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Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік  колледжінің тәрбие жұмысының мақсаты рухани байлықты, моральдық 

тазалықты, дене бітімін жетілдіруді, бәсекеге қабілеттілікті, прагматизмді, ұлттық сәйкестікті, білімнің 

табынуын, эволюциясы мен сана-сезімінің ашықтығын, әлеуметтік рөлдердің жүйесін толықтай орындауға 

қабілетті, XXI ғасырдың лайықты өмірін қалыптастыруға қабілетті жан-жақты және үйлесімді дамыған 

тұлғаны тәрбиелеу. 

Колледжіміздің тәрбие бағытында төмендегі құрылымдық бөлімшелер қызмет атқарады: 

1. Колледж директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары; 

2. Колледж педагог – ұйымдастырушысы; 

3. Колледж педагог – психологы; 

4. Колледждің әлеуметтік педагогі;  

5. Колледж инспекторы; 

6. «Sanaly urpaq» клубы; Парасаттылық мектебі; 

7. Рухани жаңғыру; 

8. «Zhas-media» ақпараттық орталығы; 

9. eGov.kz өзіне-өзі қызмет көрсету орталығы. 

10. «Ізгілік елшілері» еріктілер клубы; 

11. Дебат клубы; 

12. Спорттық секциялар клубы; 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығы. Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 6 сәуірде № 20317 болып тіркелді. 

"Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 23-4) тармақшасына сәйкес 

тәрбиенің 8 басым бағыты бойынша тәрбие жұмыстары жүзеге асырылады. 

1. Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие 

2. Рухани-адамгершілік тәрбие 

3. Ұлттық тәрбие 

4. Отбасы тәрбиесі 

5. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

6. Интелектуалды тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу 

7. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие 



8. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты. 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖҰМЫСТАРЫ 

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  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 

  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.   ҚР 

президентінің жолдауын 

талдау  

8.08 дейін 

 

 

1 курс кураторлары 

 

 

 

Топ жетекшілері 

 

 

 

 

 

5 

 Құқық бұзушылықтың 

алдын-алу Кеңесі, 

Қазақстан 

халықтарының тілдерін 

дамыту және  олардың 

жұмыс жоспарларын 

жасау 

 

10.09 дейін 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директордың орынбасары, 

психолог, әдіскер,  

 

 

 

 

 

 

Құжаттар 

 

 

 

 

 

 

6 

«Рухани жаңғыру » 

бағдарламасы бойынша  

10.09 дейін 

 

 

Директордың 

орынбасары,жастар 

комитетті, топ кураторлары 

Бұйрықтар, жоспарлар 

 

 



жұмыс жоспарын  

құрып, ұйымдастыру 

 

7 «Саналы ұрпақ»жобасы 

бойынша  жоспарын 

құрып, ұйымдастыру 

 

 

 

10.09.2020 

 

 

 

Директордың 

орынбасары,жастар 

комитетті, топ кураторлары 

 

Жұмыс жоспарлары 

 

 

 

 

 

8 «ҚР колледждерінің ең 

үздік 100 студенті » 

жобасымен жұмыстар 

жасап, жоба 

ұйымдастыру  

 

 

 

Кестеге сәйкес 

 

 

 

 

 

Директордың 

орынбасары,жастар 

комитетті, топ кураторлары 

 

 

 

Жұмыс жоспарлары 

 

 

 

 

 

9 «Ұлы дала »жобасының 

жоспарын құрып, 

ұйымдастыру 

 

Кестеге сәйкес 

 

 

Директордың орынбасары 

 

Жұмыс жоспарлары 

 

 

10 «Жас сарбаз» әскери-

патриоттық клубының, 

спорт клубының 

жоспарларын жасап, 

ұйымдастыру 

 

10.09 дейін 

 

 

 

Алимжанов И.М 

 

 

 

Жұмыс жоспарлары 

 

 

 

11 Колледж 

кітапханасынның 

жоспарын құру 

 

10.09 дейін 

 

Нарботаева Р 

 

 

Жұмыс жоспарлары 

 

 



12 Колледждің әлеуметтік 

педагогы,психологиялық 

қызметтердің жұмысын 

жандандыру 

 

10.09 дейін 

 

Кулахметова Н.А 

Әбіш Ш 

Жұмыс жоспарлары 

 

13 

  «Жастардың өзін-өзі  

басқару органдарының 

жүйесін дамыту » және 

ұйымдастыру 

 

18.09 дейін 

 

 

 

 

 

Директордың орынбасары, 

топ кураторлары 

 

 

 

Іс-шара-жоспары 

 

 

 

 

 

14 2022-2023 оқу жылының 

спорт-көпшілік 

шараларының кестесін 

дайындау және бекіту. 

Спорт үйірмелерінің 

жұмысын ұйымдастыру 

11.09 дейін 

 

 

 

Сайтмуратов Д 

 

 

 

Күнтізбелік кесте 

 

 

 

15 Ведомстволық 

мекемелермен бірлескен 

іс-шара-жоспарларын 

бекіту: 

1.Сайрам аудандық ішкі 

істер бөлімі 

2.Салауатты өмір салты 

орталығы 

3.Тілдерді дамыту 

басқармасы 

18.09 дейін 

 

 

 

 

 

 

Директордың орынбасары, 

топ кураторлары 

 

 

 

 

 

Бірлескен іс-шара-жоспарлары 

 

 

 

 

 

16 4.Сыбайлас 

жемқорлықтың  алдын-

алу жұмысы, 

5.Жасөспірімдер 

18.09 дейін 

 

 

 

Директордың орынбасары, 

топ кураторлары 

 

 

Іс-шара-жоспары 

 

 

 



арасындағы құқық 

бұзушылықтың алдын-

алу жұмыстары, 

6.Сайрам аудандық ішкі 

істер бөлімінде есепте 

тұрғандар студенттермен 

жұмыс жүргізу 

іс-шараларын жасау 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Топ старосталарымен 

мәжіліс өткізу 

 

Апта сайын 

 

 

Директордың орынбасары, 

топ кураторлары 

 

Хаттама 

 

 

18 Экологиялық шаралар 

өткізу, топтарда 

санитарлық-тазалық 

жұмыстарын жүргізіп, 

ұйымдастыру 

Ай сайын 

 

 

Директордың орынбасары, 

топ кураторлары 

Сенбілік, Тазалық күні, Фотоесеп 

 

19 Кәсіби бағдар беру 

жұмыстарының 

жоспарын бекітіп, 

әлеуметтік жоба 

ұйымдастыру 

18.11 дейін 

 

 

Директордың орынбасары 

 

 

іс-шара 

 

20 Терроризм мен діни 

экстремизмнің алдын-

алу шараларын өткізу 

 

Айына  

бір рет 

 

 

1-3 курс кураторлары 

 

 

 

Жоспар, Фотоесеп 

 

 

 

21 Ата-аналар комитетін 

бекіту, жұмысын 

жоспарлау, отырыстарын 

өткізу: 

-Ата-аналар 

жиналыстары; 

Жоспарға сәйкес 

 

 

 

 

 

Директордың орынбасары 

топ кураторлары 

 

 

 

 

Бұйрық, жұмыс жоспары, жиналыс 

хаттамасы, фотоесеп 

 

 

 

 



-Жеке әңгімелесу; 

-Ата-аналарға тәрбие 

жұмысының нәтижесі 

мен студенттердің 

сабаққа қатысуы туралы 

мәліметтерді жеткізу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

алдын-алу Кеңесінің 

отырыстары 

 

Айдың соңғы 

бейсенбі күні 

 

Директордың орынбасары, 

колледж инспекторы, 

психолог 

 

Хаттама 

 

 

4 Кураторлар бірлестігінің 

отырыстары 

Айдың соңғы 

жұма күні 

Директордың орынбасары, 

бірлестік жетекшісі 

Хаттама 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

5 Спорт үйірмелері мен 

жарыстарын 

ұйымдастыру, әлеуметтік 

желіде ақпараттандыру. 

 

Сейсенбі, Жұма 

 

Дене тәрбиесі пб 

 

 

Журнал 

 

6 Кураторлық сағаттарды 

өткізу 

 

 

        Сенбі 

 

 

Кураторлар 

 

 

Хаттама 

 

 

7 Апталық тәрбиелік-

көпшілік шаралардың 

қорытындысы бойынша 

топ 

старосталарының  мәжілісі 

 

Бейсенбі 

 

 

 

Директордың орынбасары  

 

 

Хаттама 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бірінші бағыт – Жаңа қазақстандық патриотизм және азаматты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие 

Мақсаты: Отанға ұтымды және эмоционалды қарым-қатынасы, мемлекет пен қоғамның саяси, құқықтық және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңсыздыққа қарсы тұратын, балалар мен жастар ортасында қатыгездік пен зорлық-

зомбылыққа қарсы тұруға дайын заңдарын меңгеру және сақтау қажеттілігі бар патриот пен азаматты қалыптастыру.  

Міндеттері: 

• Отанға, мемлекеттік жүйе, мемлекеттік саясат, мемлекеттік идеология, Қазақстан Республикасының 

Конституциясы мен заңдары, мемлекеттік рәміздері (елтаңба, ту, әнұраны), заң және тәртіпке; 

• ұлтаралық және конфессияаралық келісім, елдегі достық; 

• экономикалық және әлеуметтік-мәдени даму саласындағы өз елінің жетістіктері; 

• басқа адамның құндылықтары, құқықтары мен бостандықтары; 

• өздерінің аймағының (ауыл, қала, маңайдағы) табиғаты, мәдени және тарихи өмірі; 

• құқықтық білім және сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет; заңдардың, құқықтардың және міндеттердің 

талаптары; 

• әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарау, мақтаныш пен жауапкершілік сезімін байыту. 

№ Іс-шара атауы Өткізу формасы Өткізілетін күні Жауаптылар 

1. 

Жалпы кураторлық сағат 

өткізу тақырыбы: 

«Білімге ұмтылу, 

еңбексүйгіштік және 

патриотизм» 

Топ сағаты 

(презентация) 01.09.2022 Топ кураторлары 

2. 

Топ сағаты: Колледж 

студенттерінің құқығы 

мен міндеттері; Ішкі 

тәртіп 

Топ сағаты 02.09.2022ж 

Дир.тәр.ісі жөніндегі орынбасары 

Топ кураторлары 

 



ережелері;Қоғамдық 

орындарда өздерін ұстап 

білу міндеттері  

3. 

Заң қызметкерлері 

көмегімен лекциялар: 

«Жол ережесін 

бұзбайық» «Құқық–

әділет пен парасат жолы»   

«Жасөспірім, назар 

аудар!», «Заңды 

қадірлейтін азамат болуға 

тиіспіз»  және т.б. 

(рейдтер өткізу) 

Дөңгелек үстел Жыл бойы 

Тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, 

бөлім меңгерушісі, топ  

жетекшілері 

4. 

"Саналы ұрпақ жоба 

аясында"жұмыс клубтары 

Jastar.kz 

Кездесу 

Дөңгелек үстел 
Жыл бойына 

Рахматуллаева С.Т 

Жумабаева И.М 

 Саналы ұрпақ жобасының 

мүшелері 

5. 

Жобалар шеңберінде 

"Жас сарбаз" клубтарын 

дамыту Jastar.kz " 

Кездесу 

Дөңгелек үстел 
Жыл бойына 

Алимжанов И.М 

Умирбеков Б  

Жас сарбаз клубының мүшелері 

6. 

1-2 курс студенттерінің 

кәмелеттік жасқа 

толмағандар ісі жөніндегі 

инспектормен  кездесуі. 

кездесу 
Айына бір рет 

  

Дир.тәр.ісі жөніндегі орынбасары 

Топ кураторлары 

Колледж инспекторы Абдигапиров 

И.А  

7. 
Ұлылар өлкесі « Даналар 

даласына саяхат» 
саяхат Жыл бойы Дир.тәр.ісі жөніндегі орынбасары 



Топ кураторлары 

8. 
 Колледж  үйірмелерінің  

жұмысы 
Үйірме жұмысы 

Үйірме жұмысының 

жоспарына сәйкес 
Үйірме жетекшілері 

9. 
Қылмыстың алдын алу 

жұмысы. 

Профилактикалық 

әңгіме, кеңес беру, 

түзету жұмыстары. 

жұмыс жоспарына 

сәйкес 

Дир.тәр.ісі жөніндегі орынбасары 

Топ кураторлары 

Колледж инспекторы Абдигапиров 

И.А 

 

10. 
Полиция көмекшілерінің 

жұмысы 

Профилактикалық 

әңгіме, кеңес беру, 

түзету жұмыстары. 

Кеңестің жұмыс 

жоспарына сәйкес 

Дир.тәр.ісі жөніндегі орынбасары 

Топ кураторлары 

Колледж инспекторы Абдигапиров 

И.А 

 

11. 

«Терроризм және оның 

салдары», «Қауіпті 

жағдайдағы іс-әрекеттер» 

тақырыптары бойынша 

тәлімгерлік сағаттары 

Тәлімгерлік сағаты Қараша 

Бекенова Х.Э  

Куанышова М. Б  

Топ кураторлары 

12 

«Жасай бер –Қазақ елі» 

атты Республика күніне 

арналған салтанатты іс-

шара 

Мерекелік іс-шара 24.10.2022ж 

Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары,  педагог-

ұйымдастырушы, 

Өндірістік бөлім 

13. 

«Қазақстан — 

Тәуелсіз ел еңселі!» 

тақырыбында іс-шара 

Видеороликтар 

байқауы  
Желтоқсан 

Жастар комитеті  

Студенттік Парламент 



14 

Қазақстан 

Республикасының 

Тәуелсіздік күніне 

арналған тақырыптық топ 

сағаты «Тәуелсіздік деп 

соғады жүрегім!» 

Топ сағаттары Желтоқсан Топ кураторлары 

15 

Ауған соғысына қатысқан 

интернационалды 

жауынгерлермен кездесу 

«Батырлар ерлігіне шолу  

жасау» 

Мерекелік іс-шара ақпан 
Жалпы кәсіптік және 

экономикалық пәндер 

16. 

«Отан үшін от 

кешкендер»Жеңіс күніне 

арналған жалпы 

колледждік іс-шара  

Топ сағаттары Мамыр 
Топ кураторлары  

17. 

«Отаным тағдырым» 

тақырыбында 9-шы 

мамырға, 7-ға мамырға 

арналған іс-шаралар 

Мерекелік іс-шара Мамыр 
АӘД мұғалім 

Топ кураторлары 

18 

Саяси репрессияға 

ұшырағандарды еске алу 

күні  (дәрістер, сұхбаттар, 

саяси ақпараттарды 

Топ сағаттары Мамыр 
Тарих пәнінің оқытушылары, 

Топ кураторлары 



фильмдер арқылы 

көрсету) 

19. 

Қазақстан 

Республикасының 

мемлекеттік рәміздер 

күніне арналған 

тақырыптық топ 

сағаттары 

Топ сағаттары Маусым 
Тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, 

топ   жетекшілері  

20 

Ай сайынғы құқық 

бұзушылықтың алдын алу 

жиналысының отырысы 
Жиналыс 

Жыл бойы Тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 

Жастар ісі жөніндегі инспектор 

Абдигапиров И.А 

21 

Жобаларды 

дамыту"Bagdar.kz 

шеңберінде 

жобалар"Jastar.kz 

Насихат 

Жыл бойы Хидирбаев У.О 

Мирзаметов Ж.М 

22 «Таза сессия!» акциясы Адалдық сағаты 

Қаңтар-маусым Рахматуллаева С.Т 

Жумабаева И.М 

 

 

 



 

Екінші бағыт – Рухани-адамгершілік тәрбие 

Мақсаты: тұлғаның қазақстандық қоғам өмірінің жалпы адамзаттық құндылықтарымен, нормалары мен 

дәстүрлерімен келісетін рухани-адамгершілік және этикалық қағидаларын, оның моральдық қасиеттері мен 

ұстанымдарын қайта жаңғырту туралы "Рухани жаңғыру" құндылықтары негіздерінің, оның ішінде "Құндылықтарға 

негізделген білім беру", "Қоғамға қызмет" жобаларын іске асыру арқылы терең түсінігін қалыптастыру.  

Міндеттері: 

• моральдық-этикалық нормалардың жалпыға ортақ нормаларына моральдық көзқарасын таныту; 

• өз абыройы, ар-намысы мен міндеті; 

• ішкі еркіндік пен моральдық шешім қабылдау; 

• өзінің және басқа да ұлттардың мәдениеті, салт-дәстүрі, әдет-ғұрыптары; діни құндылықтары; ойлары, сөздері мен 

істерінің бірлігін қабылдау; 

• өзінің мінезін ар-ұжданның ішкі дауысымен мақұлданған әрекеттер; әртүрлі мәдениеттер мен нанымдардың 

бірлігін; халыққа адал қызмет ету; ата-аналарына, отанына, қоғам алдындағы міндетін жетілдіру. 

  

№ Іс-шара атауы Өткізу формасы Өткізілетін күні Жауаптылар 

1. 
Білім күніне арналған 

салтанатты жиын.  

Салтанатты іс-шара 

 
01.09.2022 

Дир.тәр.ісі жөніндегі 

орынбасары 

Топ кураторлары 

 

2 

ҚР Президентінің жыл 

сайынғы халыққа жолдауын 

талқылау 

Жиналыс Қыркүйек 
Тарих пәнінің оқытушысы 

Кушербаева Ұ 



3. 
Тілдер күні "Тіл-келісім 

мен достықтың негізі " 
Мерекелік іс-шара 05.09.2022 

Жалпы білім беретін 

пәндер  пб 

4. 

Мұғалімдер күніне 

арналған колледшілік 

мерекелік іс -шара 

Жалпы колледжшілік 

іс-шара  
01.10.2022 

Медицина бөлімі 

5. 
«Студенттер қатарына 

қосу» мерекесі. 
Мерекелік іс-шара 

10.10.2022 
Жалпы білім беретін пб 

Топ кураторлары 

6 

Ашық жүрек" - волонтерлік 

қозғалыс үшін студенттерді 

анықтау мақсатында 

тақырыптық сынып 

сағаттарын өткізу 

Еріктілер жұмысы 
Қыркүйек-қазан 

Абадов Қ.С  

Ибрагимжанова Д  

Еріктілер 

Топ кураторлары 

7 
Қарттар күніне арналған 

кеш 
Мерекелік іс-шара 

Қазан 
Жастар комитеті 

Студенттік парламент 

8 

"Діни экстремизм және 

терроризм" тақырыбына 

кураторлық сағат өткізу 

Топтық сағат 
Жыл бойы 

Бекенова Х.Э  

Куанышова М. Б 

Топ кураторлары 

9 

Қазақстан халқы 

Ассамблеясы аясында  

«Қазақстандағы ұлттар мен 

ұлыстар тарихы» апталығы  

Мерекелік іс-шара ақпан Пән бірлестіктері 

10. 
 «Кітап оқитын колледж» 

апталығын өткізу 
Жарыс қараша  

Әбдіқаппарова Г 

Студенттік Парламент 

Топ кураторлары 

11 Қош келдің -Жаңа жыл Мерекелік іс-шара Желтоқсан 
Бастауыш білім беру және 

мектепке дейінгі тәрбие 



12. 

Халықаралық әйелдер 

мерекесі күніне арналған 

мерекелік іс-шара 

Мерекелік іс-шара Наурыз 
Жастар комитеті 

Студенттік парламент 

13. 

 «Наурыз-құт, береке 

бастауы!» —  Колледжде 

Наурыз мерекесін атап 

өту 

Мереке Наурыз 
Дизайн пб 

 Гуманитарлық бөлім  

14. 
«Студенттік көктем» 

сайысын өткізу 
Мерекелік кеш сәуір 

Пән бірлестіктері 

Затыбек А 

15. 
«Түлек – 2022» түлектерге 

диплом табыстау рәсімі. 
Мерекелік кеш Маусым 

Гуманитарлық бөлім 

Бекмурзаева Н 

Өндірістік бөлім 

Тажибеков М.И 

Медицина бөлім 

Шатемирова А.Р  

  

Үшінші бағыт – Ұлттық тәрбие 

Мақсаты: жеке тұлғаны жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға, ана тілі және мемлекеттік тілге, қазақ 

халқының мәдениетіне, Қазақстан Республикасының этностары мен этностық топтарына құрмет көрсетуге бағыттау.  

Міндеттері: 

• туған және мемлекеттік тілдерді білу; 

• этникалық өзіндік санаға, этникалық сәйкестікке, өз халқының мәдени мұрасына, қазақ және өз халқының әдет-

ғұрыптары мен салт-дәстүрлері туралы мақтаныш сезімін және жауапкершілігін көрсету; 

• Қазақстандағы өзге ұлттардың этникалық мәдениеті; 

• Қазақстанның басқа этникалық топтарының мәдениеті; этносаралық татулық пен келісім. 



  

№ Іс-шара атауы Өткізу формасы Өткізілетін күні Жауаптылар 

1. 
Қазақ өнеріндегі ұлттық 

тәрбие 
дөңгелек үстел  жоспарға сәйкес 

Шонкебаева М 

Аблаева А 

2. Ұлт патриоты болайық дөңгелек үстел жоспарға сәйкес Тарих пәнінің оқытушылары 

3 

Қазақстан халқы 

Ассамблеясы және 

ауданымыздың этномәдени 

орталықтармен 

ынтымақтастық орнату 

Кездесу сәуір 
Жастар комитеті 

Уразматова А 

4 
Абай шығармаларындағы 

ұлттық тәрбие мәселелер 
Пікірсайыс Қараша 

Әбдіқаппарова Г.Ә 

 Балғабай Н 

 

5 
Мәдениетті Ана-Мәдениетті 

Ұлт жобасы 

Байқау, семинар, 

кездесу, көрме 
Жыл бойы 

Дир.тәр.ісі жөніндегі орынбасары 

Шонкебаева М.А 

Кулахметова Н.А 

6. 

  
Қазақстан халқы бірлігі күні Мерекелік іс -шара Мамыр 

Жастар комитеті 

Студенттік Парламент 

7. 

Қазақ халқының салт – 

дәстүрлерін білу, қазақ тілін 

жетік меңгерту мақсатымен  

қалалық, облыстық, 

республикалық сайыстарға 

қатысу. 

Оффлайн және 

Онлайн 

ұйымдастырылған 

жарыстарға қатысу 

Жыл бойы 
Жалпы білім беретін  пб, топ   

жетекшілері 



8. 

«Ұлы дала» жобасы 

Рухани  жаңғыру алаңшасы 

Дөңгелек үстел, 

семинар, 

конференция 

Жыл бойы 
Қамбыл Қ  

Бейсенбай Ж. Е 

  

Төртінші бағыт — Отбасы тәрбиесі 

Мақсаты: ата-аналарға білім беру, олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін және балаларды тәрбиелеу 

жауапкершілігін арттыру. 

Міндеттері: 

• өзінің жанұясы мен ұрпақтарына; 

• отбасы құндылықтары мен моральдық қағидаларды сақтау арқылы отбасы мен неке құндылықтарына 

этноәлеуметтік рөлге құрмет көрсету, қастерлеу. 

• оқуды мәдениеттің маңызды элементі ретінде және интеллектуалды әлеуетті, ұлттың бәсекеге қабілеттілігін, 

жастардың шығармашылық және әлеуметтік белсенділігін арттыру құралы ретінде толық қолдау; 

№ Іс-шара атауы Өткізу формасы Өткізілетін күні Жауаптылар 

1 
Отбасы күніне арналған іс-

шараларды өткізу 
Дөңгелек үстел 

Топтың тәрбие 

жұмысына сәйкес 

Шонкебаева М 

Аблаева А 

2 

"Мен және менің отбасым", 

"менің өмірімдегі 

отбасы"тақырыбына 

кураторлық сағаттар өткізу 

Топ сағаттары 
Жұмыс жоспарына 

сәйкес 

Топ кураторлары  

 

3. 
«Колледждің ата-аналармен 

ынтымақтастығы» жалпы 

Жалпы колледждік 

ата-аналар жиналысы 
17.09.2022 

Тәрбие бөлімі,  

бөлім басшылары, 



колледждік ата-аналар 

жиналысы 

Топ кураторлары 

4. 

«Психологиялық-

педагогикалық дәріс» атты 

ата-аналар жиналысы 

Ата-аналармен 

кездесу 

Қараша-желтоқсан; 

Наурыз-сәуір 
Топ кураторлары  

Колледж психологы 

5. Жеке кеңес беру. Кеңес беру 
Қажеттілігіне қарай 

  
Топ кураторлары  

Колледж психологы 

6. 

«Қазіргі жас отбасы: ол 

қандай болуы керек?» 

тақырыбында 

бейнематериалдар әзірлеу. 

Диспут элементтері 

бар бейнаматериалдар 

көрсетілімі 

Жоспарға сәйкес 
Колледж психологы  

7 

"Ата-аналар мектебі" 

жобасын "Ата-аналар 

мектебі " жобасы 

шеңберінде дамыту Jastar.kz" 

Әкелер-аналар 

мектебінің  жұмысы 
Жыл бойына 

Умарова С.А 

Тогусова А 

8. 

Қайырымдылық акциясы:  

«Қарттарым, аман-сау 

жүрші», «Үлкендерді 

сыйлап, құрметтей біл» - 

еңбек ардагерлерімен 

кездесу, олардың үйлеріне 

бару, салтанатты шара   

Қайырымдылық 

акциясы 

Жұмыс жоспарына 

сәйкес 

Тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, 

топ   жетекшілері, Еріктілер 

9. 

Балалар үйінің 

тәрбиеленушілеріне және 

колледжде мұқтаж 

оқушыларға арналған 

Қайырымдылық көмек 
Жұмыс жоспарына 

сәйкес 

Тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, 

топ   жетекшілері, әлеуметтік 

педагог, психолог 



қайырымдылық көмек 

көрсетуді ұйымдастыру 

  

Бесінші бағыт – Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

Мақсаты: кәсіби өзін-өзі анықтауға саналы көзқарасты қалыптастыру, экономикалық ойлауды және тұлғаның 

экологиялық мәдениетін дамыту. 

Міндеттері: 

• кәсіптік білім мен өнімділікті дамытуға жауапты қатынастың көрінісі; мамандық таңдаудағы жауапкершілік; 

• қызмет орнында көздеген мақсаттарына жету; 

• экономикалық және экологиялық даму саласындағы мемлекеттік саясатқа, атап айтқанда «Жасыл экономика» 

бағдарламасына деген оң көзқарас; өсімдіктерге, экологиялық сауаттылыққа, табиғатқа, айналаңыздағы адамдар 

және өзіңізге құрметпен қарау; 

• «адам — қоғам — табиғат» жүйесі; 

• қоршаған ортаны қорғау саласындағы әртүрлі іс-шаралар; 

• нарықтық экономиканың заңдарын түсіну; 

• экологиялық қауіпсіз мінез-құлық нормаларына, қоршаған ортаны құрметтеуге деген саналы көзқарастың көрінісі. 

№ Іс-шара атауы Өткізу формасы Өткізілетін күні Жауаптылар 

1. 
Оқу аудиторияларын жинау, 

санитарлық өңдеу 

Фотоесеп Оқу аудториясының 

меңгерушісі 

Күн сайын, апта сайын 

2 
Колледж аумағын тазалау Фотоесеп, мақала Топ жетекшілері қыркүйек қазан, 

сәуір-маусым 

3. 
 

«Таза аула» экологиялық іс-шара Сенбілік 
Жоспарға сәйкес 

Тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, 

топ   жетекшілері, Еріктілер 



4. 

"Жұмысқа қалай орналасамын?" 

тақырыбына кураторлық сағат 

өткізу» 

Дөңгелек үстел сәуір 3-4-курс топ кураторлары 

5. 
«Туған өлкенің 

сұлулығы!» фотокөрмесі 

Фотоесеп, мақала мамыр Студенттік кеңес, топ кураторлары 

6. Ашық есік күнін өткізу Кездесу  сәуір 

Директордың іс тәжірибе жөніндегі 

орынбасары, бөлім басшылары,  

Топ кураторлары 

  

Алтыншы бағыт — Интеллектуалды тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі 

Мақсаты: әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын, сондай-ақ 

ақпараттық, оның ішінде балалардың кибермәдениеті мен кибергигиенасы бойынша мәдениетті дамытуды қамтамасыз 

ететін мотивациялық кеңістікті қалыптастыру. 

Міндеттері: 

— 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 қабілеттілікті 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. 

  

№ Іс-шара атауы Өткізу формасы Өткізілетін күні Жауаптылар 

1 
Колледжде үйірме жұмыстарын 

ұйымдастыру 

 

Жұмыс кестесі Қыркүйек  

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары – 

Абзелова Ұ.О 

2 
Колледжде спорт секцияларының 

жұмысын ұйымдастыру 

 

Жұмыс кестесі 
Қыркүйек 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары – 

Абзелова Ұ.О және дене 

тәрбиесі оқытушылары. 

3 

Үйірмелер мен спорт 

секцияларына тізімдерді 

қалыптастыру 

 

Студенттер тізімі Қыркүйек 
Үйірмелер мен спорт 

секцияларының жетекшілері 

4 
Жоба аясында колледждердің 

ТОП-100 студенті "Jastar.kz" 

ТОП-100 студенттері 

 
Жыл бойы 

Нурметова Д.А 

Әбіш Ш 

5 

Колледжішілік, аудандық және 

облыстық ауқымдағы КТК 

қатысу (КТК облыстық 

студенттік лигасы) 

 

КТК тобы 
Жыл бойы 

Байбөрі С 

 

6 
Пәндік олимпиадаларды 

ұйымдастыру және өткізу 

Фотоесеп 
Жыл бойы Әдіскер, жауапты оқытушылар 

7. 
«Ғаламтордағы жасөспірімдердің 

қауіпсіздігі» Майкрософт жобасы 
Фотоесеп, мақала мамыр 

 Мирзаметов Ж.М 

Рустамов И 



8. «Development Day»  даму күні  
Студенттердің даму 

күні 
Жыл бойы 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары – 

Абзелова Ұ.О  

Жастар комитеті 

Топ кураторлары 

 

Жетінші бағыт — Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие 

Мақсаты:  Жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, жеке тұлғаның өнер мен шынайылыққа 

эстетикалық объектілерді қабылдауға, меңгеруге, бағалауға дайындығын дамыту, оның ішінде "Ұшқыр ой алаңы" 

колледж  студенттерінің дебаттық қозғалысы" жалпыұлттық мәдени-білім беру жобасын іске асыру арқылы білім беру 

ұйымдарында полимәдени орта құру. 

Міндеттері: 

• толеранттық және ғаламдық пікірге; 

• көпмәдениеттілік және көптілділікке; 

• мемлекеттік тілді, орыс, ағылшын және өзге тілдерді білу; 

• мәдениетаралық әрекетке; 

• қоғамда және қоғамдық орындардағы жалпыға ортақ мінез-құлық нормаларына; 

• қарым-қатынас мәдениетіне; 

• эстетикалық мұраттарға, көркемөнер құндылықтарына; 

• шығармашылықпен ойлауға және қиялға, шығармашылық-эстетикалық қызметті қалыптастыруға қызығушылық, 

ұмтылыс таныту. 

№ Іс-шара атауы Өту түрі Мерзімі Жауаптылар 

1 Дебат клубын ұйымдастыру 

 

  Пікірсайыс 

 

Қыркүйек 
Ахназарова Н.Р 

Худайберген С 



2 "Көшбасшы "жобасы аясында Jastar.kz" 
Өзін-өзі басқару 

Жыл бойы 
Қалдыбай А 

 

3 «Күз – береке, күз-мереке» жәрмеңке 

 

Жәрмеңке Қыркүйек, Қазан 

Гуманитарлық бөлім 

Өндірістік бөлім 

Медицина бөлім 

4 Көркемөнерпаздар байқауына қатысу 
Өнерлі жастар 

Ақпан 
Байбөрі С 

Затыбек А 

5 «Самғанұр» би тобының жұмысы Мереке Жоспарға сай 
Затыбек А 

 

6 

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 

Топтың тәрбие 

жұмысына 

сәйкес 

Топ кураторлары 

Қамбыл Ұ 

Бейсенбай Ж. Е 

7 

«Кәсіпқой» жобасы  

Белгілі тұлғалармен, өнер 

қайраткерлерімен кездесу                                         

Кездесу, дөңгелек 

үстел 

жұмыс 

жоспарына 

сәйкес 

Пернебаева Ж 

Турдалиев Ж 

9 
«Ашық жүрек» жобасы Қамқорлық 

еріктілер клубы 

Қамқорлық 

акциялары 

жұмыс 

жоспарына 

сәйкес 

Абадов Қ.С  

Ибрагимжанова Д  

 

 

 



 

Сегізінші бағыт — Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты 

Мақсаты: Салауатты өмір салты дағдыларын табысты қалыптастыру, дене және психологиялық денсаулықты сақтау, 

денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтауды білу үшін кеңістік құру. 

Міндеттері: 

— денсаулық жағдайының скринингін; 

— әлеуметтік мақсаттар мен рухани қажеттіліктерін тілеу және соған дайын болу; теріс әсерлерге қарсы тұрудың тиімді 

тәсілдерін меңгеру; 

— табиғи алғышарттарды ұтымды пайдалану; 

— денсаулықты сақтау мен нығайту, қауіпсіз және жауапкершілікті мінез-құлық; жаңа өмірлік жағдайларға сабырлы 

болу; 

— қауіпсіздік пен тіршілік әрекетін қамтамасыз ету; 

— денсаулық сақтау ортасын құру. 

 

№ Іс — шара атауы Өту түрі Мерзімі Жауаптылар 

1 
Денсаулық күні! «Спартакида» 

спорттық шаралар 
Спорттық жарыс қыркүйек Дене тәрбиесі пб 

2 3-4 курс студенттерінің гинеколог 

дәрігермен кездесуі 
Кездесу Жоспарға 

сәйкес 

Медицина пб 

Шонкебаева М 

3 Кіші футбол Лигасы  Спорттық жарыс Қыркүйек-

желтоқсан 

Үйірме жетекшісі 

Хадиметов Ш 

4 Республика күніне орай 

оқытушылар арасында эстафеталық 

жарыс 

Спорттық жарыс 
Қазан Пән бірлестіктері 



5 Үстел теннисі бойынша колледж 

біріншілігі 
Спорттық жарыс 

Қазан-Қараша Үйірме жетекшісі 

Расилев Е 

6 Колледжішілік шашка , шахмат, 

тоғызқұмалақ ойынан (1,2 курстар  

арасында) жарыс 

Спорттық жарыс 

Қараша Үйірме жетекшісі 

Усманов Б 

7 Халықаралық ЖИТС-ке қарсы 

күні аясында іс-шаралары 

ұйымдастыру және өткізу  

  СПИД орталығы 

мамандарымен 

кездесу 

Желтоқсан «Медицина» пб 

8 Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздік күніне байланысты 

колледжішілік   волейболдан турнир  

Спорттық жарыс 

Желтоқсан      Үйірме жетекшісі 

                  Абдирахимов А 

9 Колледжішілік шашка , шахмат, 

тоғызқұмалақ ойынан (1,2 курстар  

арасында) жарыс 

Спорттық жарыс 

Ақпан  Үйірме жетекшісі 

Усманов Б 

10 Воллейбол бойынша колледж 

біріншілігі (қыздар, ұлдар) 
Спорттық жарыс 

Ақпан Үйірме жетекшісі  

Абдирахимов А 

11 Колледжшілік күшпен сынасатын 

спорттық ойындар спартакиадасы. 
Спорттық жарыс Ақпан Умирбеков Б 

12 8 наурыз  күніне арналған 

волейболдан жарыс (қыздар 

арасында)  

Спорттық жарыс 

Наурыз  Үйірме жетекшісі  

Абдирахимов А 

13 Наурыз мейрамына байланысты  

колледж студенттер арасында 

қазақтың ұлттық спорт түрлерінен   

жарыс 

Спорттық жарыс 

Наурыз  «Дене тәрбиесі және спорт»пб 



14 24 наурыз – халықаралық 

туберкулезбен күрес күніне орай 

дәрігер мамандармен кездесу 

Дөңгелек үстел 

Наурыз «Медицина» пб 

 

15 Баскетбол жарысы (қыздар және 

ұлдар) арасы  
Спорттық жарыс 

Сәуір Үйірме жетекшісі 

Сайтмуратов Д.А 

16 Футбол жарысы  
Спорттық жарыс 

Сәуір Үйірме жетекшісі 

Хадиметов Ш 

17 

31 мамыр – Дүниежүзілік темекі 

шегумен күрес күніне орай 

«Темекі тартқаның – өзіңді 

құртқаның!» әңгіме 

Дөңгелек үстел Мамыр «Медицина» пб 

18 Жеңіс күніне арналған 

армрестлингтан  (қол күрес) 

колледж біріншілігі  
Спорттық жарыс 

Мамыр «Дене тәрбиесі және спорт»пб 

19 Футболдан колледж біріншілігі 
Спорттық жарыс 

Мамыр Үйірме жетекшісі 

Хадиметов Ш 

20 

    Аудан ,облыс, Республика  

колледждері арасында волейбол, 

футбол, үстел тенисі, 

тоғызқұмалақтан  жарыстарға 

қатысу.   

Спорттық жарыс Жоспарға сәйкес «Дене тәрбиесі және спорт»пб 

21 

7-мамыр Отан қорғаушылар күніне 

арналған спорттық іс-шара( ерлер 

ойын алаңы) 

Сайыс 06.05.2022 «Дене тәрбиесі және спорт»пб 



22 

9-мамыр Жеңіс күніне арналған 

оқытушылар арасында волейболдан 

жарыс 

Спорттық жарыс 06.05.2022 «Дене тәрбиесі және спорт»пб 

 

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары                                     Абзелова Ұ.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Колледжішілік тәрбие жұмыстары және қоғамдық іс-шараларға жауапты мамандар: 

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары: Абзелова Ұ.О 

Колледж педагог – ұйымдастырушысы: Қалдыбай А.С 

Жастар ісі жөніндегі комитеті: Уразматова А.С                        

Колледж педагог – психологы: Кулахметова Н.А. 

Колледж инспекторы: Абдугапиров И.А 

«SANALY URPAQ» жетекшісі: Рахматуллаева С.Т, Жұмабаева И.М; 

Қыздар кеңесі: Шонкебаева М.А , Аблаева А; 

ҚР колледждерінің 100 студент жобасы»: Нурметова Д.А, Әбіш Ш.Ж; 

«Жас сарбаз» : Алимжанов И.М, Умирбеков Б.П; 

«Ата-аналар мектебі» : Умарова С.А, Тогусова А.А;                                                                                                                                       

Колледж медбикесі: Хилватова Д.Х 

Колледж кітапхана меңгерушісі: Нарботаева Р. 

«Zhas-media» ақпараттық орталығы жетекшісі:  Қалдыбай А.С, Уразматова А  

«Қамқорлық» еріктілер клубының жетекшісі: Абадов Қ, Ибрагимжанова Д 

Дебат клубының жетекшісі: Ахназарова Н.Р, Худайберген С 

Спорттық секциялар клубының жетекшілері: Сайтмуратов Д.А, Расилев Е, Абдирахимов А, Хадиметов Ш, Усманов Б, 

Умирбеков Б; 

Самғанұр би тобы:  Затыбек А.С; 

Білім алушыларды ақпараттық мәдениетін дамыту: Әбдіқаппарова Г.Ә, Балғабай Н: 

Гуманитарлық бөлім аға кураторы:Ембердиева Б.М 

Өндірістік бөлім аға кураторы: Рустамов И.Ш 

Медицина бөлім аға кураторы: Мырзабаева Д.Е 

Колледж үйірмелері:Салибекова Н.И 

Колледж директорының бұйрығы бойынша бекітілген топ жетекшілері. 

 

 


