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                                              Ақсукент 2022ж 

 



Мақсаты:  Студенттердің жоғары патриоттық санасын қалыптастыру, сонымен қатар  

болашақ мамандардың кәсіби -тұлғалық қалыптасуын, қажетті жағдай жасау арқылы 

студенттерді тәрбиелеудің тиімділігін  күшейту, азаматтық парыз бен 

қонституциялық  міндеттерді орындауға тәрбиелеу. 
Міндеттері: 

1. Студенттердің қазіргі заман талаптарына сәйкес білім деңгейін қамтамасыз 

етуді көздей отырып, олардың шығармашылық және  танымдық істерге  араласуға 

дайындығын дамыту,  кәсіби  бағдарлануын, олардың  бойында  Қазақстандық  

ұлтжандылықты, азаматтықты, төзімділікті, рухани құндылықты, рух жігері шыңдалған, 

әлеуметтік белсенді тұлғаны қалыптастыру. 

2. Жастар бойында ұлттар мен ұлыстар арасында жоғары деңгейдегі қарым-

қатынас жасау,   құқықтық сауаттандыру, жан – жақты және көшбасшылық қасиеттерді 

дамыту. 

3. Студенттерді сабақ және сабақтан тыс шараларда белсенділік көрсетуге, өзін-

өзі басқара білуге үйрету. 

4. Студенттердің  өз бетімен білім алу және өзін-өзі дамыту дербестігін өркендету 

шараларына атсалысуын қадағалау. 

5. Колледж ішінде, басқа да жерлерде тәртіп сақтау, өз құқықтарын білу, 

өзгерлердің де құқықтарымен санасатын, адамгершілігі мол, салауатты өмір салтын 

қалыптастыруға атсалысатын сауатты студентті тәрбиелеу жұмысын жалғастыру. 

6. Топ жетекшілерге өздерінің функционалдық лауазым міндеттерін, айқын 

орындау, жүйелі түрде ұйытқы болу, ағымдық оқу-тәрбиелік міндеттерді шешуде, мақсат 

қоюда және жоспарлауда шығармашылық пен істің ыңғайын білу. 

 

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерінің нормативтік негізін Қазақстан 

Республикасының келесі стратегиялық құжаттары құрайды: 

− Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995 жылы 30 тамызда 

республикалық референдумда қабылданған. 2011. 02. 02. берілген өзгертулер мен 

толықтыруларымен); 

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

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

толықтыруларымен); 

– «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III 

Заңы (2015.13.01. берілген өзгертулер мен толықтыруларымен); 

– «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан 

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

мен толықтыруларымен); 

– «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Қазақстан Республика- 

сының 2011 жылғы 11 қазандағы № 483-ІV Заңы; 

- ҚР Үкіметінің 02.10.2007ж. № 873 қаулысымен бекітілген Қазақстан 

Республикасының «Мемлекеттік рәміздер туралы» Заңы; 

- 09.02.2015 жылғы «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жастар саясаты 

туралы» Заңы. 

– Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 

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

– Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 

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

– Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауы «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол»; – Қазақстан Республикасында білім беруді 

дамытудың 2011-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 1118 жарлығымен бекітілген 

(2014. 12.08. берілген өзгертулер мен толықтыруларымен); 



– Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі 2013-2020 

жылдарға арналған тұжырымдамасы. Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 

30 мамырдағы № 577 жарлығымен бекітілген; 

– Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы стратегиясы. Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 

желтоқсандағы № 986 Жарлығымен бекітілген; 

− «Барлық білім беру ұйымдарында оқытудың тәрбиелік құрамдасын күшейту 

жөніндегі үлгілік кешенді жоспарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2012 жылғы 29 маусымдағы № 873 Қаулысы; 

– «Қазақстан 2020: болашаққа жол» Қазақстан Республикасы мемлекет - тік жастар 

саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 

жылғы 27 ақпандағы № 191 Қаулысымен мақұлданған; 

– «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. 

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. 

 

1. Ұйымдастырушылық шаралар 

№ Өткізілетін шаралар Уақыты Жауаптылар 

1. 

  

1,2  курстарға қабылданған студенттермен 

танысу және олардың жеке ерекшеліктерін 

ажырату жұмысы (бақылау, сауалнама, ата-

аналармен кездесу). 

Қыркүйек  

Топ жетекшілері 

2.  Топ ішінде өзін-өзі басқару, топ 

белсенділерін сайлау 

Қыркүйек Топ  жетекшілері 

3.  Студенттік билет, сынақ кітапшаларын және 

басқа құжаттарды толтыру 

Қыркүйек-

Қазан 

Топ  жетекшілері 

4. Әдістемелік әдебиеттер, оқулықтар, оқу 

құралдарын табуға көмек 

Қыркүйек Топ  жетекшілері 

5. Топ жетекшілері мен оқу кабинеттерін 

тағайындау 

Қыркүйек Директордың 

орынбасары 

6. Оқу кабинеттерінде, колледж қабаттарында 

кезекшілік ұйымдастыру 

Қыркүйек Бөлім меңгерушісі 

7. Жаңадан қабылданғандармен жүргізілетін 

бейімдеу жұмыстарының шараларын 

дайындау. Оларды колледждің тарихы және 

дәстүрлерімен таныстыру.  

1.09 дейін 

 

 

  

1-3 курс кураторлары 

 

 

  
8. Топ жиналыстарын өткізу, белсенділерді 

анықтау, староста тағайындау және 

студенттерді ішкі тәртіп ережесімен 

таныстыру. Студенттерді ережеге сәйкес 

техника қауіпсіздігі нұсқаулығын 

өткізу  

Қыркүйек 

 

  

1-3 курс кураторлары 

 

 

  
 

 

 

 

 



«Дене тәбиесі және спорт» пән бірлестігінің тәрбие жұмысының қызметтік    

бағыттары бойынша  жоспар-кестесі 

 

№ Өткізілетін шаралар Уақыты Жауаптылар 

 1, 2,3,4 курс   

1 Қазақстан Республикасы Конституциясына 

арналған іс-шаралар жоспарын дайындау. 

Топ жетекшісінің тәрбие сабағын өткізу. ҚР 

президентінің жолдауын талдау 

8.08 дейін 

 

 

Топ  жетекшілері 

 

 «Тәуелсіздік жетістіктері» тақырыбында 

кураторлық сағаттар 01.09.2021ж Топ тәлімгерлері 

3 Топ сағаты: Колледж студенттерінің құқығы 

мен міндеттері; Ішкі тәртіптік ережелері; 

Қоғамдық орындарда өздерін ұстап білу 

міндеттері. Жалпы Республикалық бірыңғай 

«Адалдық сағаттары» 

Қыркүйек Топ  жетекшілері 

4 Сыбайлас жемқорлықтың  алдын-алу 

жұмысы, жасөспірімдер арасындағы алдын-

алу жұмыстары, Сайрам аудандық ішкі істер 

бөлімінде есепте тұрғандар студенттермен 

жұмыс жүргізу 

іс-шараларын жасау 

Қыркүйек 

 

 

 

  

Топ тәлімгерлері 

 

 

 

 

5 ААттаа--ааннааллаарр  ккооммииттееттіінн  ббееккііттуу,,  жжұұммыыссыынн  

жжооссппааррллаауу,,  ооттыыррыыссттааррыынн  өөттккііззуу::  

--ААттаа--ааннааллаарр  жжииннааллыыссттааррыы;;  

--ЖЖееккее  әәңңггііммееллеессуу;;  

--ААттаа--ааннааллааррғғаа  ттәәррббииее  жжұұммыыссыынныыңң  ннәәттиижжеессіі  

ммеенн  ссттууддееннттттееррддііңң  ссааббааққққаа  ққааттыыссууыы  ттууррааллыы  

ммәәллііммееттттееррддіі  жжееттккііззуу  

 
ЖЖооссппаарр  

ббооййыынншшаа  

ДДииррееккттооррддыыңң  

ооррыыннббаассааррыы  

ТТоопп  ттәәллііммггееррллеерріі  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



р/с 

Тәрбие 

бағытта

ры 

Іс-шаралар 

тақырыптары Мерзімі Жауапты Аяқталу түрі 

1 

Жаңа 

қазақстан

дық 

патриотиз

м және 

азаматты 

тәрбиелеу, 

құқықтық 

тәрбие 

Жалпы кураторлық 

сағат өткізу тақырыбы: 

«Білімге ұмтылу, 

еңбексүйгіштік және 

патриотизм» 1.09 

Топ 

кураторлары 

Студенттерінің 

қатысуымен 

жиын өткізу 

2.   

Топ сағаты: Колледж 

студенттерінің құқығы мен 

міндеттері; Ішкі тәртіп 

ережелері;Қоғамдық 

орындарда өздерін ұстап 

білу міндеттері 2.09 

Директор 

орынбасарла

ры, топ 

тәлімгерлері 

Топ 

студенттеріне 

бағдар беру 

3.   

Жобалар шеңберінде "Жас 

сарбаз" клубтарын дамыту 

Jastar.kz " 

Жыл бойына 

Топ 

тәлімгерлері, 

Бастауыш 

білім беру 

пән 

бірлестігі 

Алимжано

в И.М 

Умирбеков 

Б  

Жас сарбаз 

клубының 

мүшелері 

4.   

Колледж  үйірмелерінің  

жұмысы. 

Үйірме 

жұмысы 

Үйірме 

жұмысының 

жоспарына 

сәйкес  

Үйірме 

жетекшілері 

5.   

Қазақстан 

Республикасының 

Тәуелсіздік күніне арналған 

тақырыптық топ сағаты 

«Тәуелсіздік деп соғады 

жүрегім!» Желтоқсан 

Топ 

кураторлары 

Топ 

студенттері 

6.   

«Отан үшін от 

кешкендер»Жеңіс күніне 

арналған жалпы колледждік 

іс-шара 

«Отаным тағдырым» 

тақырыбында 9-шы 

мамырға, 7-ға мамырға 

арналған іс-шаралар Мамыр 

Топ 

тәлімгерлері 

Топ 

студенттері 

7.   

Қазақстан 

Республикасының 

мемлекеттік рәміздер күніне 

арналған тақырыптық топ 

сағаттары Маусым 

Топ 

тәлімгерлері 

Топ 

студенттері 

8. 2 

Рухани-

адамгерш

ілік 

тәрбие 

 

Білім күніне арналған 

салтанатты жиын.  

Салтанатт

ы іс-шара 

 

01.09.2022 

Дир.тәр.ісі 

жөніндегі 

орынбасар

ы 



Топ 

кураторлар

ы 

 

9.   

«Студенттер қатарына қосу» 

мерекесі. 10.10.2022 

Топ 

тәлімгерлер

і 

 

Студенттеріні

ң қатысуымен 

 

10.   

Қазақстан халқы 

Ассамблеясы аясында  

«Қазақстандағы ұлттар 

мен ұлыстар тарихы» 

апталығы Ақпан 

Топ 

тәлімгерлер

і 

 

 

 

Студенттеріні

ң қатысуымен 

 

 

11.   

«Наурыз-құт, береке 

бастауы!» —  Колледжде 

Наурыз мерекесін атап өту Наурыз 

Топ 

тәлімгерлер

і 

 

, 

Студенттеріні

ң қатысуымен 

 

12.   

«Түлек – 2022» түлектерге 

диплом табыстау рәсімі. 

Маусым 

Топ 

тәлімгерлер

і 

 

 

 

Студенттеріні

ң қатысуымен 

 

 

13. 3 

Ұлттық 

тәрбие 

 

 

 

 

«Өз жеріңді таны» туған 

өлкенің тарихын, 

мәдениетін және 

дәстүрлерін терең зерттеу. 

 

Жоспар 

бойынша 

 

 

Топ 

тәлімгерлер

і 

 

 

Студенттеріні

ң қатысуымен 

 

 

14.   

«Тәрбие және білім», 

«Рухани Қазына» 

тақырыптарында 

тақырыптық топ сағаттары 

Жоспар 

бойынша 

 

 

Топ 

тәлімгерлер

і 

 

 

Студенттеріні

ң қатысуымен 

 

 

15.   

«Менің – отаным 

Қазақстан» бейнероликтер 

байқауы 

Жоспар 

бойынша 

 

 

Топ 

тәлімгерлер

і 

 

 

Студенттеріні

ң қатысуымен 

 

 

16.   

Қазақстан 

Республикасының 

мемлекеттік рәміздеріне 

арналған эссе байқауы. 

Жоспар 

бойынша 

 

 

Топ 

тәлімгерлер

і 

 

 

Студенттеріні

ң қатысуымен 

 

 

17.   

Қазақстан халқы бірлігі 

күніне арналған жалпы 

колледжшілік іс-шара 

Жоспар 

бойынша 

 

 

Топ 

тәлімгерлер

і 

 

 

Студенттеріні

ң қатысуымен 

 

 



18.   

Қазақ халқының салт – 

дәстүрлерін білу, қазақ 

тілін жетік меңгерту 

мақсатымен  қалалық, 

облыстық, республикалық 

сайыстарға қатысу 

Жоспар 

бойынша 

 

 

Топ 

тәлімгерлер

і 

 

 

Студенттеріні

ң қатысуымен 

 

 

19. 4 

Отбасы 

тәрбиесі 

 

1-2 курс ата-аналарына 

арналған жалпы 

колледждік ата-аналар 

жиналысы. 

Жалпы 

колледждік 

ата-аналар 

жиналысы 

Топ 

тәлімгерлер

і 

 

 

Студенттеріні

ң қатысуымен 

 

 

«Психологиялық-

педагогикалық дәріс» атты 

ата-аналар жиналысы 

Ата-

аналармен 

кездесу 

Топ 

тәлімгерлер

і 

 

 

Студенттеріні

ң қатысуымен 

 

 

«Отбасы әлемі» 

тақырыбында топ 

сағаттары 

Аналар-әкелер 

мектебінің жұмысын 

ұйымдастыру. 

Жоспар 

бойынша 

Топ 

тәлімгерлер

і 

 

 

Студенттеріні

ң қатысуымен 

 

 

Балалар үйінің 

тәрбиеленушілеріне және 

колледжде мұқтаж 

оқушыларға арналған 

қайырымдылық көмек 

көрсетуді ұйымдастыру 

Қайырымдыл

ық көмек 

Жұмыс 

жоспарына 

сәйкес 

Студенттеріні

ң қатысуымен 

20. 5 

Еңбек, 

экономи

калық 

және 

экологи

ялық 

тәрбие 

 

Оқу аудиторияларын 

жинау, санитарлық өңдеу 

Фотоесеп Оқу 

аудториясы

ның 

меңгерушіс

і 

Күн сайын, 

апта сайын 

Колледж аумағын тазалау Фотоесеп, мақ

ала 

Топ 

жетекшілері 

қыркүйек қ

азан, 

сәуір-маусым 

21.   

"Жұмысқа қалай 

орналасамын?" 

тақырыбына кураторлық 

сағат өткізу» 

Дөңгелек 

үстел 
сәуір 

3-4-курс 

топ 

кураторлар

ы 

22.   

Ашық есік күнін өткізу Кездесу  сәуір 

Директорд

ың іс 

тәжірибе 

жөніндегі 

орынбасар

ы, бөлім 

басшылар

ы,  

Топ 

кураторлар

ы 

23.  
Интелле

ктуалды 

Колледжде үйірме 

жұмыстарын ұйымдастыру 

 

Жұмыс кестесі 
Қыркүйек  

Директорд

ың тәрбие 



тәрбие, 

ақпарат

тық 

мәдение

т 

тәрбиесі 

ісі 

жөніндегі 

орынбасар

ы – 

Абзелова 

Ұ.О 

24.   

Колледжде спорт 

секцияларының жұмысын 

ұйымдастыру 

 

Жұмыс 

кестесі 

Қыркүйек 

Директорд

ың тәрбие 

ісі 

жөніндегі 

орынбасар

ы – 

Абзелова 

Ұ.О және 

дене 

тәрбиесі 

оқытушыл

ары. 

  

Үйірмелер мен спорт 

секцияларына тізімдерді 

қалыптастыру 

 

Студенттер 

тізімі Қыркүйек 

Үйірмелер 

мен спорт 

секциялар

ының жете

кшілері 

25.   

«Күз – береке, күз-мереке» 

жәрмеңке 

 

Жәрмеңке 

Қыркүйек, 

Қазан 

Гуманитар

лық бөлім 

Өндірістік 

бөлім 

Медицина 

бөлім 

26. 8 

Дене 

тәрбиесі, 

салауатт

ы өмір 

салты 

 

Денсаулық күні! 

«Спартакида» спорттық 

шаралар 

Спорттық 

жарыс 
0Қыркүйк 

Дене тәрбиесі 

пб 

27.   

Кіші футбол Лигасы  
Спорттық 

жарыс 

Қыркүйек-

желтоқсан 

Үйірме 

жетекшісі 

Хадиметов Ш 

28.   

Республика күніне орай 

оқытушылар арасында 

эстафеталық жарыс 

Спорттық 

жарыс 
Қазан 

Пән 

бірлестіктері 

29.   

Үстел теннисі бойынша 

колледж біріншілігі 
Спорттық 

жарыс 

Қазан-Қараша Үйірме 

жетекшісі 

Расилев Е 

30.   

Колледжішілік шашка , 

шахмат, тоғызқұмалақ 

ойынан (1,2 курстар  

арасында) жарыс 

Спорттық 

жарыс 

Қараша Үйірме 

жетекшісі 

Усманов Б 

31.   

Қазақстан 

Республикасының 

Тәуелсіздік күніне 

байланысты колледжішілік   

волейболдан турнир  

Спорттық 

жарыс 

Желтоқсан      Үйірме 

жетекшісі 

                  

Абдирахимов 

А 



32.   

Колледжішілік шашка , 

шахмат, тоғызқұмалақ 

ойынан (1,2 курстар  

арасында) жарыс 

Спорттық 

жарыс 

Ақпан  Үйірме 

жетекшісі 

Усманов Б 

33.   

Воллейбол бойынша 

колледж біріншілігі 

(қыздар, ұлдар) 

Спорттық 

жарыс 

Ақпан Үйірме 

жетекшісі  

Абдирахимов 

А 

34.   

Колледжшілік күшпен 

сынасатын спорттық 

ойындар спартакиадасы. 

Спорттық 

жарыс 
Ақпан Умирбеков Б 

35.   

8 наурыз  күніне арналған 

волейболдан жарыс 

(қыздар арасында)  

Спорттық 

жарыс 

Наурыз  Үйірме 

жетекшісі  

Абдирахимов 

А 

36.   

Наурыз мейрамына 

байланысты  колледж 

студенттер арасында 

қазақтың ұлттық спорт 

түрлерінен   жарыс 

Спорттық 

жарыс 

Наурыз  «Дене тәрбиесі 

және спорт»пб 

37.   

Баскетбол жарысы (қыздар 

және ұлдар) арасы  Спорттық 

жарыс 

Сәуір Үйірме 

жетекшісі 

Сайтмуратов 

Д.А 

38.   

Футбол жарысы  
Спорттық 

жарыс 

Сәуір Үйірме 

жетекшісі 

Хадиметов Ш 

39.   

Жеңіс күніне арналған 

армрестлингтан  (қол 

күрес) колледж біріншілігі  

Спорттық 

жарыс 

Мамыр «Дене тәрбиесі 

және спорт»пб 

40.   

Футболдан колледж 

біріншілігі 
Спорттық 

жарыс 

Мамыр Үйірме 

жетекшісі 

Хадиметов Ш 

41.   

    Аудан ,облыс, 

Республика  колледждері 

арасында волейбол, 

футбол, үстел тенисі, 

тоғызқұмалақтан  

жарыстарға қатысу.   

Спорттық 

жарыс 

Жоспарға 

сәйкес 

«Дене тәрбиесі 

және спорт»пб 

42.   

7-мамыр Отан 

қорғаушылар күніне 

арналған спорттық іс-

шара( ерлер ойын алаңы) 

Сайыс 06.05.2022 
«Дене тәрбиесі 

және спорт»пб 

43.   

9-мамыр Жеңіс күніне 

арналған оқытушылар 

арасында волейболдан 

жарыс 

Спорттық 

жарыс 
06.05.2022 

«Дене тәрбиесі 

және спорт»пб 

 

 

 

 

 

 

ПБ төрағасы:                                      Д. А. Сайтмуратов  


