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Мақсаты: Студенттердің жоғары патриоттық санасын қалыптастыру, сонымен 
қатар болашақ мамандардың кәсіби -түлғалық 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 қүндылықты, рух жігері шыңдалған, 
әлеуметтік белсенді тұлғаны қалыптастыру.

2. Жастар бойында үлттар 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 қүқықтарын білу, 
өзгерлердің де қүқықтарымен санасатын, адамгершілігі мол, салауатты өмір салтын 
қалыптастыруға атсалысатын сауатты студентті тәрбиелеу жұмысын жалғастыру.

6. Ton жетекшілерге өздерінің функционалдық лауазым міндеттерін, айқын 
орындау, жүйелі түрде үйытқы болу, ағымдық оқу-тәрбиелік міндеттерді шешуде, мақсат 
қоюда және жоспарлауда шығармашылық пен істің ыңғайын білу.

- Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі 2013-2020 
жылдарға арналған түжырымдамасы. 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 үйымдарында оқытудың тәрбиелік қүрамдасын 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 мақүлданған;

- «Жалпы білім беру үйымдарына 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 түжырымдамалық негіздері Адам қүқықтарының жалпыға бірдей 
декларациясын, Бала қүқықтары туралы конвенцияны, Адамның экономикалық, 
әлеуметтік және мәдени қүқықтарының халықаралық декларациясын, Үздіксіз білім беру 
бойынша ЮНЕСКО үсынымдарын ескереді.



1, Уйымдастырушылық шаралар
№ Өткізілетін шаралар Уақыты Жауаптылар
1. 1,2 курстарға қабылданған студенттермен 

танысу және олардың жеке ерекшеліктерін 
ажырату жұмысы (бақылау, сауалнама, ата- 
аналармен кездесу).

Қыркүйек Бөлім меңгерушісі. топ 
жетекшілері

2. Ton ішінде өзін-өзі басқару, топ 
белсенділерін сайлау

Қыркүйек Ton жетекшілері

3. Студенттік билет, сынақ кітапшаларын және 
басқа қүжаттарды толтыру

Қыркүйек- 
Қазан

Ton жетекшілері

4. Әдістемелік әдебиеттер, оқулықтар, оқу 
құралдарын табуға көмек

Қыркүйек Ton жетекшілері

5. Ton жетекшілері мен оқу кабинеттерін 
тағайындау

Қыркүйек Тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары

6. Оқу кабинеттерінде, колледж қабаттарында 
кезекшілік ұйымдастыру

Қыркүйек Бөлім меңгерушісі

7. Жаңадан қабылданғандармен жүргізілетін 
бейімдеу жүмыстарының шараларын 
дайындау. Оларды колледждің тарихы 
және дәстүрлерімен таныстыру.

1.09 дейін 1 -3 курс кураторлары

8. Ton 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

«Жалпы білім беретін пәндер» 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. 
Ton жетекшісінің тәрбие сабағын өткізу. ҚР 
президентінің жолдауын талдау

8.08 дейін
Ton жетекшілері

2 «ҚР колледждерінің ең үздік 100 студенті » 
жобасымен жұмыстар жасап, әлеуметтік жоба 
үйымдастыру

30 тамыз Тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары 
Ton тәлімгерлері 
Нурметова Д

3 Ton сағаты: Колледж студенттерінің құқығы 
мен міндеттері; Ішкі тәртіптік ережелері; 
Қоғамдық орындарда өздерін үстап білу 
міндеттері. Жалпы Республикалық бірыңғай 
«Адалдық сағаттары»

Қыркүйек Ton жетекшілері

4 Заң қызметкерлері көмегімен лекциялар: 
«Заңды қадірлейтін азамат болуға тиіспіз» 
және т.б. (рейдтер өткізу)

Қыркүйек 
Ақпан

Умарова С.А.
Абдигапуров И



«Рухани жаңғыру » бағдарламасы бойынша 
жұмыс жоспарын қүрып, ұйымдастыру

Қыркүйек Ton тәлімгерлері

Сабаққа қатысуды тексеру және талдау 
жасау, жүйелі сабаққа қатыспай 
жүргендермен жұмыс жүргізу.

Әр ай сайын Ton тәлімгерлері

6 Құқық бүзушылықтың алдын-алу Кеңесі, 
Қазақстан халықтарының тілдерін дамыту 
және олардың жұмыс жоспарларын жасау

22.09.2022ж Бастауыш білім беру 
пән бірлестігі

8 Сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу 
жүмысы, жасөспірімдер арасындағы алдын- 
алу жұмыстары, Сайрам аудандық ішкі істер 
бөлімінде есепте түрғандар студенттермен 
жұмыс жүргізу 
іс-шараларын жасау

Қыркүйек Ton тәлімгерлері

9
«Жас сарбаз» әскери-патриоттық клубының, 
спорт клубының жоспарларын жасап, 
әлеуметгік жоба ұйымдастыру

Қыркүйек

Қазан
Ton тәлімгерлері 
Алимжанов И

10 Колледждің әлеуметгік 
педагогы.психологиялық қызметтердің 
жұмысын жандандыру

10.09 дейін Кулахметова Н.А

13 Колледж студентгерінің ҚР Тәуелсіздігінің 
31 жылдығына флешмобына белсене 
қатысуын қамтамасыз ету (Қазақстан туымен 
), Дефиле ,Спортшылар, Үздік студентгер Қазан Затыбек A

14 Тәуелсіз елдің ұрпағымын» тақырыбында 
эссе байқауы 1 -курстар арасында 03.И.202ІЖ

Қазақ тілі пәнінің 
оқытушылары 

Ахматкулова 3, 
Әбдіғаппар Г

15 Тәуелсіздіктің 30 жылдығына Тәуелсіздік: 
еркіндігім, қасиеттім, қастерлім»
тақырыбында өлең байқауы

09.П.202ІЖ
Қазақ тілі пәнінің 

оқытушылары 
Ахматкулова 3, 

Әбдіғаппар Г

16 «Қазақстандықтар - Болашағы Біртұтас үлт!» 
тақырыбында дебат өткізу 05.11.202ІЖ Ахназарова Н, 

Худайбергенова С

17

Кәсіби бағдар беру жүмыстарының жоспарын 
бекітіп, әлеуметтік жоба ұйымдастыру

18.11 дейін
Директордың 
орынбасары

Р.Ахмедова



18 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 
жылдығына арналған «Мүратымыз-Мәңгілік 
Ел!» салтанатты іс-шарасы

14.12.202ІЖ
Тәрбие бөлімі 

Затыбек A
Түрғын Д

19 Ата-аналар комитетін бекіту, жұмысын 
жоспарлау, отырыстарын өткізу:

-Ата-аналар жиналыстары;

-Жеке әңгімелесу;

-Ата-аналарға тәрбие жұмысының нәтижесі 
мен студенттердің сабаққа қатысуы туралы 
мәліметгерді жеткізу Жоспар 

бойынша

Директордың 
орынбасары топ 

кураторлары

20 «Денсаулыққа зиянды әрекеттер: ішімдік ішу, 
шылым шегу, нашақорлық» тақырыбында 
санитарлық бюллетень шығару Желтоқсан

Ton тәлімгерлері, топ 
студентгері

р/ 
с

Тәрбие 
бағыттар 

ы
Іс-шаралар 

тақырыптары Мерзімі Жауапты Аяқталу түрі

1

Жаңа 
қазақстанд 
ық 
патриотиз 
м және
азаматты 
гәрбиелеу, 
құқықтық 
гәрбие

Жалпы кураторлық сағат 
өткізу тақырыбы: «Білімге 
үмтылу, еңбексүйгіштік
және патриотизм» 1.09

Ton
кураторлары

Студенттерінің 
қатысуымен 
жиын өткізу

«Білімге үмтылу,
еңбексүйгіштік және
патриотизм» тақырыбында 
кураторлық сағаттар 1.09.

Ton 
тәлімгерлері Ton студенттері

Ton сағаты: Колледж 
студенттерінің қүқығы мен 
міндеттері; Ішкі тәртіп 
ережелері;Қоғамдық 
орындарда өздерін үстап 
білу міндеттері Колледж 
студенттерінің қүқығы мен 
міндеттері; Ішкі тәртіп 
ережелері;Қоғамдық 2.09

Директор 
орынбасарлары, 
гоп 
гәлімгерлері

Ton 
студенттеріне 
бағдар беру



орындарда өздерін ұстап 
білу міндеттері
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)

Қыркүйе 
к

Гоп 
тәлімгерлері Ton студенттері

1 -2 курс студенттерінің 
кәмелеттік жасқа
голмағандар ісі жөніндегі 
инспектормен кездесуі.

Айына 1 
рет

Дир.тәр.ісі 
жөніндегі 

орынбасары 
Ton 

кураторлары 
Колледж 

инспекторы 
Абдигапиров 

И.А Студенттер 
қатысуымен

"Саналы ұрпақ жоба 
аясында"жұмыс клубтары 
Jastar.kz

Жоспар 
бойынша Жумабаева И Ton студенттері

Жобалар шеңберінде "Жас 
сарбаз" клубтарын дамыту 
Jastar.kz"

Жоспар 
бойынша

Ton 
тәлімгерлері, 
Алимжанов И Ton студенттері

1-2 курс студенттерінің 
кәмелеттік жасқа
толмағандар ісі жөніндегі 
инспектормен кездесуі.

Айына 1 
рет

Ton 
тәлімгерлері Ton студенттері

Ұлылар өлкесі « Даналар 
даласына саяхат»

Жоспар 
бойынша

Ton 
тәлімгерлері Ton студенттері

«Терроризм және оның 
салдары», «Қауіпті
жағдайдағы іс-әрекеттер» 
тақырыптары бойынша
тәлімгерлік сағаттары Қараша

Ton 
тәлімгерлері, 
Қуанишева М Ton студенттері

«Жасай бер -Қазақ елі» 
атты Республика күніне 
арналған салтанатты іс- 
шара

24.10.202
2 *

Ton 
тәлімгерлері

Ton студенттері

«Қазақстан —
Тәуелсіз ел еңселі!»
тақырыбында іс-шара

Жоспар 
бойынша

Ton 
тәлімгерлері

Ton студенттері

Қазақстан
Республикасының
Тәуелсіздік күніне арналған 
тақырыптық топ сағаты 
«Тәуелсіздік деп соғады 
жүрегім!»

Желтоқс 
ан

Ton 
тәлімгерлері

Ton студенттері

Ауған соғысына қатысқан 
интернационалды Ақпан

Ton 
тәлімгерлері

Тоа студенттері



жауьшгерлермен кездесу 
«Батырлар ерлігіне шолу 
жасау»
«Отан үшін от
кешкендер»Жеңіс күніне 
арналған жалпы колледждік 
іс-шара Мамыр

Ton 
тәлімгерлері

Тоа студенттері

Саяси репрессияға
үшырағандарды еске алу 
күні (дәрістер, сүхбаттар, 
саяси ақпараттарды
фильмдер арқылы көрсету)

Жоспар 
бойынша

Тарих пәні 
оқытушылары

Ton студенттері

Қазақстан
Республикасының 
мемлекеттік рәміздер күніне 
арналған тақырыптық топ 
сағаттары Маусым

Ton 
тәлімгерлері

Ton студенттері

Жобаларды 
naMbny"Bagdar.kz 
шеңберінде 
жобалар"Іа8Іаг.кг

Жоспар 
бойынша

Хидирбаев
У.О.

Студенттер

«Таза сессия!» акциясы
Мамыр - 
маусым

Жумабаева И Студенттер

2

Рухани- 
адамгерші 
лік тәрбие Білім күніне арналған 

салтанатты жиын.

Қыркүйе 
к

Ton 
тәлімгерлері

Студенттерінің 
қатысуымен 
жиын өткізу

«Студенттер қатарына қосу» 
мерекесі. Қазан

Ton 
тәлімгерлері

Студенттерінің 
қатысуымен

ҚР Президентінің жыл 
сайынғы халыққа 
жолдауын талқылау

Қыркүйе 
к

Ton 
тәлімгерлері 
Күшербаева Ү Студенттерінің 

қатысуымен

Гілдер күні "Тіл-келісім мен 
достықтың негізі"

Қыркүйе 
к

Ton 
тәлімгерлері

Студенттерінің 
қатысуымен

«Студенттер қатарына 
қосу» мерекесі. Қазан

Ton 
тәлімгерлері

Студенттерінің 
қатысуымен

Аілық жүрек" - волонтерлік 
қозғалыс үшін 
студенттерді анықтау 
мақсатында тақырыптық 
сынып сағаттарын өткізу

Жоспар 
бойынша

Ton 
тәлімгерлері 
Ибрагимжанов 
аД

Студенттерінің 
қатысуымен

'Діни экстремизм және 
терроризм" тақырыбына 
кураторлық сағат өткізу

Қазан

Ton 
тәлімгерлері 
Қуанишева М Студенттерінің 

қатысуымен



<азақстан халқы 
Ассамблеясы аясында 
«Қазақстандағы ұлттар 
мен ұлыстар тарихы» 
апталығы Ақпан

Ton 
тәлімгерлері Ton студенттері

:<Кітап оқитын колледж» 
апталығын өткізу Қараша

Әбдіқаппарова 
Г Ton студенттері

Қош келдің -Жаңа жыл Желтоқс 
ан

Ton 
тәлімгерлері Ton студенттері

«Наурыз-құт, береке 
бастауы!»— Колледжде 
Наурыз мерекесін атап 
ету Наурыз Тәлімгерлер

Студенттер 
қатысуымен

«Студенттік көктем» 
сайысын өткізу Сәуір Тәлімгерлер Студенттер

3

Ұлттық 
тәрбие «Өз жеріңді таны» туған 

өлкенің тарихын,
мәдениетін және
дәстүрлерін терең зерттеу.

Жоспар 
бойынша

Ton 
тәлімгерлері

Студенттерінің 
қатысуымен

¥лт патриоты болайық

Жоспар 
бойынша

Ton 
тәлімгерлері, 
тарих пәні 
оқытушылары

Студенттерінің 
қатысуымен

Қазақстан халқы
Ассамблеясы және
ауданымыздың этномәдени 
орталықтармен 
ынтымақтастық орнату

Жоспар 
бойынша

Ton 
тәлімгерлері 
Уразматова A

Студенттерінің 
қатысуымен

Абай шығармаларындағы 
ұлттық тәрбие мәселелер

Жоспар 
бойынша

Әбдіқаппарова
Г

Балғабай Н

Студенттерінің 
қатысуымен

Қазақстан халқы бірлігі 
күні

Жоспар 
бойынша

Ton 
тәлімгерлері

Студенттерінің 
қатысуымен

Қазақ халқының салт - 
дәстүрлерін білу, қазақ 
тілін жетік меңгерту 
мақсатымен қалалық,
облыстық, республикалық 
сайыстарға қатысу.

Жоспар 
бойынша

Ton 
тәлімгерлері

Студенттерінің 
қатысуымен



4

Отбасы 
тәрбиесі

"Мен және менің отбасым", 
"менің өмірімдегі
отбасы"тақырыбына 
кураторлық сағаттар өткізу

Жоспар 
бойынша

Ton 
тәлімгерлері

Студенттерінін 
қатысуымен

1-2 курс ата-аналарына 
арналған жалпы 

колледждік ата-аналар 
жиналысы.

Жалпы 
колледжді 

к ата- 
аналар 

жиналысы

Ton 
тәлімгерлері

Студенттерінің 
қатысуымен

«Ұлы дала» жобасы
Рухани жаңғыру

алаңшасы

Жоспар 
бойынша

Ton 
тәлімгерлері 
Бейсенбай Ж

Студенттерінің 
қатысуымен

«Отбасы әлемі»
тақырыбында топ
сағаттары

Аналар-әкелер мектебінің 
жұмысын ұйымдастыру.

Жоспар 
бойынша

Ton 
тәлімгерлері

Студенттерінің 
қатысуымен

Балалар үйінің
тәрбиеленушілеріне және 
колледжде мұқтаж
оқушыларға арналған
қайырымдылық көмек
көрсетуді ұйымдастыру

Қайыры 
мдылық 
көмек

Жұмыс 
жоспарына 
сәйкес

Студенттерінің 
қатысуымен

5

Еңбек, 
экономик 
алық 
және 
экологиял 
ық тәрбие

«Жасыл ел — Жасыл 
колледж» көгалдандыру 
акциясы

Жоспар 
бойынша

Ton 
тәлімгерлері

Студенттерінің 
қатысуымен

Колледж аумағын тазалау
Жоспар 

бойынша
Ton 
тәлімгерлері

Студенттерінің 
қатысуымен

«Таза аула» экологиялық 
іс-шара Сенбілік Жоспарға 

сәйкес

Тәрбие ісі 
жөніндегі 
орынбасары, 
топ 
жетекшілері, 
Еріктілер

«Таза аула» экологиялық 
іс-шара

Сенбілік ’
Ton 
тәлімгерлері

Студенттерінің 
қатысуымен

«Туған өлкенің 
сұлулығы!» фотокөрме 

сі

Фотоесеп, 
мақала

мамыр Студенттік 
кеңес, топ 
кураторлары

6

Интел 
лектуалд 
ы тәрбие, 
ақпаратт 
ық

Жоба аясында 
колледждердің ТОП- 

100 студенті"Jastar.kz"

топ- 
100

студен 
ттері

Жыл бойы
Нурметова 

Д.А 
ӘбішШ



мәденпет 
тәрбпесі Пәндік олимпиадаларды 

ұйымдастыру және өткізу

Фотоесе
п Жыл бойы

Әдіскер, 
жауапты 
оқытушылар

«Development Day» даму 
күні

Студентт 
ердің 

даму күні
Жыл бойы

Директорды 
ң тәрбие ісі 
жөніндегі 

орынбасары 
- Абзелова 

Ұ.О
Жастар 
комитеті

Ton
кураторлары

7

Көп 
мәдениетт 
і және
көркем 
эстетикал 
ық тәрбие

Дебат клубын үйымдастыру Пікірса 
йыс

Қыркүйек
Ахназарова 

Н.Р

«Күз - береке, күз-мереке» 
жәрмеңке Жәрмеңке Қыркүйек, 

Қазан

Гуманитарл 
ық бөлім 

бөлім
Облыс,қала 

мүражайларына 
экскурсиялар: -Т арихи- 

өлкетану мүражайы, 
Сайрам тарихи-өлкетану 

музейі, Ерлік музейі, 
Қуғын-сүргін құрбандары 

музейі, Көркемсурет 
галериясы, Түркістан 

қаласына саяхат, Ақмешіт 
,Домалақ ана кесенесіне 

саяхат жасау

Экскурсия 
лар

Топтың тәрбие 
жүмысына 
сәйкес

Ton 
кураторлар 
ы

Бейсенбай Ж. Е

Наурыз мерекесіне арналған 
қабырға газеттерін шығару.

Наурыз Ton 
тәлімгерлері

Студенттерінің 
қатысуымен

8

Дене 
тәрбиесі, 
салауатт 
ы өмір 
салты

Денсаулық күні!
«Спартакида» спорттық 
шаралар

Жоспар 
бойынша

Ton 
тәлімгерлері

Студенттерінің 
қатысуымен

Республика күніне орай 
оқытушылар арасында 
эстафеталық жарыс Қараша

Ton 
тәлімгерлері

Студенттерінің 
қатысуымен

ПБ төрағасы: Хидирбаев У.О.


