
«Болашақ» Университеті  жоғары колледжі тәрбие 

жұмысының өзін-өзі бағалау есебі 

 

Еліміздің жастары өзін жеке тұлға ретінде дамытумен қатар, 

мемлекеттің озық инновацияларға сай өркендеуіне зор үлес қосуы қажет. Бұл 

– қазіргі білім және тәрбие беру үдерісінің алдында тұрған маңызды міндет. 

Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К.Тоқаев 

Тәуелсіз Қазақстанның көк байрағын тік ұстап болашаққа нық қадам 

басуына басты бағыт беретін тәрбие жұмысын жан-жақты дамыта отырып, 

білім алушылардың болашақ қоғам мүдесі үшін еңбектенуге баулып, 

Қазақстандық патриотизмді: өз Отанын, Елін, жерін, өзінің салт-дәстүрін, 

дінін, тілін бойына сіңіріп, өз халқына қызмет ететін тұлға ретінде 

қалыптастыру қажет. 

Адамзат тарихында Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған Әбу 

Насыр Әл-Фараби: «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, 

тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, оның барлық өміріне апат 

әкеледі»,- десе, Демокрит «Тәрбие дегеніміз бақытқа бөлеу және 

бақытсыздықтан сақтау» деген. Ал Сократ болса, «Өнерден асқан жақсы 

нәрсе, білімнен асқан биік, ұяттан асқан сұлулық, қызғаншақтықтан асқан 

дұшпан жоқ» деген екен. 

2017-2018, 2018-2019 оқу жылдарында «Тәрбиенің тұжырымдамалық 

негіздерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2015 жылғы 22 сәуірдегі № 227 бұйрығын басшылыққа алып, 

жұмыс жүргізіліп келеді. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022,2022-2023 оқу 

жылдарында«Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында 

тәрбиенің Тұжырымдамалық негіздерін іске асырудың» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы «15» сәуірдегі 

№145 бұйрығын басшылыққа алынған болатын. Қазіргі таңда Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 

бұйрығына 10- қосымшасын басшылыққа ала отырып жұмыс жүргізілуде. 

 

Мақсаты: 

 Колледжде жүргізілетін тәрбиенің бағыттары арқылы жастардың 

интеллектуалдық жетістіктерін көрсетулеріне мүмкіндік жасау, 

 Студенттер бойында қазақстандық патриотизмді қалыптастыру, 

 Этносаралық және мәдениетаралық коммуникацияны дамыту; 

 Еңбекқор, қоғамға қажетті дағдылары қалыптасқан, саяси мәдениетті, 

сыни көзқарасы бар, өздігімен саяси таңдау жасай алатын белсенді, 

азаматтық көзқарасы қалыптасқан, дені сау жеке тұлғаны тәрбиелеу. 



Міндеттері: 

 Колледждегі тәрбие жұмысының құқықтық-нормативтік базасын 

жасау, ғылыми-әдістемелік, педагогикалық ұйымдастырушыны 

ақпараттық жағдайымен қамтамасыз ету, өскелең ұрпаққа патриоттық 

тәрбие беруге жағдай жасау. 

 Педагогикалық-психологиялық қолайлы ахуал қалыптастыруға ықпал 

ету, әлеуметтік-психологиялық қызмет аясын кеңейту. 

 Жастарды демократиялық, еркіндік, ар-ождан және заңды құрметтеу 

рухында тәрбиелеу. 

 Жастардың өз еліне, Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

рәміздеріне құрметпен қарауына қол жеткізу, адамгершілік сапалар, 

кәсіптік мүдделер, жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде азаматтық 

ұстаным қалыптастыру. 

 Оқушылардың қабілеттерін және ойларын дамытуға жағдай жасау, 

түрлі шығармашылық, жеке және қоғамдық маңызды қызметтерін 

ұйымдастыру. 

 Тәрбие саласы бойынша әлеуметтік әріптестермен жұмыс түрлерін 

ұйымдастыру. 

  Жастар арасында өз ұлтына деген патриоттық сезімін ояту, ұлттар 

және ұлыстар арасында жоғары деңгейдегі қарым-қатынас жасау 

мәдениетін көтеру, өзге халықтардың мәдениеті мен дәстүрлерін 

құрметтеуге үйрету. 

 Жастардың салауатты өмір сүру салтын ұстануды қажет етуін, өз 

денсаулықтарына жауапкершілігін арттыру, есірткі мен өзге де зиянды 

заттарды қабылдауына жол бермейтін бірыңғай жүйені жетілдіру. 

 Отбасының бала тәрбиесіндегі ролін күшейту, ата-аналармен 

педагогикалық мәдениетін көтеру, оларды колледжді басқару ісіне 

қатысуын қолдауды дамыту. 

 «Оқытушы-оқушы-ата-ана» жүйесінде конфликтік жағдайларды жоюға 

бағытталған қарым-қатынас, жағымды атмосфера орнату. 

 Жастардың саяси-құқықтық, ақпараттық мәдениетін көтеру. 

 Жеке мәдениетті қалыптастыру, өмірлік маңызды шешімдерді 

қабылдауға дағдыландыру, төзімділікке тәрбиелеу. 

 Дарынды жастарды қолдау, үйірме, секция, клубтар жұмысын 

жандандыру. 

 «Көшбасшылар мектебі» қызметінің жұмысын жандандыру. 



Басшылыққа алынатын мөлшерлік-нұсқаулық құжаттар 

 ҚР Конституциясы 30 тамыз, 1995ж 

 ҚР «Білім туралы» Заңы, 2007 жыл (04.07.2018 өзгертулер мен 

толықтыруларымен) 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің 15.04.2019 ж №145 шығыс 

хатымен таратылған «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру 

жағдайындағы Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері 

 «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» ҚР Заңы, 2015 жыл 

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

Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы №518-ІҮ Кодексі 

(2018.02.07. өзгертулер мен толықтыруларымен); 

 «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» 

Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы № 345-II Заңы 

(2018.24.05. өзгертулер мен толықтыруларымен); 

 Н.Назарбаевтың «Ұлт жоспары – 100 нақты қадам» жоспары 2015ж, 20 

мамыр 

 Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласы 2017ж, 12 сәуір 

 Н.Назарбаевтың «Ұлы даланың 7 қыры» мақаласы (Астана қ, 21 

қараша, 2018ж) 

 Н.Назарбаевтың 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 986 Жарлығымен 

бекітілген Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы 

 ҚР Президенті Қ.К.Тоқаевтың «Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. 

Берекелі қоғам» атты Жолдауы 01.09.2022 ж 

 Қызылорда облысының білім басқармасының тәрбие саласын 

ұйымдастыруға пайдаланатын жадынамалар жинағы 



«Болашақ» Университеті  жоғары колледжі бойынша оқушыларының 

жеке әлеуметтік картасы 
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2023 

374 692 19 586 481 11 102 7 64 17 191 3 12 510 211 453 

 
«Болашақ» Университеті  жоғары колледжі бойынша 2020- 2022 

жылдар аралығында қалалық ішкі істер бөлімінің есебінде тұрған бала жоқ, 

колледжішілік есепте тұрған 4 студент бар. Қәзіргі таңда білім алушылар 

колледішілік іс-шараларға, үйірмелерге, спорттық секцияларға тартылған, 

арнайы жұмыс жасалуда. 

 

 

 

«Болашақ» Университеті жоғары колледжішілік есепте тұратын 

студенттердің үйірмелерге тартылуы 
 

№ Аты-
жөні 

Оқу 
тобы 

Кур
с 

Есепке алыну себеі 

1 Сактаганов  Оскен  
Амандыкович 

ФИС-
21/9-2 

2 Колледж жатақханасында 

жатақхана ережесін 

бұзғаны үшін. 

Қазіргі таңда спорт 

секциясына тартылған 
2 Меңдіқараев Еркебұлан 

Темірұлы 
ФИС-
22/9-2 

1 Колледж жатақханасында 

жатақхана ережесін 

бұзғаны үшін. 

Қазіргі таңда спорт 

секциясына тартылған 
3 Алкуатов Сержан 

Оразбекович 
ФИС-
22/9-3 

1 Колледжіміздің ішкі 

тәртіп ережесін бұзғаны 

үшін. 

Қазіргі таңда спорт 

секциясына тартылған 
4 Жақсыбай Расул  

Асылбекұдлы 
 

ПО-
21/9г 

2 Колледж жатақханасында 

жатақхана ережесін 

бұзғаны үшін. 

Қазіргі таңда спорт 

секциясына тартылған 

 

 

 

 



Қылмыс 
саны 

Қылмыс 
саны 

2018- 
2019 

2019- 
2020 

2020- 
2021 

2021- 
2022 

2022- 
2023 

2018- 
2019 

2019- 
2020 

2020- 
2021 

2021- 
2022 

2022- 
2023 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар тұтас педагогикалық процестің өзегі 

бола отыра, тәрбие жұмысының барлық бағыттары арқылы өтеді. Тәрбиенің мақсаттары 

мен тәрбие жұмысының міндеттері білім беру процесінде, сабақтан тыс және бос уақытта 

іске асырылады 

1. Қазақстандық патриотизм және азаматтыққа тәрбиелеу, құқықтық 

тәрбиелеу бағыты бойынша іс-шаралар 

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 

2. Рухани-танымдық тәрбие бағыты бойынша іс-шаралар 

Мақсаты: Тұлғаның қазақстандық қоғам өмірінің жалпыадамзаттық 

құндылықтарымен, нормаларымен және дәстүрлерімен келісілген рухани- 

адамгершілік және этикалық ұстанымдарын, моральдық қасиеттерін және 

көзқарастарын қалыптастыру. 

3. Ұлттық тәрбие бағыты бойынша іс-шаралар 

Мақсаты: Тұлғаны ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға 

бағдарлау, ана тілін және мемлекеттік тілді, қазақ халқының, Қазақстан 

Республикасындағы этностар мен этникалық топтардың мәдениетін 

құрметтеуге тәрбиелеу. 

4. Отбасылық тәрбие бағыты бойынша іс-шаралар 

Мақсаты: Ата-аналардың жауапкершілігін арттыру, педагогикалық 

тренингтер өткізу, бала тәрбиесінде олардың психологиялық-педагогикалық 

құзыреттіліктерін және жауапкершіліктерін арттыру. 

5. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие бағыты бойынша іс- 

шаралар 

Мақсаты: Тұлғаның өзін кәсіби анықтауына саналы қарым-қатынасын 

қалыптастыру, экономикалық ойлауын және экологиялық мәдениетін 

дамыту. 

6. Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу бағыты 

бойынша іс-шаралар 

Мақсаты: Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндігін, көшбасшылық 

қасиеттерін және дарындылығын дамытуды қамтамасыз ететін уәждемелік 

кеңістік құру 

7. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие бағыты бойынша іс- 

шаралар 

Мақсаты: Білім беру ұйымдарының білім беру кеңістігін тұлғаның өзін-өзі 

сәйкестендіруінің көпмәдениетті ортасы ретінде құру, тұлғаның қоғамдағы 

жалпымәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, оның өнердегі және 

болмыстағы эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау 

әзірлігін дамыту. 

8. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты бағыты бойынша іс-шаралар 
Мақсаты: Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық 

денсаулық сақтау дағдыларын, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды 
анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату. 

Колледжде Студенттік парламент жұмыс жасайды. Жыл сайын 

дәстүрлі іс-шаралар – «1 қыркүйек Білім күні», «Ұстаздар мерекесі күні», 

«Қазақстан   Республикасының   Тәуелсіздік   күні»,   «Төрлет   Жаңа   жыл», 
«Ұлыстың ұлы күні – Әз Наурыз», «Мамандығым -мақтанышым», «Ашық 

есік күні», «Талантыңмен таныл», «Таза сессия», «Адалдық сағаттары» және 

спорттық іс-шаралар өтеді. 



2022-2023 оқу жылы басында жасалған тәрбие жұмысының жылдық 

жоспарына сәйкес төмендегі тәрбиелік мәні бар шаралар атқарылды. Барлық 

оқу топтары бойынша колледждің тәрбие жоспарына сәйкес атқарылатын 

жұмыстарының іс-шаралар жоспары жасалынып, оның орындалуы 

басшылыққа алынды. 

1 қыркүйек-  Білім күні мерекесі аясында ашылған ескерткіш салтанатына алыс-

жақыннан келген лауазымды меймандар, студент жастар мен  оқытушылар, белгілі 

ғалымдар, марқұмның ұрпақтары, өмірлік қосағы мемлекет және қоғам қайраткері 

Бақберген Досманбетов бастаған аймақтың аузы дуалы ақсақалдары, қала 

қонақтары қатысты. Университеттің атриум залында Зейнегүл Рамазанқызы жайлы 

түсірілген деректі фильмнен үзінділер көрсетіліп, естеліктер айтылды. 

Айтулы шараның  ресми бөлімінен соң, қонақтар саялы алаңға шығып, 

ескерткіштің лента қию рәсіміне куә болды. «Болашақ» университетін заманауи 

білім ордаларының қатарына қосқан талантты басқарушы, ұлағатты ұстаз Зейнегүл 

Рамазанқызының рухына құрмет көрсетіп, тағзым етті. 

Бұл- «Болашақ» университетінің негізін қалаушы, профессор, Ресей 

Жаратылыстану Академиясының академигі, PhD ғалым-ұстаз Зейнегүл 

Рамазанқызы Досманбетоваға қойылған ескерткіш. 

Ескерткіштің ашылу салтанатына облыс әкімінің орынбасары Жайымбетов 

Мархабат Жайымбетұлы, қала әкімі Шаменов Асылбек Өмірбекұлы, Қызылорда 

облыстық мәслихатының хатшысы Байқадамов Наурызбай Сейтқалиұлы, 

Қызылорда қалалық мәслихатының хатшысы Құттықожаев Ибадулла 

Дүйсенбайұлы, Қызылорда облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету 

департаментінің басшысы Даулетова Ғалия Ноғайқызы қатысты. 

Зейнегүл Досманбетоваға арналған ескерткіш бейненің авторы белгілі мүсінші 

Мейрам Баймуханов. Автор өз туындысында Зейнгүл Рамазанқызының бейнесі 

арқылы қайраткер әйел образын сомдаған. Енді жасыл желекті саялы гүлзар 

ортасынан орын тепкен ескерткіш Әйел-Ана-Ұстаз символына айналмақ. 

Қызылорда қаласының сол жағалауына орналасқан «Болашақ» университеті бас 

ғимараты алдында                Сыр елі тарихында тұңғыш рет қайраткер ұстазға 

ескерткіш орнатылды. 

 



        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Кәмелеттік жасқа толмағандар арасындағы құқықбұзушылықтың 

алдын алу мақсатында мобильді топпен кездесу жұмыстары 

ұйымдастырылды. "Жасөспірім және Заң" 

"Болашақ" Университеті жоғары колледжінде 2022 жылдың 23 қыркүйек 

күні құқықбұзушылықтың алдын алу мақсатында жиналыс өткізілді. Жиын 

барысында құқық бұзушылықтың  алдын алуды түсіндірудің бірлескен 

жұмыс жоспарына сәйкес, кәмелетке толмағандар арасында құқық 

бұзушылық және қылмыс, нашақорлықтың алдын алу, интернет қауіпсіздігі 

мен суицид, зорлық-зомбылық, ерте жүктіліктің алдын алу бағытында 

ақпараттық-танымдық біліммен қамтамасыз ету мақсатында түсіндірме 

жұмыстары жүргізіліп, І-ІІ курс студенттеріне жадынама таратылды. 

Сонымен бірге, жастар арасында нашақорлық, токсикоманияның кеңінен 

таралып жатқанын, адамның денсаулығына қауіпті, өміріне кедергі болатыны 

туралы айтылып,  бейнероликтер көрсетілді. 

Қызылорда Оқу-Әдістемелік кәсіптік білім бөлімінің әдіскері Т.Ұ 

Жетібайұлы Қызылорда облыстық психикалық денсаулық сақтау 

орталығының валеологы К.Ж Байдүйсенова 

Қызылорда "Жастар денсаулық сақтау" орталығының арнайы маманы 

Ә.Еркебұлан 

Қызылорда ҚПБ ЖПҚБ ЮПБ УПИ-ры полиция капитаны С.Алдонгаров 

мырза қатысты. 

 



 
 



 
 





Тіл - татулық тірегі 

Болашақ университеті жоғары колледжінде 2-3 курс студенттері арасында тіл 

мерекесіне орай 12 қыркүйек күні "Тіл - татулық тірегі" атты сайыс өткізілді. 

Сайыста 3 топ (9 студент) бақтарын сынады. Нәтижесінде барлық студенттер 

белсенді ат салысып, "Қазақ қыздары" тобы ерекше білгірлігі мен шапшаңдығы 

арқасында жеңіске жетті📚 

 



 

 



 

“М.Әуезов - қазақ әдебиетінің классигі” 

“Болашақ” Университеті жоғары колледжінде 2022 жылдың 29 қыркүйек 

күні  М.О.Әуезовтің 125 жылдық мерейтойына орай тіл мамандарының 

ұйымдастыруымен университет кітапханасында "Ақпараттық-танымдық" іс-шара өтті. 

Шара барысында ПМНО-22 оқу тобы студенттері белсенділік танытты. Ең алдымен, 

М.Әуезов көрмесі таныстырылып, студенттерге қаламгердің өмірбаянынан үзінді, 

ақпарат берілді. Білім алушылар жазушы қаламы тиген түрлі жанрларға жеке тоқталып 

өтті. Нәтижесінде қаламгер туралы толық мәлімет беріліп, студенттер рухани азық 

алды. Ұйымдастырушылар: Ы.Алтынсарин төсбелгісі иегері Конысбекова К.К., 

Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Алиакпарова У.К., Қазақ тілі мен әдебиеті пәні 

оқытушысы Педагогика ғылымдарының магистрі Рамазанова Ә.Б., Гуманитралық 

ғылымдар магистрі Қыпшақбай П.Ө “Болашақ” университетінің жоғары колледжінің 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы, Қызылорда “Жастар театры” актрисасы 

Аяпова Т.Д. 

 

 

 

 

 



 

. 

 

 

 

 

 



"Отбасы-тәрбие бастауы" 

2022жылдың қыркүйек айының 23 жұлдызы күні "Болашақ"жоғары колледжінде 

ата-аналар жиналысы өткізілді.Жиналыстың мақсаты: бала тәрбиесін ата-анамен 

тығыз байланыс орнатып  бірлесе жұмыс жүргізу оның ішінде:сабаққа 

қатысымы,тәртібі,білімі құқықбузышылық, түрлі болып жатқан жағдайлардың 

алдын алу.Жиналысқа колледж директоры: В.А Жубаниязова Тәрбие жұмыстары 

жөіндегі орынбасары: К.А Календарова Колледж әдіскері: А.Ш Сарбалаева 

Колледж психологы: Г.Ө Прмантаева қатысып өз міндеттері бойынша, ата-

аналарға колледждің ішкі тәртіп ережесін, суицидтің алдын алу туралы баяндама 

жасап, ата-аналардың қойған сұрақтарына  жауап беріп,пікір алмасты. 

 

 
 

 

 



 
 

ЖЕТІСТІК! 2022 жылдың  4-қазан күні  Қазақстан Республикасы Мәдениет және 

Спорт Министрлігінің, спорт және дене шынықтыру істер комитеті "Ерлер мен 

әйелдер, жасөспірімдер, жастар мен қыздар, ардагерлер" арасында 

ұйымдастырылған пауэрлифтингтен ҚР чемпионатында Сейтмағанбетова Анель 

ІІ-орын дипломмен марапатталды! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Спорт-денсаулық кепілі» 2022 жылдың қазан айының 7жұлдызында жатақханада 

жатқан  білім алушыларға арналған "Дене шынықтыру және спорт" 

мамандығының оқытушыларының ұйымдастыруымен "Жалынды жастар  жарқын 

болашағымыз" атты қыздар арасында волейбол ойынынан жарыс өтті! Жарыс 

тартысты әрі қызық болды.Үш команда болып тартысты, нәтижесінде  І-ІІ-ІІІ 

орындармен марапатталып,ынталандыру сыйлықтары табысталды! Жалынды 

жастарымыз -біздің болашағымыз. Ұстаздар мерекесіне орай  ұйымдастырылды . 

 



 

 



 

 



 
 

ЖЕТІСТІК! Ең үздік экскурсоводты бірге анықтайық! 

Үстіміздегі жылдың 7 қазан күні,  сағат 10:00-де  Қызылорда қаласының тарихи 

музейінде «Жас экскурсовод» жобасы ұйымдастырылды.  Сайысқа қатысушы оқу 

орындарының студенттерін яғни,  жеңімпаздарды Facebook әлеуметтік желінің 

пайдаланушылары «лүпіл» (лайк) басу арқылы анықтайды.  Экскурсиялық қызметке 

қызығушылық танытқан студенттер музейдің экспозициялық залдары туралы толықтай 

мәліметтер беріп, музей қызметкерлері мен тәлімгерлерге өз ризашылығын 

білдірді.Жобаға "Қорқыт Ата атындағы Университет","Абылайхан жоғары колледж" 

және біздің "Болашақ" Университеті жоғары колледжі қатысып, жеңімпаздар 

анықталды, біздің жасампаз жас студенттеріміз ІІІ-орын дипломмен марапатталды

жетекшісі  тарих пәнінің оқытушысы Мырзанова Мария Ыбрайханқызы 

"ҚҰРМЕТ" грамотасымен марапатталды  Танымдық жоба қатысушылары 

мен көрермендері ұйымдастырушы музей қызметкерлеріне  алғысын 

білдіріп,  жылы  лебіздерін жеткізді!!!Осындай студенттеріміз көп болсын!!! 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 жылдың 12 қазан күні “Болашақ” университетінің жоғары колледжінің “Студенттік 

Парламентінің” ұйымдастыруымен қарттар үйінде “Қарттарым - асыл қазынам” тақырыбында 

мерекелік концерт қойылды. 

Ел мүддесін бәрінен биік қоятын, ізінен ерген ұрпағына ұлылығын ұялатып, бір қауымға бас-

көз бола білген қарттарымыздың орны ерекше. 

Олай болса, әр халықтың бойында ықылым заманнан бері қалыптасып, оны өзгелерден 

даралап тұратын, тек өзіне ғана тән қасиеттері болады. Біздің халқымыздың сондай 

ерешеліктерінің бірі – үлкенді сыйлау, оның сөзіне құлақ асу. 

Студенттер өз өнерлерін көрсетіп, үлкендердің батасын алды! 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
                 БЕЛСЕНДІЛІК!ЖЕТІСТІК! 

Бүгін сен Егеменді ел, қаласың, 

Мақтансын бүкіл қала даласы үшін. 

Сен өсіп -өркендесең Қызылордам , 

Қуанады бар қазақ баласы шын . 

Қызылордам -сен менің мақтанышым, 

Өзіңе Қыдыр қонып ,бақ дарысын . 

Кеудемде өзіңе айтар мың алғыс бар , 

Өзіңде өткен бақытты шақтар үшін.  

2022 жылдың 14 қазан күні Қызылорда қаласының туған күніне орай ұйымдастырылған 

үлкен мерекелік концертте “Болашақ” университетінің жоғары колледжінің 

Пмно-20/9 Пмно-21/2 Пмно-21/1 ОПДА-20/9г оқу топтары би биледі. 

1 ай белсенді дайындықтың арқасында, қаламыздың ең ауқымды кешіне өз үлестерін 

қосты.Мерекелік концерт өте жоғары деңгейде өтті, сондай-ақ елімізге белгілі 

жұлдыздар өнер көрсетті Жетекшілері: “Болашақ” университетінің жоғары колледжінің 

оқытушылары: Аяпова Тоғжан Дастанқызы, Смайлова Жазира Серікқызы ,Календарова 

Жансұлу Алтынбекқызы! 
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2022 жылдың 19 қазан күні “Болашақ” университетінің жоғары колледжінің 1-курс 

студенттерімен 25 Қазан Республика күніне “Қыран - елім Қазақстан”тақырыбында мерекелік 

құттықтау ұйымдастырылды. 

Мақсаты:Ең басты құндылық егемендігімізді құрметтеу,туған елге,отанға деген 

сүйіспеншілік сезімді,патриоттық сезімді арттыру! 

 



 
 

2022 жылдың 19 қазан құтқарушылар күніне орай “Болашақ” университетінің жоғары 

колледжінің БЖК оқытушылары  Әлі Темірлан мен Айдарбеков Нариман мереке қарсаңында 

ЧС-20/9 оқу тобының студенттерімен құтқарудың үздік тәсілдерін көрсетті. 

Құтқарушылар мерекесі құтты болсын! 

 







             МЕРЕКЕЛІК ШАШУ! 

Тәуелсіздік - ең басты құндылығымыз. Тәуелсіздікке қан төгіссіз, бейбіт түрде қол 

жеткізгеннен кейін ғана елімізді әлемнің өркениетті мемлекеттерінің қатарына қоса 

алдық. 

Тәуелсіздік күні еліміздің барлық азаматтары үшін орны ерекше мереке деп білеміз, 

себебі, осынау жүрекжарды қуанышқа толы күнді ата - бабаларымыз ғасырлар бойы 

армандап, күтумен өтті. 

2022 жылдың 22 қазан күні Қазақстан Республикасының Республика күніне орай 

“Болашақ” жоғары колледжінің ұйымдастыруымен “Жайсаң өлке, жайдарлы Қазақстан, 

Шуақ шашқан сәулелі күнсің маған” атты мерекелік іс-шара өтілді. 

Шарамыздың мақсаты - жастар бойындағы патриоттық сезімді арттырып, республика 

күнін атап өту. 

Ұлттық мерекеге арналған салтанатты кеште “Болашақ” университетінің 

құрылтайшысы Досманбетов Бақберген Сәрсенұлы құттықтау тілегін айтты. Шара 

барасында колледж студенттері жүрекжарды өлеңдерін арнап, мың бұралған 

бишілеріміз өз өнерлерін көрсетіп, көрерменге көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 







2022 жылдың 28 қазан күні “Болашақ” университетінің жоғары колледжінде қыздар 

арасында “Қыз тәрбиесі - ұлт тәрбиесі” тақырыбында жиналыс өткізілді. 

Мақсаты: Қыз балаларға адамгершілік, адалдық, іс - қимыл, жүріс - тұрыс дағдысы, қыз 

намысы, сымбаты туралы жан - жақты мағлұмат беру арқылы қыз балалардың бойына 

рухани - адамгершілік, әдептілік, сыпайылық, тиянақтылық, имандылық, тазалық 

қасиеттерді дамыту. Жеке бас гигиенасын сақтауға, әдепсіздік пен азғындық жолға 

түспеуге тәрбиелеу. 

Жиналыста колледж директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Календарова 

Күнсұлу Алтынбекқызы ашып, сөз сөйледі. Өз сөзінде қыз балаға берілетін тәрбиенің 

маңызы, қоғамда қыз бала тәрбиесінде жіберіліп жатқан олқы тұстарды тілге тиек ете 

отырып, қыздардың тән мен ар тазалығы туралы түсіндіріп, бесігінде жақсы тәрбие 

алған қыз бала ертеңгі ана екендігін еске салды. 

Колледж психологы Гүлназ Өмірсерікқызы қыздардың тәртібі, сабаққа 

қатысымы,жасөспірімдер арасындағы ерте жүктіліктің алдын – алу туралы жалпылама 

ақпарат беріп өтті және жиналыста тақырыпқа байланысты көптеген сұрақтар қойып 

пікір алмасты.Қыздар өздерінің көкейлерінде жүрген сұрақтарды қойып еркін түрде 

ашық жауап берді.Колледж медбикесі Изаева Гулмарина Сериккызы қыз балалардың 

жеке гигиенасы, достарымен және құрбылармен күнделікті қарым – қатынаста жаман 

әдеттерден аулақ болу қағидалары,тән тазалығы,қарым-қатынас ережелерін,ерте 

жүктіліктің алдын алу шараларын түсіндіріп өтті. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 



БІЛІМ АЛУШЫМЕН  ЖӘНЕ АТА-АНАМЕН БАЙЛАНЫС! 

«Болашақ» университетінің жоғары колледжінде ИС-20/9г оқу тобының 

ұйымдастыруымен 2022 жылдың 4-қарашасында  «Отбасы-өмір аясы» атты ашық 

тәрбие сағаты болды. 

Ашық тәрбие сағатының мақсаты: бала бойына осы тәрбие сағаты арқылы 

сүйіспеншілікті, жылылықты ұялату, ата - анасын құрмет тұтып, адал да 

парасатты ұл мен қызы болуға тәрбиелеу, ата - анасының берген жақсы 

тәрбиелерін нәтижелі етуге үйрету. Ашық тәрбие сағатына ИС-20/9г тобының 

студенттерінің ата-аналарыда қатысып, түрлі ойындар ойнатылып, тығыз 

байланыс жасалды. Тәрбие сағаты жоғары деңгейде өтті. Топ кураторы Бақи 

Ақтоты Полатбекқызы! 





 

 

 

 



“Болашақ” университетінің жоғары колледжінде "Педагогикалық мамандықтар 

пәндерi”бiрлестiгiнің ұйымдастыруымен 2022 жылдың 7 қараша күні "Ұрпаққа сапалы 

бiлiм, саналы тәрбие -  ұстаздан" атты  апталығының салтанатты ашылу сәті өтті. 

Апталықтың мақсаты: Қазіргі заманда жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие 

беру,әлеуметтік құрылымының ең маңызды міндеттерінің біріне айналдырып,сол 

арқылы сұранысқа жауап бере алатын мамандарды даярлау. Апталықты колледж 

директорының м.а. Жубаниязова Венера Аймырзақызы және "Педагогикалық 

мамандықтар" пәндерi бiрлестiгiнiң жетекшісі Мырзашова Құралай Баяхметқызы 

салтанатты сөздерімен ашты. Студенттерді апталық барысында өтетiн iс-шараларға 

белсене қатысуға шақырды. Аталмыш апталықтың ашылуы барысында қазақ тiлi және 

әдебиеті, шетел тілі, мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту, бастауыш білім беру 

педагогикасы мен әдiстемесi, дене шынықтыру және спорт мамандықтарының арнайы 

пән оқытушыларының жетекшiлiгiмен колледж бiлiм алушылары әзiрлеген 

бейнероликтерi мен көрiнiстерiн қойып, өнерлерiн паш еттi. 

 



Қайрымдылық жәрмеңкесі! 

« Қайырымдылық жасасаң, қайырымын өзің көресің» деген екен дана халқымыз. 

Қайырымдылық – халқымыздың ең ізгі қасиеттерінің бірі. 

Болашақ университетің жоғары колледжінің «Студенттік парламент» жанынан 

құрылған “Сабақтастық еріктілер” клубы Қайрымдылық жәрмеңкесіне атсалысты. 

Түскен қаржы балалар еміне аударылды! 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Бүгін 2022 жылдың  қараша айының 9жұлдызында Болашақ Университеті 

жоғары колледжінде Білім басқармасы облыстық қоғамдық даму 

басқармасымен бірлесіп, рухани адамгершілік тәрбиені нығайту қамқорлық 

жасауға тәрбиелеу; тіл мәдениетін сақтай білуге, тіл тазалығы үшін күресуге 

сөз өнеріне баулу; студенттерді ата– баба мұрасын жалғастырушы болуға 

дәріптеу. Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік 

саясатының 2017-2020 жылдарға арналған тұжырымдамасы аясында студент 

жастар арасында мемлекеттің дін саласындағы саясатын және деструктивті 

діни ағымдардың алдын алу мақсатында "Жастар арасында діни экстермизм 

және терроризмнің алдын алу" тақырбында облыстық дін мәселелерін 

зерттеу орталығының арнайы мамандары Райханұлы Ердана,Сәрсенбайұлы 

Бақберген мырзалар түсіндірме жұмыстарын жүргізіп,тақырыпқа сай 

бейнероликтер көрсетіп, сұрақ қойып пікір алмасты.Ұйымдастырушылар: 

колледжі директоры  Жубаниязова Венера Аймырзақызы колледжіміздің 

тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасары Календарова Күнсұлу 

Алтынбекқызы колледжіміздің психологы  Прмантаева Гүлназ 

Өмірсерікқызы. 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Болашақ" университеті жоғары колледжінің “Педагогикалық мамандықтар пәндері” 

бірлестігінің ұйымдастыруымен “Ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие” атты апталық 

аясында “Дене тәрбиесі және спорт” мамандығының оқытушылары “Спорт - бақытқа 

бастар жол” атты қалалық футзал ойынынан жарыс өткізілді. 

Ойын барысында қатысушылар өз шапшаңдықтарын, ептіліктерін көрсетті. 

Сайысты қорытындылай келе: 

1- орын 

М.Мәметова атындағы педагогикалық жоғары колледжі. 

2- орын. Абылайхан атындағы жоғары колледжі. 

3-орынды. “Болашақ” медициналық жоғары колледжі иеленіп, 

“Үздік шабуылшы” 

“Үздік қақпашы” 

“Үздік қорғаушы” номинация және қаржылай сыйлықпен МАРАПАТТАЛДЫ. 

  

 



 

 



"БОЛАШАҚ"УНИВЕРСИТЕТІ ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖІ" 

2022 жылдың  10 қарашасында "Жыныстық тиіспеушілік,ерте жүктіліктің алдын 

алу"мақсатында денсаулық сағаты болып өтті! 

Қызылорда облысының білім басқармасының ұйымдастыруымен өткен,бұл денсаулық 

сағатына "Ана мен бала" орталығының гинеколог дәрігері Сұлтанбекова Ботагөз 

Қазбекқызы және Облыстық денсаулық сақтау орталығының  психолог маманы 

Шаймерден Арайлымның қатысуымен колледж  білім алушыларына  ерте жүкті 

болудың адам денсаулығына,адами тұрғыдағы өміріне әсер ететін зиянды жақтарын 

түсіндіріп,бейнероликтер көрсетіп түсіндіру жұмыстарын жүргізді Сонымен қатар 

көптеген сұрақтардың шешімін,жауабын пікір алмасу  арқылы қанық болды! 

Ұйымдастырушы:"Болашақ"Университетінің жоғары колледжінің  тәрбие жұмыстары 

жөніндегі орынбасары Календарова К.А 

Колледжі медбикесі:Изаева Г.С 

 

 

 

 

 



 
 

 

14.11.2022 жылы "Болашақ" университетінің жоғары колледжінде алаштың арда ақыны, 

қоғам қайраткері Серік Ыдырысовпен "Өмірім өнегем" тақырыбында  кездесу өткізілді. 

  Кездесудің мақсаты — өскелең ұрпақтың бойына рухани ұлттық құндылықтар арқылы 

Отанымызды, елімізді сүю және қастерлеуді сіңіру. 

Кездесу барысында Серік Махмұтұлы өзінің өнегелі өмірінің белестерінен жастарға 

мәнді де мағыналы әңгімелерімен өситтерін айтты. 

Кеш барысында колледждің студенттері —жас ақындар өздерінің шығармашылығынан 

өлең туындыларын оқыса, әнші, биші, күйші студенттер өнерлерін ортаға салды. 

Әсерлі кештің ажарын ақынның шәкірттері, өнердегі танымал тұлғалар Айдос Рахметов 

пен Ақбаян Бектұрғанова аша түсті. 

Ақынның өнерпаз ізбасарлары кештің көркін өздерінің естеліктерімен көркемдей түсті. 

Кездесу ыстық ықыласқа толып, ән мен жырдың маржаны төгіліп жоғары деңгейде өтті. 



 



БОЛАШАҚ"УНИВЕРСИТЕТІ ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖІ" 

2022 жылдың  16 қарашасында"Суицидттік мінез- құлықтың алу" мақсатында 

денсаулық сағаты болып өтті! 

Қызылорда облысының білім басқармасының ұйымдастыруымен өткен,бұл денсаулық 

сағатына Теміржол емханасының  ВОП  дәрігері Нурбаева Анар Болатқызы 

Темир жол емханасының  психологы Бөлекбаева Гүлайна Ераліқызы 

Темир жол емханасының  социологы Туржанова Аманкуль Магауияевна 

Адам өміріне,денсаулығына,адами  өміріне әсер ететін зиянды жақтарын 

түсіндіріп,бейнероликтер көрсетіп түсіндіру жұмыстарын жүргізді Сонымен қатар 

көптеген сұрақтардың шешімін,жауабын пікір алмасу  арқылы қанық болды! 

Ұйымдастырушы:"Болашақ"Университетінің жоғары колледжінің  тәрбие жұмыстары 

жөніндегі орынбасары Календарова К.А  

Колледжі медбикесі:Изаева Г.С 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 қараша Халықаралық студенттер күні  

Осы меркеге орай "Біз студентпіз,жалынбыз"атты студенттік кешіміз өтті! 

“Болашақ” университетінің жоғары колледжінде I-курс студенттеріне арналған 

“Welcome balmuzdaq” атты студенттер күніне орай мерекелік іс-шара өтілді. 

Мереке қарсаңында облыстық, қалалық сайыстарда жүлделі орындар алып, 

қоғамдық жұмыстарға белсене қатысқан студенттерді колледж директоры 

Жубаниязова Венера Аймырзақызы марапаттады. 

Жетістіктеріңіз көп болсын  

 

“Болашақ” университетінің жоғары колледжінің барлық студенттерін мерекемен 

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ.  

Ұйымдастырушылар Болашақ Университеті жоғары колледжінің тәрбие 

жұмыстары жөніндегі орынбасары Календарова Күнсұлу Алтынбекқызы 

Болашақ жоғары колледжінің Студенттік парламенті! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

2022 жылдың 22 қарашасында "Болашақ" университетінің жоғары 

колледжінде "Сарбаз болам мен ертең" атты әскери патриоттық тәрбие 

сағаты өтілді. Шараға ЧС - 20/9 оқу тобының студенттері қатысып, жоғары 

деңгейде өтті.Кешегі батырымыз Асқардай қахарман жігіттер көбейсін, 

еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. 





 

 
 



«Болашақ» Университеті жоғары колледжінде  2022 жылдың  22 

қарашасында  Әлемнің ғасыр дерті  ЖИТС- пен күрес күніне байланысты білім 

алушыларға денсаулық сағаты өткізілді. ЖИТС –тің алдын алу және оған қарсы күрес 

орталығынан дәрігер эпидемиолог Сәрсенбаева Светлана Аумажитқызы  және 

Жастар денсаулық сақтау орталығынан Кулмуратова Айман  Задашқызы келіп дәріс 

оқып, түсіндірме жұмыстарын жүргізді! 

Ұйымдастырушылар колледж тәрбие орынбасары Календарова К.А 

Колледд медбикесі Изаева Г.С 

 

 

 
 

 

 

 



2022 жылдың 24 қараша күні Рт-20/9-2г оқу тобының ұйымдастыруымен өтілген 

ашык тәрбие сағатының тақырыбы: «Баланың бас ұстазы - ата-ана! 

Топ жетекшісі: Шахизат Айгерим Сейлханкызы. 

Тәрбие сағатының мақсаты: Оқушылардың бойында ата-анаға  деген ерекше жылы 

сезім қалыптастыру, ата-ананың бала өміріндегі рөлін түсіндіру, ата-ананы 

құрметтей, сыйлай білуге тәрбиелеу. 
 



 
 

 

 

 

1 желтоқсан “Болашақ” Университетінің жоғары колледжінің “Сабақтастық еріктілер 

клубы” білім алушылары “Балаларды оңалту орталығына” балалардың көңіл күйін көтеру 

мақсатында қайырымдылық  іс-шарасын  ұйымдастырды. Мүмкіндігі шектеулі балалар 

өмірге деген құштарлықтары жоғары, өте көңілді уақыт өткізді. Колледжіміздің білім 

алушылары балалардың құлақ құрышын қандырар әсем ән орындап, мың бұралып би 

биледі. Балалар да қалыспай ән айтып, өз өнерлерін ортаға салды. 

Қайырымдылық іс-шарасы  соңында “Болашақ” Университеті жоғары колледжінің 

оқытушылары мен студенттерінің қолдауымен 50 балаға сыйлықтар үлестірілді.“Балаларды 

оңалту орталығының” басшысы М.Абдукаримов мырза  студенттерімізге ризашылығын 

білдіріп, алғыс хатпен марапаттап, рақметін айтты.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

07.12.2022 жылы "Болашақ"  университетінің жоғары колледжінде "Буллинг және 

кибербуллинг қазіргі жасөспірімдер мәселесі" тақырыбында психологиялық сағат 

өткізілді. 

Мақсаты:  Білім алушыларға буллинг және кибербуллинг туралы мәліметтер 

беру, белгілері және оның адам өмірінде орын алатын салдары мен көрсетілетін 

көмектер туралы түсінік беру. 

Жүргізуші — психолог, БФ ҚҚ—ның координатор —аналитигі, БҰҰ балалар 

қоры ЮНИСЕФ —тің ұлттық мастер—тренері, Европалық Психиатриялық 

Ассоциациясының мүшесі Юн Феруза. 

Іс—шара тақырып сұрақ—жауап арқылы өрбіп, эмоцияға толы өтті, жасөспірімдер 

Феруза Рахымқызына ыстық ықыласпен  рақметтерін білдірді. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Болашақ Университеті жоғары колледжінде барлық топтарда«Сыбайлас жемқорлық-

қоғамның өзекті мәселесі» атты ашық тәрбие сағатын өткізді. Тәрбие сағат мақсаты: 

“Сыбайлас-жемқорлық” деген ұғымды түсіндіріп, пайда болу жағдайлары жайлы түсінік 

қалыптастыру. Қоғамдық қасіретке әкелетін бұл материалдық құндылықтар дағдарысынан 

шығу және оны жою дұрыс әрекет етуден туындайтынын ұғындыру. Оқушылардың 

бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрарлық мәдениетін қалыптастырып, құқықтық 

сауаттылығын арттыру. Тәрбие сағаты колледж кітапханасымен бірлесе отырып өткізілді, 

кітапхана қорындағы тақырыпқа сәйкес кітаптармен студенттер танысып, өз білімдерін 

жетілдірді.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Болашақ" Университеті жоғары колледжінің ПО-22/9-3г оқу тобының ұйымдастыруымен 

"Байтақ елім-Қазақстан" атты ашық тәрбие сағаты болып өтті.Мақсаты:Білім 

алушыларымызға  Отанымыз туралы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері, 

тәуелсіздік туралы қарапайым ұғым бере отырып, Қазақстан  картасы, қалалары, ұлттық 

тағамдары туралы білімдерін қалыптастыру.Туған жер, туған ел туралы ой-өрістерін 

дамыту. Өз Отанын сүюге, Қазақстан Республикасының рәміздерін қастерлеуге 

тәрбиелеу.Тәуелсіздіктің оңай келмегенін түсіндіру, патриоттық сезімге баулу.Топ 

кураторы колледжіміздің магистр оқытушысы Календарова Жансұлу Алтынбекқызы!  



 
 

 

 

09.12.2022 жылы “Болашақ” университетінің жоғары колледжінде Тәуелсіздік күніне 

орай Қызылорда облыстық Әйелдер Кеңесінің төрайымы Байназарова Райкүл 

апайдың қолдауымен, Желтоқсанға қатысқан Желтоқсаншы азаматтарымыз бен 

азаматшаларымыз Желтоқсан оқиғасын баяндап, Тәуелсіздігіміздің қандай қиын 

жолмен келгендігін айтып өтті. 

Іс-шараға Қызылорда қалалық “Жастар театры” әртістері Желтоқсан оқиғасын 

қойылым арқылы көрсетіп, көрермен жүрегіне әсерлі жол тапты. Қойылым 

барысында қатысушы көрермендер және білім алушылары сол оқиғаның ішінде 

болғандай сезініп, көздеріне жас алды. 

Мақсатымыз: Тәуелсіздікті ұлықтау, бейбітшілігімізді дәріптеу, қадірлеу және 

осы тәуелсіздікті алып берген Желтоқсан тарландарын қадірлеп, қастерлеу. 



 



 
 

Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында білім алушылардың 

«Мектеп/ студенттік парламент» өзін-өзі басқару органдарын дамыту 

тұжырымдамасы «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 

жастар саясаты туралы» Қазақстан Республикасының заңдары, 

«Қазақстан 2020: болашаққа жол» 2020 жылға дейінгі мемлекеттік жастар 

саясатының тұжырымдамасы (екінші кезең-2016-2020 жылдар), Жастар жылын 

өткізу жөніндегі жол картасы негізінде әзірленді. 

Парламент–оқу-тәрбие процесінің проблемаларын шешуде мектеп, колледж, 

жоғары оқу орны әкімшілігінің таптырмас көмекшісі. 

Парламентте оқушылар, студенттер мен педагогтер бірлесіп ынтымақтасуға 

үйренеді, маңызды мәселелерді шешуде толық құқылы әріптес болады. 

Парламент–бұл білім алушылардың білім беру ұйымын бірлесіп басқаруға, оқу-

тәрбие процесін ұйымдастыру кезіндегі мәселелерді шешуге қатысу нысаны. 

Парламенттің мақсаты: білім алушылардың бойында азаматтық белсенділік, 

әлеуметтік құзыреттілік, азаматтық жауапкершілік дағдыларын дамыту, 

әлеуметтік шығармашылыққа қабілетті, өзінің жеке басын, қоғам 



мен мемлекетті жетілдіру мүддесінде әрекет ете алатын жоғары мәдениетті, 

гуманистік бағыттағы азаматты тәрбиелеу. 

Парламенттің міндеттері: 

- білім алушылардың қабілеттері мен мүдделерін, мектепте, колледжде, 

ЖОО-да бірыңғай құқықтық кеңістікті дамыту үшін жағдай жасау, білім беру 

ұйымын басқаруға қатысуға нақты мүмкіндік беру; 

- ұжымдық өмір нормаларына, мемлекет заңдарына, адамдарға пайда әкелгісі 

келетіндігіне, достары мен құрдастарына қиындықтарды жеңуге көмектесуге 

оң көзқарас қалыптастыру; 

- әрбір білім алушыны білім беру ұйымының қоғамдық өміріне тарту; 

-өзіндік ойлау мен өзіндік сана-сезімді, көшбасшылық мінез-құлық 

дағдыларын, ұйымдастырушылық білімді, іскерлікті, ұжымдық және 

басшылық қызмет дағдыларын дамыту. 

Парламент өзара көмек және сенім, дамуға ұмтылу, барлық 

оқушылардың тең құқылығы, шешімдер қабылдаудың ұжымдылығы, 

оқушылардың құқықтары мен мүдделерінің басымдығы, әрбір жеке тұлғаға 

қатысты ізгілік, ашықтық, еріктілік, адалдық және серіктестерді құрметтеу 

қағидаттарына негізделеді. 

Парламент құрылымы 8 құрлымнан тұрады: 
1. Руханият(клубы). 

2. Сабақтастық еріктілер (еріктілік) 
3. Жастар(маслихаты) 

4. Дебат қозғалысының (фракциясы) 

5. GoldenGroup (клубы) 

6. Жас қамқоршылар (клубы) 

7. Үкілі үміт(қыздар клубы) 

8. Фемида(заң клубы) 

«Болашақ» Университеті  колледжі бойынша 2021 жылы 
«Студенттік парламент» ұйымы құрылды. 

Колледжде «Студенттік парламент» ұйымы жоспарға сәйкес жұмыстар 

жасауда. 

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерінің жалпы векторы үйлесімді, 

жан-жақты дамыған, жоғары рухани-адамгершілік қасиеттері бар, таңдау 

жағдайында өз бетінше шешім қабылдауға дайын, ынтымақтастыққа және 

мәдениетаралық өзара іс-әрекет етуге қабілетті, ел тағдыры үшін 

жауапкершілік сезіміне ие адамды қалыптастыруға бағытталған жұмыстар 

жүргізілуде. 
 

 


