

2021ж әлеуметтік 

желілер 

20 
Отбасы әлемі, менің отбасым.Жыл 

отбасы 

Жарыс 

(Онлайн және 

оффлайн) 

Алиева М 

1-2 курс топ тәлімгерлері 

Мамыр 

2021ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

21 

«Жақсы кітап-жан азығы» атты 

тақырыптық тәрбие сағаттары. 

онлайн тәрбие 

сабақ 

видеороликтер 

Мирзаметов Ж 

Қамбыл Ұ 

Нурметова Д 

Нарботаева Р 

Сәуір 

2021ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

22 «Рухани жаңғыру – ұлттық сана-

сезімнің көкжиегін 

кеңейту» танымдық кеш 

онлайн 

Мирзаметова Д 

Жастар комитеті 

    Ақпан 

2021ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

23 Алғыс айту күні – қазақстандық 

патриотизмнің, бірлік пен 

достықтың жарқын мерекесі. 

 

 

онлайн тәрбие 

сабақ 

видеороликтер 

Кендирбаева А 

Арымбаева А 

Рустамов И 

Халмурадова Р 

    Ақпан 

2021ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

24 1-2-3-4 курс ата-аналарына 

арналған жалпы колледж ішілік 

ата-аналар жиналысы.  

Онлайн 

ZOOM арқылы 

Тәрбие бөлімі 

Пән бірлестіктері 

Ақпан 

2021ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

25 «Менің – отаным Қазақстан» 

бейнероликтер байқауы 

онлайн тәрбие 

сабақ 

видеороликтер 

Жастар комитеті  

1-2-3-4 курс топ тәлімгерлері 

Сәуір 

2021ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

26 «Таза аула» экологиялық іс-шара Сенбілік  Тәрбие бөлімі 

Жастар комитеті  

1-2-3-4 курс топ тәлімгерлері 

Наурыз 

2021ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

27 Сыбайлас жемқорлықтың алдын 

алу жұмысы туралы оқытушылар 

онлайн  сабақ 

видеороликтер 

Тәрбие бөлімі 

Саналы ұрпақ жобалық кеңесі 

Наурыз 

2021ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 



арасында түсіндірме жұмыстар 

атқару  

желілер 

28 Облыс,қала  мұражайларына 

экскурсиялар:-Тарихи-өлкетану 

мұражайы, Сайрам тарихи-

өлкетану музейі, Ерлік музейі, 

Қуғын-сүргін құрбандары музейі, 

Көркемсурет галериясы , 

Түркістан қаласына саяхат, 

Ақмешіт ,Домалақ ана кесенесіне 

саяхат жасау 

Экскурсиялар 

 

Мирзаметова Д, 

Убаев К 

Пән бірлестігінің оқытушылары 

мен студенттері 

Жыл бойы 

2021ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

29 «Отан үшін от кешкендер» Жеңіс 

күніне арналған жалпы 

колледждік іс-шара   

онлайн тәрбие 

сабақ 

видеороликтер 

Жастар комитеті  

Уразматова А 

Мамыр 

2021ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

30 Репрессия құрбандарын еске алу 

күніне орай «Репрессия 

құрбандары» атты іс-шара 

онлайн тәрбие 

сабақ 

видеороликтер 

«Жалпы білім беретін пәндер» 

пән бірлестігі 

Мамыр 

2021ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

31 

Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік рәміздер күніне 

арналған тәрбие сағаттары 

онлайн тәрбие 

сабақ 

видеороликтер 

Пернебаева Ж 

Бахутова С 

Кендирбаева А 

Әмірқұл А 

Арымбаева А 

Мамыр 

2021ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

32 Кәсіби бағдар беру жұмысы 

бойынша «Ашық есік» күндерін 

ұйымдастыру  

онлайн тәрбие 

сабақ 

видеороликтер 

УбаевК  

Абдираимов Х 

Пән бірлестіктері 

 

Наурыз, 

Сәуір 

2021ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

33 «Нәтиже» Білім алушылардың 

кәсіби өзін-өзі тануы, 

Сауалнама  Тәрбие бөлімі 

Жастар комитеті 

2021ж БАҚ, 

әлеуметтік 



сауалнамаларды алу процестерінің 

тиімділігінің нәтижелік 

мониторингі 

желілер 

34 1-2-курс студенттері арасында 

«Құқықбұзушылықтың алдын 

алу» тақырыбында баяндамалар 

жасау  

онлайн тәрбие 

сабақ 

видеороликтер 

Умарова С 

Шадиева М 

Сәуір 

2021ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

35 Құқық қорғау органдары 

қызметкерлерімен дөңгелек үстел   

онлайн тәрбие 

сабақ 

видеороликтер 

Ирисбаева Н 

Абдигапиров И 

Сәуір 

2021ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

36 Тәуелсіздікке 30 жыл  онлайн тәрбие 

сабақ 

видеороликтер 

Умарова С 

Алиева М 

Мавланова Г 

 Жыл бойы 

 2021 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

37 Отбасы-адамгершілік пен 

руханилықтың қайнар көзі « ата-

аналарға арналған Тренинг» 

Семинар тренинг Кулахметова Н 

Исматуллаева А 

Аблаева А 

Наурыз  

2021 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

38 «Көпбалалы, аз қамтылған 

отбасылардың балаларына және 

ерекше білім беру қажеттіліктері 

бар балаларға көмек көрсету үшін 

демеушілерді тарта отырып, 

«Жүректен жүрекке» 

қайырымдылық акциясы аясында 

«Жақсылық жасаудан 

жарысайық!» атты акциясы  

(Онлайн және 

оффлайн) 

Саналы ұрпақ жобалық кеңесі 

Ирисбаева Н.И 

Колледж оқытушылары мен 

студенттер 

 Жыл бойы 

 2021 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

39 «Студент өміріндегі бір күн» 

флешмобын ұйымдастыру 

Онлайн 

видеороликтер 

Жастар комитеті Уразматова А 

1-2-3-4-тәлімгерлері 

 

сәуір-

мамыр 

2021 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 



40 Ағымдағы жылдың маңызды 

даталарына арналған іс-

шараларды онлайн форматында 

өткізу 

Ақпараттарды  

сайтқа салу 

                    Рустамов И 

 

Жыл бойы 

2021 ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

41 «ҚР колледждерінің ТОП-100 

студенттері жобасы» 

Өзі туралы 

видеоролик 

Өмірбаян 

Жеткен 

жетістіктері 

Пернебаева Ж 

Топ тәлімгерлері 

Ақпан  

2021ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

42 «Түлек – 2021» түлектерге диплом 

табыстау рәсімі. 

(Онлайн және 

оффлайн) 

Тәрбие бөлімі 

Жастар комитеті 

Маусым 

2021ж 

БАҚ, 

әлеуметтік 

желілер 

 



 

 
№ Тақырыбы Уақыты Сілтеме 

1. 1

0

7 

"Қарттар қазынамыз". Тәлімгер: Илесбек А.Н., тобы: 

МБ-181 
15.01.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=FdZSQKmXz_8 

2.  
"Ұстаз-ұлы тұлға". Тәлімгер: Илесбек А.Н. Тобы: МБ-

181 
15.01.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=OYSIKYhaETw 

3.  «Қыз баланың мінез-құлқы» Қыздар кеңесі. 25.01.2021 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=b23j8JlD_pw 

4.  
Тәрбие сағат: «Мұқағали Мақатаевтың 90 жыл!» Топ: 

БСО-202/Б Топ тәлімгері: Мавланова Г.Р. 
04.02.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=-VLkKdpyAaU 

5.  
«Мұқағали Мақатаевтың 90 жыл!» Топ: БСО-202/Б Топ 

тәлімгері: Мавланова Г.Р. 
08.02.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=WNL4Nhlrgr0 

6.  
"Алғыс айтамын - ұстазға" МБ-201/1 тобы. Топ 

жетекшісі: Кендирбаева Адина Радиковна 
18.02.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=kj2A-5YIpzE 

7.  
«М. Мақатаевтың 90 жылдығына арналған» Д-191 тобы, 

тәлімгері Камалова Б. К. 
18.02.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=nVX2rQOU_B4 

8.  
"Мұқағали Мақатаевтың 90-жылдығына арналады" 

ШТ-201 оқу тобы. Жетекшісі: Оңғарбаева А.Ж. 
18.02.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=OkbCkg1P1MQ 

9.  

"Жас тілші" үйірме мүшелері "Ақұштап 

Бақтыгерееваның шығармашылығына шолу". "Әйел-

ана" тақырыбында 

18.02.2021 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=WTfGQOTsSaM 

10.  "Жамбыл Жабаев 175 жыл" МДО-202/Б тобы 18.02.2021 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=9_HhLSyswDc 

11.  
"Мұқағали Мақатевқа 90 жыл" МДО-181/Б оқу тобы. 

Тәлімгері Жунусбекова Г.К. 
22.02.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=f9-vEt-9fAk 

12.  
"Мұқағали Мақатаев 90жыл" МБ-191 тобы. Топ 

жетекшісі А.Р. Шатемирова/А.Р. Кендирбаева 
22.02.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=_3cUdtXOC20 

13.  Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледж сауалнама 24.02.2021 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=YcgEkgrwAcU 

14.  
Батик техналогиясында жасаған жұмыстары. “Алтын 

оймақ” факультатив. Жетекшісі: Саипова М.Ф. 
24.02.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=rdymmEkWMes 

15.  
"Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығы" БСО-171оқу тобы. 

Топ жетекшісі: Нурметова Д.А. 
24.02.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=e4MS0ruity0 

16.  Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналады 25.02.2021 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=GdiBpsLSk48 

17.  
"Денсаулық — зор байлық" Топ: ТҰК-191/Б Топ 

тәлімгері: Уразматова А.С. 
25.02.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=C0B0oByi2jk 

18.  
«Әмиан жоғалттым: оны қайтару мүмкіндігі қай елде 

басым» челлендж. 
26.02.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=rP7FYV_TVQk 

19.  
"Мұқағали Мақатаев 90жыл" ФЛ-181/192 тобы. Топ 

жетекшісі Л.Н.Рахметова 
26.02.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=qFWpib8Vj_0 

20.  
“Ауған соғысы ардагерімен кездесу” Жетекшісі: 

Камбыл Ұ. Абдихалилова Х. 
26.02.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=NNtX1f0eD-A 

21.  
"Мұқағали Мақатаевқа 90 жыл" МБ - 171 тобы. 

Тәлімгері Ахназарова Нигора 
01.03.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=2FX6F8UHHK0 

22.  
“Жамбыл Жабаевқа 175 жыл” Д-202/Б тобы. Топ 

жетекшісі: Наркулова Ш.Х. 
01.03.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=HcrySfayul8 

23.  
8 наурыз - Халықаралық әйелдер күні! АК-191/Б тобы. 

Топ тәлімгері: Тұрғын Дана 
03.03.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=H4Z3HDorvww 

24.  Нашақорлыққа жол жоқ! Топ: МБ-202/А-202 03.03.2021 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=phF2gZ9yaWc 

25.  Алғыс айту күні! МБ-191 тобы. Кендирбаева Адина 03.03.2021 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=CgIxYn91KdU 

26.  
"М.Мақатаевка 90 жыл" МДО-191оқу тобы. Топ 

басшысы: Ж. Асанова 
03.03.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=oiJIrYfuhsU 

27.  "Жамбыл Жабаевтын 175 жыл" МДО-191/Б Топ басшы: 05.03.2021 https://www.youtube.com/wat
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Ж.Асанова ch?v=T2VY8DgfLwA 

28.  
8 наурыз мерекесіне арналған ұжым ару кыздарының 

құттықтауы 
06.03.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=rV-3dI6ZAsI 

29.  
Бақытты балалық шақ үйірмесі: "Анаң — үнің, жүрегің, 

Әкең — өмір тірегің". Жетекшісі:Уразматова А.С. 
15.03.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=XQOQdSwtF7w 

30.  
8 наурыз - Халықаралық әйелдер күні! ШТ-181 тобы. 

Топ тәлімгері: Ашен Рахия 
17.03.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=s-KQH1Bz8eU 

31.  «Жамбыл Жабаевтың туған күніне 175 жыл» 19.03.2021 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=89E3_36doSY 

32.  
"Наурыз - құт, береке бастауы" МБ-192, А-192 оқу 

топтары. Топ тәлімгері: Абдунабиева З.М. 
22.03.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ewKcDd9Qnh0 

33.  
Қош келдің - Әз Наурыз! БСО/181 оқу тобының 

студенттері 
26.03.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=guzV5QSXXLc 

34.  Наурыз! МБ-171 тобы. Тәлімгер: Н.Р.Ахназарова 30.03.2021 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=83OMqtMGYHg 

35.  
"ӘЗ-НАУРЫЗ" Игі істер күні Медбике 201 тобы. Топ 

жетекшісі: Кендирбаева Адина Радиковна 
30.03.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=_x-nKDoodeE 

36.  
«ҚОЗЫ КӨРПЕШ – БАЯН СҰЛУ» Ғашықтар күні. 

ТҰА-191/Б ТҰА-202 тобы. Топ жетекшісі: Жумабаева 

И.М. 

20.04.2021 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=vcIyXQdYCDs 

37.  "ЖИТС" тобы: МБ-181/1. Топ тәлімгері: Илесбек А. 20.04.2021 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=WyJ03ZYXq8I 

38.  
"Менің отаным - Қазақстан" Тобы: МБ-181. Топ 

тәлімгері: Илесбек А. 
20.04.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=2EoofFo4qyM 

39.  
"Ғылым және технологиялар" тақырыбында 

конференция 
22.04.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=YUFT9WUFxj4 

40.  
Қажымұқан Мұңайтпасұлының 150 жылдығына 

арналған «Дені саудың - жаны сау» атты спорттық іс 

шарасы 

26.04.2021 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=xRySwwxZ7b8 

41.  
9 мамыр – Жеңіс күні! БСО-202/Б студенттері. Топ 

тәлімгері: Мавланова Г.Р. 
26.04.2021 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=StHLX0d3Lqo 

42.  Заглянем в историю колледжа 
26.04.2021 https://www.youtube.com/wat

ch?v=vk74iZVf4CE 

43.  
Пікір талас: "Өткен заманмен қазіргі заманның 

айырмашылығы" Жетекші: Уразматова А.С. 

28.04.2021 https://www.youtube.com/wat

ch?v=GOnPC3ocvKE 

44.  
1 Мамыр - Қазақстан халықтарының бірлігі күні! БСО-

202/Б Мавланова Г.Р. 

03.05.2021 https://www.youtube.com/wat

ch?v=scJjj4WgnbY 

45.  “Жақсы кітап-жан азығы” тәрбиелік сағаты. 
03.05.2021 https://www.youtube.com/wat

ch?v=n5Xci8uSf3A 

46.  
«Қамқорлық» еріктілер ұйымы мен ТП-201/Б тобының 

Түркістан қаласына саяхаты 

04.05.2021 https://www.youtube.com/wat

ch?v=CkWibQPjTNA 

47.  "Әз-наурыз" МБ-202 Топ тәлімгері: Балғабай Айдын 
05.05.2021 https://www.youtube.com/wat

ch?v=RKuB411IBcQ 

48.  
8 - Наурыз Халықаралық әйелдер мейрамы. Топ: МБ-

202. Топ тәлімгері: Балғабай Айдын 

05.05.2021 https://www.youtube.com/wat

ch?v=EN8v10NhKtw 

49.  Талапкерге 
05.05.2021 https://www.youtube.com/wat

ch?v=bcbIxyaKess 

50.  
15 мамыр - Халықаралық отбасы күні аясында «Отбасы 

сағаты» 

06.05.2021 https://www.youtube.com/wat

ch?v=fKmjZFGkKYs 

51.  
"Елін қорғау — ерге серт" онлайн тәрбие сағат 4 курс 

ТП-171/Б оқу тобы. Топ тәлімгері: Рустамов И.Ш. 

06.05.2021 https://www.youtube.com/wat

ch?v=W-AWRph3vgo 

52.  
Ауғанстан соғысына қатысқан ардагерлер. Мб 201 

тобы. Топ тәлімгері: Беккулиева С.Ж. 

06.05.2021 https://www.youtube.com/wat

ch?v=W7yXKVqMAVE 

53.  "Алаштың Әлиханы" 
06.05.2021 https://www.youtube.com/wat

ch?v=vfNi4Kx-tHo 

54.  
Талапкер 2021 оқу жылына мектепке дейінгі тәрбие 

және оқыту мамандығына оқуға шақырамыз 

08.05.2021 https://www.youtube.com/wat

ch?v=TQ-XYH4_xiQ 

55.  
"Ер есімі ел есінде" Педагогика және жаратылыстану 

пән бірлестігі. 

09.05.2021 https://www.youtube.com/wat

ch?v=lyTcl7Hjz_g 
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            I.Қаңтар,ақпан айы бойынша атқарылған іс-шаралар  

  1.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие бағытында ақпан 

айында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында «Сыбайлас 

жемқорлыққа жол жоқ» тақырыбында онлайн форматта іс-шаралар өтілді. 

Сыбайлас жемқорлықтың адам өміріне қауіпті және келешегі бұлыңғыр 

екендігін студенттерге насихатталды.Жастар комитеті мен саналы ұрпақ 

клубының жетекшісі Ирисбаева Н.И ұйымдастыруымен  1-курс және 2-

курстар арасында «Жемқорлық індет, жою міндет» атты тақырыбында эссе 

байқауы болып өтті. Байқаудың нәтижесінде үздік жазылған эссе иегері 

марапатталды.  

2.Көпмәдениетті, көркем-эстетикалық тәрбие бағытында 

 Кеңес әскерлерінің ауған жерінен шығарылғанына 32-жыл толуына 

арналған Ауған соғысы ардагерлеріне арналған іс-шаралар онлайн форматта 

атап өтілді. 

 3.Рухани-адамгершілік тәрбиесі бағытында М.Мақатаевтың 90-жылдық 

мерейтойына арнап, топ тәлімгерлері бейнесабақтар түсірді.Атап айтатын 

болсақ: Мавланова Г.Р, Асанова Ж. Оңғарбаева А.Ж, Рахметтова Л, 

Камалова Б.Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында тарих пәнінің 

оқытушысы Мирзаметова Д.М ұйымдастыруымен «Рухани жаңғыру-ұлттық 

сана сезімінің көкжиегін кеңейту» атты танымдық кеш болып өтті. Рухани 

жаңғырудың келешек жастар үшін маңызы өте зор екені айтылды. 

4.Дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын қалыптастыру 

Колледжішілік спорттық жарыстарды онлайн және оффлайн форматта дене 

тәрбиесі оқытушыларының ұйымдастыруымен түрлі іс-шаралар өтіп 

отырды. 

5.Отбасы тәрбиесі бағытында  колледжде 1-4 курс студенттеріне  топ 

тәлімгерлері ата-аналар жиналысын онлайн Уатсап, zoom  арқылы өткізді. 

Ата-аналар жиналысында аталар және аналар клубына, және колледждің 

сайтына ай сайын кіріп отыру керектілігі баса  айтылды. Еліміздегі орын 

алған жағдайларға байланысты ұл-қыздарына бірінші кезекте  ата-аналары 

және асыраушы тұлғалар  жауапкершілікте болатындығы, шектеу шаралары 

кезінде беймезгіл көшеде жүруге, түнгі мезгілде 18-жасқа толмаған 

студенттер ата-аналарынсыз көшеде жүруге  болмайтындығы айтылды. 

6.Зияткерлік және ақпараттық мәдениет тәрбие бағыты бойынша  

«ҚР колледждерінің  ТОП-100 студенттері жобасы» аясында  колледждің 

ТОП-100 Студенттері іріктеліп, «Колледждің ТОП-100 Студенттері Жобасы» 

стенд жасалып, оқу орнымыздың қабырғасына ілінді: 

МДО-201/Б Эргешова Рашида Атабековна 

ДТ-202 Байтаев Ғиесиддин Шкуржанович 

МБ-201 Ташполатова Гулнаваз Элмуратовна 

МБ-201 Курбанбекова Диана Бегмуратқызы 

ДТ-201 Торабеков Нурғиса Құнанбайұлы 

ФЛ-201 Нуридинова Фатима Абдуллақызы 

ДТ-191 Турмаханбетов Торабек Сапарбекұлы 

АК-191/Б Бадалов  Валиддин Джаватоглы 



ТП-191/Б Голоскова Лияна Викторовна 

Д-182/Б Досматова Матлюба Мурадалиевна 

Д-182/Б Торакулова Юлдуз Улугбекқызы 

МБ-181 Тайыр Рабиға Өміржоққызы 

ТП-182/Б Абдукадиров Зиядхан Махсудханович 

ДТ-181 Каликов Тамерлан Канатович 

 

II. Наурыз айы бойынша атқарылған іс-шаралар           

1.Рухани-адамгершілік тәрбиесі бағытында Ж.Жабаевтың 175 

жылдығына арнап, топ тәлімгерлері онлайн форматта топ студенттерімен 

бірге бейнесабақтар түсіріп, өлең-ән жырларын айтылды. Ж.Жабаевтың 

өмірбаяны мен 100-жыл жасаған қарт атамызға арналған іс-шаралар 

деңгейде аталып өтті. Ж.Жабаевтың 175-жылдығына арнап бейнесабақтар 

түсірген топ тәлімгерлері: Ирисбаева Н.И, Нурметова Д, Шатемирова А, 

Наркулова Ш, Уразматова А. 

          Ы.Алтинсариннің 180-жылдық мерейтойына арнап, топ тәлімгерлері 

онлайн форматта топ студенттерімен бірігіп бейнесабақтар түсірілді. 

Тұңғыш қазақ ағартушысы Ы.Алтынсариннің еңбегімен шығармаларымен 

танысып, өлеңдері айтылды.  

  2.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие бағытында Алғыс 

айту күні-қазақстандық патриотизмнің, бірлік пен достықтың жарқын 

мерекесі атты  онлайн форматта іс-шаралар болып өтті. Бұл күні өзге 

ұлттардың, қазақ халқына алғыс айтып, өз ризашылдықтарын білдіретін 

күні. Топ тәлімгерлері мен студенттері бірігіп, ән-жырларын арнады. 

Бейнесабақтар түсірген топ тәлімгерлері: Кендирбаева А, Балғабай А 

3.Көпмәдениетті, көркем-эстетикалық тәрбие бағытында халықаралық 

әйелдер мерекесіне арналған іс-шаралар болды. Бұл мерекенің мақсаты 

қоғамдағы әйел аналар, қыз келіншектердің орны ерекше екендігін, 

аналарды құрметтеу, сыйлау әрбір азамат пен азаматшалардың басты 

парызы. Осы мерекеге ән-жырларын ана қауымына арнап топ студенттері 

бейнероликтер, колледжіміздің әйел қауымы хэштек түсірді. 

4.Ұлттық тәрбие бағыты бойынша   Наурыз-құт,береке бастауы-атты 

мерекелік іс-шаралар болып өтті. Облыстық адами әлеуетті дамыту 



басқармасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

18.03.2021-ғы №5-13-5/1015-И шығыс хатына сәйкес  18.03.2021-ғы 

№04/1204 шығыс хаты негізінде Наурыз мейрамы атап өтілді. Колледждің 

жастар ісі жөніндегі комитеті Уразматова Ардақтың басшылығымен және 1-

курс студенттері мен бірге    наурыз айындағы он күндік "Жайлау күнін"  

қосымша іс-шара жоспарына байланысты  " Бір тал кессең, он тал ек" 

тақырыбында колледж ауласында көгалдандыру жұмысы мен сенбілік 

жүргізілді. Тамақтандыруды ұйымдастыру пән бірлестігінің 

ұйымдастыруымен  «Ұлттық тағамдар күніне» арналған "Ұлттық 

тағамды ұлықтайтын кез келді" атты ас мәзірлері қойылды.  ТҰА-191/б, 

ТУК-191/б , ТҰА-181/б, ТУК-181/б, ТҰА-201/б топ студенттерімен 

"Ұлттық тағамдар күніне" орай  "Ұлттық тағамды ұлықтайтын кез келді" 

атты ұлттық тағамдар мәзірі өткізілді. 

5.Дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын қалыптастыру Дене 

тәрбиесі пәні мұғалімдері:Расилев Е, Усманов Б, Хадиметов Ш 

I-курс суденттерімен  "Шымырлық пен шеберлік күні" іс-шара 

жоспарына байланысты  "Шынықсаң шымыр боларсың" тақырыбында 

спорттық жарыс өткізіді. 

                     

       

          



Наурыз айының 18- жұлдызы күні  наурыз мерекесіне орай «дизайн және 

өнер» пән бірлестігінің көрмесі болып өтті.  

 
 

III. Сәуір айы бойынша атқарылған іс-шаралар 

        1.Отбасы тәрбиесі бағытында   Қыздар кеңесінің төрайымы Аблаева 

А. ұйымдастыруымен  3-4 курс студенттері мен гинеколог дәрігерлермен 

бірге  «Ерте жыныстық қатынас,  түсік тастаудың денсаулыққа зияны 

тақырыбында» дөңгелек үстел  болып өтті.   

       

     

    
                

2.Рухани-адамгершілік тәрбиесі бағытында Рухани жаңғыру 

бағдарламасы аясында киелі , тарихи мәдени орындарға Сайрам тарихи-

өлкетану музейі, киелі Түркістан қаласына виртуалды саяхат жасалды. 

Тарих пәнінің оқытушысы Мирзаметова Д мен ТП-191/б оқу тобы, топ 

тәлімгері Убаев К.К басшылығымен Түркістан қаласына виртуалды саяхат 

жасады. Қазақстан Республикасы Ә.Қастеев атындағы өнер мұражайына 

тарих пәнінің оқытушысы Ирисбаева Н.И мен Убаев К.К басшылығында 

виртуалды саяхат жасалынды.Оффлайн кезінде 1-4 курс студенттері мен топ 

тәлімгерлері Түркістан қаласына саяхат 



3.Зияткерлік және ақпараттық мәдениет бағытында 

«Құқықбұзушылықтың  алдын алу» атты  тақырыбында 1-2 курс студенттері 

арасында дөңгелек стол болып өтті. Колледж инспекторы Абдугапиров И.А 

құқық бұзушылық туралы айтып, кәмелеттік жасқа толмаған жастардың 

құқықтары жөнінде мәліметтер берілді.Студенттер тарапынан сұрақтар 

қойылды.  

Зияткерлік және ақпараттық мәдениет бағыты бойынша  

«Жақсы кітап-жан азығы» атты тақырыптық тәрбие сағаты өтілді. Кітап 

оқудың адамзат баласы үшін маңызы зор екендігі жайлы айтылып, кітап 

оқуға барша студенттерді шақырды. 

4.Көпмәдениетті, көркем-эстетикалық тәрбие бағытында  дизайн және 

өнер пән бірлестігінің ұйымдастыруымен «сән әлемі» (ұлттық киімдер күні) 

көрме және дефеле болып өтті .Мақсаты дизайн мамандығының студенттері 

кәсіби білікті маман екендіктерін паш ету. 
 

      
 

     
 



 
   

5.Көпмәдениетті, көркем-эстетикалық тәрбие бағытында «Қозы-

Көрпеш-Баян Сұлу» күніне арналған онлайн форматта іс-шара болды. 

Мұндағы мақсат жастардың арасында шынайы сезімнің махаббат туралы, 

сүйіспеншілік, бір-біріне құрмет болу керектігі жайында айтылды. 

 
Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту басқармасының 20.04.2021-ғы № 04/1665  

хатына сәйкес  2020 – 2021 оқу жылында А.Исмаилов атындағы кәсіптік колледжде 

«Ғылым және технологиялар» атты конференцияның өтуі туралы мәлімет  

№ 
Атқарылған іс-

шараның мазмұны 

Қатысқан 

оқытушы 

саны 

Қатысқан 

студент 

саны 

Мерзімі 

Әлеуметтік желідегі сілтемесі 

1. 
«Ғылым және 

технологиялар» 
30 20 22.04.2021 

https://www.youtube.com/watch?

v=YUFT9WUFxj4 

https://www.facebook.com/10001

3817240214/posts/118385347875

1882/ 

 

Негізі: Адами әлеуетті дамыту басқармасының 20.04.2021-ғы № 04/1665  хаты  

 

IY. Мамыр айы бойынша атқарылған іс-шаралар 

         1.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие бағытында 

мамыр айында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында «Таза сессия 

акциясы» студенттер арасында ұйымдастырылды. Мұндағы мақсат саналы 

ұрпақ тәрбиелеу, жемқорлықтың алдын алу.Сауалнаманың нәтижесі: 

1. Біздің оқу орнында парақорлық  жағдайлары  бар деп ойлайсыз ба? 

  
Өте жиі - 

 Жиірек - 

 Жауап беруге қиналам 66 

 Жоқ 423 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YUFT9WUFxj4
https://www.youtube.com/watch?v=YUFT9WUFxj4


 
3. Оқу кезінде пара берген-бермегеніңізге қарамастан сыбайлас жемқорлық  

жағдайына тап болған кезіңіз болды ма? 

          1.  Иә - 0 

          2. Жоқ- 489 

 

 
4. Сіз пара немесе сыйлық беру кезінде делдалдарды қолдандыңыз ба? 

          1.  Иә-  0 

          2.  Жоқ- 489 

 
5. Төменде келтірілген оқытушыларға арналған сыйлықтардың қайсысын пара 

деп есептеуге болады? 

 

Гүлдер - 

Кәмпит қорабы, шарап бөтелкесі (кез келген 

басқа ішімдік) 

- 

 Тұрмыстық құралдар 7 

 Ақшалай сома 457 

 Қызмет ету 25 
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6. Сіздің ойыңызша соңғы жылдары пара беру көлемі көбейді ме, әлде азайды ма? 

             1.  Көбейді- 42 

             2.   Азайды-346 

             3.  Жауап беруге қиналамын-101 

 

 
 

7. Сіздің ойыңызша колледжде  сыбайластық жемқорлықтың болуының негізгі 

себептеріне не жатады? (Бірнеше нұсқалар мүмкін). 

 

Төмен жалақы 198 

Өзіндік бақылаудың болмауы 36 

Оқытушылардың әрекеттеріне, табыстары мен 

шығындарына жеткіліксіз қатаң бақылау. 

8 

Студенттердің немқұрайлығынан.  247 

 

 

0

500
457

0

50

100

150

200

250

300

350

Көбейді Азайды Жауап беруге 
қиналамын

346

42
101

198

36
8

247

0

50

100

150

200

250

300



8. Егер Сізге сыбайластық жемқорлық жағдайына ұшырауыңызға тура келсе, Сізге 

пара беруге тура келді ме әлде парасыз құтылдыңыз ба? 

      

        1.   Иә, пара беруге тура келді- 0 

        2.   Пара берген жоқпын- 118 

        3.   Ұшыраған жоқпын- 371 

 

 
 

9. Оқытушыға пара беруден бас тартқаннан кейін сіздің мәселеңіз шешілді ме? 

 Иә, шешілді 0 

 Шешілді, бірақ ішінара 0 

 Жоқ, шешілмеді 0 

 Мен мұндай жағдайға тап болған жоқпын 489 

 

 
 

10. Бұл жағдайдың бастаушысы кім болды? 

 

Мен өзім 0 

Оқытушы 0 

Қызметкер 0 

Мен мұндай жағдайға тап болған жоқпын 489 
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2.Дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын қалыптастыру бағытында  

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 30 жылдығы, Қажымұқан 

Мұңайтпасұлының 150 жылдығына арналған 1-курс студенттері арасында 

АК-201 және ФЛ-СТ-201 оқу топтарымен «Дені саудың - жаны сау» атты 

спорттық іс шара өтілді. Арқан тартысы және кір тасы көтеруден жарыстар 

ұйымдастырылды. Жеңген командалар марапатталды. 

           
 

 
 «Салауатты өмір салты» тақырыбында студенттер арасында сурет байқауы 

өткізілді. Байқауға қатысқан топтар марапатталды. 

 
 

 



3.Көпмәдениетті, көркем-эстетикалық тәрбие бағытында Қазақстан 

халқы бірлігі күніне арналған онлайн форматта тәрбие сағаттары өтілді. Топ 

тәлімгерлері мен студенттер халықтың бірлігі, татулығы туралы өз ән-

жырларын арнады. 

4.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие бағытында «Отан 

үшін от кешкендер» Жеңіс күніне арналған колледжішілік іс-шара аталып 

өтті. Педагогика және жаратылыстану пән бірлестігінің ұйымдастыруымен 

тыл еңбек ардагерлеріне барып, сұхбат алынды. Топ тәлімгерлері топ 

студенттерімен бірге Жеңіс күніне бейнесабақтар түсірді.  

5.Отбасы тәрбиесі бағытында   Түркістан облысы, адами әлеуетті дамыту 

басқармасының 15. 04. 2021 жылғы №04/1613 шығыс хатына сәйкес 15 – 

мамыр Халықаралық Отбасы күні аясында Анвар Исмаилов атындағы 

кәсіптік колледжінде атқарылған  жұмыстар туралы мәлімет 
 

№ Атқарылған іс  шаралардың  

мазмұны 

Мерзімі  Әлеуметтік желідегі сілтемесі  

1.  ""ООттббаассыы  ааддааммггеерршшііллііккппеенн  

ррууххааннииллыыққттыыңң  ккөөззіі""  ссееммииннаарр  

ссааббаакк  

ттааққыыррыыббыыннддаа    ссееммииннаарр  ––  

ттррееннииннгг    

 

14.05.21ж https://www.youtube.com/watch?v=qOW6

2DRGnZk 

2.  1155  --  ммааммыырр  ххааллыыққааррааллыыққ  

ооттббаассыы  ккүүнніі  ТТоопп  ттәәллііммггеерріі::  

ААшшеенн  РРааххиияя..  ШШТТ--118811  ооққуу  ттооббыы  

 

13.05.21 https://www.youtube.com/watch?v=ZxRjW_

GrLN4 

3.  1155  ММааммыырр  ХХааллыыққааррааллыыққ  

ооттббаассыы  ккүүнніі!!  ТТооббыы::  ШШТТ--117711..  

ТТоопп  ттәәллііммггеерріі::  ББееккеенноовваа  ХХ..ЭЭ  

 

14.05.21ж https://www.youtube.com/watch?v=leuurQo0

X70 

4.  ""ООттббаассыы  ббааққыытт  ммееккеенніімм""  

ттааққыыррыыббыыннддаа  ттәәллііммггееррлліікк  

ссаағғаатт..  ТТооббыы  ММББ--118811..  ТТоопп  

ттәәллііммггеерріі::  ИИллеессббеекк  АА..  

  

13.05.21ж https://www.youtube.com/watch?v=Vegaroo

Nw7Y 

5.  1155  --  ммааммыырр  ххааллыыққааррааллыыққ  

ооттббаассыы  ккүүнніі!!  ТТоопп  ттәәллііммггеерріі::  

ИИррииссббааеевваа  НН..ИИ..  ММДДОО--220022//ББ  

ооққуу  ттооббыы  

  

15.05.21ж https://www.youtube.com/watch?v=xu7X8H

OCtig 

6.  ТТааққыыррыыпп::  ""ООттббаассыы  ррууххааннии  

ққұұннддыыллыыққттааррыы""  ттәәллііммггееррлліікк  

ссаағғаатт..ТТооббыы::  ММББ--119922,,  АА--119922..  

ААббддууннааббииеевваа  ЗЗ..ММ..  

  

14.05.21ж https://www.youtube.com/watch?v=KWqym8

pJbDg 

7.  1155  ммааммыырр  --  ХХааллыыққааррааллыыққ  

ооттббаассыы  ккүүнніі  ааяяссыыннддаа  ««ООттббаассыы  

ссаағғааттыы»»  

  

06.05.21ж https://www.youtube.com/watch?v=fKmjZFG

kKYs 

8.  ""ББааққыыттттыы  жжәәннее  үүллггіілліі  ооттббаассыы""  

ттааққыыррыыббыыннддаағғыы  іісс--шшаарраа..  ММДДОО--

118811//ББ  ооққуу  ттооббыы..  ТТәәллііммггеерр::  

14.05.21ж https://www.youtube.com/watch?v=viHSzPB

xRjE 



ЖЖууннууссббееккоовваа  ГГ..КК..  

  
Негізі: Түркістан облысы Адами әлеуетті дамыту басқармасының 15. 04. 2021 жылғы    

             №04/1613 шығыс хаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



          Облыстық  ЖИТС-тің алдын алу және онымен күресу орталығы» 

МКҚК әкімшілігінің хаты негізінде ZOOM арқылы «АИТВ-инфекциясының 

алдын алу және АИТВ инфекциясына шалдыққан адамдардың құқығын 

қорғау» тақырыбында қашықтықтан  онлайн семинар өткізді. Семинарға 

100-ге жуық  студенттер мен оқытушылар қатысты. 

 

ШТ-201/б оқу тобының топ тәлімгері А. Онғарбаева  ұлы Абайдың 175 

жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған «Асыл сөзді іздесең!» 

тақырыбы аясында «Адамзаттың Абайы» эссе байқауына, Ал-Фарабидің 

1150 жылдық мерейтойына орай «Парасат Падишасы» тақырыбы аясында 

«Әлемнің екінші ұстазы»  эссе байқауына студенттерін қатыстырып 1,2,3 

дәрежелі дипломдармен және алғыс хатпен марапатталды. 

 

 

 

 



 
 

    
 

 
БСО -202/б оқу тобының топ тәлімгері Мавланова Г.Р басшылығында 

«Шабыт»  білім беру әдістемелік орталығы 8 наурыз Халықаралық әйелдер 

күніне «8 наурыз аналар мен әжелер мерекесі» арналған қашықтықтан  

өткізілілген Республикалық  интернет байқауына «Мәнерлеп оқу» 

номинациясына 2 курс  БСО-202/Б тобы қатысып 1 дәрежелі дипломмен 

марапатталды. «Шабыт»  білім беру әдістемелік орталығы «Болашақ бұл 

біз» арналған қашықтықтан  өткізілген  Республикалық  интернет 

байқауына «Мәнерлеп оқу» номинациясына 2 курс  БСО-202/Б тобы 

студенті Дүсенбек Индира қатысып 3 дәрежелі дипломмен марапатталды. 

«Шабыт»  білім беру әдістемелік орталығы Ұлы Отан соғысындағы 

Жеңістің 76 жылдығына арналған қашықтықтан  өткізілген  Республикалық  

интернет байқауына «Көркемсөз оқу байқауы» номинациясына 2 курс БСО-

202/Б тобы қатысып 3 дәрежелі дипломмен марапатталды.  

  

 



 
            

«Үміт»  дебат клубының атқарған жұмыстары туралы мәлімет. 

 

 Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту басқармасының 2020 жылғы 

11-наурыздағы №06/1046 хатының негізінде Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігі Қазақстан Республикасында білім беруді және 

ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру мақсатында колледжде құрылған  «Үміт»  дебат 

клубы бірқатар ісшара атқаруда.  

       04.01.2021 «Үміт» дебат клубы мүшелерінің арасында «Интернет 

желісі» атты пікірсайыс болып өтті. Студенттер қазіргі уақытта интернеттің 

пайдасы туралы айтып, барлық мәліметтердің қол жетімді екендігін баса 

айтты.  

    «Үміт» дебат клубының мүшелері мен колледж белсенді студентерінің 

арасында  « Білім артық па, байлық артық па?» атты ісшарасы болып, онда 

білімнің пайдасына зор көңіл бөлу керек екендігін баса айтты.Білімнің қай 

уақытта да болсын керек екендігіне көз жететін заман болғанын айтып , 

пікір талас қызу талқыланды. 

 Үміт» дебат клубы және колледждің белсенді студенттері арасында  

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес" және оны жою міндет атты 

пікірталас болып өтті. Қазіргі мемлекетіміздің ең басты саясатының бірі осы 

сыбайлас жемқорлықпен күрес тақырыбында екендігін, сол үшін жастардың 

арасында сыбайлас жемқорлықты болдырмау, оны жою әрбір қоғам 

мүшесінің басты назарында болу керек екендігін атап өтті. Пікірталас қызу 

талқыла салынып, студенттер өз ойларын ортаға салды. 

 28.04.2021ж күні Үміт дебат клубының мүшелері арасында пікір талас 

өтті.Тақырыбы:: "Өткен заманмен қазіргі заманның айырмашылығы" 

туралы пікір талас өтіп, студенттер арасында өткен земан мен қазіргі 

заманның ерекшеліктеріне баса назар аударып, пікір талас қызу 

талқыланды. 



Аудан бойынша Жастар орталығымен де түрлі бағыттарда іс-

шараларға қатысып, сауалнамаларға жауап берудеміз. Алдағы уақытта да 

дебат қозғалысы жанданып, ауданымыздағы колледждер арасында  дебат 

ойынына қатыстыру бағытында жұмыстар атқарылатын болады. 

25.02.2021-ғы № 04/827 шығыс хаты негізінде Облыстық адами әлеуетті 

дамыту басқармасы Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К.Тоқаевтың 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын  мерекелеуге 

дайындық жөніндегі мемлекеттік комиссия отырысында берген 

тапсырмаларын іске асыру мақсатында колледждердің 2020-2021 оқу 

жылына арналған тәрбиелік іс-шаралар жоспарларына Жамбыл жабаевтың 

175 жылдығын, Әлихан Бөкейхановтың 155 жылдығын, Қажымұқан 

Мұңайтпасовтың 150 жылдығын, Семей ядролық полигоны жабылуының 30 

жылдығына арналған іс-шараларды өткізуді тапсырды. Осыған орай тәрбие 

жоспарына қосымша жоспар жасалынып, бекітілді. Жоспарға сәйкес 

жұмыстар атқарылды. 

Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай “Жыр алыбы – Жамбыл”атты  

аудандық кітапхана ұжымы мен бірге ауданымыздың жас ақын 

жазушыларымызбен рухани кеш ұйымдастырылды. Сайрам аудандық 

орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің директоры Д.Н.Сыдықова 

кешімізді ашып беріп, ақын жазушылар Ж.Жабаевқа өз ілеңдерін арнады. 

Ж.Жабаевтың кітаптарына арналған көрме жайылып, кітаптары туралы 

мағлұматтар берілді. 

 

 
«Әлихан Бөкейханов- азаттыққа дейінгі ұзақ жол» бейнероликті 1-курс 

студенттеріне  көрсетілді.  

«Алаштың  Әлиханы» тақырыбында Мәртөбе газетіне мақала жарияланды. 

Тарих пәнінің оқытушылары Абзелова Ұ.О.,Кушербаева Ұ.,Мирзаметова 

Д.,Ирисбаева Н. 

 



 
«Алаштың Әлиханы» кітап көрмесін кітапханашы Нарботаева Розай 

апайдың 

           
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 30 жылдығы, Қажымұқан 

Мұңайтпасұлының 150 жылдығына арналған 1-курс студенттері арасында 

АК-201 және ФЛ-СТ-201 оқу топтарымен «Дені саудың - жаны сау» атты 

спорттық іс шара өтілді. Арқан тартысы және кір тасы көтеруден жарыстар 

ұйымдастырылды. Жеңген командалар марапатталды. 



 

Түркістан облысының адами әлеуетті  дамыту басқармасы  

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30-жылдығына арналған тәрбиелік іс-шаралар жоспары 

Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына 

 

№ Жұмыстың мазмұны Жұмыс түрі Мерзімі 

 

Жауапты 

1.  Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай 

іс-шаралар жоспарын құру  

ақпарат Наурыз Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары  

Ұ.О.Абзелова 

Топ жетекшілер 

 

2.  Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай 

“Жыр алыбы – Жамбыл” 

Іс-шара Наурыз Ауданның ақын, 

жазушыларымен кездесу  

Оңғарбаева А.Ж 

Жунусбекова Г.Қ 

 

3.  Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай 

“Жыр алыбы – Жамбыл”  

тәрбие сағаты Наурыз Жұмабаева И 

Балғабай А 

Бахутова С 

Мавланова Г 

Кендирбаева А 

4.  «Ғасыр ғұмырлы- ғажап ақын» Жамбыл 

Жабаев  

Өлеңдерін оқудан 

челендж 

Сәуір Жастар ұйымы 

Уразматова А.С 

5.  Жамбыл Жабаев-Ұлы даланың алып 

жыршысы  

Эссе жазу Сәуір Асанова Ж 

1-курс топ жетекшілері 

6.  Жыр алыбы – Жамбылдың портреті мен 

шығармашылығы  

Сурет байқауы Сәуір Қосқұлақов Е 

Іңкәрбек К 



7.  Ұлы даланың жыршысы Кітап көрмесі Сәуір Кітапханашы 

Нарботаева Р 

 

«Алашымның дарасы» Әлихан Бөкейхановтың туғанына 155 жыл толуына  

арналған тәрбиелік-танымдық іс-шаралар. 

 

 

8.  Ә.Бөкейхановтың 155-жылдығына 

арналған «Әлихан-Тәуелсіздік жаршысы» 

Дөңгелек стол Наурыз Тарих пәнінің 

мұғалімдері 

Ирисбаева Н 

Мирзаметова Д 

 

9.  «Алаштың  Әлиханы» тақырыбында 

тәрбие сағаты 

Тәрбие сағаты Наурыз Пернебаева Ж 

Дулатова А 

Әмірқұл А 

Ирисбаева Н 

 

10.  «Әлихан Бөкейханов- азаттыққа дейінгі 

ұзақ жол» бейнеролик 

 

бейнероликті 

студенттерге онлайн 

көрсету 

 

Сәуір Тарих пәнінің 

мұғалімдері 

  

 

11.  «Алаштың  Әлиханы» тақырыбында 

жергілікті газет бетінде мақала жариялау 

мақала жариялау Сәуір Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары  

Тарих пәнінің мұғалім  

 

12.  «Алаштың Әлиханы» кітап көрмесі кітап көрмесі Сәуір Кітапханашы 

Нарботаева Р 

 

 



 

 

 

13.  «Алаштың ардақты азаматы» пікірталас Сәуір Жастар комитеті  

Уразматова А 

 

 

Күш атасы  Қажымұқан Мұңайтпасовтың 150 жылдығына  

іс шаралар жоспары 

 

 

11 Күш атасы  Қажымұқан Мұңайтпасовтың 

150 жылдығына орай ауданның 

спортшыларымен кездесу 

 

Дөңгелек стол 

Наурыз Дене шынықтыру 

пәнінің мұғалімі 

12 Қажымұқан Мұңайтпасовтың 150 

жылдығынаи орай спорттық жарыс 

студенттер мен мектеп 

оқушылары арасында 

спорттық жарыстар 

ұйымдастыру 

Сәуір Дене шынықтыру 

пәнінің мұғалімі 

13 Қажымұқан -қазақ даласының батыры 

 

Колледж 

студенттерінің 

арасында кір тасын 

көтеру 

Мамыр Дене шынықтыру 

пәнінің мұғалімі 

 

Семей ядролық полигоны жабылуының 30 жылдығына іс шаралар жоспары 

 

14 
Семей ядролық полигоны жабылуының 30 

Тәрбие сағаты Сәуір Топ жетекшілері 



жылдығына онлайн  тәрбие сағатын өту 

 

15 Семей полигоны – Қазақстанның ядролық 

қасіреті тақырыбында өлең шығару 

 

Өлең шығару Сәуір Қазақ тілі  пәнінің  

мұғалімі 

17 Қорытынды  Жиын Маусым Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

 

 

                                                             



 

  2020-2021 оқу жылының   жоспарлаған тәрбие бойынша іс-шаралардың 

барлығы өз уақытысында орындалып, жоспардан тыс қоғамдық-мәдени іс-

шаралар да, аудандық ішкі саясат бөлімінің орталықтарымен бірлесе 

отырып көптеген іс-шаралар атқарылды.Барлық мәдени-қоғамдық, саяси іс-

шаралар Ел басының Рухани жаңғыру бағдарламасы, Мәңгілік Ел 

бағдарламасы, «Jastar kz» жобасы бойынша атқарылып келеді. Сонымен 

қатар «Ұлы Даланың Жеті қыры» атты Ел басының тарихи мақаласын іске 

асыру мақсатында студент жастар мен барлық топ тәлімгерлері әрдайым 

тәрбие сағаттарын онлайн және әлеуметтік желілер арқылы өткізіп отырды. 

Жастар ісі жөніндегі комитет және тәлімгерлер, студенттік кеңес біріге 

отырып алдағы 2021 оқу жылына жоспарға сай тәрбие жұмыстарын 

атқарамыз. Тәрбие бөліміндегі барлық үйірмелер жылдық жұмыс 

жоспарларына сай барлық есептерін тәрбие бөліміне тапсырды. Сонымен 

қатар облыстық хаттарға сай жоспардан тыс бірнеше іс-шараларды онлайн 

арқылы  өткізіліп отырды. Негізгі тәрбие жұмысымыздың басты бағыты 

«Рухани жаңғыру болашаққа бағдар» Елбасының 2017 жылғы бағдарламасы 

бойынша және Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты тарихи 

мақаласын негізге ала отырып тәрбие жоспарын жоспарлауға бағытталады. 

Ай сайын колледждің жоспарына сәйкес тәрбие бөлімі мен жастар ісі 

жөніндегі комитет және әлеуметтік социолог пен психолог мамандарымен 

колледж студенттеріне  көптеген сауалнамалар жүргізіліп отырды.  

1.1.Студенттерге жүргізілген сауалнамалардың нәтижелері мен 

аналитикалық талдамасы  

Тақырыбы: Студенттердің (ББ)  білім беру сапасына қанағаттануы.  

Күні: 19.09.2020 ж. 

Зерттеу нысаны: 1, 2, 3, 4–курстардың студенттері. 

Зерттеудің мақсаты: студенттердің көрсетілетін білім беру қызметтерінің 

сапасымен қанағаттанушылық дәрежесін анықтау. 

Зерттеудің міндеттері: 

1)студенттердің колледжде көрсетілетін білім беру қызметтерінің сапасы 

туралы бағалау пікірлерін анықтау; 

2)студенттерді колледждің материалдық-техникалық базасының 

қанағаттандырушылық дәрежесін анықтау; 

3)студенттердің колледжде оқыту сапасымен қанағаттанушылық дәрежесін 

анықтау; 

4)оқу үрдісінде студенттерде қиыншылықтар мен проблемалар туындау 

себептерін анықтау. 

Зерттеу әдістері: дербес сауалнамалық термесауал. 

Зерттеуге қатысқан колледж студенттерінің саны 548 адамды құрады, соның 

ішінде: 

№ Мамандық  Мамандықтың 

қысқаша 

атауы 

Сұралған 

студенттердің саны 

1 0101013 Мектепке дейінгі 

ұйымдардың тәрбиешісі 

МДО 60 

2 010105013 Бастауыш білім беру БСО 48 



мұғалімі 

3 0402013 Дизайнер                    Д 80 

4 0104 013-5 Есептеу техникасын 

бағдарламлық қамтамасыздандыру 

(өндірістік шебері, техник-

бағдарламашы)  

ТП 50 

5 1401242 Кең бейімді құрылыс 

шебері    

КБҚ 20 

6 0302043 Жалпы практикадағы 

медбике 

МБ 44 

7 030101 3 Фельдшер          ФЛ 30 

8 0508022 Кондитер ТУК 23 

9 0301023 Акушер А 35 

10 050801 2 Аспаз ТУА 20 

11 0111013 Қазақ тілі мен әдебиеті 

мұғалімі 

ҚТӘ 7 

12 010503 3 Шеттілінен бастауыш 

білім беру мұғалімі 

ШТ 13 

13  0304023 Дантисит СТ 10 

14 0413012 Ағаштан көркем заттар 

дайындаушы 

АК 30 

15 1114012 Дәнеркерлеу ісі-пісіруші ДІ 20 

16 0518033 Экономист –бухгалтер ЭБА 8 

17 0103023 Дене тәрбиесінің пәнінің 

мұғалімі  

ДТ 30 

18 0104013-2 Автомобил көлігін 

жөндеу және қызмет көрсету 

(өндірістік оқыту шебері, техник 

механик)  

АКЖ 20 

 Барлығы.  548 

 

Сауалнамаға төмендегідей сұрақтар қойылды.: 

 

1. Сіз оқитын курс?                   

№ Курс Студенттер 

саны 

1 Бірінші  177 

2 Екінші  185 

3 Үшінші  152 

4 Төртінші  34 

 

2. Жынысыңыз:     

1) Ер 213 - адам. 2) Әйел 335- адам. 

 

3. Сіз қайда тұрасыз? 

1) Жатақханада –7   студент .     2) Ата-анамен бірге –  529 студент.     



3) Өз үйім бар –   0                     4) Пәтер жалдап тұрамын- 12 студент. 

 

4. Әртүрлі ақпараттық анықтамалықтармен қамтамассыз етілдіңіз бе? 

№ 1 кесте. 

№ Мамандықтар 

дың атауы 

Иә, 

қамтылу 

100% 

 

Студенттерде 

анықтамалық-

тардың барлығы 

бар деп айта 

алмаймын 

Қамтамасыз-

дандыру 

жеткіліксіз 

Қамтамасыз 

етілмеген 

1 МДО 94,5% 5,5,% 0% 0% 

2 БСО 96,5% 3,5% 0% 0% 

3 Д 92% 8% 0% 0% 

4 ТП 91,5% 8,5% 0% 0% 

5 КБҚ 93,5% 6,5% 0% 0% 

6 МБ 90% 10% 0% 0% 

7 ФЛ 94% 6% 0% 0% 

8 ТУК 91,6% 8,4% 0% 0% 

9 А 93,7% 6,3% 0% 0% 

10 ТУА 95,7% 4,3% 0% 0% 

11 ҚТӘ 93,4% 6,6% 0% 0% 

12 ШТ 96% 4% 0% 0% 

13 СТ 89,5% 10,5% 0% 0% 

14 АК 89,5% 10,5% 0% 0% 

15 ДІ 84,8% 15,2% 0% 0% 

16 ЭБА 95,7% 4,3% 0% 0% 

17 ДТ 88,7% 11,3% 0% 0% 

18 АКЖ 85,6% 14,4% 0% 0% 

 Орташа 

көрсеткіш 

92,1% 7,9% 0% 0% 

 

 
 (№ 1 диограмма: «Сіз әртүрлі ақпараттық анықтамалықтармен 

қамтылғансыз ба»?). 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

96,50%92%91,50%93,50%90% 94%91,60%93,70%95,70%93,40%96%89,50%89,50%84,80%
95,70%88,70%85,60%92,10%

3,50% 8% 8,50%6,50%10% 6% 8,40%6,30%4,30%6,60% 4%10,50%10,50%15,20%
4,30%11,30%14,40%7,90%

Иә, қамтылу 100% 94,50%

Студенттерде анықтамалықтардың барлығы бар деп айта алмаймын 5,5,%



 

5. «Оқу қарыздары бар студенттерге колледжде көмек көрсетіледі ме?» 

№ 2 Кесте. 

№ Мамандықтар 

дың  

атаулары 

Иә, ережеге 

сәйкес 

Барлық 

пәндерден 

емес 

 

Бәріне 

емес 

Жоқ 

1 МДО 75,6% 24,4% 0% 0% 

2 БСО 72,5% 27,5% 0% 0% 

3 Д 78,8% 21,2% 0% 0% 

4 ТП 78,5% 21,5% 0% 0% 

5 КБҚ 64,6% 35,4% 0% 0% 

6 МБ 65,8% 34,2% 0% 0% 

7 ФЛ 68,7% 31,3% 0% 0% 

8 ТУК 70,7% 29,3% 0% 0% 

9 А 69,5% 30,5% 0% 0% 

10 ТУА 74,6% 25,4% 0% 0% 

11 ҚТӘ 80% 20% 0% 0% 

12 ШТ 81,5% 18,5% 0% 0% 

13 СТ 74,6% 25,4% 0% 0% 

14 АК 64,5% 35,5% 0% 0% 

15 ДІ 62,5% 37,5% 0% 0% 

16 ЭБА 72,5% 27,5% 0% 0% 

17 ДТ 69,4% 30,6% 0% 0% 

18 АКЖ 70,1% 29,9% 0% 0% 

 Орташа 

көрсеткіштер 

71,9% 28,1% 0% 0% 

 

 

 
 

(№2 диограмма. «Оқу қарыздары  бар студенттерге колледжде көмек 

көрсетіледі ме»?). 
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74,60%

80%81,50%
74,60%

64,50%62,50%
72,50%69,40%70,10%71,90%

24,40%27,50%
21,20%21,50%

35,40%34,20%31,30%29,30%30,50%
25,40%

20%18,50%
25,40%

35,50%37,50%
27,50%30,60%29,90%28,10%

Иә, ережеге сәйкес Барлық пәндерден емес



                6. Студенттердің қай мәселелері сізді айтарылқтай 

толғандырады? 

                 (№.3 Кесте. ) 

 

 

Белгілері  

М
Д

О
 

Б
С

О
 

Д
 

Т
П

 

К
Б

Қ
 

М
Б

 

Ф
Л

 

Т
У

К
 

А
 

Т
У

А
 

Қ
Т

Ә
 

Ш
Т

 

С
Т

 

А
К

 

Д
І 

Э
Б

А
 

Д
Т

 

А
К

Ж
 

О
р

т
а

 

к
ө

р
се

т
к

і

ш
 

Оқу үрдісінің 
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лу сапасы 
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,
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2,4 2,4 3 2
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5 
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Оқыту сапасы 

(сабақты 

жүргізу, 

білімді 

бағалау және 

т.б.) 
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Мамандық 
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практиканың 
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лу сапасы 
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айтқанда?) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

(№ 3 Диограмма «Қазір сізді қандай студенттік проблема ерекше 

толғандырады»?). 

 

            7. Интернет студенттер үшін қол жетімді ме? 

(№ 4 Кесте.) 

№ Мамандықтарды

ң атауы 

Кіру 

еркін

, күні 

бойы 

тегін 

Күніне 

3 

сағатта

н артық 

емес 

 

Кестег

е 

сәйкес 

Тек 

ақыл

ы 

Компьютер 

кластарындағ

ы сабақтар 

кезінде ғана 

кіруге болады 

жо

қ 

1 МДО 88,7% 0% 0% 0% 11,3% 0% 

2 БСО 87,4% 0% 0% 0% 12,6% 0% 

3 Д 89,7% 0% 0% 0% 10,3% 0% 

4 ТП 90,8% 0% 0% 0% 9,2% 0% 

5 КБҚ 90,7% 0% 0% 0% 9,3% 0% 

6 МБ 87,4% 0% 0% 0% 12,6% 0% 

7 ФЛ 85,4% 0% 0% 0% 14,6% 0% 

8 ТУК 90,4% 0% 0% 0% 9,6% 0% 

9 А 89,4% 0% 0% 0% 10,6% 0% 

1

0 
ТУА 

90,7% 0% 0% 0% 9,3% 0% 

1

1 
ҚТӘ 

89,7% 0% 0% 0% 10,3% 0% 
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2 
ШТ 

90,7% 0% 0% 0% 9,3% 0% 

1

3 
СТ 

87,4% 0% 0% 0% 12,6% 0% 

1

4 
АК 

88,9% 0% 0% 0% 11,1% 0% 

1 ДІ 81,7% 0% 0% 0% 18,3% 0% 
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Оқу үрдісінің ұйымдастырылу сапасы

Оқыту сапасы (сабақты жүргізу, білімді бағалау және т.б.)

Әкімшіліктің жұмысы (бөлім және т.б.)

Студенттік асханадағы тағамдардың сапасы мен 
бағалары
Жатақханадағы тұрмыс жағдайларының сапасы

Мамандық бойынша жұмысқа тұру



5 

1

6 
ЭБА 

90,1% 0% 0% 0% 9,9% 0% 

1

7 
ДТ 

84,5% 0% 0% 0% 15,5% 0% 

1

8 
АКЖ 

90,4% 0% 0% 0% 9,6% 0% 

 Орташа 

көрсеткіш 

88,7

% 

0% 0% 0% 11,3% 0% 

 
 

(№ 4 Диограмма.) 

 

8.Студенттерге әлеуметтік қолдау көрсету (төлеу бойынша жеңілдіктер, 

колледж грантын беру, материалдық көмек беру және басқалар) 

жөнінде әкімшілік ақпарат береді ме? 

(№ 5 Кесте). 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

11,30%
12,60%

10,30%9,20%9,30%

12,60%
14,60%

9,60%10,60%
9,30%10,30%9,30%

12,60%
11,10%

18,30%

9,90%

15,50%

9,60%
11,30%

Компьютер кластарындағы сабақтар кезінде 
ғана кіруге болады

Компьютер кластарындағы сабақтар кезінде ғана кіруге болады

№ Мамандықтардың 

атауы 

Иә  Жоқ  Әрқашан 

емес 

Барлығынан 

емес 

1 МДО 88,4% 0% 11,6% 0% 

2 БСО 78,7% 0% 21,3% 0% 

3 Д 89,7% 0% 10,3% 0% 

4 ТП 87,7% 0% 12,3% 0% 

5 КБҚ 88,4% 0% 11,6% 0% 

6 МБ 75,7% 0% 24,3% 0% 

7 ФЛ 74,6% 0% 25,4% 0% 

8 ТУК 89,5% 0% 10,5% 0% 

9 А 75,6% 0% 24,4% 0% 

10 ТУА 90,4% 0% 9,6% 0% 

11 ҚТӘ 75,4% 0% 24,6% 0% 

12 ШТ 76,4% 0% 25,6% 0% 

13 СТ 78,4% 0% 21,6% 0% 

14 АК 90,5% 0% 9,5% 0% 

15 ДІ 89,3% 0% 10,7% 0% 



 

 

 
 

(№ 5 Диограмма). 

 

9.Кәсіптік практика ұйымдастыру және өткізу Сізді қанағаттандырады 

ма?  

(№ 6 Кесте). 

№ Мамандықтардың 

атауы 

Ерекше  

наразылығымыз 

жоқ 

Меңгерілетін 

пәндердің 

алатын 

мамандыққа 

сәйкессіздігі 

Жоқ Әрқашан 

емес 

1 МДО 91,5% 8,5% 0% 0% 

2 БСО 90,7% 9,3% 0% 0% 

3 Д 89,4% 10,6% 0% 0% 

4 ТП 92,7% 7,3% 0% 0% 

5 КБҚ 91,2% 8,8% 0% 0% 

6 МБ 93,4% 6,6% 0% 0% 

7 ФЛ 94,1% 5,9% 0% 0% 

8 ТУК 89,4% 10,6% 0% 0% 

9 А 89,5% 10,5% 0% 0% 

10 ТУА 91,3% 8,7% 0% 0% 

11 ҚТӘ 90,4% 9,6% 0% 0% 

12 ШТ 92,7% 7,3% 0% 0% 

13 СТ 87,9% 12,1% 0% 0% 
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23,60%25,50%
15,80%17,60%

Иә Жоқ Әрқашан емес Барлығын емес

16 ЭБА 76,4% 0% 23,6% 0% 

17 ДТ 74,5% 0% 25,5% 0% 

18 АКЖ 84,2% 0% 15,8% 0% 

 Орташа 

көрсеткіш 

82,4% 0% 17,6% 0% 



14 АК 88,9% 11,1% 0% 0% 

15 ДІ 87,4% 12,6% 0% 0% 

16 ЭБА 91,8% 8,2% 0% 0% 

17 ДТ 89,3% 10,7% 0% 0% 

18 АКЖ 91,2% 8,8% 0% 0% 

 Орташа көрсеткіш 91,1% 8,9% 0% 0% 

 

 

 
 

(№6 Диограмма.) 

 

10.Сіздің колледжіңіздегі жұмысқа орналастыру қызметінің жұмысын 

Сіз сезінесіз бе? 

(№ 7 Кесте). 

№ Мамандықтардың 

атауы 

Иә Тек 

ақырғы 

курстың 

ағымында 

ғана 

Бөлу 

  кезінде 

Әзірше 

сезінбеймін 

Жоқ 

1 МДО 84,5% 15,5% 0% 0% 0% 

2 БСО 85,5% 14,5% 0% 0% 0% 

3 Д 85,4% 14,6% 0% 0% 0% 

4 ТП 87,4% 12,6% 0% 0% 0% 

5 КБҚ 75,4% 24,6% 0% 0% 0% 

6 МБ 73,2% 26,8% 0% 0% 0% 

7 ФЛ 74,6% 25,4% 0% 0% 0% 

8 ТУК 60,4% 39,6% 0% 0% 0% 

9 А 70,4% 29,6% 0% 0% 0% 

10 ТУА 71,9% 28,1% 0% 0% 0% 

11 ҚТӘ 86,7% 13,3% 0% 0% 0% 
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Ерекше  наразылығымыз жоқ

Меңгерілетін пәндердің алатын мамандыққа сәйкессіздігі

Жоқ 

Әрқашан емес



12 ШТ 87,4% 12,6% 0% 0% 0% 

13 СТ 70,4% 29,6% 0% 0% 0% 

14 АК 75,4% 24,6% 0% 0% 0% 

15 ДІ 71,5% 28,5% 0% 0% 0% 

16 ЭБА 76,4% 23,6% 0% 0% 0% 

17 ДТ 78,4% 21,6% 0% 0% 0% 

18 АКЖ 75,6% 24,4% 0% 0% 0% 

 Орташа 

көрсеткіш 

77,2% 22,8% 0% 0% 0% 

 

 
 

(№ 7 Диограмма). 

 

11. Сіз неге осы колледжді таңдадыңыз? 

(№8 Кесте). 
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12. Колледжде оқу беделді деп есептейсіз бе? 

(№9 Кесте). 

№ Мамандықтардың 

атауы 

Иә  Иә ғой деймін 

 

Жоқ қой 

деймін 

Жоқ  

1 МДО 90,4% 9,6% 0% 0% 

2 БСО 91,8% 8,2% 0% 0% 

3 Д 91,5% 8,5% 0% 0% 

4 ТП 90,4% 9,6% 0% 0% 

5 КБҚ 89,1% 10,9% 0% 0% 

6 МБ 92,1% 7,9% 0% 0% 

7 ФЛ 89,7% 10,3% 0% 0% 

8 ТУК 91,5% 8,5% 0% 0% 

9 А 89,4% 10,6% 0% 0% 

10 ТУА 92,4% 7,6% 0% 0% 

11 ҚТӘ 92,4% 7,6% 0% 0% 

12 ШТ 92,7% 7,3% 0% 0% 

13 СТ 89,8% 10,2% 0% 0% 

14 АК 92,4% 7,6% 0% 0% 

15 ДІ 89,1% 10,9% 0% 0% 

16 ЭБА 92,4% 7,6% 0% 0% 

17 ДТ 92,4% 7,6% 0% 0% 

18 АКЖ 88,9% 11,1% 0% 0% 

 Орташа 

көрсеткіштер 

91,1%   8,9% 0% 0% 

 

13. Студенттердің қай мәселелері сізді айтарлықтай толғандырады? 

(№10 Кесте). 

№ Мамандықтардың 

атауы 

Сабақ  

кестесінің 

құрылу 

сапасы 

Қосымша 

сабақтарды 

ұйымдастыру 

сапасы  

Сабақты 

жүргізу 

сапасы 

Білімді 

бағалау 

сапасы 

Басқа 

проблемалар 

1 МДО 67,5% 2,8% 2,4% 27,3% 0% 

2 БСО 69,4% 4,2% 2,1% 24,3% 0% 

3 Д 70,1% 1,6% 1,2% 27,1% 0% 
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4 ТП 72,1% 2,1% 1,1% 25,6% 0% 

5 КБҚ 69,4% 3,8% 2,4% 24,4% 0% 

6 МБ 72,1% 2,1% 1,2% 24,6% 0% 

7 ФЛ 72,4% 3,2% 1% 23,4% 0% 

8 ТУК 71,5% 2,1% 1,1% 25,3% 0% 

9 А 70,8% 4,3% 2,5% 22,4% 0% 

10 ТУА 69,7% 3,5% 2,3% 24,5% 0% 

11 ҚТӘ 68,4% 2,8% 2% 26,8% 0% 

12 ШТ 69,3% 2,1% 1,1% 27,4% 0% 

13 СТ 71,6% 2,1% 1,1% 25,2% 0% 

14 АК 72,3% 2,2% 1,3% 24,2% 0% 

15 ДІ 71,5% 2,3% 2% 24,2% 0% 

16 ЭБА 70,4% 3,1% 1,4% 25,1% 0% 

17 ДТ 72,3% 3,3% 1% 23,4% 0% 

18 АКЖ 71,8% 2,9% 1,6% 23,7% 0% 

 Орта балл. 70,7% 2,8% 1,5% 25% 0% 

 

 
(№10 Диаграмма) 

14.Cіз ағымдық бақылаудың және емтихандардың өткізілуіне 

қанағаттанасыз ба? 

(№11 Кесте). 

№ Мамандықт

ар 

дың атауы 

Иә Тек қана 

компьютер

лік 

тестілеу 

болса 

жақсы 

болар еді 

Тесттерді

ң сапасы 

қанағатта

ндырмайд

ы 

Билет 

бойынша 

емтихандарғ

а 

артықшыл

ық беремін 

Жо

қ 

Тесттерде

қате 

сұрақтар 

көп 

1 МДО 83,7% 11,3% 0,9% 4,1% 0% 0% 

2 БСО 84,6% 10,4% 1,1% 3,9% 0% 0% 

3 Д 85,4% 9,8% 0% 4,8% 0% 0% 

4 ТП 85,2% 12,3% 0% 2,5% 0% 0% 

5 КБҚ 83,9% 13,9% 0% 2,2% 0% 0% 

6 МБ 85,1% 12,8% 0% 2,1% 0% 0% 

7 ФЛ 84,6% 13,5% 0,4% 1,5% 0% 0% 

8 ТУК 82,9% 11,2% 0,3% 5,6% 0% 0% 
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67,50%69,40%70,10%72,10%69,40%72,10%72,40%71,50%70,80%69,70%68,40%69,30%71,60%72,30%71,50%70,40%72,30%71,80%70,70%
27,30%24,30%27,10%25,60%24,40%24,60%23,40%25,30%22,40%24,50%26,80%27,40%25,20%24,20%24,20%25,10%23,40%23,70%25%

Сабақ  кестесінің құрылу сапасы

Қосымша сабақтарды ұйымдастыру сапасы 

Сабақты жүргізу сапасы



9 А 83,6% 13,4% 0% 3% 0% 0% 

10 ТУА 85,2% 7,3% 0% 7,5% 0% 0% 

11 ҚТӘ 86,2% 5,3% 0% 8,5% 0% 0% 

12 ШТ 87,1% 4,9% 0% 8% 0% 0% 

13 СТ 85,2% 11,9% 0% 2,9% 0% 0% 

14 АК 86,9% 6,8% 0,5% 5,8% 0% 0% 

15 ДІ 84,8% 7,2% 0,4% 7,6% 0% 0% 

16 ЭБА 88,2% 13,2% 0% 1,4% 0% 0% 

17 ДТ 86,2% 12,7% 0% 1,1% 0% 0% 

18 АКЖ 87,4% 7,5%  0,2 %      4,9% 0% 0% 

 Орташа 

көрсеткіште

р 

85,3% 10,3% 0,2% 4,2% 0% 0% 

 

Студенттерге жүргізілген сауалнамалардың нәтижелері мен 

аналитикалық талдамасы  

 

Тақырыбы: «Студенттерді тұлғалық даму мен  тәрбиелеу жағдайларын 

жасаумен қанағаттануы» 

 

15. Ұжым ішіндегі қарым-қатынас қандай? (+ белгілеу) деген сұрақтың 

басым бөлігі «Адамгершілік негізінде» нұсқасына 95,6% жауап берді. 

Басым бөлігі ұжым ішіндегі қарым-қатынас адамгершілік негізінде екендігі 

көрсетті.Ал 4,4 пайыз студент бейтарап деп көрсету себебі әліде ұжым 

ішіндегі қарым-қатынастың, студенттер арасындағы қарым-қатынас, 

студент тәлімгер арасындағы қарым-қатынастың жандандыру керектігін 

байқауға болады. 

№ Ұжым ішіндегі қарым-

қатынас қандай? 

Адамгершілік 

негізінде 

Бейтарап  Шиеленіскен  

1 Студенттер арасында 96,6% 3,4% 0 

2 Оқытушы - студент 95,7% 4,3% 0 

3 Студент – куратор 99% 1% 0 

4 Студент – әкімшілік  91,3% 8,7% 0 

5 Студент – бөлімшелердің 

қызметкерлері (кітапхана 

және т.б.) 

95,5% 4,5% 0 

 Орта көрсеткіш 95,6% 4,4% 0 

 

16.Қазіргі кезде тәрбиенің қандай бағыттары қажет және Сіздің 

колледжде қандай?  (+ белгілеу). Қазіргі кездегі колледждегі  тәрбие 

бағыттары бойынша төмендегідей көрсеткіш көрсетті: 98,7 пайыз Басым 

бөлігі коледждегі патриоттық, интернационалдық, адамгершілік, 

эстетикалық, экологиялық тәрбиенің басым бөлігін көрсетті.Ал 3,9% 

отбасылық-тұрмыстық тәрбие және экономикалық тәрбие бағыттарына 

көбірек назар аудару керектігін байқауға болады. Осы сауалнама 

нәтижесінде алдағы уақытта тәрбие бөлімінде осы бағыттағы тәрбиеге 



көбірек көңіл аудару керектігін ұйғардық және осы бағытта студенттермен 

жұмыс жасауға жоспарлап отырмыз. 

 

№ Тәрбие бағыттары Бар  Жоқ  Жоқ, бірақ 

қажет 

1 Патриоттық 98,7 1,3 0 

2 Интернационалдық 98,4 1,6 0 

3 Адамгершілік  97,4 2,6 0 

4 Эстетикалық 98 2 0 

5 Экологиялық 98,7 1,3 0 

6 Дене 98,3 1,7 0 

7 Діни 96,8 3,2 0 

8 Экономикалық  96,7 3,3 0 

9 Құқықтық 97,9 2,1 0 

10 Отбасылық-тұрмыстық 96,1 3,9 0 

 

17.Студенттерді тұлғалық дамыту мен тәрбиелеу үшін жағдайлар 

жасау бойынша Сіздің ұсынысыңыз? 

1) Патриоттық тақырыпта тәрбие сағаттары көбірек өткізілсе. 

2) Топ тәлімгерлері мен топтардың арасында көбірек кері байланыс 

орнатылса. 

3) Тәлімгерлік сағаттар сабақ кестесіне сай өткізіліп тұрса. 

4) Қоғамдық іс-шаралар жиі ұйымдастырылса.  
2020-2021 жыл -Жетістігі Кемшілігі Мүмкіншілігі 

1.2020-2021 оқу жылында топ 

тәлімгерлерінің барлығы 

онлайн ашық сабақтарын 

сапалы түрде өтуі; 

2.Топ студенттерін қоғамдық 

жұмысқа белсене ат салуы; 

3.Топ студенттерімен 

тәлімгерлердің онлайн 

ұйымдастырылған 

Республикалық, облыстық, 

аудандық байқауларға 

қатысып, жүлделі орын алуы; 

4. Қамқорлық еріктілер 

клубының пандемия 

уақытына қарамай мұқтаж 

жандарға көмек берулері; 

5. Топ тәлімгерлерінің 

уақытылы орындауы. 

6. «Jastar kz» жобасының 

жұмысының жандануы: 

1.Салауатты өмір 

салты үйірмесінің 

жоспарға сәйкес 

орындамағаны; 

 2.Жас сарбаз 

клубының 

жоспарына сәйкес 

жұмысты 

орындамағаны; 

 

 

 

 

 

Рухани жаңғыру 

бағдарламасы аясында 

атқарылған іс-

шараларды аудан 

көлемінде 

қорытындылау; 

 

2021 оқу жылында 

«Волонтерларды»  

дайындау; 

ҚР 100-студент 

жобасына қатысуы; 

Тәлімгер байқауына 

қатысуы; 

 

 

 

   

 

 

Есеп беруші: Директордың тәрбие істері бойынша орынбасары:   

Ұ.О.Абзелова                        


