
 



Қолданылған аббревиатуралар:  

ҚР- Қазақстан Республикасы 

ЦК- циклдік комиссия 

ПЦК жетекшілері- Пәндердің циклдік комиссиясы жетекшілері 

ДТЖЖО- директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары 

СП-Студенттік Парламент 

 

«Болашақ» университеті жоғары колледжіндегі тәрбие жұмысы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 

«15» сәуірдегі №145 бұйрығына 2-қосымша 2019-2024 жылдарға арналған «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында 

ТӘРБИЕНІҢ ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІН іске асырудың құжаты бойынша ұйымдастырылған. 

 Жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар тұтас педагогикалық процестің өзегі бола отыра, тәрбие жұмысының барлық бағыттары 

арқылы өтеді.   

1. Жаңа  Қазақстандық  патриотизм  мен  азаматтықты  тәрбиелеу, құқықтық  тәрбие 

2. Рухани-адамгершілік тәрбие 

   3. Ұлттық тәрбие 

4. Отбасылық тәрбие 

5. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

6. Интеллектуалды тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу 

7. Көпмәдениеттік және көркем-эстетикалық тәрбие 

8. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты 

Тәрбиенің мақсаттары мен тәрбие жұмысының міндеттері білім беру процесінде, сабақтан тыс және бос уақытта іске асырылады.  

Тәрбие жұмысын іске асыру тиімділігінің өлшеуіші ретінде тұлғаның қоршаған әлемге, қандай да бір құндылықтарға және қоғамдық 

құбылыстарға қарым-қатынастардан байқалатын критерийлер ұсынылды.  

 Бірінші бағыт – Жаңа Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие 

 Мақсаты:  

Отанға ұтымды және эмоционалдыққ арым-қатынасы, мемлекет пен қоғамның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңсыздыққа қарсы тұратын, балалар мен жастар ортасында қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа қарсы тұруға дайын 

заңдарын меңгеру және сақтау қажеттілігі бар патриот пен азаматты қалыптастыру..   

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы):  

- Отанға, мемлекеттік құрылысқа, мемлекеттік саясатқа, мемлекеттік идеологияға; 

- ҚР Конституциясы мен заңнамасына, мемлекеттік рәміздерге (елтаңба, әнұран, ту), құқықтық тәртіпке; 

- елдегі ұлтаралық және конфессияаралық келісімге, халықтар достығына; 

- өз елінің экономикалық және әлеуметтік-мәдени даму саласындағы жетістіктеріне; 

- басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына; 

- өз өлкесінің (ауыл, қала, шағын аудан) табиғатына, мәдени-тарихи өміріне; 

-құқықтық білімге, заңдылық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүріс-тұрысына; 



- заң талаптарына, құқықтары мен міндеттеріне;  

- әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарау, мақтаныш сезім және жауапкершілік таныту. 

Екінші бағыт – Рухани-адамгершілік тәрбие 

Мақсаты: 

«Рухани жаңғыру» құндылық негіздерін тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық қағидаларын, оның моральдық қасиеттері мен 

ұстанымдарын қайта жаңғырту туралы терең түсінігін қалыптастыру, қазақстандық қоғам өмірінің жалпы адамзаттық 

құндылықтарымен, нормаларымен, дәстүрлерімен келісіледі. 
Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы):  

- мораль мен этиканың көпшілік мақұлдаған нормаларына; 

- өзінің қасиетіне, арына және парызына;  

- ішкі бостандығына және адамгершілік шешім қабылдауына; 

- өзінің және өзге де халықтардың мәдениетіне, дәстүріне, әдет-ғұрпына; 

- діни құндылықтарға; 

- ой, сөз және іс бірлігіне; 

- өзінің мінез-құлқын жетілдіруге;   

- ар-ұжданымен орындалған қылықтарға; 

- түрлі мәдениет пен нанымның бірлігіне; 

- адамдарға риясыз қызмет етуіне; 

- өз ата-анасына, Отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіру. 

Үшінші бағыт –  Ұлттық тәрбие 

Мақсаты: 

Жеке тұлғаны жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарға бағыттау, анна мен мемлекеттік тілге, қазақ халқының 

мәдениетіне, Қазақстан Республикасының этностары мен этностық топтарына құрмет көрсету. 

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы):  

- этникалық өзіндік санаға, этникалық сәйкестікке; 

- мемлекеттік тілді және ана тілін меңгеруіне;  

- өз халқының мәдени мұрасына;  

- қазақ халқының және өз халқының дәстүрлері мен әдет-ғұрпына; 

- Қазақстанның этномәдениетіне; 

- этносаралық бейбітшілік пен келісімге мақтаныш сезім және жауапкершілік таныту.  

Төртінші бағыт – Отбасылық тәрбиесі 

Мақсаты: 

Ата-аналарға білім беру, олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін және балаларды тәрбиелеу жауапкершілігін 

арттыру. 

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы): 

- этноәлеуметтік рөлдерге; 



- өз отбасына және ұрпақты жалғастыруға; 

- адамгершілік қағидаларын қолдау арқылы отбасы және неке құндылықтарына құрметпен, ұқыпты қарау.  

Бесінші бағыт – Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

   Мақсаты:  

 Кәсіби өзін-өзі анықтауға саналы көзқарасты қалыптастыру, экономикалық ойлауды және тұлғаның экологиялық 

мәдениетін дамыту. 

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы): 

- экологиялық даму саласында мемлекеттік саясатқа, атап айтқанда «Жасыл экономика» бағдарламасына; 

- экологиялық сауаттылыққа, табиғатқа, қоршаған адамдарға және өзіне;  

- «адам-қоғам-табиғат» жүйесіне; 

-  табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы әр түрлі қызметке; 

- кәсіби білім мен өнімді еңбекке; 

- нарықтық экономика заңдарына құнтты және позитивті көзқарас қалыптастыру; 

- экологиялық қауіпсіздік тәртібінің нормаларын сақтауға;  

- еңбек қызметінде мақсатқа қол жеткізуге; 

- мамандық таңдауына; 

- үздіксіз білім негізінде кәсіби жинақылыққа саналы қатынас таныту. 

Алтыншы бағыт - Интеллектуалды тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу 

Мақсаты: 

Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын, сондай-ақ ақпараттық мәдениетті 

дамытуды қамтамасыз ететін мотивациялық кеңістікті қалыптастыру. 

 Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы): 

- өмір бойы білім алуына; 

- өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігіне; 

-  сыни тұрғыдан ойлау, талдау және алған ақпаратты тиімді пайдалану қабілетіне; 

- зерттеушілік және жобалық қызмет біліктерін, инновацияға қабілеттілікті меңгеруіне; 

- пікірталас жүргізу дағдыларына; 

- жасампаз қызметке;  

- топтағы жұмысқа, корпоративтік рухты нығайтуға;  

- ақпараттың түрлі дереккөздеріне; 

- қажетті ақпарат алу арналары мен іздестіру жолдарына; 

- өз қызметінің түрлі салаларынан алынған ақпаратқа; 

- Интернет-қауымдастығына қосылу дәрежесіне; 

- Интернеттегі девиантты мінез-құлыққа қарсылық білдіру; 

- ақпарат дереккөздерін таңдау және талдау жасау, өздігімен іздестіру жолдары мен тәсілдеріне; 

- Интернет-сауаттылық қалыптастыруға; 



- ақпараттық қызметте және байланыс жасауда этикалық нормаларға; 

- жоғары ақпараттық мәдениет қалыптастыруға ұмтылу және қызығушылық білдіру. 

 Жетінші бағыт - Көпмәдениеттік және көркем-эстетикалық тәрбие 

Мақсаты: 

Жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, жеке тұлғаның өнер мен шынайылыққа эстетикалық объектілерді 

қабылдауға, меңгеруге, бағалауға дайындығын дамыту, білім беру ұйымдарында көпмәдени орта құру. 
Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы): 

- толеранттылық және ғаламдық пікір; 

- көпмәдениеттілік және көптілділікті; 

- мәдениетаралық әрекет; 

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

- қоғамда және қоғамдық орындардағы жалпыға ортақ мінез-құлықнормаларын; 

- қарым-қатынас мәдениетін; 

- эстетикалық мұраттарға, көркемөнер құндылықтарына; 

- шығармашылық ой мен қиялға, шығармашылық қызметті қалыптастыруға қызығушылық, ұмтылыс таныту.  

Сегізінші бағыт - Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты 

Мақсаты: 

салауатты өмір салты дағдыларын табысты қалыптастыру, дене және психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян 

келтіретін факторларды анықтай білу үшін кеңістік құру. 

 Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы): 

-  денсаулық жағдайының скринингіне; 

- әлеуметтік мақсаттар мен рухани қажеттіліктерге; 

- теріс ықпалдарға қарсы тұрудың тиімді тәсілдерін меңгеруге; 

- табиғи қабілеттерді орынды пайдалануға; 

- денсаулық сақтауға және нығайтуға, қауіпсіз және жауапты мінез-құлыққа; 

- өмірдегі жаңа жағдайларға сабырлылық; 

- қауіпсіздік және өмір сүру әрекетін қамтамасыз етуге; 

- денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіруі. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ҚЫРКҮЙЕК -2021 

 

№ ЖҰМЫС 

БАҒЫТЫ 

ІС-ШАРА АТАУЫ МЕРЗІМІ ЖАУАПТЫЛАР ЕСКЕРТУ 

1 

Жаңа 

Қазақстандық 

патриотизм мен  

азаматтықты 

тәрбиелеу,  

құқықтық  

тәрбие 

 

«Тәелсіздік жетістіктері» атты білім 

күніне арналған салтанатты жиын 

Қыркүйек, 

2021 

ДТЖЖО 

Серкебаев Д.Ж. 
 

«Тәуелсіздік жетістіктері» атты білім 

күніне арналған бейбітшілік және келісім 

сабағы 

Қыркүйек, 

2021 

ДТЖЖО 

Цикл жетекшілері 

Топ кураторлары 

Барлық топтарда өткізіледі 

Жасөспірімдер арасында әкімшілік 

және қылмыстық құқық 

бұзушылықтың алдын алуға арналған 

жиналыс 

Қыркүйек, 

2021 

ДТЖЖО 

Серкебаев Д.Ж. 

Қызылорда ОІІД, ҚІІБ 

қызметкерлерінің қатысуымен 

«Болашақ» жоғары колледжінің Ішкі 

тәртіп ережесімен және ББ бекіткен 

«Білім беру ұйымдарына алып кіруге 

және пайдалануға тыйым салынатын 

заттардың тізбесімен» танысу 

Қыркүйек, 

2021 

ДТЖЖО 

Цикл жетекшілері 

Топ кураторлары 

Тәрбие сағатында түсіндіріледі 

«Халық бірлігі және жүйелі 

реформалар – ел өркендеуінің берік 

негізі» атты ҚР Президентінің кезекті 

жолдауын талқылау 

Қыркүйек, 

2021 

ДТЖЖО 

Цикл жетекшілері 

Топ кураторлары 

«Жастар ресурстық орталығы» КММ-

мен талқылау 

2 

Рухани-

адамгершілік  

тәрбие 

Жастар арасында діни ахуалды зерттеу 

(әлеуметтік сауалнама) 

Қыркүйек, 

2021 

Колледж психологы 

Прмантаева Г.У. 
Сараптама жасалады 

«Қарттарым, аман-сау жүрші» 
«Шаштараз өнері және сәндік 

косметика» мамандығының арнайы пән 

оқытушысы К.А. Календарова 

жетекшілігімен аталмыш мамандық 

білім алушыларының шеберлік класы 

Қыркүйек, 

2021 

«Жас қамқоршылар» 

клубы 

 

«Қарттар Үйіне» саяхат 

  3 
Отбасылық 

тәрбие 

«Бақытты отбасы-ел қуаты» 

Отбасы күніне арналған бірегей тәрбие 

сағаты 

Қыркүйек, 

2021 
Топ кураторлары 

Қыркүйек айының екінші жексенбісі 

– Отбасы күні. 15 мамыр- 

халықаралық   отбасы   күні.  Мереке 

1993  жылы  БҰҰ-ның Бас 

Ассамблеясымен бекітілген. Отбасы – 

шағын мемлекет. Сондықтан атаулы 



мереке қоғамның назарын отбасыға 

аудару, отбасының ең маңызды 

құндылығмыз екенін ұғындыру 

 мақсатында аталып өтеді. 

«Жер бетіндегі жұмағым»  

Аналар күніне арналған бірегей тәрбие 

сағаты 

Қыркүйек, 

2021 
Топ кураторлары 

Қазақстанда қыркүйек айының үшінші 

жексенбісінде Аналар күні аталып өтеді. 

Адам өмірінде ананың рөлі ерекше. Бұл 
күн аналарымызды құрметтеу күні. 

Перзенті үшін жанын қиюға даяр аналарға 

алғыс айту идеясы Нұрсұлтан Назарбаев 
идеясымен бекітілген. 

4 Ұлттық тәрбие 

«Әдептіліктің алтын ережелері» 

«Үкілі үміт» қыздар клубының 

жиналысы 

Қыркүйек, 

2021 

Жетекшісі  

Тоқсанбаева А.А. 
1-2 курс қыздарына арналады 

«Тіл – Мәңгілік елдің рухани 

қазынасы» атты эсселер сайысы 

Қыркүйек, 

2021 

«Педагогикалық 

мамандықтар 

пәндері» ЦК 

Кеншимбаева Л.К. 

Колледждің барлық мамандықтарынан 

студенттер қатысады 

«Туған тілім - тұғырым» атты 

көркемсөз оқу шеберлігі сайысы, 

әлеуметтік желілерге жариялауға 

арналған шығармашылық жұмыстар 

Қыркүйек, 

2021 

«Педагогикалық 

мамандықтар 

пәндері» ЦК 

Аяпова Т.Д. 

Темірбай Ә.Ғ. 

Колледждің барлық мамандықтарынан 

студенттер қатысады 

«Жыр-әннің елі, Тұранның төрі, 

Жасай бер, жайна, Сыр елі» 

Қызылорда қаласының 203 жылдығына 

арналған бірегей тәрбие сағаты 

Қыркүйек, 

2021 
Топ кураторлары Барлық топта 

   5 

Еңбек, 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие 

 

Қызылорда қалалық әкімдігі бекіткен 

кесте бойынша сенбіліктерге шығу 

Бекітілген 

кестеге сәйкес 

ЖК, комендант, 

топ кураторлары, 

топ басшылары 

 

Оқушылардың сыртқы киімдерін 

қадағалау 
Үнемі Топ кураторлары Классикалық киім үлгісі 

«Таза сенбі» акциясын ұйымдастыру 

(Әр топ өзіне бекітілген дәрісханаларға 

тазалық жұмыстарын жүргізу) 

Қыркүйек, 

2021 

Топ кураторлары, 

басшысы 
Барлық топ қатысады 



   6 

Интеллектуалды 

тәрбие, 

ақпараттық 

мәдениетті 

тәрбиелеу 

ТОП ЖИНАЛЫСЫ:  

-әр топ оқушысын «Болашақ» жоғары 

колледжі ішкі тәртіп ережелерімен 

таныстыру;  

-ҚРӘжҚБтК-нің 434, 435, 436, 437, 438, 

439, 440, 441, 442, 443, 444, 447, 448, 

449-баптарымен таныстыру; 

-ББ бекіткен «Білім беру ұйымдарына 

алып кіруге және пайдалануға тыйым 

салынатын заттардың тізбесімен» 

танысу 

Қыркүйек, 

2021 
Топ кураторлары Таныстыру парағы толтырылады 

Әр топ папкасын арнау, студенттер 

жайлы мәліметтер базасын жасау 

(кәмелеттік жасқа толмаған студенттер 

тізімі, топтың әлеуметтік төлқұжаты 

және т.б.) 

Қыркүйек, 

2021 
Барлық кураторлар 

Аға кураторлар 11 қыркүйек күні 

барлық топты жинап, ТЖ 

орынбасарына өткізеді 

Оқу ақысына ұсынылатын жеңілдіктер 

жайлы түсіндіру жұмыстарын жүргізу 

Қыркүйек, 

2021 
Барлық кураторлар 

Құжаттар 1 қазанға дейін 

ДТЖЖО на өткізіледі 

   7 

Көпмәдениеттік 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие 

Топ оқушыларының пәндікүйірмелер, 

спорт секциялар, «Фемида», «Үкілі 

үміт», «Руханият», «Жас 

қамқоршылар», «Саналы ұрпақ» 

клубтарын, «Студенттік Парламент»,  

таңдауларын, қатысуларын 

ұйымдастыру, тізімін жасау, өткізу, бір 

данасын папкаға тігу 

Қыркүйек, 

2021 

ПЦК жетекшілері 

және аға кураторлар 
Тізімі ТЖ орынбасарға өткізіледі 

   8 

Дене тәрбиесі,  

салауатты өмір 

салты 

«Суицидтің алдын алу» 
бағдарламасына сай сауалнама алу 

Ай бойы 
Колледж психологы 

Прмантаева Г.У. 
1-курс студенттері ғана қатысады 

«Есірткісіз өмір ғажайып!» 

тақырыбында фото шығармашылық 

жұмыстар сайысы 

Хатқа сәйкес Барлық кураторлар 
Қызылорда ОПД Есірткі қылмысына 

қарсы іс-қимыл басқармасы 

 

 

 

 



 

 

 

 

ҚАЗАН-2021 

 

№ ЖҰМЫС 

БАҒЫТЫ 

ІС-ШАРА АТАУЫ МЕРЗІМІ ЖАУАПТЫЛАР ЕСКЕРТУ 

1 

Жаңа 

Қазақстандық 

патриотизм мен  

азаматтықты 

тәрбиелеу,  

құқықтық  тәрбие 

«Адам саудасына жол жоқ» тақырыбында 

бірегей тәрбие сағаты 
Қазан, 2021 Топ кураторлары 

Барлық топта  

тәрбие сағаты 

«Қоғам және толеранттылық» тақырыбында 

бірегейтәрбие сағаты 
Қазан, 2021 Топ кураторлары 

Барлық топта  

тәрбие сағаты 

«Болашақ» колледжі студенттерінен сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы сауалнама алу 
Қазан, 2021 

Колледж психологы 

Прмантаева Г.У. 

Диаграмма  

жасалады 

2 

Рухани-

адамгершілік 

тәрбие 

 

«Бірлік. Достық. Татулық» тақырыбында 

шығарма жазу сайысы 
Қазан, 2021 

«Педагогикалық 

мамандықтар» ЦК 

Колледждің 

барлық 

мамандықтарынан 

студенттер 

қатысады 

«Күзгі бал-2021» атты студенттер арасында 

қалалық байқауға қатысу 
Қазан, 2021 

Студенттік Парламент 

Аяпова Т.Д. 

 

3 Ұлттық тәрбие «Қыз тәрбиесі- ұлт тәрбиесі» дөңгелек үстел Қазан, 2021 

«Үкілі үміт»  

қыздар клубы 

Тоқсанбаева А.А. 

 

  4 Отбасылық тәрбие Қарттар Үйіне қайырымдылық концертін қою Қазан, 2021 СП 
 

   5 

Еңбек, 

экономикалық 

және экологиялық 

тәрбие 

Қызылорда қалалық әкімдігі бекіткен кесте 

бойынша сенбіліктерге шығу 

Бекітілген 

кестеге сәйкес 

ДТЖЖО,  коммендант, 

топ кураторлары 

 

«Берекені көктен тілеме, еткен еңбектен тіле» 

бірегейтәрбие сағаты 
Қазан, 2021 Топ кураторлары 

Барлық топта 

тәрбие сағаты 

  6 

Көпмәдениеттік 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие 

«Біз таланттарды іздейміз» Кастинг Қазан, 2021 ДТЖЖО 
 

«Тіл табыса білу-өнер» (коммуникативтік 

қабілетті арттыруға арналған) 
Қазан, 2021 ДТЖЖО 

 

  7 Интеллектуалды Қазақстандағы сенім телефондары жайлы Ай бойы СП  



тәрбие, 

ақпараттық 

мәдениетті 

тәрбиелеу 

түсіндірме жұмыстарын жүргізу 

Қоғамдық көлікте жүруге арналған жеңілдікке 

ұсынылатын жәрдемақы туралы ақпарат беру 
Қазан, 2021 СП 

 

Топ жиналысы  

Қаралатын мәселелер: 

 Білім алушылардың сабақ қатысымы, үлгерімі 

 Сабаққа кешігіп келушілермен жұмыс 

 Оқу ақысының келісім-шарт бойынша 

уақытылы төленуі 

 Колледждің қоғамдық өміріне араласу 

Қазан, 2021 Топ кураторлары 

 

8 

Дене тәрбиесі,  

салауатты өмір 

салты 

Облыстық спартакиадаларға, спорттық 

сайыстарға қатысу 

Келген 

хаттарға 

сәйкес 

Дене тәрбиесі пәнінің 

оқытушылары 

 

Жеке бас гигиенасын сақтау. Колледж 

мейірбикесінің білім алушыларды тексеруі  

Қазан,  

2021 
Колледж медбикесі 

 

 

 

ҚАРАША-2021 

 

№ ЖҰМЫС 

БАҒЫТЫ 

ІС-ШАРА АТАУЫ МЕРЗІМІ ЖАУАПТЫЛАР ЕСКЕРТУ 

1 

Жаңа 

Қазақстандық 

патриотизм мен  

азаматтықты 

тәрбиелеу,  

құқықтық  

тәрбие 

 

Құқық бұзушылықтың алдын алуды 

түсіндірудің бірлескен жұмысы 

Қараша,  

2021 
ДТЖЖО 

Қызылорда ББ, 

ҚСжАЕБ, ПД, ДСБ 

қызметкерлерінің 

қатысуымен  

«Елін сүйген, елі сүйген Елбасы» тақырыбында 

Тұңғыш Президент күніне орай бірегей тәрбие 

сағаттары 

Қараша,  

2021 Топ кураторлары 
Барлық топта  

тәрбие сағаты 

«Сыбайлас жемқорлыққа күрес-ортақ 

парызымыз». Белсенді студенттер арасында 

дөңгелек үстел 

Қараша, 

2021 

«Фемида» заң клубы 

Бакиев Т. 

60-70 студент 

қамтылу керек 

«Тәуелсіз Қазақстан және Елбасы» 

тақырыбындақабырға газеттерінің сайысы 

Қараша, 

2021 
СП 

1-2 курс 

студенттері 

арасында  



   2 

Рухани-

адамгершілік 

тәрбие 

Елбасының «Рухани жаңғыру» мақаласына сай 

ұйымдастырылған барлық облыстық іс-

шараларға қатысу 

Хаттарға 

сәйкес 
ДТЖЖО 

 

Студенттердің діни ахуал жайлы пікірлерін 

зерттеуге бағытталған әлеуметтік сауалнама 

Хаттарға 

сәйкес 
ДТЖЖО 

 

«Суицидтің алдын алу» бағдарламасына сай 

сауалнама нәтижелерін қайта қарау 
Ай бойы 

Колледж психологы 

Прмантаева Г.У.  

3 Ұлттық тәрбие 
«Тегіміз-Түркі, дініміз-Ислам» атты барлық 

топтарда өтетін ағымдағы тәрбие сағаты 

Қараша, 

2021 
Топ кураторлары 

Барлық топта  

тәрбие сағаты 

4 
Отбасылық 

тәрбие 

«Отбасылық бюджет және мен» атты барлық 

топтарда өтетін ағымдағы тәрбие сағаты 

Қараша, 

2021 
Топ кураторлары 

Барлық топта  

тәрбие сағаты 

5 

Еңбек, 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие 

Дәрісханаларда тазалық жұмысын жүргізу 
Әр бейсенбі 

сайын 

Топ кураторлары, 

Әр топтың тазалық 

секторы 

Барлық топта   

6 

Көпмәдениеттік 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие 

«Қызықты көңіл, студенттік өмір!» атты 1-

курс білім алушыларын студенттер қатарына 

қабылдау 

Қараша, 

2021 
ДТЖЖО, СП 

 

7 

Интеллектуалды 

тәрбие, 

ақпараттық 

мәдениетті 

тәрбиелеу 

Топ жиналысы 

Қаралатын мәселелер: 

 Білім алушылардың сабақ қатысымы, үлгерімі 

 Сабаққа кешігіп келушілермен жұмыс 

 Оқу ақысының келісім-шарт бойынша 

уақытылы төленуі 

 Колледждің қоғамдық өміріне араласу 

Қараша, 

2021 
Топ кураторлары 

Барлық топта  

тәрбие сағаты 

8 

Дене тәрбиесі, 

салауатты өмір 

салты 

«Сақтан, ұрпақ, СПИД деген қатерден» 

(1 желтоқсан бүкіләлемдік СПИД-ке қарсы күрес 

күні) 

Қараша,  

2021 Топ кураторлары 
Барлық топта  

тәрбие сағаты 

Қазақ күресінен, үстел теннисінен жарыстарға 

қатысу 

Келген 

хаттарға 

сәйкес 

Дене шынықтыру пәнінің 

оқытушылары 

 

 

 



ЖЕЛТОҚСАН-2021 

 

№ 
ЖҰМЫС 

БАҒЫТЫ 
ІС-ШАРА АТАУЫ МЕРЗІМІ ЖАУАПТЫЛАР ЕСКЕРТУ 

   1 

Жаңа 

Қазақстандық 

патриотизм мен  

азаматтықты 

тәрбиелеу,  

құқықтық  

тәрбие 

 

1 желтоқсан ҚР Тұңғыш президенті күніне 

арналған «Қазақстан. Астана. Елбасы» 

тақырыбында кітап көрмесі 

Желтоқсан, 

2021 
Кітапханашы 

Барлық топтардың 

қатысуы міндетті 

«Ел бақытын тербеткен -Тәуелсіздік» атты 

дебат 

Желтоқсан, 

2021 
Кеншимбаева Л.  

«Тәуелсіздіктің 7 қыры» деректі фильмін 

талқылау бірегей тәрбие сағаты 

Желтоқсан, 

2021 
Топ кураторлары 

Барлық топта  

тәрбие сағаты 

«Тарихқа тағзым» Тұңғыш Президент күніне 

видеоролик жасау 

Желтоқсан, 

2021 

«Техникалық 

мамандықтар» ЦК 
 

1 желтоқсан ҚР Тұңғыш президенті күніне 

арналған «Ғасырдың ғажап адамы» 

тақырыбындағы бірегей тәрбие сағаты 

Желтоқсан, 

2021 
Топ кураторлары 

Барлық топта  

тәрбие сағаты 

«Тарих. Тағылым. Тағзым» атты ҚР 

Тәуелсіздігі күніне орай сурет сайысын 

ұйымдастыру 

Желтоқсан, 

2021 
СП 

Барлық топтардың 

қатысуы міндетті 

«Тәуелсіздік –елімнің жарқын болашағы» ҚР 

Тәуелсіздігі күніне арналған  тәрбие сағаттары 

Желтоқсан, 

2021 
Топ кураторлары 

Барлық топта  

тәрбие сағаты 

«Айбыны асқақ Ата Заң» ҚР Конституциясын 

дәріптеуге арналған бірегей тәрбие сағаты 

Желтоқсан, 

2021 
Топ кураторлары 

Барлық топта  

тәрбие сағаты 

    2 

Рухани-

адамгершілік 

тәрбие 

«Жүректен жүрекке» қайырымдылық акциясы 

(әлеуметтік дүкенге киімдер жинау) 
Ай бойы 

«Болашақ» жоғары 

колледжінің 

«Жас қамқоршылар» 

еріктілер тобы 

 

«Өмір сүруге үміт сыйлайық» акциясы. 

Жетімдер Үйіне тарту етілетін ойыншық,  киім, 

кітаптарды жинау 
Ай бойы 

«Болашақ» жоғары 

колледжінің 

«Жас қамқоршылар» 

еріктілер тобы 

 



    3 
Отбасылық 

тәрбие 

«Сыйлық сыйлай білеміз бе?» пікірталас, 

мастер-класс 

Желтоқсан, 

2021 

«Үкілі үміт» қыздар клубы 

Тоқсанбаева А.А. 

 

    4 Ұлттық тәрбие 
«Рухани жаңғыру-елдігіміздің тірегі, 

халқымның жүрегі» атты бірегей тәрбие сағаты 
Желтоқсан, 

2021 
Топ кураторлары 

Барлық топта  

тәрбие сағаты 

    5 

Еңбек, 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие 

«Таза бейсенбі» акциясын ұйымдастыру. (Әр топ 

өзіне бекітілген дәрісханаларға тазалық 

жұмыстарын жүргізеді) 

Ай бойы 
Топ кураторлары, 

басшысы 

Барлық топ 

қатысады 

6 

Интеллектуалды 

тәрбие, 

ақпараттық 

мәдениетті 

тәрбиелеу 

Топ жиналысы 

Қаралатын мәселелер: 

 Білім алушылардың сабақ қатысымы, үлгерімі 

 Сабаққа кешігіп келушілермен жұмыс 

 Оқу ақысының келісім-шарт бойынша 

уақытылы төленуі 

 Колледждің қоғамдық өміріне араласу 

 

Желтоқсан, 

2021 

Топ кураторлары 

Тізімін жасау, 

жоспарын жасау, 

папкаға тігу 

7 

Көпмәдениеттік 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие 

«Құт боп кел қазағыма, Жаңа жылым» атты 

студенттерге арналған жаңажылдық балмаскарад 

Кестеге 

сәйкес 
СП 

І және ІІ курс 

студенттеріне 

арналған 

«Жарқырап кел, Жаңа жыл!» атты 

оқытушылар балаларына арналған ертеңгілік 
Кестеге 

сәйкес 
ДТЖЖО 

 

   8 

Дене тәрбиесі,  

салауатты өмір 

салты 

1 желтоқсан Бүкіләлемдік ЖИТС-ке қарсы 

күрес кампаниясы аясында жастар акциясын 

өткізу 

Желтоқсан, 

2021 
СП 

 

Жастар ресурстық орталығы ұйымдастыратын 

спорттық сайыстарға қатысу 

Хаттарға 

сәйкес 

Дене тәрбиесі пәнінің 

оқытушылары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ҚАҢТАР-2022  

 

№ ЖҰМЫС БАҒЫТЫ ІС-ШАРА АТАУЫ МЕРЗІМІ ЖАУАПТЫЛАР ЕСКЕРТУ 

1.  

Жаңа Қазақстандық 

патриотизм мен  

азаматтықты 

тәрбиелеу,  құқықтық  

тәрбие 

ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауын 

түсіндіруге арналған жиын 

Кесте 

бойынша, 

хат бойынша 

ДТЖЖО 

Серкебаев Д.Ж. 
 

«Таза сессия» акциясы 
Қаңтар, 

2022 
СП  

2.  
Рухани-адамгершілік 

тәрбие 

Жасөспірімдер арасында суицидтік қадамды 

болдырмау мақсатында облыс көлемінде 

ұйымдастырылп жатқан әр түрлі жобаларды 

түсіндіру 

Ай бойы 

Колледж психологы 

Прмантаева Г.У. 

СП 
 

«Ислам діні - бейбітшілік бастауы» бірегей 

тәрбие сағаты 

Қаңтар,  

2022 
Топ кураторлары 

Барлық топта тәрбие 

сағаты 

3.  Ұлттық тәрбие «Имандылық-ізгілік негізі» дөңгелек үстел 
Қаңтар,  

2022 
СП 

 

4.  Отбасылық тәрбие 
«Алдымен сүй, ардақта ата-анаңды» 

фотоальбомдар сайысы 

Қаңтар,  

2022 
СП 

 

5.  

Еңбек, экономикалық 

және экологиялық 

тәрбие 

Барлық дәрісханаларда тазалық жұмыстарын 

жүргізу 

Қаңтар,  

2022 

Топ кураторлары 

Тазалық секторлары 
 

Білім алушыларды медициналық тексерістен 

өткізу 

Қаңтар,  

2022 
Колледж медбикесі  

 

Көпмәдениеттік және 

көркем-эстетикалық 

тәрбие 

«Сенімді серік ет» немесе күйзелістің алдын 

қалай алуға болады?» атты бірегей тәрбие 

сағаты 

Қаңтар,  

2022 
Топ кураторлары 

Барлық топта тәрбие 

сағаты 

 

Интеллектуалды 

тәрбие, ақпараттық 

мәдениетті тәрбиелеу 

Топ жиналысы 

Қаралатын мәселелер: 

 Білім алушылардың сабақ қатысымы, 

үлгерімі; 

 сабаққа кешігіп келушілермен жұмыс 

 оқу ақысының келісім-шарт бойынша 

уақытылы төленуі; 

 колледждің қоғамдық өміріне араласу 

Қаңтар, 

2022 
СП 

І курс студенттері 

қатысады 

«Сыбайлас жемқорлықпен күрес - әр 

азаматтың міндеті» атты бірегей тәрбие сағаты 

Қаңтар,  

2022 
Топ кураторлары 

Барлық топта тәрбие 

сағаты 



6.  
Дене тәрбиесі, 

салауатты өмір салты 

«Өзіңді қатерлі ісіктен қорға-өміріңді сақта» 

атты бірегей тәрбие сағаты 

Қаңтар,  

2022 
Топ кураторлары 

Барлық топта тәрбие 

сағаты 

Баскетбол спорт түрінен ІІ курс білім 

алушылары арасында ішкі біріншілік 

Қаңтар, 

2022 

Дене тәрбиесі пәнінің 

оқытушылары 

ФиС-20/9-1 оқу тобы 

ФиС-20/9-2 оқу тобы 

 

 

АҚПАН-2022 

 

№ 
ЖҰМЫС 

БАҒЫТЫ 
ІС-ШАРА АТАУЫ МЕРЗІМІ ЖАУАПТЫЛАР ЕСКЕРТУ 

1.  

Жаңа 

Қазақстандық 

патриотизм мен  

азаматтықты 

тәрбиелеу,  

құқықтық  

тәрбие 

 

«Заң және біз» атты бірегей тәрбие сағаты 
 Ақпан, 

2022 
Топ кураторлары 

Барлық топта тәрбие 

сағаты 

Оқу орындарында студенттердің интернет желісі 

арқылы ақпараттар алу, тыйым салынған арнайы 

сайттарды пайдалануына қадағалау жүргізу,  

қатаң бақылауға алу шараларын қабылдау 

Ақпан, 

2022 

ДТЖЖО 

Серкебаев Д.Ж. 

СП 

 

«Жемқорлықпен күресу-басты міндетіміз» 

тақырыбында дөңгелек үстел өткізу 

Ақпан, 

2022 

«Фемида» заң клубы 

Бакиев Т.Б. 
 

2.  

Рухани-

адамгершілік 

тәрбие 

«Қыз тәрбиесі- ұлт тәрбиесі» ҚІІБ 

қызметкерлерінің қатысуымен колледж 

қыздарына арналған жиналыс 

Ақпан, 

2022 

«Үкілі үміт» қыздар клубы 

Тоқсанбаева А.А.  

«Болашақ» колледжі студенттерінің діни 

сауаттылығын арттыру мақсатында 

«Деструктивті діни ағымдардың алдын алу» 

тақырыбында «Дін мәселелерін зерттеу 

орталығы» мамандарымен кездесуі 

Ақпан, 

2022 

ДТЖЖО 

Серкебаев Д.Ж. 

СП 

Барлық топ 

қатысады 

«Әр өлеңі – бір әлем» М.Мақатаевқа арналған 

бірегей тәрбие сағаты 

Ақпан, 

2022 
Топ кураторлары 

Барлық топта тәрбие 

сағаты 

3.  Ұлттық тәрбие 
«Сыр өңірінің мәдени мұралары» атты бірегей 

тәрбие сағаты 

Ақпан, 

2022 
Топ кураторлары 

Барлық топта тәрбие 

сағаты 

4.  
Отбасылық 

тәрбие 

«Отбасым- менің жұмағым» қабырға газеттер  

сайысы 

Ақпан, 

2022 
СП 

Барлық топ 

қатысады 



5.  

Еңбек, 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие 

«Таза бейсенбі» акциясын ұйымдастыру. (Әр 

топ өзіне бекітілген дәрісханаларға тазалық 

жұмыстарын жүргізеді) 

Ақпан, 

2022 

 

Топ кураторлары, басшысы 

Барлық топ 

қатысады 

 

Көпмәдениеттік 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие 

Білім алушылардың Қызылорда облыстық 

тарихи-өлкетану мұражайына саяхатын 

ұйымдастыру 

Ақпан, 

2022 
Топ кураторлары, басшысы 

 

 

Интеллектуалды 

тәрбие, 

ақпараттық 

мәдениетті 

тәрбиелеу 

Топ жиналысы 

Қаралатын мәселелер: 

 Білім алушылардың сабақ қатысымы, 

үлгерімі 

 Сабаққа кешігіп келушілермен жұмыс 

 Оқу ақысының келісім-шарт бойынша 

уақытылы төленуі 

 Колледждің қоғамдық өміріне араласу 

 

Ақпан, 

2022 

 

Топ кураторлары 

Барлық топта тәрбие 

сағаты 

«Әлем елдерінің астаналары» атты бірегей 

тәрбие сағаты 

Ақпан, 

2022 
Топ кураторлары 

Барлық топта тәрбие 

сағаты 

6.  

Дене тәрбиесі,   

салауатты өмір 

салты 

Колледж білім алушыларының гигиеналық жай-

күйін тексеру 

Ақпан, 

2022 

Колледж медбикесі 

СП 

Барлық топ білім 

алушылары 

Волейбол спорт түрінен ІҮ курс білім алушылары 

арасында ішкі біріншілік 

Ақпан, 

2022 

Дене тәрбиесі пәнінің 

оқытушылары 

ФиС-18/9-1 

ФиС-18/9-2 

оқу топтары 

 

НАУРЫЗ-2022 

 

№ 
ЖҰМЫС 

БАҒЫТЫ 
ІС-ШАРА АТАУЫ МЕРЗІМІ ЖАУАПТЫЛАР ЕСКЕРТУ 

1.  

Жаңа 

Қазақстандық 

патриотизм мен  

азаматтықты 

тәрбиелеу,  

құқықтық  

«Рухани жаңғыру - мемлекеттің тірегі, 

халықтың жігері» атты бірегей тәрбие сағаты  

Наурыз, 

2022 
Топ кураторлары Барлық топта өтеді 

Қалалық ішкі істер басқармасы 

қызметкерлерімен колледж студенттерінің 

кездесуі 

Наурыз, 

2022 

ДТЖЖО 

СеркебаевД.Ж., 

топ кураторлары, 

топ басшылары 

І,ІІ,ІІІ,ІҮ курс 

студенттері 



тәрбие 

2.  

Рухани-

адамгершілік 

тәрбие 

«Айналайын халқымнан еркелеткен!» 

Р.Бағланованың 100  жылдығына арналған 

бірегей тәрбие сағаты 

4 Наурыз, 

2022 
Топ кураторлары Барлық топта өтеді 

«Алғысым шексіз, туған ел» 1 наурыз алғыс 

айту күніне арналған мерекелік іс-шара 

Наурыз, 

2022 
СП Барлық топта өтеді 

3.  Ұлттық тәрбие 
Жастар арасында діни ахуалды зерттеу 

(әлеуметтік сауалнама) 

Наурыз, 

2022 

Колледж психологы 

Прмантаева Г.У. 

Сараптама 

жасалады 

4.  
Отбасылық 

тәрбие 

«Қыз деген ана, ана деп қана бағала оны, 

бағала» ұл балаларға арналған тренинг 

Наурыз, 

2022 

Колледж психологы 

Прмантаева Г.У. 

Барлық топ білім 

алушылары (ұл 

балалар) 

5.  

Еңбек, 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие 

Қызылорда қалалық әкімдігі бекіткен кесте 

бойынша сенбіліктерге шығу 

Бекітілген 

кестеге сәйкес 

ДТЖЖО 

Серкебаев Д.Ж., 

комендант, 

топ кураторлары, 

топ басшылары 

Барлық топ білім 

алушылары 

 

Көпмәдениеттік 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие 

«Таппадым саған теңеу, асыл ана...» 8 наурыз 

халықаралық әйелдер күніне арналған бірегей 

тәрбие сағаты 

Наурыз, 

2022 
Топ кураторлары Барлық топта өтеді 

«Құт боп кел қазағыма, гүл Наурызым!» атты 

бірегей тәрбие сағаты 

Наурыз, 

2022 
Топ кураторлары Барлық топта өтеді 

Наурыз мейрамына орай ұйымдастырылатын 

мерекелік шараларға қатысу 

Наурыз, 

2022 

ДТЖЖО 

Серкебаев Д.Ж. 

ПЦК жетекшілері 
 

 

Интеллектуалды 

тәрбие, 

ақпараттық 

мәдениетті 

тәрбиелеу 

Топ жиналысы 

Қаралатын мәселелер: 

 Білім алушылардың сабақ қатысымы, үлгерімі; 

 сабаққа кешігіп келушілермен жұмыс 

 оқу ақысының келісім-шарт бойынша 

уақытылы төленуі; 

колледждің қоғамдық өміріне араласу 

Наурыз, 

2022 
Топ кураторлары Барлық топта өтеді 

6.  Дене тәрбиесі, «Болашақ» жоғары колледжі студенттерінің Наурыз, ДТЖЖО Барлық топ 



салауатты өмір 

салты 

салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында 

«Облыстық жастар денсаулығы орталығы» 

МКМ қызметкерлерімен кездесуі 

2022 Серкебаев Д.Ж. 

колледж медбикесі 

қатысады 

Дәстүрлі «Есірткіге жол жоқ» 

облыстықчерлидинг байқауына қатысу 

Қызылорда 

облыстық ІІБ 

хатына сәйкес 

ДТЖЖО 

Серкебаев Д.Ж. 

Хореограф 

«Кербез»  

би ансамблі 

Наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылатын 

облыс көлемінде спорттық шараларға қатысу 
Хатқа сәйкес 

Дене шынықтыру пәнінің 

оқытушылары  

«0103000-Дене тәрбиесі және спорт» 

мамандығында оқитын І-ІҮ курс білім 

алушыларының арасында үстел теннисінен ішкі 

біріншілік 

Наурыз, 

2022 

Дене шынықтыру пәнінің 

оқытушылары 

«0103000-Дене 

тәрбиесі және 

спорт» 

мамандығында 

оқитын І-ІҮ курс 

білім алушылары 

 

СӘУІР-2022 

 

№ 
ЖҰМЫС 

БАҒЫТЫ 
ІС-ШАРА АТАУЫ МЕРЗІМІ ЖАУАПТЫЛАР ЕСКЕРТУ 

1.  

Жаңа 

Қазақстандық 

патриотизм мен  

азаматтықты 

тәрбиелеу,  

құқықтық  

тәрбие 

 

«Ынтымақ, бірлік, келісім-ең басты байлық ел 

үшін» атты шығармалар сайысы 

Сәуір, 

2022 
Қазақ тілі оқытушылары 

1,2-курс білім 

алушылары 

арасында 

«Ұлт пен ұлысты ұйыстырған қасиетті 

шаңырақ»  (Қазақстан халқының бірлігі күніне 

арналған) бірегей тәрбие сағаты 

Сәуір, 

2022 
Барлық топ кураторлары 

Барлық топта 

өтеді 

Колледжде құқық бұзушылыққа мүлдем 

төзбеушілік қағидасы бойынша ақпараттық 

бұрышты жаңарту 

Ай бойы 
ДТЖЖО 

Серкебаев Д.Ж. 
 

2.  

Рухани-

адамгершілік 

тәрбие 

«Мейірімді жүрек» Қарттар Үйіне концерттік 

бағдарламамен, шаштараз қызметімен саяхат 

жасау 

Сәуір, 

2022 

ДТЖЖО 

Серкебаев Д.Ж., 

СП, ерікті жастар 
 

3.  Ұлттық тәрбие 

«Ұлағат болсын ұлыма, ғибрат болсын 

қызыма» (қазақтың салт-дәстүріне арналған) 

атты бірегей тәрбие сағаты 

Сәуір, 

2022 
Барлық топ кураторлары 

Барлық топта 

өтеді 

4.  
Отбасылық 

тәрбие 

«Ата-ана тәрбиесі стилінің баланың тұлғалық 

дамуына әсері» атты жалпыколледждік ата-

Сәуір, 

2022 
Барлық топ кураторлары 

Барлық топ білім 

алушылары 



аналар жиналысы қатысады 

5.  

Еңбек, 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие 

Барлық дәрісханаларда тазалық жұмыстарын 

жүргізу 

Сәуір, 

2022 
Барлық топ кураторлары 

Барлық топ 

қатысады 

Колледж ғимаратының ауласын көркейту және 

көгалдандыру жұмысына қатысу 

Кестеге 

сәйкес 
Барлық топ кураторлары 

Барлық топ 

қатысады 

 

Көпмәдениеттік 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие 

«Махаббатсыз дүние бос...» 15 сәуір Қозы 

Көрпеш-Баян сұлу күніне орай бірегей тәрбие 

сағаты 

Сәуір, 

2022 
Барлық топ кураторлары 

Барлық топта 

өтеді 

 

Интеллектуалды 

тәрбие, 

ақпараттық 

мәдениетті 

тәрбиелеу 

 Топ жиналысы 

Қаралатын мәселелер: 

 Білім алушылардың сабақ қатысымы, 

үлгерімі; 

 сабаққа кешігіп келушілермен жұмыс 

 оқу ақысының келісім-шарт бойынша 

уақытылы төленуі; 

колледждің қоғамдық өміріне араласу 

Сәуір, 

2022 
Барлық топ кураторлары 

Барлық топ 

қатысады 

6.  

Дене тәрбиесі,  

салауатты өмір 

салты 

 «Менің таңдауым- нашасыз өмір» атты 

флешмоб 

Сәуір, 

2022 
Хореограф 

ІІ курс 

студенттері 

қатысады 

«0103000-Дене тәрбиесі және спорт» 

мамандығында оқитын І-ІҮ курс білім 

алушыларының арасында мини-футболдан ішкі 

біріншілік 

Сәуір, 

2022 

Дене шынықтыру пәнінің 

оқытушылары 

«0103000-Дене 

тәрбиесі және 

спорт» 

мамандығында 

оқитын І-ІҮ курс 

білім алушылары 

 

МАМЫР-2022  

 

№ 
ЖҰМЫС 

БАҒЫТЫ 
ІС-ШАРА АТАУЫ МЕРЗІМІ ЖАУАПТЫЛАР ЕСКЕРТУ 

1.  

Жаңа 

Қазақстандық 

патриотизм мен  

азаматтықты 

1 мамыр Халықтар бірлігі күніне орай 

ұйымдастырылған  облыстық, қалалық, аймақтық 

іс-шараларға қатысу 

Кестеге, 

хаттарға 

сәйкес 

ДТЖЖО, 

ПЦК жетекшілері, 

аға кураторлар, СП 

 

9 мамыр Жеңіс күніне орай ұйымдастырылған  Кестеге, ДТЖЖО,  



тәрбиелеу,  

құқықтық  

тәрбие 

 

облыстық, қалалық, аймақтық іс-шараларға 

қатысу 

хаттарға 

сәйкес 

ПЦК жетекшілері, 

аға кураторлар, СП 

«Ерлер- жердің қорғаны, елдің тұтқасы» атты 

(Отан қорғаушылар күніне арналған) бірегей 

тәрбие сағаты 

Мамыр, 

2022  
Топ кураторлары 

Барлық топта 

өтеді 

Сенім жәшігіне түскен хаттармен жұмыс Ай соңы Колледж инспекторы  

2.  

Рухани-

адамгершілік 

тәрбие 

«Ұрпақтардың зердесін өшіре алмас ғасырлар, 

Әрқашан да естесің, ұмытылмас асылдар» 

Саяси қуған-сүргін құрбандарын еске алу күніне 

орай бірегей тәрбие сағаттары 

Мамыр, 

2022  
Барлық топ кураторлары 

Барлық топта 

өтеді 

3.  Ұлттық тәрбие 

«Сыр елі-бейбітшілік мекені» атты«Рухани 

жаңғыру» бағдарламасы бойынша 2-курс білім 

алушылары арасында эсселер байқауы 

Мамыр, 

2022  

«Мектепке дейінгі тәрбие 

мен оқыту» мамандығының 

оқытушылары 
 

4.  
Отбасылық 

тәрбие 

«Тәрбиенің ең тамаша мектебі- отбасы» атты 

бірегей тәрбие сағаты 

Мамыр, 

2022 
Топ кураторлары 

Барлық топта 

өтеді 

5.  

Еңбек, 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие 

Жыл бойы оқыған дәрісханаға тазалық 

жұмыстарын жүргізу 

Мамыр, 

2022  

Топ кураторлары,  тазалық 

секторлары 
Барлық топ 

 

Көпмәдениеттік 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие 

29 сәуір Халықаралық би күніне орай «Кербез» би 

ансамблінің есеп беру концерті 

Мамыр, 

2022  
Хореограф 

 

9 мамыр Жеңіскүніне орай мерекелік концерт 
Мамыр, 

2022  

ДТЖЖО 

Серкебаев Д.Ж.  

 

Интеллектуалды 

тәрбие, 

ақпараттық 

мәдениетті 

тәрбиелеу 

1. Топ жиналысы 

Қаралатын мәселелер: 

 Білім алушылардың сабақ қатысымы, үлгерімі; 

 сабаққа кешігіп келушілермен жұмыс 

 оқу ақысының келісім-шарт бойынша 

уақытылы төленуі; 

колледждің қоғамдық өміріне араласу 

Мамыр, 

2022  
Барлық топ кураторлары 

Барлық топта 

өтеді 

«Қауіпсіз аймақ» интернет желісінің пайдасы мен 

зияны туралы түсіндірме жұмыстары 

Мамыр, 

2022  
Топ кураторлары 
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