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Тәрбиенің мақсаты мен міндеттері 

Мақсаты: 

Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде жан-жақты және 

үйлесімді дамыған тұлға тәрбиелеу. 

Міндеттері: 

1. Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азамат пен 

патриоттың қалыптасуына; тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыруға; балалар мен жастардың 

құқықтықсанасының өсуіне, оның балалар мен жастар ортасындағы қатыгездік 

пен зорлық-зомбылық көріністеріне қарсы тұруға дайын болуына ықпал ету. 

2. Тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық принциптерін, оның 

қазақстандық қоғам өмірінің нормалары және дәстүрлерімен келісілген 

моральдық қасиеттері мен мақсаттарын қалыптастыруға ықпал ету. 

3. Тұлғаның жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға 

бағдарлануына, ана тілі мен қазақ халқының, Қазақстан Республикасында 

тұратын этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуіне ықпал ету. 

4. Бала тұлғасын қалыптастыруда ата-аналардың ағарту жұмысын, 

психологиялық-педагогикалық құзыреттіліктерін күшейтуге, бала тәрбиесі үшін 

олардың жауапкершілігін арттыруға ықпал ету. 

5. Тұлғаның еңбек дағдыларын, экономикалық ойлауы мен кәсіби 

қалыптасуы мен өзін-өзі іске асыруына саналы қарым-қатынас қалыптастыру, 

экологиялық мәдениетін дамыту, сондай-ақ коэволюция идеяларын қабылдау 

қабілетіне және оны күнделікті өмірде басщылыққа алуына ықпал ету. 

6. Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттерін 

және дарындылығын дамытуды қамтамасыз ететін уәждемелік кеңістік 

қалыптастыру, оның ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға ықпал ету. 

7. Білім беру ұйымдарында көпмәдениетті орта құруға ықпал ету, 

жалпымәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, тұлғаның өнерде және 

болмыста эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау әзірлігін 

дамыту. 

8. Салауатты өмір салты дағдыларын тиімді меңгеру, дене дамуы мен 

психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды 

анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату. 

 

 

 

 

 



Тәрбие жұмысының басым бағыттары 

Жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар тұтас педагогикалық 

процестің өзегі бола отыра, тәрбие жұмысының барлық бағыттары арқылы 

өтеді. 

1. Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие 

2. Рухани-адамгершілік тәрбие 

3. Ұлттық тәрбие(Атамекен ұлттық тәрбие) 

4. Отбасы тәрбиесі .Ата-аналармен жұмыс(Құқықтық тәрбие беру,Суицидтің 

алдын алу жұмыстары) 

5. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

6. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие 

7. Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі 

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. 

 

 

№ 

Іс-шара атауы 

 

Аяқталу 

нысаны 

Жауапты 

орындаушылар 

Орындалу 

мерзімі 

I. Тәрбиені нормативтік құқықтық қамтамасыз ету 

1.1 Тәрбие жұмысының 

қызметін 

регламенттейтін 

нормативтік 

құжаттаманы зерделеу 

Нормативтік-

құқықтық база 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А 

Тамыз 

1.2 «Колледждегі тәрбие 

жұмысының қызметі 

бойынша нормативтік-

құқықтық база» 

әдістемелік сағаты 

Хаттама ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А 

02.09.2021 

II. Ғылыми-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету 

2.1 Тәрбие жұмысының 

2021-2022 оқу жылына 

арналған жоспарын 

жасау және бекіту 

Бекітілген 

жұмыс 

жоспары 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А 

Тамыз 

2.2 Топта тәрбие 

жұмысының жоспарын 

құру бойынша топ  

Топтағы 

жұмыс 

жоспары 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А 

2-3.09.2021 



кураторларына кеңес 

беру 

2.3 Тәрбие жұмысы 

бойынша құжаттаманы 

жүргізу 

Топ 

кураторының 

құжаттамасы 

Топ кураторлары Жыл бойы 

2.4 Топтың әлеуметтік 

картасын жасау 

Әлеуметтік 

карта 

Әлеуметтік педагог, 

Топ кураторлары 

6-10.09.2021 

2.5 «Тәуекел 

тобындағылармен» 

сауалнама жүргізу 

Сауалнама 

талдауы 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А,  

психолог 

13-17.09.2021 

2.6 Топ кураторларымен 

кездесу 

Хаттама  ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А 

Кесте 

бойынша 

2.7 Студенттік кеңестің 

отырыстары  

  

Хаттама  Студенттік кеңес 

төрағасы,  

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А 

Кесте 

бойынша 

2.8 «SANALY URPAQ» 

студенттік клубының 

отырысы 

Хаттама  Студенттік кеңес 

төрағасы,  

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А  

Кесте 

бойынша 

III. Іске асыру механизмдері: тәрбиенің басым бағыттары бойынша  

іс-шаралар 

1. Бағыт: жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, 

құқықтық тәрбие 
Мақсаты: Отанға ұтымды және эмоционалды қатынасы, саяси, құқықтық және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңсыздыққа қарсы тұратын, балалар мен жастар 

ортасында қатыгездік пен зорлық-зомбылық көріністеріне қарсы тұруға дайын 

мемлекет пен қоғамның заңдарын меңгеру және сақтау қажеттілігі бар патриот 

пен азаматты қалыптастыру. 

3.1.1 «Білім күні» 

 салтанатты жиыны 

Фотоесеп ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А 

01.09.2021 

3.1.2 "Қазақстан 

Республикасының 

Конституциясы-әрбір 

қазақстандықтың әл-

Фотоесеп, 

 әзірлеме 

1-4 курс топ 

кураторлары 

01.09.2021 



ауқатының артуының 

кепілі!» ақпараттық 

сағаты 

3.1.3 "Адамды және 

азаматты тәрбиелеу: 

студенттің құқықтары 

мен міндеттері» дәрісі 

Фотоесеп 1-2 курс топ 

кураторлары 

08.09.2021 

3.1.4 "Кәмелетке 

толмағандардың 

қылмыс үшін 

қылмыстық 

жауаптылығы» дәрісі 

Фотоесеп, 

 мақала 

Әлеуметтік педагог, 

КТІБ инспекторы 

 

15.09.2021 

3.1.5 "Мейірімді жүрек" 

акциясы жалғыз басты 

зейнеткерлерге көмек 

көрсету және қолдау 

көрсету. 

Фотоесеп, 

 мақала 

Еріктілер 

қозғалысының 

жетекшісі 

1-2.10.2021 

3.1.6 Парасаттылық сағаты Фотоесеп 1-4 курс топ 

кураторлары 

06.10.2021 

3.1.7 «Студенттердің 

құқықтық санасы мен 

құқықтық мәдениетін 

дамыту» ата-аналар 

жиналысы 

Фотоесеп, мақ

ала 

Колледж әкімшілігі 13.10.2021 

3.1.8 «Абырой мен ар-

намыс» тәрбие сағаты 

Әзірлеме 1-3 курс топ 

кураторлары 

03.11.2021 

3.1.9 Қазақстан 

Республикасының 

Тұңғыш Президенті 

күніне арналған "Ел 

тірегі - Елбасы" атты 

салтанатты іс-шара 

 

Фотоесеп, мақ

ала 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

2 курс топ 

кураторлары 

26.11.2021 

3.1.10  

Қазақстан 

Республикасының 

Тәуелсіздік күніне 

арналған "Жасай бер –

Қазақ елі" атты 

салтанатты іс-шара 

 

Фотоесеп,  

мақала 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

3 курс топ 

кураторлары 

15.12.2021 



3.1.11 «Адалдық пен 

парасаттылық-мінез-

құлық нормасы» 

дөңгелек үстелі 

Фотоесеп ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

1 курс топ 

кураторлары 

24.12.2021 

3.1.12 «Таза сессия!» акциясы Фотоесеп Студ. кеңес  

Қаңтар,  

маусым  

2022 

3.1.13 «Ұлы жазушылардың 

шығармаларындағы 

парасаттылық» әдеби 

қонақ бөлмесі» 

Фотоесеп,  

мақала 

Кітапханашы 09.02.2022 

3.1.14 «Алғыс 

айтамын!» акциясы 

Фотоесеп,  

мақала 

Еріктілер 

қозғалысының 

жетекшісі,  

Студ.кеңес 

01.03.2022 

3.1.15 «Адалдық-үздік 

саясат!» дөңгелек 

үстелі 

Фотоесеп, 

 мақала 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

1-2 курс топ 

кураторлары 

06.04.2022 

3.1.16 "В.Н.У.К." ерікті 

жобасы (ардагерлерге 

күтім мен компания 

қажет): ардагерлерді 

үйде құттықтау 

Фотоесеп,  

мақала 

Еріктілер 

қозғалысының 

жетекшісі 

Сәуір -мамыр  

2022 

3.1.17 «Ұлы Жеңістің  

әндері..» әскери әндер 

байқауы 

Фотоесеп,  

мақала 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

1-4 курс топ 

кураторлары 

05.05.2022 

3.1.18 Саптық байқау Фотоесеп,  

мақала 

АӘД оқытушысы 06.05.2022 

3.1.19 Мемлекеттік рәміздер 

күні. Салтанатты жиын 

Фотоесеп,  

мақала 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

1-3 курс топ 

кураторлары 

 

04.06.2022 



3.1.20 Колледжішілік есепте 

және КТІИ есебінде 

тұратын девиантты 

мінез-құлықты 

студенттермен жұмыс. 

Жұмыс 

жоспары, 

әңгімелесу 

хаттамалары 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

әлеуметтік-

психологиялық 

қызмет, 

1-4 курс топ 

кураторлары 

Жыл бойы 

2. Бағыт: рухани-адамгершілік тәрбие 

Мақсаты: қазақстандық қоғам өмірінің жалпыадамзаттық құндылықтарымен, 

нормаларымен және дәстүрлерімен, оның ішінде "ҚҰНДЫЛЫҚТАРҒА 

НЕГІЗДЕЛГЕН БІЛІМ БЕРУ", "ҚОҒАМҒА ҚЫЗМЕТ" жобаларын іске асыру 

арқылы келісілетін тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық қағидаттарын, 

оның моральдық қасиеттері мен ұстанымдарын жаңғырту туралы "Рухани 

жаңғыру" құндылық негіздерін терең түсінуді қалыптастыру 

3.2.1 «22 қыркүйек – 

Қазақстан 

Республикасы 

халықтарының тілдері 

күні» "іс-шарасы 

Фотоесеп,  

мақала 

Тіл пәндері  

оқытушылары 

22.09.2021 

3.2.2 Қарттар күніне және 

халықаралық музыка 

күніне арналған 

мерекелік концерт. 

Фотоесеп,  

мақала 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

1-4 курс топ 

кураторлары, 

ПЦК меңгерушілері 

30.09.2021 

3.2.3 «Ұстаз! Сіздің 

алдыңызда ...». 

Ұстаздар күніне 

арналған салтанатты 

концерт өткізу 

Фотоесеп,  

мақала 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

1-4 курс топ 

кураторлары, 

ПЦК меңгерушілері 

01.10.2021 

3.2.4 "Бірінші 

курс студентінің аптал

ығын" 

өткізу, студенттерге 

арнау 

Фотоесеп,  

мақала 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

1-4 курс топ 

кураторлары  

15.10.2021 

3.2.5 «Рухани келісім-

бейбітшілік 

тірегі!» атты рухани 

келісім күніне 

арналған іс-шара 

Фотоесеп,  

мақала 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

1-4 курс топ 

кураторлары  

18.10.2021 



3.2.6 «Қамқорлық» қайырым

дылық акциясы 

Фотоесеп,  

мақала 

Еріктілер 

қозғалысының 

жетекшісі 

Қазан 2021 

3.2.7 «Новогодний 

капустник» жаңа 

жылдық шоу 

бағдарламасы 

Фотоесеп,  

мақала 

Студ.кеңес  

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

1-4 курс топ 

кураторлары 

25.12.2021 

3.2.8 «Қазақстан-

бейбітшілік аумағы» 

 сурет көрмесі 

Фотоесеп, 

 мақала 

Студ.кеңес  

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

3-4 курс топ 

кураторлары 

14-16.02.2022 

3.2.9 «Мисс Колледж» 

 байқауы 

Фотоесеп, 

 мақала 

Студ.кеңес  

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

1-3 курс топ 

кураторлары 

07.03.2022 

3.2.10 «Армысың, Әз 

Наурыз!» 

 мерекелік іс-шара 

Фотоесеп,  

мақала 

Студ.кеңес  

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

1-4 курс топ 

кураторлары 

18.03.2022 

3.2.11 «Қазақстан болашағы 

халықтың 

бірлігінде» кітап 

көрмесі, ҚР 

халықтарының бірлігі 

мен келісімі күніне 

арналған кітап көрмесі 

Фотоесеп,  

мақала 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

Кітапханашы 

Сәуір  

3.2.12 «Ардагерлерге 

мейірімді жүрек» 

акциясы 

Фотоесеп,  

мақала 

Еріктілер 

қозғалысының 

жетекшісі 

Сәуір -мамыр 

2022 

3.2.13 Қаланың мұражайлары 

мен театрларына бару 

Фотоесеп,  

мақала 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

 топ кураторлары 

Жыл бойы 



3.2.14 Дипломдарды 

салтанатты табыстау 

Фотоесеп,  

мақала 

Студ.кеңес  

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

1-3 курс топ 

кураторлары 

Маусым  

2022 

3.2.15 «Звездный 

студенческий 

дождь!» салтанатты  

іс-шара  

  

  

Фотоесеп, 

 мақала 

Студ.кеңес  

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

1-3 курс топ 

кураторлары 

21.06.2022 

3.Бағыт: Ұлттық тәрбие 

Мақсаты: жеке тұлғаны жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға, ана мен 

мемлекеттік тілге, қазақ халқының, Қазақстан Республикасының этностары мен 

этникалық топтарының мәдениетіне деген құрметке бағдарлау 

3.3.1 «Мәңгілік 

құндылықтар және 

ұлттық сана-

сезім» сынып сағаты 

Фотоесеп 1-3 курс топ 

кураторлары 

15.09.2021 

3.3.2 Тілдер күні Фотоесеп, 

мақала 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

Тіл пәндері  

оқытушылары 

17.09.2021 

3.3.3 «Біз қазақстандықтар-

біртұтас 

халықпыз!» қайырымд

ылық жәрмеңкесі 

Фотоесеп, 

мақала 

Студ.кеңес  

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

Еріктілер 

қозғалысының 

жетекшісі 

11.11.2021 

3.3.4 «Тәуелсіз Қазақстан - 

бейбітшілік, мейірімді

лік және келісім 

елі!» дебат турнирі 

Фотоесеп, 

мақала 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

Дебат 

қозғалысының 

жетекшісі 

10.12.2021 

3.3.5 Алғыс айту күні Фотоесеп, 

мақала 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

топ кураторлары 

01.03.2022 



3.3.6 Қазақстан 

Республикасы 

Халықтарының Бірлігі 

күні! 

Фотоесеп, 

мақала 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

1-4 курс топ 

кураторлары 

29.04.2022 

3.3.7 «Менің елім, менің 

Қазақстаным - ҰОС 

оқиғаларына 

қатысушы!» сынып 

сағаты 

Фотоесеп, 

мақала 

1-3 курс топ 

кураторлары 

04.05.2022 

3.3.8 «Қазақстан 

Республикасының 

Мемлекеттік рәміздері 

– Қазақстан 

мақтанышы!» қабырға 

газеттерінің байқауы 

Фотоесеп, 

мақала 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

1-4 курс топ 

кураторлары 

1-4.06.2022 

4. Бағыт: Отбасылық тәрбие 

Мақсаты: ата-аналарды ағарту, олардың психологиялық-педагогикалық 

құзыреттілігін және бала тәрбиесіндегі жауапкершілігін арттыру. 

3.4.1 Жеке ерекшеліктерді 

зерттеу және жаңа 

қабылдау 

студенттерінің 

мәліметтерін жинау 

дерекқор 1- курс топ 

кураторлары 

Қыркүйек 

2021 

3.4.2 1 курс топтарының 

әлеуметтік төлқұжатын

 жасау 

Колледждің 

әлеуметтік төл

құжаты 

1- курс топ 

кураторлары 

30.09.2021 

3.4.3 «Колледждің ата-

аналармен 

ынтымақтастығы» жал

пы колледждік ата-

аналар жиналысы 

Фотоесеп, 

мақала 

Колледж әкімшілігі 12.11.2021 

3.4.4 «Ата-аналар мен 

педагогтардың 

кәмелетке 

толмағандарды 

тәрбиелеу және білім 

беру жөніндегі 

құқықтары мен 

міндеттері» дөңгелек 

үстелі 

Фотоесеп, 

мақала 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

әлеуметтік-

психологиялық 

қызмет, 

1-4 курс топ 

кураторлары 

26.11.2021 



3.4.5 «Жасөспірім өміріндегі 

ата-аналардың 

рөлі» ата-аналар 

конференциясы 

Фотоесеп, 

мақала 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

әлеуметтік-

психологиялық 

қызмет, 

1-4 курс топ 

кураторлары 

11.01.2022 

3.4.6 «Менің отбасым»  

тәрбиелік іс-шара 

Фотоесеп, 

мақала 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А,  

психолог 

11.05.2022 

3.4.7 «Оқу қорытындылары» 

ата-аналар жиналысы 

Фотоесеп Әкімшілік  10.06.2022 

  

  

  

  

5. Бағыт: Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие Мақсаты: кәсіби 

өзін-өзі анықтауға саналы көзқарасты қалыптастыру, тұлғаның экономикалық 

ойлауын және экологиялық мәдениетін дамыту 

3.5.1 Оқу аудиторияларын 

жинау, санитарлық 

өңдеу 

Фотоесеп ӘШБ  меңгерушісі Күн сайын, 

апта сайын 

3.5.2 Колледж аумағын 

тазалау 

Фотоесеп, 

 мақала 

1-4 курс топ 

кураторлары 

Қыркүйек,   

қазан, 

сәуір-маусым 

 

3.5.3 «Біздің 

аумақ!» акциясы 

Фотоесеп,  

мақала 

1-4 курс топ 

кураторлары 

Қазан, мамыр 

3.5.4 «Пластикалық 

бөтелкенің екінші 

өмірі!» акциясы 

Фотоесеп, 

 мақала 

Студкеңес,   

топ кураторлары 

Қараша  

3.5.5 «Ең үздік гүлзар!»  

байқауы 

Фотоесеп,  

мақала 

Студкеңес,   

топ кураторлары 

Мамыр 

3.5.6 «Сұлулық аумағы» 

 көктемгі десанты 

 

Фотоесеп,  

мақала 

Жатақхана 

студенттері 

Мамыр 

3.5.7 «Туған өлкенің 

сұлулығы!»  

фотокөрмесі 

Фотоесеп,  

мақала 

Студкеңес,   

топ кураторлары 

Маусым  



6. Бағыты: Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі 

Мақсаты: әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттерін 

және дарындылығын дамытуды қамтамасыз ететін мотивациялық кеңістікті, 

сондай-ақ ақпараттық мәдениетті, оның ішінде балалардың киберкультурасы мен 

кибергигиенасы бойынша қалыптастыру 

3.6.1 Колледжде үйірме 

жұмыстарын 

ұйымдастыру 

Жұмыс кестесі ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А 

Қыркүйек  

3.6.2 Колледжде спорт 

секцияларының 

жұмысын 

ұйымдастыру 

Жұмыс кестесі ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А 

Қыркүйек  

3.6.3 "Кітапханадағы 

 медиатека" дәстүрлі 

емес ақпарат 

тасығыштар» ақпаратт

ық сағаттарды өткізу 

Фотоесеп Кітапханашы Қыркүйектің 

екінші 

аптасы 

3.6.4 Үйірмелер мен спорт 

секцияларына 

тізімдерді 

қалыптастыру 

Студенттер  

тізімі  

Ритмика және АӘД 

оқытушысы 

2021 ж 30  

қыркүйекке 

дейін 

3.6.5 Ақпараттық минут: 

"Желідегі қауіптер мен 

қорғаныс туралы біл» 

Фотоесеп, 

 мақала 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

информатика 

пәнінің оқытушысы 

12.10.2021 

3.6.6 Дебат клубын 

ұйымдастыру 

Жұмыс 

жоспары 

Дебат клубының 

жетекшісі 

9.10.2021 

 дейін 

3.6.7 Пәндік 

олимпиадаларды 

ұйымдастыру және 

өткізу 

Фотоесеп Әдіскер, жауапты 

оқытушылар 

Жыл бойы 

3.6.8 "Оқу өнері" ұтымды 

оқу әдістері. 

 

Фотоесеп Кітапханашы  Желтоқсан  

3.6.9 «Интернеттегі 

жасөспірімдердің 

қауіпсіздігі»  

Майкрософт жобасы 

 

Фотоесеп, 

 мақала 

Информатика 

пәнінің оқытушысы  

Мамыр  



7. Бағыты: Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие 

Мақсаты: жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, тұлғаның 

өнердегі және шындықтағы эстетикалық объектілерді қабылдауға, игеруге, 

бағалауға дайындығын дамыту, білім беру ұйымдарында, оның ішінде "Ұшқыр ой 

алаңы "оқушылардың дебаттық қозғалысы"жалпыұлттық мәдени-білім беру 

жобасын іске асыру арқылы көпмәдени орта құру. 

3.7.1 «Жақсы мінез 

ережелері» ақпараттық 

сағаты 

Фотоесеп 1-3 курс топ 

кураторлары 

08.09.2021 

3.7.2 «Қоғамдық 

орындардағы тәртіп 

ережелері» лекторий 

Фотоесеп 1-курс топ 

кураторлары 

15.09.2021 

3.7.3 Пікірсайыс "Асыл 

адам!» 

Фотоесеп ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

1-2 курс топ 

кураторлары 

27.10.2021 

3.7.4 "Студенттің 

сыртқы келбеті» Рейді 

Акті ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

1-4 курс топ 

кураторлары 

Ай сайын  

  

8. 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 

3.8.1 Денсаулық күні! Фотоесеп, 

 мақала 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

Ритмика және 

АӘД 

оқытушысы 

Қыркүйек  

3.8.2 СӨС бойынша 

ақпараттық сағаттар 

Фотоесеп 

 

 

Мед. 

қызметкер 

Жыл бойы 

3.8.3 Психологиялық 

диагностика 

Диагностикан

ың талдауы 

Психолог Қыркүйек  

3.8.4 "Мен және спорт" 

сауалнамасы, спорт 

секцияларына тарту 

Сауалнама 

талдауы 

1-3 курс топ 

кураторлары 

30.09.2021 дейін 



3.8.5 "Есірткісіз 

әлем"қабырға газеті 

байқауы. 

Фотоесеп, 

 мақала 

1-3 курс топ 

кураторлары 

22-26.11.2021 

3.8.6 «Таңдау жаса!» 

еркітілердің сөз 

сөйлеуі 

Фотоесеп,  

мақала 

Еріктілер 

қозғалысының 

жетекшісі 

03.11.2021 

3.8.7 Лекторий 

 «Назар аударыңыз, 

туберкулез» 

Фотоесеп Мед. 

қызметкер 

Наурыз   

3.8.8 «Салауатты өмір 

алты»" газетін 

шығару" 

Фотоесеп 1-3 курс топ 

кураторлары 

Жыл бойы 

3.8.9 Қалалық, облыстық 

және республикалық 

іс-шараларға қатысу 

Фотоесеп,  

мақала 

ТІ жөніндегі 

орынбасары  

Таушев А.А, 

ПЦК  

меңгерушілері  

Жыл бойы 

 

 


