
«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 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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612 327 8 516 432 15 85 9 64 13 120 1 17 460 211 453 

 
«Болашақ» Университеті  жоғары колледжі бойынша 2021- 2022 

жылдар аралығында қалалық ішкі істер бөлімінің есепте тіркелген  білім 

алушы жоқ. Колледжішілік есепте тұрған 5 білім алушы бар. Қәзіргі таңда 

білім алушы колледішілік іс-шараларға, үйірмелерге, спорттық секцияларға 

тартылған, арнайы жұмыс жасалуда. 

«Болашақ» Университеті жоғары колледжішілік есепте тұратын 

студенттердің үйірмелерге тартылуы 
 

№ Аты-
жөні 

Оқу 
тобы 

Курс  Есепке алыну себебі және     
 жасалған жұмыстар 

 
1 Нұртай Дінмұхамед Нұрғалиұлы ОПДА-

20/9г 
3 Сабақты жиі босатады. Анасын 

тыңдамайды. Түнде үйде 

отырмайды. Тойларда 

аппаратқа отырады.  

Ішкі есепке алынды, өзімен 

әңгіме, түсіндірме жұмыстары 

жүргізілді. Отбасы жайлы 

сұхбат алынды. Бала ашылып 

сөйлесті. Анасымен телефон 

арқылы әңгімелесу жүргізілді. 

Тәрбие орынбасары, инспектор, 

психолог үйіне барып, тұрмыс-

жайын зерделеді.  Топ 

кураторына бала 

қызығушылығына байланысты 

қоғамдық жұмыстар мен пәндік 

үйірме, спорт секцияларына 

тарту ұсынысы айтылды. 

 

 

 

 

 
2 Аманкелдиева Ақтоты 

Салимовна 
 

ФИС-
20/9-1 

3 Бақтыбаева Айгерім (БМК), 

Жанель (БУ)- үшеуі кешкі 

23.30-дарда универсамдағы 

«Эльдар» дүкеніне барып, 

жатақханаға қайтып келе 

жатқан кезде құқық қорғау 



органдары қызметкерлері ұстап 

алып,  ЖБО (ЦАН)- на түскен. 

Топ кураторымен бірге білім 

алушымен түсіндірме 

жұмыстары жүргізілді. 

Анасымен телефон арқылы 

сөйлесіп, мән-жай анықталды. 

Колелдждің ішкі есебіне 

алынды. Топ кураторына бала 

қызығушылығына байланысты 

қоғамдық жұмыстар мен пәндік 

үйірме, спорт секцияларына 

тарту ұсынылды. 

 

 

 
3         Гарипжан Жан 

 

 

ЭС-
20/9г 

3 Қызылорда қалалық ішкі істер 

басқармасында есепте тұрады. 

2019жылы қылмыстық іске 

қатысқан.  

Білім алушымен психолог 

жұмыс жасады. Ата-анасымен 

түсіндірме жұмыстары 

жүргізілді. Топ кураторына 

бала қызығушылығына 

байланысты қоғамдық 

жұмыстар мен пәндік үйірме, 

спорт секцияларына тарту 

ұсынысы айтылды. 
4  

 
 Мұханбетқали Мұханбетали 

ОПДА-
20/9г 

3 Ата-анасы ажырасқан. Сот 

шешімі бойынша анасының 

қолында тұрады. Өгей әкесімен 

және өз анасымен тіл 

табыспайды. Саналы түрде 

суицидке бейім. 

Білім фондейшнге хабаоланды. 

Психолог есебінде былтырдан 

бері тұрады. Әкесі, анасы, әжесі 

шақыртылды. Инспектор мен 

куратор үйіне барып, тұрмыс 

жағдайын зерделеді. Топ 

кураторына бала 

қызығушылығына байланысты 

қоғамдық жұмыстар мен пәндік 

үйірме, спорт секцияларына 

тарту ұсынысы айтылды. 
5        Жағыпар Есболат Жанболатұлы 

 

ФИС-
19/9 

4 Отбасымен ұрысып, үйден 

қашып кеткен. Далада түнеген. 

Үйіне 3 тәулік бойы қонбаған.  

Анасы шақыртылды. Баламен 

психолог жұмыс жасады. Екі 

жаққа түсіндірме жұмыстары 

жүргізіліп, татуластырылды. 

Топ кураторына бала 

қызығушылығына байланысты 

қоғамдық жұмыстар мен пәндік 

үйірме, спорт секцияларына 

тарту ұсынысы айтылды. 

 



 

 

 
2019- 
2020 

2020- 
2021 

2021- 
2022 

2019- 
2020 

2020- 
2021 

2021- 
2022 

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. 



2021-2022 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. 

«Ұлылықтың  басында ұстаз тұрар...» атты тәрбие сағаты  бүкіл 

топтарда өтілді. 

 

 

 

 



 

Қызылорда қаласында облыстық татар этномәдени 

бірлестігінің ұйымдастыруымен және өңірлік Қазақстан халқы 

Ассамблеясының қолдауымен «Қазан ұлттық жартылай марафоны 

2021» өтті. 

Тәуелсіздіктің 30 жылдығы мен қала күніне орайластырылған бұл 

жарыс Қызылордада алғаш рет өткізіліп отыр. 

Жаппай жүгіруге қатысушылардың жасы -7 жастағы оқушылардан 

бастап 60+ санатындағы қарттарға дейін қамтылды. Ерлер 

арасындағы ең үлкен қатысушы – 85 жастағы ата, ал әйелдер 

арасындағы ең үлкен қатысушы – 83 жастағы әже болды. 

Бұл жарысқа «Болашақ» университетінің жоғары колледж 

оқытушылары Асылбек Шайхысламұлы мен Ермұхаммед Сражов өз 

студенттерін қатыстырып, нәтижесінде ФИС-20/2 оқу тобының білім 

алушысы Жұбанов Нұраян жүлделі 3 орын иегері атанды. 

 



 

Қызылорда облысының мемлекеттік архиві және Архивистер мен 

тарихшылар клубының ұйымдастыруымен Қорқыт ата университеті 1-ші 

ғимаратында Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 

орай қазақ тілінің мәртебесін арттыру мақсатында жоғары және орта 

арнаулы оқу орындары студенттері арасында "Тілі басқа-тілегі бір"атты 

облыстық мәнерлеп оқу сайысында Болашақ университетінің жоғары 

колледжінің Пд-19/9г студенті Даудова Феруза жүлделі 3 орын алса,Фис-

19/9 студенті Абдулвахидов Исмаил,Рт-18/9г студенттері Бахадиров 

Жоладдин және Абдикалим Рамазан Сертификаттармен 

марапатталды.(жетекшісі Кипшакбаев К.З) 



 
Адамды саудаға салу әлем бойынша өте кең ауқымды қылмыс болып табылады, 

және ол қылмыстық әрекеттердің өте жылдам дамитын түріне жатқызылады 

және ол есірткі мен қару сатуға қарағанда әлеуметтік бақылауды айналып 

өтетін қылмыс болып табылады. Адамды саудаға салу есірткі мен қару сату 

қылмыс түрінен кейін әкелетін пайдасы бойынша үшінші кезектегі қылмыс 

екенін атап кеткен жөн. 

Адам саудасына алдау, күш салу, қауіп-қатер төнгізу, сондай-ақ адам 

бостандығын шектеу немесе адам осалдығын қанау арқылы адамды сатып алу, 

сату немесе қанау кіреді. Бұл Америка Құрама Штаттары мен Қазақстанды қоса 

алғанда, барлық елдерді қамтитын дүниежүзілік мәселе. 

Адам саудасына байланысты қылмыстардың алдын алу, құрбаны болмау үшін 

«Адам саудасына жол жоқ» тақырыбында бірегей тәрбие сағаты «Болашақ» 

университетінің жоғары колледжінің барлық оқу топтарында өтілді. 

 



 

Қызылорда қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің 

ұйымдастыруымен Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы және 

қала күні мерекесі аясында студенттер арасында өткізілген «Күзгі бал-2021» 

атты қалалық байқауға 

«Болашақ» университетінің жоғары колледжі атынан ЭС-20/9г оқу тобының 

студенті Ғарипжан Жан мен ИС-20/9г оқу тобының студенті Нәлтай Аяжан 

Талғатқызы қатысты. 

17-21 жас аралығындағы қатысушы талапкерлердің сахнаға шығуы, жарасымды 

қимыл-қозғалысы, сәнді киім үлгілерін таңдаудағы ерекшеліктерімен бірге, 

«Күзгі дефиле», «Сүйікті қалам - Қызылорда», «Өнерім-өрісім», «Менің оқу 

орным» кезеңдері бойынша бақ сынасты. 

Сайыс нәтижесі бойынша 1 орынды Қазанғап атындағы музыкалық колледжі, ІІ 

орынды Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, жүлделі ІІІ орынды 

«Болашақ» университетінің жоғары колледжі иеленді. Сайысқа қатысушылар 

диплом мен бағалы сыйлықтармен марапатталды. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Бүгін жастар ресурстық орталығының ұйымдастырумен кәсіп саласына 

қызығушылығы бар жастар арасында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. 

Аталған шараға колледжіміздің ГХ-19/9 және УА-19/9 оқу топтары 

қатысты. Жиынға «Бизнеске арналған үкімет» КММ-ның қызмет көрсету 

бөлімінің басшысы Ботагөз Мамырбекқызы мен «Атамекен» ҚР Ұлттық 

Кәсіпкерлер палатасының Қызылорда облысындағы филиалының 

Агроөнеркесіп кешені бөлімінің басшысы Жасұлан Сақтапбергенұлы 

қатысты. Қатысушылар сала мамандарына көкейлерінде жүрген 

сауалдарды жолдап, қажетті мағұлыматтарды алды. Жиын барысында 

жастарды кәсіпкерлік қызметпен айналысуға ынталандырушы жағымды 

жағдай жасау жалпы мемлекеттік және өңірлік деңгейдегі түрлі 

бағдарламаларда қарастырылатындығы жайлы мағлұматтар берілді. 

Соның бірі 2022 жылы жастарға 2-5 млн аралығында қайтарымсыз грант 

бөлінетіндігі. Сондай-ақ, кез келген салаға яғни, озық идеяға қолдау 

білдіріп, жас кәсіпкер атануына ықпал болмақ,-деп қорытындылады 

Ботагөз Мамырбекқызы. 

 



 

Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының 

ұйымдастыруымен 3 қараша күні Жалағаш кентінде ауыл 

шаруашылығының көрнекті ұйымдастырушысы Мөрәлі Шәменовты еске 

алуға арналған дзюдодан 2005-2006 жылы туылған жасөспірімдер 

арасындағы Республикалық турнир болып өтті. 

Бұл турнирге «Болашақ» университеті жоғары колледжінің ФИС-20/9-1 

оқу тобының студенті Әділжанов Ардақ 81 салмақ дәрежесінде ІІІ 

орынды иеленді. 

Әділжанов Ардақты жеңісімен құттықтай отырып, алдағы уақытта үлкен 

белестерге жетуіне тілектестігімізді білдіреміз! 



 
“Болашақ” университетінің жоғары колледжі оқытушысы-магистрант Темірбай Әсем 

Ғалымжанқызы, ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында, Нұр-Сұлтан қаласында 

өткен қорытынды конференцияда “ҮЗДІК ҚОҒАМ КӨШБАСШЫСЫ” медальімен 

марапатталып, бірінші дәрежелі диплом,арнайы куәлікпен жинаққа енді. 

Елордамыздағы “Достық үйінде” өткен қорытынды рәсімге еліміздің көшбасшы 

азаматтары мен азаматшалары қатысқан болатын. Олардың қатарында ҚР 

Мемлекеттік елтаңбасының авторы Жандарбек Мәлібекұлы және ҚР Парламент 

мәжілісінің депутаты Әлия Маратқызы, “Білім өркениеті” ұлттық инновациялық 

ғылыми-зерттеу орталығының директоры Әзірет Барболұлы мен Саят Талғатұлы да 

бар. 

  Республикамыздан іріктелген 60 көшбасшы бірге бас қосып, түрлі баяндамалар 

жасалды. Конференция соңы марапаттау рәсіміне ұласып, одан әрі арнайы 



ұйымдастырылған түскі ас пен Елбасы мұражайына сапар жасау арқылы жалғасты. 

  

2021 жылдың 15 қарашасы күні «Болашақ» университетінің жоғары 

колледжінде қылмыстың,  құқық  бұзушылықтың алдын алу мақсатында құқық 

қорғау органдарының қызметкерлері колледждің 1-2 курс студенттеріне 

түсіндіру жұмыстарын жүргізді. 

«Құқықтық сауаттылық – заман талабы» атты  бұл жиынға Нұр-Сұлтан қаласы, 

полиция Департаменті, кадр саясаты басқармасының қызметкері, полиция 

подполковнигі Айтжанова Зауре Абдуалиқызы, Қызылорда ҚПБ-ның ЖПҚ-нің 

ЮПб-нің аға учаскелік полиция инспекторы, полиция майоры Анапияев Ермек 

Нұрлыбекұлы мен полиция аға лейтенанты Кузембаева Гаухар Ерболатқызы 

қатысып, жастарды құқықтық  сауаттылыққа, олардың  қылмысқа ұрынбауына, 

өздігінен өмірдегі мәселелерді шешуде дұрыс шешім қабылдауына, келеңсіз, 

жағымсыз  жағдайлардан  тартынуына,  қоғамда пайдалы іспен 

шұғылдануларына кеңес берді, сондай-ақ студенттер мен 

оқытушылардың  тараптарынан қойылған сұрақтарына толығымен жауап берді. 

Құқықтық тәрбиені тек ұстаздар қауымы ғана емес сонымен бірге ата-аналар, 

құқық қорғау органдары қызметкерлері, салауаттылық және денсаулық сақтау 

мекемелерімен, спорттық ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен бірлесіп, 

тәрбиенің өзге де түрлерімен байланыстырып жүйелі жүргізер болса, нәтижелі 

болары анық. 

Құрметті, студенттер, Бауыржан Момышұлы  атамыз «Тәртіпсіз ел болмайды, 

тәртіпке бас иген құл болмайды» деп айтқандай  қашанда Ата-заңымызды 

қорғауға, бекітілген тәртіпке бағынуға, өз құқықтарыңызды орынды пайдалана 

білуге шақырамыз! 



 

 

2021 жылдың 23 қараша күні «Jas Otan» Жастар қанаты еліміздің жастар саясатының іргетасына, 

жастар бастамаларының ұйытқысына айналып, мыңдаған жас, өршіл азаматтар үшін әлеуметтік 

лифт бола білді.  Қазіргі таңда Қызылорда облыстық Jas Otan қатарында 8 мыңнан астам жігерлі 

жас бар. Олар әр түрлі мамандықтардың өкілдері, ауыл мен қала тұрғындары, бірақ барлығын 

отанға деген сүйіспеншілік пен елдің дамуына үлес қосу деген ұмтылыс біріктіріп келеді. 

«Jas Otan» ЖҚ Қызылорда облыстық филиалы өңірдегі ЖОО және ТжҚб мекемелерінен қайта 

жаңғыртып белсенді бөлімше басшыларын тағайындауда. 

Осыған орай, «Jas Otan» ЖҚ Қызылорда облыстық филиалы төрағасы Медет Жорабек Ерданаұлы 

мен «Jas Otan» ЖҚ Қызылорда облыстық филиалының  жоба жетекшісі Серікбай Нұрбол 

Нұрланұлы «Болашақ» университетінің жоғары колледж студенттерімен бас қосып, қазіргі 

атқарылып жатқан жұмыстар мен келешекте орындалатын іс-шараларға тоқтала келе, жастарға 

бірге жұмыс жасауға шақырды. Сөз соңында колледжіміздің мақтанышы, оқу озаты ПМНО-20/9 

оқу тобының 2 курс студенті Алтынбекова Айдана Азаматқызын «Болашақ» университетінің 

жоғары колледжінің «Jas Otan» Жастар қанаты бөлімшесінің басшысы етіп тағайындады. 



 

 

Қылмыс жасағаны үшін жазаға тартқаннан гөрі оның алдын алған әлдеқайда жақсы. Алдын алу 

жұмысының нәтижелі болуы алғаш жасалған теріс қадамның дер кезінде анықталуынан ғана емес, 

сонымен бірге кәмелетке толмағандардың жеке тұлғалық ерекшеліктерін ескеруге байланысты. 

Кәмелетке толмаған балалардың құқықтық санасының төмендігі олардың қылмысты көп жасауына, 

заң талаптарына өз талаптарын қарсы қоюына әкеліп соғады. Сондықтан оқушылар қылмысының 

алдын алып, құқықтық тәрбие беру бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Құқықтық тәрбие – кәмелетке 

толмағандар арасында заң ұғымдарын насихаттай отырып, жасөспірімдерді қажетті заңдылық 

біліммен қамтамасыз етуді мақсат етеді. Жастарды заңның негізгі принциптерін біліп қана қоймай 

оны меңгере білуге де үйрету қажет. Осы мақсатта қараша айының 29 күні «Болашақ» 

университетінің жоғары колледжінде «Заң және Біз» тақырыбында  колледжішілік жиналыс 

өткізілді. 

Жиында жасөспірімдер арасындағы қылмыстар, әлімжеттік, топтық төбелес, ұрлық, ақша жинау, 

ерте жүктілік сияқты қоғамға, болашағымызға қауіп төндіріп тұрған келеңсіз жайттардың алдын 

алу туралы, сондай-ақ нашақорлық, ішімдік т.б. індеттер жайлы Қызылорда қаласының Полиция 



басқармасы ювиналды полиция бөлімінің инспекторы, полиция капитаны С.С.Алдоңғаров, 

директорының м.а. В.А.Жұбаниязова, директордың тәрбие жөніндегі орынбасарының м.а. 

Д.Ж.Серкебаев, колледж психологы Г.У.Прмантаева, колледж медбикесі Ғ.С.Бекмырза және 

колледж оқытушылары сөз сөйлеп, өз ұсыныс-пікірлерін ортаға салды. 

 

2021жылдың 25-қарашасы күні «ORDA» жоғары колледжінде «Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған «Автомобильдерге техникалық 

қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану» мамандығы бойынша «Болашақтың көлігі қандай 

болуы керек?»» атты жоғары деңгейде облыстық конференция өтті. 

Конференцияның мақсаты: Студенттерді Отанымыздың жігерлі жастары болуға тәрбиелеу, 

заман талабына сай  білім деңгейінің жоғарылауын, өз мамандығына деген қызығушылығын 

арттыру және белсенділікке баулу. 

Күн тәртібінде көрсетілген тақырыпқа сай баяндамалар онлайн (зум бағдарламасы арқылы) 

және офлайн түрінде тыңдалды. Конференцияға, әр колледжден іріктелген 12 баяндамашы 

қатысып, тақырыпқа сай өз ойларын ортаға сала отырып, тақырыпты жан-жақты қорғап 

шықты. Конференция қорытындысы бойынша баяндама жасағаны үшін баяндамашыларға 

Облыстық оқу орталығымен бірлескен Сертификаттар беріліп, колледж басшысы тарапынан 

Дипломдармен марапатталды. 



Осы конференцияда біздің Болашақ жоғары колледжінен барған студенттеріміз жүлделі 

жетістіктермен оралды. . Атап айтар болсақ: Болашақ жоғары колледжінің ТОРА 20г оқу 

тобының 2 курс студенті Айкелдіұлы Нұрхан І орын жеңімпазы атанып, дипломмен 

марапатталды.  Жетекшісі: Мизамбаева Динара Жаңабайқызы 

Баяндаманы өте жоғары дәрежеде оқығаны үшін ТОРА-20г оқу тобының 2 курс студенті 

Қуандықов Мағжан Облыстық оқу орталығымен бірлескен Сертификатпен марапатталды. 

Жетекшісі: Смайлов Жазира Серікқызы. 

 

 

 

 

16.11.2021ж  күні «Тәуелсіздік –ең басты игілік,баға жетпес құндылық» атты «Қызмет 
көрсету,құқық және өнер мамандықтар пәндері» ЦК  апталығының аясында  бірлестік 
жетекшісі,арнайы пән оқытушысы  Тажикова Жанат Жумановна мен УА-19\9г тобының 
ұйымдастыруымен «Ұлттық валюта тәуелсіздіктің айқын бейнесі» атты ашық тәрбие сағаты 
өтті. 
Тәрбие сағатының мақсаты: 
•Оқушыларды тәуелсіз еліміздің ең бірінші айрықша белгісі теңгемен таныстыру,төл теңгеміздің 
шығу тарихы, айналымға ену кезі туралы мағлұматтар беру. 
•Қазіргі нарықтық экономика жағдайындағы іс- әрекеттерді реттеуге үйрету; экономикалық 
терминдермен таныстыру,өз бетімен жұмыс істеуге дағдыландыру. 
•Оқушылардың бойына елімізге ыстық сүйіспеншілікті, мақтанышты сіңірту, үнемділікке, барды 
қадірлеуге баулу, ақпараттық жүйелерді пайдалануды үйрету, тілді құрметтеуге баулу. 
Көрнекілігі: Компьютер, сөзжұмбақ, күннің көзі, теңгелер, долларлар, рубльдер, буклеттер, 
шарлар. 



Тәрбие сағатына құрметті қонақ болып , Қызылорда облыстық тарихи және өлкетану 
музейінің  филиалы,С.Айтбаев атындағы Қызылорда облыстық көркемсурет  галереясының 
өнертанушысы,Евразиялық дизайнерлер одағының мүшесі Омаров Тұрсынбек Жанысұлы 
келіп,теңгенің дизайны жайлы әңгімелеп студенттерге бірқатар мағлұматтар берді. 
Ашық тәрбие сағатында оқушыларға теңгенің шығу тарихы жайлы бейнебаян көрсетілді. 
Сонымен қатар үнемділік  пен үнемсіздік тақырыбына арналған мақал-мәтелдер мен  блиц- 
сұрақтар қойылып, көрініс қойылды. Бес бармақ әдісімен кері байланыс жасалды. 

 

 

 

Ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай, өңіріміздің іргелі оқу орыны «Болашақ» жоғары 

медициналық колледжі 2021 жылдың 8 желтоқсан күні «Тәуелсіздікті жырлаймыз!» атты облыстық 

жас ақындар мүшәйрасын ұйымдастырды. 

Мүшәйраның мақсаты: - Жастардың бойындағы отансүйгіштік қасиетті артырып, туған тіліне, өз 

ұлтының рухани қазыналарына деген көзқарастары мен сүйіспеншіліктерін қалыптастыру; 

-Егеменді еліміздің жастарын биік адамгершілікке, жеке тұлға етіп қалыптастыруға, болашағын 

бағамдай алуға тәрбиелеу; 

-Жырлар мен өлеңдер жазып жүрген өңір жастарының басын бір алаңда тоғыстыру. 



Айтулы сайысқа «Болашақ» жоғары колледжінің ПО-21 оқу тобының студенті Жылқайдарқызы 

Гауһартас қатысып, жүлделі III орынды иеленді. Жетекшісі: Аяпова Тоғжан.  

 



 

Қызылорда облысының білім басқармасының «М.Мәметова атындағы Қызылорда 
педагогикалық жоғары колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының 
ұйымдастыруымен Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 30 жылдығына және 9 
желтоқсан Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күніне орай «Парасатты ұрпақ – 
ел болашағы» атты техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім алушыларының 
арасындағы облыстық байқауға «Болашақ» университеті жоғары колледж білім алушылары да 
бақ сынасты. 
Байқау мақсаты: Білім алушылар арасында Тәуелсіздіктің қадір-қасиетін ұғындырып, ұлттық 
сезім, ұлттық мақтаныш, ұлттық сана, ұлттық парызды әрбір қазақ баласының бойына дарыту. 
Жас ұрпақтың бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты жүзеге асыру, адалдық, 
парасаттылық, әділдік, сенім құндылықтарын сіңіруге және жас буынның рухани болмысын 
бекітіп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру. Сондай-ақ, қызмет әдеп 
нормаларын сақтау және заңнама бұзушылықтарының алдын алу мақсатында шығармашыл 
білім алушыны анықтау, қолдау көрсету. 
Байқауға жалпы облысымыздың 7 колледжі  қатысты. 5 кезеңнен тұратын бұл сайысқа 4 
адамнан (Студенттік ұйымтар төрағалары мен белсенділері) «Адал білім», «Саналы ұрпақ», 
«Адалдық алаңы» жобалық кеңесінің өкілдерінен құралған командалар бақ сынасып, 
нәтижесінде «Болашақ» университеті жоғары колледжінің «Болашақ» командасы БАС 
ЖҮЛДЕНІ иемденді. 



 

 

М.Мәметова атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжінің Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерекесіне орай техникалық және кәсіптік орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының студенттері арасында «Өнерім – Тәуелсіз еліме!» атты 

облыстық патриоттық әншілер байқауын өткізді. 

Байқау екі кезең: 1) Патриоттық ән орындау; 2) Өз қалауы бойынша еркін тақырып бойынша өтті. 

Өнер көрсету тәртібі бірінші кезеңде барлық қатысушылар үшін жеребе тастау арқылы анықталып, 

байқау соңына дейін сол реттілік сақталды. Өнерпаз өз өнерін жанды дауыста, арнайы өңделген 

минусовка көмегімен орындауы қажет. 

Біздің колледждің ПМНО-21 оқу тобының студенті Темірбек Дильназ 18 өнерпаз қатысқан бұл 

сайыста алтыншы боп өнер көрсетіп, ІІ орын иеленді. Жетекшісі: Аяпова Тоғжан. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



                13 ақпан күні «Болашақ» университетінің ұйымдастыруымен «Болашақ» 

жоғары медициналық колледжі және «Болашақ» жоғары колледжі білім 

алушыларының арасында қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші ғалым, түркітанушы, 

публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсыновтың 150 

жылдығына орай интеллектуалдық сайыс өтті. 

Сайысқа университетімізден «Бес арыс», «Арғымақ», «Болашақ» командалары, 

медициналық жоғары колледжінен «Қазақ» командасы және колледжімізден «Бірлік» 

командалары қатысып, бақ сынасты. 

Сайыс: командалардың өзін таныстыруы, ұрандары, сұрақ-жауап, видео сұрақ және 

төртінші кезең «Мен тілімді сүйемін» деп аталды. Сайыс барысында оқушылар 

А.Байтұрсыновтың өмірі, шығармашылық жолдары мен өлеңдеріне шолу жасады. 

Сайысты «Болашақ» университетінің ректоры, т.ғ.к. Қуаныш Қойшығұлұлы ашып, 

сайыскерлерге сәттілік тіледі. Тәрбие саласының мамандары жиналған бұл сайыста 

медициналық жоғары колледжінің тәрбие орынбасары Салтанат Баянбайқызы мен 

колледжіміздің тәрбие орынбасары Дәуренбек Жұбайұлы қазылық жасаса, сайысты 

университетіміздің тәрбие жөніндегі проректоры Аида Есенгелдіқызы жүргізді. 

Сайыс қызықты әрі тартысты өтті. 

Нәтижесінде Бас жүлдені «Бес арыс», І орынды «Арғымақ», ІІ орынды «Қазақ» және 

жүлделі ІІІ орынды «Болашақ» пен «Бірлік» командалары иеленді. Сайыскерлерге 

марапаттар мен сыйлықтар табыс етілді. 

 

 

 

 



 

18 ақпан күні «Болашақ» университетінің жоғары колледж оқытушысы Кеншімбаева 

Лаура қоғамда өзекті тақырыптардың біріне айналған жастар арасындағы патриоттық 

тәрбие мәселесі, өз елі мен оның жетістіктері үшін ұлттық мақтаныш сезімнің өзгеруі 

және отбасында басты мәселелердің бірі – баланың тіршілік іс - әрекетін дұрыс 

ұйымдастыру, құқықтық тәрбие берудегі ата-ана жауапкершілігі жайлы тақырыптар 

төңірегінде студенттер арасында  колледжішілік пікірсайыс өткізді. 

Пікірсайыстың мақсаты: Жас ұрпақты халқына, еліне, жеріне деген сүйіспеншілікке 

тәрбиелеп, патриоттық сезімін қалыптастыру, жастардың құқықтық санасын 

қалыптастыру мақсатында орындалатын құқықтық тәрбиенің негізі ықпалын 

ұғындыру , оларды құқықтық заңдылық талаптарын түсінуге әрі мойындауға баулу. 

Берілген тақырыптар: 

1. «Жастардың бойында патриотизмді арнайы тәпбиелеу қажет пе?» 

2. Ата-ананың араманы өз арманыңнан маңыздырақ 

3. Ата-ананы жауапкершілікке тарту жасөспірімдер арасындағы қылмысты азайтады 

ма? 

Сайысқа әділ бағасын берген әділқазылар: 

1. Кеншімбаева Лаура 

2. Темірбай Әсем 

Сайыс алаңында «Ойшылдар», «Сұңқар», «Болашақ»  және «Жас Отан» фракциялары 

қатысып, өз ойларын ортаға салды. Фракция спикерлері көтерілген мәселелер 

бойынша өзіндік ой-пікірлерін жүйелі, дәйекті жеткізе білді. Сайыс жеңімпазы 

атанған «Ойшылдар» тобының мүшелері тақырып төңірегінде пікірлерін еркін әрі 

ашық жеткізіп, өз ойларын дәлелдеуде қарсылас топтардан басып түсті. Жеңімпаз топ 

пен қатысушы топтар  арнайы дипломдармен, алғыс хаттармен марапатталды. 

«Ойшылдар»  тобының  мүшелері –Серікова Салтанат және Насырла Аружанды 

жеңістерімен құттықтаймыз! 



 

Елімізде 1 наурыз - «Алғыс айту күні» болып 2016 жылдан бастап атап өтілуде. 2016 

жылғы 14 қаңтарда Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев 

Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылған күні 1 наурызды елімізде «Алғыс айту 

күні» деп жариялап, №173 Жарлыққа қол қойған болатын. 

Алғыс айту күні – бұл, ең алдымен елімізде тыныштық пен үндестік, өзара сенімділік 

пен барлық қазақстандықтарға деген құрметтің орнығуына негіз болған Президенттің 

бейбітшілік пен келісім саясатының салтанаты күні. Бұл – тағдыр тәлкегімен 

Қазақстан жеріне еріксіз қоныс аударған түрлі этностардың миллиондаған 

өкілдерінің құтты қонысына айналған қасиетті қазақ жері мен қонақжай қазақ 

халқына терең тағзымның белгісі. Қазақ халқы қиын-қыстау заманда олардың басына 

түскен ауыртпалықты қайыспай бірге көтере білді, бұл бүгінгі таңда еліміздегі түрлі 

ұлт өкілдерінің арасындағы адамгершілік қарым-қатынастың өнегелі өлшеміне 

айналды. 

«Алғыс айту күні» – Қазақстан халқын мәңгілікке біріктіруге бағытталған «Мәңгілік 

Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясының, қазақстандық бірегейліктің негізгі арқауы 

– еліміздегі барлық ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астына топтастыратын Қазақстан 



халқы Ассамблеясының күні. 

«Педагогикалық мамандықтар пәндері» бірлестігі «Мектепке дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу» мамандығының арнайы пән оқытушылары Шәбіл Еңлік пен Байқожа 

Гүлназым «Қарттарын қадірлеген – ел ардақты» атты 1 наурыз Алғыс айту күніне 

орай қарттар үйінде ДО-18/9, ДО-19/9г, ДОА-19/9г оқу топтарының білім 

алушыларымен бірге мерекелік іс-шара өткізді. 

 

 

 

 



Қызылорда облысының білім басқармасы облыс әкімдігімен бекітілген «Қызылорда 

облысының білім беру ұйымдарында құқық бұзушылықтың алдын алуды 

түсіндірудің бірлескен жұмыс кестесіне» сәйкес колледжімізде білім алушылармен 

кездесу өтті. 

Шараға білім басқармасы, тәрбие және өзін-өзі тану жұмыстары бөлімінің бас 

маманы Байғазиева Шолпан Рүстемқызы, ОПД, ЖПҚБ, Ювеналды полиция 

бөлімшесінің инспекторы, полиция капитаны Қалиев Серік Болатұлы, «Достармед» 

врач-психолог Дадикбаева Жанат Кенжебекоқызы, Облыстық жастар денсаулық 

орталығынан Алтаева Арай, психолог Жұматай Ұлжан және «Жастар ресурстық 

орталығының» аға кеңесшісі Қалжанов Саламат Маратұлы қатысып, кәмелетке 

толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу және жол бермеу, 

отбасындағы тәрбие туралы, сонымен қатар баланың келешегіне кері әсер ететін 

жағдайларды айта келе, одан құтылудың, қылмыстың алдын алуды шешудің 

жоллдарына тоқталды. 

 

 



 

 

 



«Қазыналы қарттарымыз аман болсын!». Дәл осы атаумен мереке күні қарсаңында 

колледжіміздің «Шаштараз өнері және сәндік косметика» мамандығының білім 

алушылары топ жетекшісі Күнсұлу Алтынбекқызымен бірге қаламыздағы қарттар 

үйінде қайырымдылық іс шарасын өткізді. Аталмыш іс-шараның мақсаты – елімізде 

жүріп жатқан қайырымдылық акциясы және мереке күні аясында қарттарға құрмет 

көрсетіп, оларды назардан тыс қалдырмау. Сондай-ақ, жастардың бойына 

қайырымдылық қасиетін сіңіру, қоғамда біздің қамқорлығымызға мұқтаж жандар бар 

екенін олардың естеріне салу, қазыналы қарттарымызды бағалау керек екенін 

насихаттау. 

 

 

Шымкент қаласында өткен жасөспірімдер арасындағы ӘМБЕБАП ЖЕКПЕ-ЖЕКТЕН 

Қазақстан Республикасының Чемпионатында 45 кг салмақта өнер көрсетіп І орын 

иеленген ФИС-21/9-2 оқу тобының білім алушысы Серік Тоқтарды жеңісімен шын 

жүректен құттықтаймыз!!! 



 

 

 

 

 

 



Бокстан балалар-жасөспірімдер спорт мектептерінің 2005-2006 жылы туылған 

оқушылар арасында өткен облыс біріншілігінде 60 кг салмақ дәрежесінде өнер 

көрсетіп ІІІ орынды иемденгені үшін ФИС-21/9 оқу тобының студенті Амандық 

Нұрбекті жеңісімен құттықтай отырып, бұданда жоғарыдан көрінуіне 

тілектестігімізді білдіреміз! 

 

 

 

 

 

 

 



Наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылған «СӘН БЕРГЕН ДАЛАМЫЗҒА ГҮЛ - 

НАУРЫЗ» атты сайысқа «Болашақ» университеті, «Болашақ» медициналық жоғары 

колледжі және «Болашақ» жоғары колледж оқытушылары қатысты. 

Сайысқа алты ауыл, атап айтсақ, Бабалар ауылы (Қаз дауысты Қазыбек бидің 

туғанына 355 жыл, Қазақтың соңғы ханы Кенесарының туғанына 220 жыл, Дулат 

Бабатайұлының туғанына 220 жыл), Даналар ауылы (Ахмет Байтұрсынұлының 

туғанына 150 жыл, Дінмұхамед Қонаевтың 110 жылдығы, Мұхтар Әуезовтың 

туғанына 125 жыл), Қаламгерлер ауылы (Ғ.Мүсіреповтің туғанына 120 жыл, Ғабиден 

Мұстафиннің туғанына 120 жыл, Зейін шашкиннің 110 жылдығы, Жұмағали 

Саинның 110 жылдығы, Әзілхан Нұршайықовтың туғанына 110 жыл), Қыздар ауылы 

(Мәншүк Мәметованың 100 жылдығы, Роза Бағланованың 100 жылдығы, Шара 

Жиенқұлованың 110 жылдығы), Қазақ ауылы (Қазақстанның мемлекеттік рәміздеріне 

30 жыл, Қазақстанның БҰҰ құрамына кіргеніне 30 жыл, Дүниежүзі қазақтары 

қауымдастығының құрылғанына 30 жыл) және Батырлар мен сал-серілер ауылы 

(Талғат Бигелдиновтің 100 жылдығы, Әсет Найманбайұлының 155 жылдығы) болып 

бөлініп, өздеріне берілген ауыл атауларына сай «Наурыз - береке», «Ауылдың алты 

ауызы», «Ақ кимешек әжелер», «Батаменен ел көгерер», «Наурыз ойын» сайыстары 

арқылы сайысып, өнерлерін ортаға салды. 

Сайыс нәтижесінде колледжіміздің Қыздар ауылы бас жүлдеге ие болып, арнайы 

диплом мен бағалы сыйлықты ұтып алды. 



 

Наурыз – көктем мен жаңару мерекесі. Бұл Қазақстанның ең сүйікті және ауқымды мерекелерінің 

бірі. «Болашақ» университетінің жоғары колледж оқу топтарының барлығында «Құт боп кел 

қазағыма, гүл Наурызым!» тақырыбында тәрбие сағаттары өткізілді. Тәрбие сағатының мақсаты: 

Наурыз мейрамы туралы оқушыларға түсінік беру, ұлтжандылыққа, дәстүрлерді қастерлей білуге 

тәрбиелеу, ұйымшылдылыққа, өнерге баулу. 

Сондай-ақ, «Жер мен көкті нұрландырған Наурыз!» атты ашық тәрбие сағатын ОПДТ-19/9, ТОРА-

20г оқу топтарының жетекшісі Мизамбаева Динара, «Қош келдің, құтты Наурызым!» 

тақырыбындағы ашық тәрбие сағатын СТ-20/9г оқу тобының жетекшісі Камалова Назгүл, ПМНО-

21/1 оқу тобының жетекшісі Абенова Нұргүлдің жетекшілігімен «Наурыз - берекем, Наурыз – 

мерекем!» атты ашық тәрбие сағаттары өз деңгейінде өткізілді. Ашық тәрбие сағаттарында Наурыз 

мерекесінің шығу тарихына шолу жасай келе, ұлттық ойындар - асық ату, арқан тарту, қол күрес 

ойындары ойнатылып, салт-дәстүрімізден көріністер көрсетіліп, ұлттық тағамдарымыз бен наурыз 

көжеден келген қонақтарға дәм ұсынылды. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 мамыр - Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесіне орай Қызылорда облысы білім 

басқармасының және «Орда» жоғары колледжінің ұйымдастыруымен Техникалық 

және кәсіптік білім беру ұйымдары арасында «ҚАЗАҚСТАН - ДОСТЫҚ МЕКЕНІ» 

атты 14 колледждің басын қосқан керемет өнер фестивалі өтті. 

Біздің колледжімізден студенттік парламент ұйымының белсенді мүшелері, «Кербез» 

бишілер тобы өнер көрсетіп, әннен шашу шашып, дөңгелене «Достық» биімен 

жұртшылықты тамсандырды. Сондай-ақ, колледжімізге берілген Армиян халқының 

қолөнері мен ұлттық тағамдарын көрсетті. 

 

 



 

 

 



Қызылорда облыстық «Дін мәселелерін зерттеу орталығының» теолог маманы 

Оспанов Бақтияр Есенгелдіұлы колледжіміздің 1 курс білім алушыларына діннің 

шығу тарихы, қазіргі кездегі діни ахуал туралы, жастардың албырттықпен адасуына 

ықпал ететін тақырыпқа сай факторлар жайлы еркін форматта түсіндірме 

жұмыстарын жүргізді. 

Студенттер дінге қатысты сұрақтарына толық жауаптарын алды. 

 

 

 

 



«Болашақ» университеті жоғары колледжі студенттері Ақылбекқызы Асел мен 

Аманжолов Ерасыл «Дарын» қосымша білім беру орталығының ұйымдастыруымен 

«ORDA» жоғары колледжінде өткен «Ұшқыр ой алаңы» пікірсайыс турнирінде үздік 

ойын көрсетіп, ІІІ орынды иеленді. Ақылбекқызы Асел, «ҮЗДІК САРАПШЫ» 

номинациясымен марапатталды. Сонымен қатар білім алушыларымыз Қорқыт Ата 

атындағы Қызылорда университетінің ұйымдастыруымен өтетін облыстық 

пікірсайыс турниріне қатысуға жолдама алды. Жеңімпаздарымызға жетекшілік 

жасаған колледж оқытушысы Лаура Қалдыбекқызына алғыс айтамыз!!! 

 

 

 



«Ауырып ем іздегенше, Ауырмайтын жол ізде» деген халық даналығы. Қоғам байлығы - адам 

болғанда, адам байлығы - денсаулық дейміз. 

Нашақорлық - есірткі заттарына паталогиялық құмарлық. Нашақорлық - бүкіл қоғамның қасіреті, 

болашағымызға қауіп төндіріп тұрған індет. Нашақорлыққа көбінесе жасөспірімдер, жас буын 

шалдығады. Жас буынның ішімдікке, нашақорлыққа салынудың басты себептері: 

-Қоғамның әсері 

-Отбасылық жағдай 

-Жеке адамның психикалық жағдайы және т.б көптеген факторлар. 

Нашақорлық қоғам дерті. Нашақорлықпен күресуге жалғыз адамның шамасы келмейді. Бұл жерде 

заң сақшылары, нарколог мамандар, ата-аналар және сіздер мен біздер. Әрбір Қазақстан азаматы 

шетте қалмау керек. Ғасыр дертімен күресу керек. Дүниедегі ең қымбат нәрсе ол сенің өмірің. Ал 

өмірің- өз қолыңда! 

Осы мақсатта колледж оқытушысы Тоғжан Дастанқызы І курс білім алушыларымен «Есірткіге жол 

жоқ» тақырыбында эссе байқауын өткізді. Байқау нәтижесінде Жұбатқан Нұргүл, Алтынбекова 

Айдана және Әубәкір Нұрайдың шығармалары жоғары бағаланды. 

  

 



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. 

  



 

 


