


 

 
2022-2023 оқу жылына арналған 

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖОСПАРЫ 

Мақсаты: 

    «Қазақстан Республикасының азаматы ретінде, кәсіби толысқан, шығармашылыққа қабілеті бар студент тұлғасының қалыптасуына ықпал 

ету» 

  

Міндеттері: 

1.Студенттердің азаматтық жауапкершіліктерін, қазақстандық патриотизмді, адамның еркіндігі мен құқықтарына, мемлекеттік рәміздерге деген 

сыйластықты тәрбиелеу, белсенді өмірлік ұстанымдарды қалыптастыру.  

2.Елінің тағдырына деген сезімге ие және дамыған рухани-адамгершілікті қасиеттерге ие, ынтымақтастыққа ашық тұратын және мәдени аралық 

ынтымақтастыққа қабілеті бар,  тұлғаны қалыптастыру.  

3.Мемлекеттік және басқа да тілдерді игеру арқылы әлемдік және ұлттық мәдениетті студенттердің игерулері үшін барлық жағдай жасау, 

Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениеттерімен танысу және қабылдау, ұлтаралық толерантты қарым-қатынас мәдениетін тәрбиелеу.  

4. Тұлғаның маңызды кәсіи қасиеттерін, қоғам алдында және өзі үшін жауапкершілікті, әлеуметтік, табиғи және әлеуметтік ортада өз қызметінің 

нәтижелері үшін болашақ буын алдындағы жауапкершілігін қалыптастыру.  

5. Болашақ мамандықтың мән- мағынасына сәйкес келетін студенттің шығармашылық қабілетін дамыту.  

6. Салауатты өмір салтын ұстануда тұрақты көзқарасты қалыптастыру.      

      Жұмыс бағыты: 

№ Жұмыс, қаралатын сұрақтар атауы Орындалу мерзімі Индикаторлар/ Соңғы 

нәтиже 

Жауаптылар 

1.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие 

1 Білім күніне арналған салтанатты жиын қыркүйек Жиын. Сейіт А.С. 

2 Кураторлық сағаттар:  «Білімге ұмтылу, еңбексүйгіштік 

және патриотизм» 

қыркүйек Кураторлық сағаттар  Топ кураторлары 

3 «Тіл татулық кепілі» тақырыбындағы тіл апталығы 

аясындағы іс—шараларды жүзеге асыру 

қыркүйек Апталық 

 

Тілдер ПЦК, 

Топ кураторлары 

4 Экскурсия: «Елордамыз Астананы зерттейміз» қазан Астана қаласының маңызды 

нысандарына экскурсия  

Топ кураторлары 

5 «Жаңа Қазақстан-жасампаздық жолында» тақырыбында 

Республика күніне арналған салтанатты шара 

қазан 

 

 

Музейге саяхат, фильм көру 

т.б  

Топ кураторлары 

6 «Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерімен болашағы» 

тақырыбында ҚР Парламент  мәжілісінің депутаттарымен 

кездесу 

желтоқсан Кездесу  

 

Тәрбие бөлімі 
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7 ҚР мемлекетті символдарға арналған шаралар: 

-әр аптаның бірінші күні оқуды мемлекеттік гимнді 

орындаумен бастау; 

-Тақырыптық  куратоарлық сағаттар: «ҚР мемлекеттік 

рәміздері». 

жыл бойына Кураторлық сағаттар 

 

 

Директордың 

орынбасары 

Топ кураторлары 

 

8 Жеңіс күні мен Отан қорғаушылар күнін мерекелеуге 

байланысты шаралар кешені: 

- Бауыржан Момышұлы, Рахымжан Қошқарбаев, Иван 

Панфилов, Отана ана ескерткіштерінің алдында 

патриоттық акция 

мамыр 

 

 

 

 

 

Салтанатты шаралар  

 

Кітапханашы, 

Топ кураторлары, 

АӘД пәнінің 

оқытушылары, 

Оқытушылар, 

9 Қазақстан Халықтары бірлігі күніне арналған Ұлттар 

фестивалі 

мамыр Салтанатты шаралар  

 

Директордың 

орынбасары 

Топ кураторлары 

10 «Ақ сұңқар» әскери-патриоттық клубының отырыстары Жыл бойына Хаттама  

 

АӘД пәнінің 

оқытушылары 

11 Құқық бұзушылықтың алдын-алу кеңесін құру қыркүйек Кеңес отырыстарының 

жоспары  

Директордың 

орынбасары 

12 Құқық бұзушылықтың алдын-алу кеңесінің отырыстары жыл бойына Жеке мәселелерді қарау  Кеңес құрамы 

13 «Студенттердің тәртіптілік ережесі» стендісінің мазмұнын 

жаңғырту 

тұрақты Стендіні безендіру және 

жаңарту  

Директордың 

орынбасары 

14 Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қатысуымен  

«Алматы» ауданы ЖП қызметкерлерімен бірлескен 

жұмыс. 

Жыл бойына Хаттама  Кеңес мүшелері, құқық 

қорғау органы 

қызметкерлері 

15 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар кешені Жыл бойына Әртүрлі форматтағы іс-

шаралар тізбесі  

Директордың 

орынбасары 

16 Студенттерді пәндік және көркемөнерпаздар үйірмелеріне, 

спорттық секцияларға қамту 

Жыл бойына Үйірме мен секцияға 

қамтылғандар тізімі  

Директордың 

орынбасары, үйірме 
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жетекшілері, топ 

кураторлары 

2. Рухани-адамгершілік тәрбиесі 

1 Білім алушылардың өмірге құлшынысы мен ұмтылысын 

арттыру мақсатында «Мен өмірді сүйемін» тақырыбында 

тренинг 

Қараша Тренинг  Психологиялық 

қызмет 

2 Қазақстан Мұсылмандары діни басқармасының 

өкілдерімен рухани адамгершілік тақырыбында 

әңгімелесу 

Қаңтар Кездесу  Тәрбие бөлімі 

3 «Жүрек жылуы акциясы» (ерікті білім алушылардың 

көмегімен аула тазалаушы азаматтарға ыстық шәй ұсыну) 

Желтоқсан-ақпан Акция  Тәрбие бөлімі, 

еріктілер клубы 

3. Ұлттық тәрбие 

1 Халықаралық ASTAU fest гастрономиялық фестивалын 

тәрбиелік шаралармен қамтамасыз ету 

Қазан  Фестиваль  Тәрбие бөлімі 

2 Ұмытылған ұлттық тағамдарды зерттеуші этнограф 

ғалымдармен практикалық кездесу 

Сәуір Практикалық кездесу  Досмаилова А.Т. 

3 «Сәйгүлік ердің серігі» тақырыбында  атбегілермен 

кездесу 

мамыр Кездесу  Сейіт А.С.. 

4. Отбасы тәрбиесі 

1 Антибуллинг тақырыбында оқу топтарында ата-аналармен 

онлайн кездесу 

қыркүйек 

 

 

Кездесу 

 

Ақдаулетов Н.Н., топ 

кураторлары, педагог-

психолог 

2 Сырғалым қыздар клубының жұмысын жандандыру қыркүйек Жиналыс  Г.Карабалина 

3 «Оқу орны мен ата-аналар  арасындағы байланыстың жаңа 

деңгейі» тақырыбында ата-аналар жиналысы 
қазан Ата-аналар жиналысы  

Тәрбие бөлімі, Топ 

кураторлары 

4 «Тәніде сұлу,  жаныда сұлу қазақ қызы» тақырыбында 

қыздар апталығы 
ақпан-наурыз Апталық  Тәрбие бөлімі 
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5. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

1. Астана қаласы әлеуметтік серіктестердің шеф-

поварларымен кездесу  

ақпан Фотоесеп  Красовская А.В 

2. Білім алушыларды экономикалық білімін тереңдету 

мақсатында « Студенттік дүкен» ашу 

Қараша-ақпан Студенттік дүкен  Студенттік кеңес 

3. Колледж аумағын абаттандыру, көркейту – көгалдандару 

жұмыстарын ұйымдастыру бағытындағы сенбіліктерге 

қатысу 

Жыл бойына Фотоесеп  Топ кураторлары 

6. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие 

1. Ақиқат дебат клубының жұмысын жандандыру Жыл бойына Дебат клубы  Топ кураторлары 

2. «Алло біз таланттарды іздейміз» таланттар шеруі Мерзімінде Байқау  Директордың 

орынбасары 

3. Астана қаласындағы музейлерге, сурет көрмелеріне театр 

мен концерт залдарына мәдени саяхат жасау 

Жыл бойына 
Топтық сапарлар  

Топ кураторлары 

7. Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі 

1 Antikor live жобасының жұмысын жандандыру Жыл бойында Ақпараттандыру  Тәрбие бөлімі 

2 «Адалдық алаңы» жалпы республикалық акциясына 

қатысу 

Жыл бойына Іс-шаралар ұйымдастыру  Директордың 

орынбасары 

8. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты 

1 Спорт түрлері бойынша қалалық  спорттық-көпшілік 

шараларға қатысу 

Жыл бойына Жарыстарға қатысу  Спорт клуб 

2 Студенттерді спорттық секциялар мен үйірмелерге қамту. Жыл бойына Үйірмелер жүргізу  Спорт клуб 

3  «Денсаулық күні» іс-шарасын дайындау және өткізу мерзімінде  Фестиваль  Спорт клуб 

4 Колледжішілік спорттық турнирлерді өткізу Кестеге сай Спартакиада  Спорт клуб 

5 Салауатты өмір салтын насихаттауға байланысты 

семинар-тренингтер өткізу 

Жыл бойына Семинар-тренинг  Спорт клуб 


