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Тәрбие жұмысының негізгі бағыттары: 

 

1. Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие 

2. Рухани-адамгершілік тәрбиесі 

3. Ұлттық тәрбие  

4. Отбасылық тәрбие 

5. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

6. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие 

7. Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу 

8. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Колледждің тақырыбы:  
 

       Рухани жаңғыру аясында қоғамдық сана жаңғырудың негізгі қағидаларын қалыптастыруда жеке тұлғаның ұлттық 

және жалпы адамзаттық құндылықтарын дамыту, кәсіби жетілуіне ықпал етудегі Қазақстандық патриотизм. 
 

Мақсаты: 
 

 Ғылым мен тәжірибенің даму қарқынына және қоғамда нарық сұраныстарының өсуіне сәйкес 

 білім мен тәрбие беру қызметінің мазмұнын үздіксіз шығармашылықпен жетілдіре отырып, 

 тұлғаның Қазақстанның азаматы және патриоты ретінде қалыптасуына көңіл бөлу, адамгершілікке, имандылыққа,      

 ізгілікке үйретуде барлық оқу процесінің тәрбиелік құрамдасын күшейту. 

 

Міндеттері:  

 

    - патриоттық сананы қалыптастыру; 

    - бәсекеге қабілетті еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіби шыңдалған тұлғаны қалыптастыру; 

    - студенттердің қоғамда өздерін таныту мақсатында білім мен білік дағдыларын игеруін қамтамасыз ету; 

    - отбасылық құндылықтарды кеңінен насихаттау; 

    - рухани-адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру; 

    - құқықтық сананы қалыптастыру және дамыту; 

    - жалпы адамзаттық қасиеттердің негізінде көпмәдениетті тұлғаны қалыптастыру; 
    - салауатты өмір салтын ұстану дағдыларын қалыптастырудың кешенді, үздіксіз және тұрақты жүйесін құру. 

 



 

 

 

 

 

 

1. Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие 

Мақсаты: Отанға ұтымды және эмоционалдық қарым-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. 

  

№ Іс- шаралар Мерзімі Жауаптылар Аяқталу түрі 

1.  1 қыркүйек - Білім күніне арналған онлайн 

мерекелік линейка.  

«Ата Заң – 25 жыл», Абай – 175 жыл, «Әл-

Фабари мұрасы» Әл-Фарабидің 1150 

жылдығы тақырыбында І курс  

студенттері үшін онлайн-тәрбие 

сағаттарын ұйымдастыру.  

Қыркүйек 

2020ж. 

Директордың оқу-тәрбие 

жөніндегі орынбасары, 

ЖІЖК инспекторы, бөлім 

меңгерушілері 

«Право» қоғамдық қоры 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен 

сайтында, жариялау 

2.  Құқықбұзушылықтың алдын алу 

жұмыстарын жүргізуге байланысты 

жұмыс жоспарын жасап бекіту 

Қыркүйек 

2020 ж. 

Директордың ОТІ 

жөніндегі орынбасары 

К.Ы. Ахмет 

Жоспар жасап бекіту 

3.  Құқық бұзушылықтың алдын алу 

жолдары, қорқытып алу, бопсалаудың 

алдын алу бойынша түсіндірме 

Қыркүйек 

2020 ж. 

Директордың ОТІ 

жөніндегі орынбасары 

К.Ы. Ахмет 

Дәріс, колледж 

инстаграмы мен 

сайтында жариялау 



жұмыстарын жүргізу 

1, 2, 3 курс ұлдары арасында 

«Алматы» ауданы ІІ 

басқармасы  инспекторы 

4.  «Отбасы дәстүрлерін қалыптастыруда ата-

ананың рөлі» атты колледж студенттері 

ата-аналарымен жиналысты онлайн өткізу 

 

Қыркүйек 

09.09 – 10.09 

2020 ж. 

Директордың ОТІ 

жөніндегі орынбасары 

К.Ы. Ахмет 

«Алматы» ауданы ІІ 

басқармасы  инспекторы 

Колледж инстаграмы 

мен сайтында жариялау 

5.  Тілдер апталығы аясында: 

Ұлы Абайдың 175 жыл  

Жас ақындардың онлайн мүшәйрасы; 

- Ағылшын тілі күні;  

- Орыс тілі күні;  

- Іс-шараны қорытындылау, онлайын 

марапаттау 

Қыркүйек 1-3 курстың топ 

жетекшілері. 

ЦӘК төрайымдары 

Сценарий, суретке 

түсіру, ақпарат, колледж 

инстаграмы мен  

сайтында жариялау 

6.  Тілдер күніне арналған кітаптар көрмесі Қыркүйек Колледж кітапханашылары Көрме ұйымдастыру, 

суретке түсіру, колледж 

сайтында жариялау 

7.  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдентиетті қалыптастыру бағытында 

«Әділдік шыңы» Қожа Ахмет Яссауи 

даналығы ізімен видиоролик дайындау 

Қыркүйек Директордың ОТІ 

жөніндегіорынбасары 

К.Ы. Ахмет 

ЖІЖК инспеторы 

Ақпарат беру, колледж 

инстаграмы мен сайтына 

жариялау 

8.  «Право» қоғамдық қоры 

қызметкерлерімен бірлескен онлайн іс-

шаралар ұйымдастыру 

Оқу жылы 

бойында 

Директордың ОТІ 

жөніндегіорынбасары 

К.Ы. Ахмет 

Дәріс, тренинг 

9.  «Зиянды әрекеттерден қалай сақтануға 

болады» атты акция аясында топтар 

арасында онлайн сынып сағаттарын өткізу 

Қазан 

2020 ж. 

Топ жетекшілері, бөлім 

меңгерушілер 

Сценарий, суретке 

түсіру, ақпарат 

10.  Ұлттық қауіпсіздік  жөніндегі комитет, Қазан Директордың ТІ жөніндегі Кездесу, суретке түсіру, 



прокуратура өкілдерімен кездесу. 2020 ж. орынбасары 

К.Ы. Ахмет 

ақпарат беру, колледж 

инстаграмы мен сайтына 

жариялау 

11.   Әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай «Әл-

Фараби мұралары» атты онлайн-кездесу 

Қараша 

2020 жыл 

Ахмет К.Ы. – директордың 

оқу-тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

Сценарий, суретке 

түсіру, колледж 

инстаграмы мен  

сайтында жариялау 

12.  Тұңғыш Президент Кітапханасына бару.  

ҚР Тұңғыш Президенті күніне арналған 

қалалық іс-шараларға оқытушылар мен 

студенттерді қатыстыру 

2020 ж. 

ІІ - 

жартыжылдығы 

Ахмет К.Ы. – директордың 

оқу-тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

Бөлім меңгерушілері 

Сценарий, суретке 

түсіру, ақпарат, колледж 

инстаграмы мен   

сайтында жариялау 

13.  «Жастар діни экстремизмге қарсы» атты 

тақырыпта онлайн-акция ұйымдастыру 

Оқу жылы 

бойында 

Жастар комитетінің 

инспекторы 

Өзін – өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Жарна, суретке түсіру, 

ақпарат беру, колледж 

инстаграмы мен сайтына 

жариялау 

14.  Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Дін 

проблемаларын зерттеу орталығы» 

қызметкерлерімен онлайн вебинар 

Оқу жылы бойы Директордың ОТІ 

жөніндегі орынбасары 

К.Ы. Ахмет 

Кездесу, суретке түсіру, 

ақпарат, колледж 

сайтына жариялау 

15.  «Менің Отаным – Қазақстан» атты 

тақырып аясында онлайын сынып 

сағаттары 

Желтоқсан Бөлім меңгерушілер 

Топ жетекшілер 

Сценарий, суретке 

түсіру, ақпарат, колледж 

инстаграмы мен 

сайтында жариялау 

16.  Тұңғыш Президент күніне арналған  

«Менің Президентім» атты мерекелік 

онлайн құттықтаулар 

Желтоқсан 

2020 жыл 

Ахмет К.Ы. – директордың 

оқу-тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

Сценарий, суретке 

түсіру, ақпарат, колледж 

инстаграмы мен 

сайтында жариялау 

17.  Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік 

күніне арналған бірыңғай тақырыптық 

Желтоқсан 

2020ж. 

Ахмет К.Ы. – директордың 

оқу-тәрбие ісі жөніндегі 

Суретке түсіру, колледж 

инстаграмы мен  



онлайын тәрбие сағаттарын өткізу. орынбасары сайтында жариялау 

18.  ҚР Мемлекеттік қызмет істері 

министрлігінің Нұр-Сұлтан қаласы 

бойынша Департаманті қызметкерлерімен 

кездесу 

Оқу жылы бойы Директордың ОТІ 

жөніндегі орынбасары 

К.Ы. Ахмет 

Сценарий, суретке 

түсіру, ақпарат, колледж 

инстаграмы мен  

сайтында жариялау 

19.  «Қазақстан – менің тағдырым» кітап 

көрмесі  

Мамыр 

2021ж. 

Кітапхана 

Буранбаева М.Е. 

Сценарий, суретке 

түсіру, ақпарат, колледж 

сайтында жариялау 

20.  4 маусым – ҚР Рәміздер күніне орай 

«Рәміздерім – Тәуелсіздігімнің символы» 

атты тәрбие сағаттарын өткізу  

Маусым 

2021 ж. 

Ахмет К.Ы. – директордың 

оқу-тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

бөлім меңгерушілері 

Колледждің музыкалық 

жетекшісі 

Сценарий, суретке 

түсіру, колледж 

инстаграмы мен  

сайтында жариялау 

21.  «Нұр-Сұлтан – болашақтың символы» 

атты тақырып аясында тәрбие сағаттарын 

өткізу. 

 

Маусым, 2021 ж. ЦӘК төрайымдары 

топ жетекшілері 

 

Сценарий, суретке 

түсіру, колледж 

сайтында жариялау 

22.  Елорда –  орындалған арман. 

Топтар арасында ең үздік бейнеролик 

байқауы. 

Маусым, 2021 ж. ЖІЖК инспекторы 

Өзін – өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Сценарий, суретке 

түсіру, колледж 

сайтында жариялау 

 

2.Рухани-адамгершілік тәрбиесі 

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 жалпыадамзаттық құндылықтарымен, нормалары мен дәстүрлерімен келісіледі. 

 



№ Іс- шаралар Мерзімі Жауаптылар Аяқталу түрі 

1.  "Өзін-өзі тану" адамгершілік-рухани 

білім беру бағдарламасы шеңберінде Ар-

намыс пен қадір-қасиеттің, Отанға 

риясыз қызмет етудің және ерліктің 

бірыңғай онлайн сабақтарын өткізу 

Оқу 

жылында 

Ахмет К.Ы. – 

директордың оқу-тәрбие 

ісі жөніндегі 

орынбасары 

 

Колледж инстаграмы мен  

сайтында жариялау 

2.  1 қазан - Қарттар күніне орай 1- 3 курс 

арасында онлайн сынып сағаттарын 

өткізу. «Қарты бардың қазынасы бар» 

атты  онлайн құттықтаулар, 

видиороликтер дайындау.  

Қазан 

2020 ж. 

 

Ахмет К.Ы. – 

директордың оқу-тәрбие 

ісі жөніндегі 

орынбасары 

Топ жетекшілері 

Сценарий, суретке түсіру, 

ақпарат беру, басылымда 

мақала жариялау, колледж 

инстаграмы мен  сайтында 

жариялау 

3.  «Ұстаздық еткен жалықпас...» атты 

мерекелік іс-шара аясында онлайн 

құттықтаулар, видиороликтер дайындау  

(Ұзтаздар күніне орай) 

 

 

Қазан 

2020 ж. 

 

Ахмет К.Ы. – 

директордың оқу-тәрбие 

ісі жөніндегі 

орынбасары 

Бөлім меңгерушілері 

1-3 курс топ жетекшілері 

Сценарий, суретке түсіру, 

колледж инстаграмы мен  

сайтында жариялау 

4.  Республикалық «Бір ел – бір кітап» 

акциясына қатынасу, онлайн-вебинар 

ұйымдастыру 

Қараша 

2020 ж. 

Кітапханашылар 

Боранбаева М.Е. 

Карбозова Г. 

Сценарий, суретке түсіру, 

колледж инстаграмы мен    

сайтында 

5.  Мейірімділік - адамның барлық 

адамгершілік ниетінің негізі", 

адамгершілік-рухани мазмұнның тесті 

мен әңгімелері (1 курстар үшін) 

Желтоқсан 

2020ж. 

Колледж психологтері 

Каримбаева Б.Ш. 

Құлахметова Р.М. 

Тест материалдары, суретке 

түсіру, колледж инстаграмы 

мен  сайтында жариялау 

6.  9 ақпан - Мұқағали Мақатаевтың туылған 

күніне орай ақындар мүшәйрасы, 

студенттер арасында әдеби кеш. 

Ақпан 

2021ж. 

«Жас қауырсын» 

ақындар клубы 

113 «Медбикелік іс» 

Сценарий, колледж сайтында 

жариялау, суретке түсіру 

7.  8 Наурыз – Халықаралық әйелдер  күніне Наурыз 1-3 курс топ жетекшілері Сценарий, колледж 



арналған топтар арасында сынып 

сағаттарын өткізу 

2021ж. инстаграмы мен сайтында 

жариялау, суретке түсіру 

8.  «Анам – өмірімнің мәні» тақырыбына 

мерекелік іс-шара 

Наурыз 

2021ж. 

Директордың ТІЖО 

Ахмет К.Ы 

ЖІЖК инспекторы 

Колледж музыканты  

Сценарий, колледж 

инстаграмы мен сайтында 

жариялау, суретке түсіру, 

ақпарат 

9.  «Қош келдің, Әз Наурыз!» атты қалалық 

іс-шара аясында «Наурыз – салт-

дәстүрімнің нышаны» атты мерекелік  іс- 

шара 

Наурыз 

2021ж. 

Директордың ТІЖО 

Ахмет К.Ы 

Колледждің музыкалық 

жетекшісі 

Сценарий, колледж 

инстаграмы мен сайтында 

жариялау, суретке түсіру, 

ақпарат 

10.  «Сұлу қыз, сырлы жеңге» сырласу кеші Сәуір 

2021 ж. 

Құлахметова Р.М. – 

психолог 

Бөлім меңгерушілер 

Сценарий, колледж 

инстаграмы мен сайтында 

жариялау, суретке түсіру 

11.  7 мамыр – Отан қорғаушылар күніне 

арналған сынып сағаттары  

Мамыр 

2021ж. 

ЖІЖК инспекторы 

Өзін - өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Сценарий, колледж 

инстаграмы мен сайтында 

жариялау, суретке түсіру, 

ақпарат 

12.  9 мамыр – Жеңіс күніне арналған 

«Ардагерлерге мың тағзым» Ұлы Отан 

соғысы ардагерлерімен кездесу.  

Мамыр 

2021ж. 

Ахмет К.Ы. – 

директордың ОТІ 

жөніндегі орынбасары 

Колледждің музыкалық 

жетекшісі 

Сценарий, колледж 

инстаграмы мен сайтында 

жариялау, суретке түсіру. 

 

13.  «Алжир» мемориалдық мұражайға 

студенттерді алып бару 

Мамыр 

2021ж. 

ЖІЖК инспекторы 

Тарих пәнінің 

оқытушылары 

Колледж сайтында жариялау, 

суретке түсіру, ақпарат 

 

14.  31 мамыр – саяси қуғын-сүргіндер 

құрбандарын еске алу күніне орай 

«Алжир – тарих» тақырыбында 

Мамыр 

2021ж. 

Уманов А.С. 

Өзін - өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Колледж сайтында жариялау, 

суретке түсіру, ақпарат 



колледжішілік іс-шара өткізу.  

15.  1 маусым – Балаларды қорғау күніне 

орай «Бала біздің болашағымыз» атты 

тақырыпта сәбилер үйіне демеушілік 

акциясын өткізу 

Маусым, 

2021 ж. 

Колледждің әлеуметтік 

педагогі 

Өзін – өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Ақпарат, «Мамандандырылған 

сәбилер үйіне» бару 

Қайырымдылық акцияларына 

қатысу 

 

3. Ұлттық тәрбие  

Мақсаты: жеке тұлғаны жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарға бағыттау, ана мен мемлекеттік тілге, қазақ 

халқының мәдениетіне, Қазақстан Республикасының этностары мен этностық топтарына құрмет көрсету.  

 

№ Іс шаралар Мерзімі Жауаптылар Аяқталу түрі 

1. «Фараби мұралары» атты тақырып 

аясында онлайн сынып сағаттарын өткізу 

Қараша 

2020 ж. 

 

Ахмет К.Ы. – 

директордың оқу-

тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

колледж инстаграмы 

мен сайтында 

жариялау 

2. «Ұлт тәрбиесі – ел болашағы» атты онлайн  

вебинар өткізу 

Оқу жылы 

барысында 

Кітапхана 

Боранбаева М.Е. 

колледж сайтында 

инстаграмы мен  

жариялау 

3. «Асық ату» ұлттық ойыны тақырыбында 
тәрбие сағаттары 
«Асық ату» ұлттық ойыны бойынша 
жарыстар ұйымдастыру 

Оқу жылының  

ІІ жартысы 

Топ жетекшілер 

Дене тәрбиесі 

оқытушылары 

фотоесеп 

4. «Қазақ халқының тыйым сөздері» аясында 

онлайн сынып сағаттарын өткізу 

Желтоқсан 

2020 ж. 

 

Топ жетекшілер 

 

Колледж инстаграмы 

мен сайтында 

жариялау 

5. «Елбасы саясаты – халықтар достастығы» 

атты тақырып аясында ашық тәрбие 

Оқу жылы  

ІІ жартысы 

Топ жетекшілер 

Бөлім меңгерушілер 

Колледж инстаграмы 

мен сайтында 



сағаттары жариялау 

6. 1 мамыр – Қазақстан халықтарының бірлігі 

күніне орай «1 мамыр – Бірлік, ынтымақ 

күні» колледжішілік мерекелік іс-шара 

өткізу 

Сәуір, 2021 ж. ЖІЖК инспекторы 

Өзін – өзі басқару 

ұйым мүшелері 

Сценарий, колледж 

сайтында жариялау, 

суретке түсіру, 

ақпарат 

7. Тұңғыш Президент мұражайы, театр, 

мәдени орындарға бару 

Оқу жылы  

ІІ жартысы 

Казжанова А.Е. – 

ЖІЖК инспекторы 

Топ жетекшілер 

колледж сайтында 

жариялау, суретке 

түсіру, ақпарат 

8. ҚР Ұлттық кітапханасына бару 

Қазақстан Республикасы Тұңғыш 

Президентінің – Елбасының кітапханасы 

Оқу жылының  

ІІ жартысында 

Бөлім меңгерушілер 

Топ жетекшілер 

 

Колледж инстаграмы 

мен сайтында 

жариялау, суретке 

түсіру, ақпарат 

 

4. Отбасылық тәрбие 

Мақсаты: ата-аналарға білім беру, олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін және балаларды тәрбиелеу 

жауапкершілігін арттыру. 

№ Іс- шаралар Мерзімі Жауаптылар Аяқталу түрі 

1.  Қазақстан Республикасының  2011 ж. 27 

маусымдағы «Неке және отбасы туралы» 

Заңы бойынша, колледждің Ішкі тәртіп 

Ережелері бойынша онлайн-түсіндірме 

жұмыстарын жүргізу. 

Қыркүйек 

1 курстар 

2020 ж. 

Бөлім меңгерушілері мен 

топ жетекшілері 

Нормотивті құжаттар 

2.   Ата-аналар комитетін құру 

Ата-аналармен онлайн кездесу 

ұйымдастыру 

Қыркүйек 

2020 ж. 

 

Директордың ОТІ жөніндегі 

орынбасары К.Ы. Ахмет 

Хаттама 

3.  «Отбасы дәстүрлерін қалыптастыруда Қыркүйек Директордың ОТІ жөніндегі Колледж инстаграмы 



ата-ананың рөлі» атты колледж 

студенттері ата-аналарымен жиналысты 

онлайн өткізу 

09.09 – 10.09 

2020 ж. 

орынбасары К.Ы. Ахмет 

«Алматы» ауданы ІІ 

басқармасы  инспекторы 

мен сайтында 

жариялау 

4.  «Жанұя апталығы» аясында онлайн 

сынып сағаттары мен видиороликтер 

Қыркүйек, 

қазан 

2020 ж. 

Бөлім меңгерушілері мен 

топ жетекшілері 

Ақпарат, колледж 

инстаграмы мен 

сайтында жариялау 

5.  Отбасылы студенттер арасында 

жанұялық жеке онлайн кеңестер беру 

Үнемі, өтініші 

бойынша 

Колледж психологі 

Р.М.Құлахметова 

Әлеуметтік педагог 

Қожахметова А.Н. 

Әңгімелесу 

6.  «Ата-анамен сұхбат» атты тақырыпта 

онлайн әлеуметтік-психологиялық сабақ 

Қараша, 

2020 ж. 

Колледж психологі 

Р.М.Құлахметова 

Жоспар, сценарий, 

суретке түсіру, 

коледж инстаграмы 

мен сайтында 

жариялау 

7.  «Отбасы – адамгершіліктің алтын 

қазынасы» тақырыбында тәрбие сағаты 

Ақпан, 

2021 ж. 

Әлеуметтік педагог 

Қожахметова А.Н. 

 

Жоспар, сценарий, 

суретке түсіру, 

коледж инстаграмы 

мен сайтында  

жариялау 

8.  «Моя семья в образе цветков» арт-

терапиясын өткізу (1 курстар үшін) 

Ақпан, 2021 ж. Колледж психологі 

Б.Ш.Каримбаева 

 

Жоспар, сценарий, 

суретке түсіру, 

коледж инстаграмы 

мен сайтында 

жариялау 

9.  «Отбасыңыздың діни ағымдарға деген 

көзқарасы» атты тақырыпта жанұялы 

студенттер арасында дөңгелек үстел 

Ақпан, 2021 ж. 1-3 курстар, топ 

жетекшілері 

ЦӘК төрайымы 

Лекция, суретке 

түсіру, коледж 

инстаграмы мен  



Бутабаева С.Е. сайтында жариялау 

10.  15 мамыр – Халықаралық отбасы күніне 

орай «Мен өз үйімде бақыттымын», 

«Жылы ұям» тақырыптары бойынша 

шығармалар байқауы 

Сәуір, 2021ж. Бөлім меңгерушілері 

№1 ЦӘК төрайымы 

 

Үздік шығармаларды 

«Астана ақшамы» 

газетінде жариялау 

11.   «Жасанды түсік: қарсы және қарсы 

еместер» атты тақырыпта отбасылы 

студенттер арасында пікір-сайыс. 

 

Сәуір, 

2021 ж. 

Акушер-гинекология пәні 

оқытушысы 

Толекова С.З. 

Жоспар, сценарий, 

суретке түсіру, 

коледж инстаграмы 

мен сайтында 

жариялау 

12.  «Право» қоғамдық қоры 

қызметкерлерімен бірлескен іс-шаралар 

ұйымдастыру 

Оқу жылы 

бойында 

Директордың ОТІ 

жөніндегіорынбасары 

К.Ы. Ахмет 

Дәріс, тренинг 

13.  «Жастар діни экстремизмге қарсы» атты 

тақырыпта жарна ұйымдастыру 

Оқу жылы 

бойында 

Жастар комитетінің 

инспекторы 

Өзін – өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Жарна, суретке 

түсіру, ақпарат беру, 

колледж сайтына 

жариялау 

14.  Нұр-сұлтан қаласы әкімдігінің «Дін 

проблемаларын зерттеу орталығы» 

қызметкерлерімен кездесу 

Оқу жылы бойы Директордың ОТІ жөніндегі 

орынбасары 

К.Ы. Ахмет 

 

Кездесу, суретке 

түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы 

мен сайтына жариялау 

15.  Фото-байқау «Менің жанұям» Сәуір, 2021ж. ЖІЖК инспекторы 

Колледж психологі 

Фото-есеп 

16.  Ата-аналарға арналған «Ашық есік» күні Оқу жылы 

бойында тоқсан 

сайын 

Директордың ОТІ жөніндегі 

орынбасары 

К.Ы. Ахмет 

Кездесу, суретке 

түсіру, ақпарат, 

колледж сайтына 

жариялау 

 



 

 

 

5. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

Мақсаты: кәсіби өзін-өзі анықтауға саналы көзқарасты қалыптастыру, экономикалық ойлауды және тұлғаның 

экологиялық мәдениетін дамыту. 

 

№ Іс- шаралар Мерзімі Жауаптылар Аяқталу түрі 

1.  Абаттандыру, көгалдандыру мен 

санитарлық тазалау жөніндегі 

экологиялық айлықты өткізуге 

арналған жоспар әзірлеу. 

Дер кезінде Ахмет К.Ы. - директордың 

оқу-тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

 

Нормотивті құжаттар 

2.  Сәуір айында ұйымдастырылатын 

жалпықалалық сенбілікке қатынасу 

Дер кезінде Ахмет К.Ы. - директордың 

оқу-тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

 

Ахмет К.Ы. 

ЖагипаровА.Т. 

Шаруашылық қызметтің 

басшысы 

3.  Топтар арасында «Нұр-Сұлтан – таза 

әрі қауіпсіз қала», «Менің таза 

қалам», «Адам және экология, 

қауіпсіздік», «Таза қала – таза 

экология мен қауіпсіздік кепілі», 

«Өз қалаң үшін...» атты 

тақырыптарда онлайн сынып 

сағаттары 

Оқу жылында 1-3 курстар 

Топ жетекшілері 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен  

сайтына жариялау 

4.  Білім алушыларды Нұр-Сұлтан Оқу жылының ІІ 1 курс топ жетекшілері Суретке түсіру, ақпарат, 



қаласы Оқушылар сарайының 

Ұлттық интерактивті паркіне саяхат 

жасату, таныстыру.  

жартысы колледж сайтына жариялау 

5.  Нұр-Сұлтан қаласы Қоғамдық 

Денсаулық сақтаудың озық 

қызметкерлерімен (медбикелермен, 

фармацевтермен, дәрігерлермен 

және провизорлармен) кездесу. 

Оқу жылында 

Наурыз 

2021ж. 

Ахмет К.Ы. - директордың 

оқу-тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж сайтына жариялау 

6.  «Еңбек түбі береке» тақырып 

аясында Қазақстанның Еңбек 

ерлерінің өмірлерімен 

таныстыру.(Тәрбие сағаты) 

Сәуір 

2021ж. 

Бөлім меңгерушілері мен 

топ жетекшілері 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен  

сайтына жариялау 

7.  «ЭКСПО» - ел мақтанышы» көрмеге 

экскурсия жасау. (1курс студенттері) 

 

Оқу жылының ІІ 

жартысында 

Бөлім меңгерушілері 

1 курс топ жетекшілері 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен  

сайтына жариялау 

8.  Үнемдей білеміз бе? Су. Энергия. 

Түсіндірме-ақпараттық жұмыстарын 

ұйымдастыру. 

Үнемі Бөлім меңгерушілері 

1 курс топ жетекшілері 

Түсіндірме жұмыстары 

 

6. Интеллектуалды тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу 
           Мақсаты: әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын, сондай-ақ 

ақпараттық мәдениетті дамытуды қамтамасыз ететін мотивациялық кеңістікті қалыптастыру  

  

№ Іс- шаралар Мерзімі Жауаптылар Аяқталу түрі 

1. Студенттердің әлеуметтік белсенділігін 

арттыру мақсатында онлайн әңгімелесу 

арқылы түсіндірме жұмыстарын жүргізу       

Қыркүйек 

2020 ж. 

Бөлім меңгерушілері мен 

топ жетекшілері 

Түсіндірме жұмыстары 

2. «Студенттердің әлеуметтік бейімделуі» Қазан Әлеуметтік педагог Сценарий, суретке 



тренинг сабақ 1-3 курстар  түсіру, ақпарат 

3. Ұтымдылық мәдениетін қалыптастыру 

бойынша ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстарын жүргізу 

Оқу жылы бойы Бөлім меңгерушілері мен 

топ жетекшілері 

Түсіндірме жұмыстары 

4. Жастар арасында ұтымдылық 

мәдениетін дамыту бойынша онлайн 

дәріс, сынып сағаттарын өткізу 

І жартыжылдық 

2020 жыл 

Оқу жылы бойы 

Бөлім меңгерушілері мен 

топ жетекшілері 

Түсіндірме жұмыстары 

5. Студенттердің әртүрлі іс шараларға 

белсене қатысуына ықпал ету 

Оқу жылы бойы Жастар комитетінің 

инспекторы 

Дер кезінде 

6. Студенттер арасында ақпараттық 

мәдениетті қалыптастыруға арналған 

дәрістер өткізу: интернет, байланыс 

телефондарын пайдалану. 

Оқу жылында Директордың ОТІ 

жөніндегі орынбасары 

К.Ы. Ахмет 

 

7. Білім алушыларды зияткерлік іс-

шараларға тарту: ойындар, конкурстар, 

тренингтер, викториналар, ғылыми-

практикалық конференциялар, дарынды 

мамандармен және құрдастарымен 

кездесулер, рефераттар конкурстары, 

ғылыми-зерттеу, ғылыми-тақырыптық 

ақпараттық жобалар, шығармашылық 

жұмыстар, баяндамалар 

Оқу жылы бойы Тлеужанова Ә.Б. – 

әдістемелік бөлім 

Казжанова А.Е. - ЖІЖК  

инспекторы 

Өзін-өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Сценарий, суретке 

түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы 

мен  сайтына жариялау 

8. 10 қараша – Дүниежүзілік жастар күніне 

орай мерекелік видиороликтер әзірлеу 

Қараша, 2020 ж. Жастар комитетінің 

инспекторы 

Өзін-өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Сценарий, суретке 

түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы 

мен  сайтына жариялау 

9. «Жастар – жемқорлыққа қарсы!» атты 

онлайн дебат ұйымдастыру 

Желтоқсан, 2020 ж. Жастар комитетінің 

инспекторы, топ 

Сценарий, суретке 

түсіру, ақпарат, 



жетекшілері, өзін-өзі 

басқару  ұйым мүшелері 

колледж инстаграмы 

мен  сайтына жариялау. 

10. «Өзін-өзі басқару ұйымының беделі» 

Студенттер арасында сұхбат жүргізу 

Ақпан, 2021 ж. Жастар комитетінің 

инспекторы, өзін-өзі 

басқару ұйым мүшелері 

Сауалнама 

11. «Қатер қайдан демеңіз немесе 

экстремизм, терроризм және радикализм 

туралы пайымдау» тақырыбында 

дөңгелек үстөл 

Сәуір, 2021 ж. Жастар комитетінің 

инспекторы 

Өзін-өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Сценарий, суретке 

түсіру, ақпарат 

12. Колледж студенттерінің Жас Отан 

«Жастар қанаты» ұйымымен тығыз 

байланыста жұмыс жасауына ықпал ету 

Оқу жылы бойы Жастар комитетінің 

инспекторы, өзін-өзі 

басқару ұйым мүшелері 

«Жас Отан» жастар 

қанаты 

 

 

7. 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. 

№ Іс- шаралар Мерзімі Жауаптылар Аяқталу түрі 

1.  «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте» өзге 

ұлттар мен ұлыстардың тілі мен мәдениетін 

оқып үйренейік.Онлайн сынып сағаттары 

Қыркүйек 

2020ж. 

Бөлім меңгерушілер 

Топ жетекшілер 

Суретке түсіру, ақпарат 

2.  Студенттер күні: "Бүгін студент – ертең 

маман» 

Онлайн видиороликтер, құттықтаулар 

Қазан, 

2020ж. 

Ахмет К.Ы. - 

директордың оқу-тәрбие 

ісі жөніндегі 

орынбасары 

ЖІЖК инспекторы 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы 

мен    сайтына жариялау 

3.  Қазақстанның ұлы ақындары мен І Ахмет К.Ы. - Суретке түсіру, ақпарат, 



жазушыларымен кеш-кездесулер, әдеби 

қонақжайлар ұйымдастыру. (Онлайн 

режимінде) 

жартыжылдық 

2020ж. 

Оқу жылында 

ІІ 

жартыжылдық 

2021ж. 

директордың оқу-тәрбие 

ісі жөніндегі 

орынбасары 

колледж инстаграмы 

мен  сайтына жариялау 

4.  «Біз таланттарды іздейміз» студенттер 

арасында онлайн байқау. 

Қараша 

2020 ж. 

Казжанова А.Е. - ЖІЖК 

инспекторы 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы 

мен  сайтына жариялау 

5.  Студенттер арасында «Күз ханшайымы - 2020» 

байқауы 

Қараша 

2019 ж. 

Казжанова А.Е. - ЖІЖК 

инспекторы 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы 

мен  сайтына жариялау 

6. 1 мамыр – Қазақстан халқының достық, бірлігі 

күніне орай мерекелік іс-шара 

Мамыр, 

2021ж. 

Бөлім меңгерушілер 

Топ жетекшілер 

Сценарий, суретке 

түсіру, ақпарат, колледж 

инстаграмы мен  

сайтына жариялау 

7. Оқытушылар мен студенттердің Қазақстан 

халқының бірлігі күніне арналған қалалық іс-

шараларға қатысуы 

Мамыр 

2021 ж. 

Ахмет К.Ы. - 

директордың ОТІ 

жөніндегі орынбасары 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж сайтына 

жариялау 

8. Студенттерді кинотеатр, мұражай, көрмелерге 

алып бару. 

Оқу жылы 

бойы 

Казжанова А.Е. - ЖІЖК 

инспекторы 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы 

мен  сайтына жариялау 

 

8. 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. 

 



№ Іс- шаралар Мерзімі Жауаптылар  Аяқталу түрі 

1. Спорт секциясының жұмыс жоспарын жасап 

бекіту 

Қыркүйек 

2020ж. 

Дене шынықтыру пәні 

секциясының жетекшісі 

Мұрат А. 

Жоспар 

2. Спорт түрлері бойынша спорт секцияларының 

жұмысын ұйымдастыру. Білім алушылардың 

спорт секцияларымен қамтылуына мониторинг 

жүргізу. 

Оқу 

жылында 

Дене шынықтыру пәні 

секциясының жетекшісі 

Мұрат А. 

      Мониторинг 

3. Білім алушылар арасында спорттық іс-

шараларды (спартакиадалар, универсиадалар 

және т. б.) өткізу. 

Оқу жылы 

жоспары 

бойынша 

Мұрат А. 

Дене шынықтыру пәні 

секциясының жетекшісі 

Жоспар 

4. Кәмелетке толмағандарды сабақтан тыс 

уақытта спорттың бұқаралық түрлерімен 

айналысуға тарту. 

Оқу 

жылында 

Мұрат А. 

Дене шынықтыру пәні 

секциясының жетекшісі 

Жоспар 

5. Жол жарақаттарының алдын алуға арналған 

онкүндікті өткізу: 

 - «Қауіпсіз жол бағдары» тақырыбында онлайн 

дәрістер 

01.09 -10.09 

аралығы 

2020ж. 

Қойшыбеков Т.Т. 

СӨС 

Пән оқытушылары 

Сценарий, суретке 

түсіру, колледж 

инстаграмы мен  

сайтында жариялау 

6.  Ұлттық Отбасы күніне қатысу: «Салауатты 

отбасы – сау ел» тақырыбында 1 курс 

студенттері арасында шығарма байқауы 

9 қыркүйек 

2020ж. 

Шмаева К.Қ. – ЦӘК 

төрайымы 

Марапаттау 

7.  Бүкіләлемдік  «Жүрек  күніне» арналған 

онкүндік: 

-  «Жүрек саулығының ережесі» тақырыбы 

аясында онлайн әңгімелер 

19.09 -28.09 

аралығы 

2020ж. 

Пән оқытушылары 

Топ жетекшілер 

Лекция, суретке түсіру 

8.  Бүкіләлемдік «Психикалық денсаулық» күніне  

арналған «Дені саудың – жаны сау!» онлайн 

акция 

10 қазан 

2020ж. 

Құлахметова Р.М. 

Мусажанова М.Қ. 

Лекция, суретке түсіру 



9.  Респираторлы вирустық инфекциялар, грипп 

және пневмококкты инфекцияларының алдын 

алуы бойынша айлықты өткізу: 

- «Грип және ЖРВИ-дің алдын алуы» 

тақырыбында онлайн дәрістер 

01.10 – 

01.11 

2020ж. 

 

Қойшыбеков Т.Т. 

СӨС 

Пән оқытушылары 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы 

мен    сайтына жариялау 

10.  «Адам денсаулығына зиянды әдеттер» онлайн 

дәріс (1 курс студенттері арасында) 

Қазан 

2020ж. 

Қойшыбеков Т.Т. 

СӨС 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы 

мен    сайтына жариялау 

11.  Дүниежүзілік сүт безі обыры туралы 

ақпараттандыру күніне орайластырылған 

онкүндік: (онлайн) 

 А) «Өзіңізді сүт безі обырынан қорғаңыз!» атты 

тақырыпта онлайн семинар; 

б) «Отбасын жоспарлау» тақырыбында дәрістер 

15.10 – 

24.10 

2020ж. 

Акушерия және 

гинекология  пәнінің 

оқытушылары 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы 

мен    сайтына жариялау 

12.  Ұлттық алкогольден бас тарту күнін өткізу 

онкүндігі: 

- «Біз денсаулықты таңдаймыз» 

тақырыптары аясында онлайн-сынып 

сағаттарын өткізеді. 

22.10 – 

31.10 

2020ж. 

Ахмет К.Ы. – 

директордың ОТІ 

жөніндегі орынбасары 

Топ кураторлары 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы 

мен    сайтына жариялау 

13.  Дүниежүзілік инсульт күні 

«Инсульттің даму себептері» аясында онлайн 

әңгімелер 

29.10 

2020ж. 

оқытушылар Лекция, суретке түсіру 

14.  Бүкіләлемдік қан диабетімен күресу күнін 

өткізу: 

- «Қант диабетінің негізгі себептері» 

тақырыбында онлайн дәрістер 

14.11 

2020ж. 

оқытушылар Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы 

мен    сайтына жариялау 

15.  Дүниежүзілік созылмалы обструктивті өкпе 

ауруларымен күресу күні:  

17.11 

2020ж. 

Касымбекова А.К. Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы 



- «СОӨА» онлайн конференциясы  мен    сайтына жариялау 

16.  Халықаралық темекіден бас тарту күнін өткізу 

онкүндігі: 

 - «Темекі тастауға лайықты күн!» тақырыбында 

ұйымдастырылған онлайн жарна 

11.11- 20.11 

2020ж. 

Қойшыбеков Т.Т. 

СӨС 

 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы 

мен    сайтына жариялау 

17.  Бүкіләлемдік ЖИТС күресу күнін өткізу 

айлығы: 

- «Бәрі АИТВ/ЖИТС туралы» тақырыбында 

онлайн сынып сағаттары 

04.11  - 

04.12  

аралығында 

Бөлім меңгерушілер 

Топ кураторлары 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы 

мен    сайтына жариялау 

18.  Бүкіләлемдік онкологиялық аурулармен  күресу 

күні және оны өткізу онкүндігі:  

 - «Онкологиялық аурулардын себептері» 

тақырыбында семинар  

04.02 

2021ж. 

Қойшыбеков Т.Т. 

СӨС 

Пән оқытушылары 

Лекция, суретке түсіру 

19.  Бүкіләлемдік туберкулезбен   күресу күні және 

оны өткізу айлығы:  

- «Сіз туберкулез туралы не білесіз?» тақырыбы 

аясында сынып сағаттары; 

- «Өзіңді туберкулезден қорға!» жарнасы 

24.02 – 

24.03 

2021ж. 

 

Топ кураторлары 

 

 

 

Лекция, суретке түсіру 

20.   «Дұрыс тамақтанудың қағидасы» тақырыбында 

дәрістер 

01.04 -10.04 

2021ж. 

Пән оқытушылары Дәріс өткізу 

21.  Жол жарақаттарының алдын алуы бойынша 

айлықты өткізу: 

- «Жол қозғалысы ережесін есіңізде сақтаңыз!» 

тақырыбында дәріс; 

- «Жарақаттар кезінде алғашқы көмек көрсету» 

атты семинар-тренингі 

01.04 – 

30.04 

2021ж. 

 

Қойшыбеков Т.Т. 

СӨС 

Оқытушылар 

 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы 

мен    сайтына жариялау 

22.  Бүкіләлемдік денсаулық күні: 

- «Сау болу – сәнді!» атты  сынып сағаты 

07.04 

2021ж. 

Топ кураторлары Колледж инстаграмы 

мен    сайтына жариялау 



23.  Колледж кызметкерлері арасында  иммунизация 

туралы дәріс 

24.04-30.04 

2020ж. 

Жумагулова Г.С. Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы 

мен    сайтына жариялау 

24.  Бронх демікпесімен күресу күні: 

-  «Бронхиалды астма туралы фактілер» 

тақырыбында дәрістер 

Мамыр 

2020ж. 

оқытушылар Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы 

мен    сайтына жариялау 

25.  Бүкіләлемдік артериалдық гипертониямен 

күресу күнін өткізу: 

- «Артериалдық гипертония » семинар; 

-  «Өз қан қысымыңды біл!» жарнасы 

10 мамыр 

2021ж. 

Калменова Ә.Ғ. 

 

Жиеналина Б.А. 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы 

мен    сайтына жариялау 

26.   «Әйел және ерлер репродуктивті денсаулығы» 

тақырыбында топтарға дәрістер оқу 

11.05-20.05 

2021ж. 

Толекова С.З. - акушерия 

пәні оқытушысы 

Дәріс 

материалдары 

27.  Бүкіләлемдік  темекі шегумен күресу күніне 

орай ұйымдастырылған айлық:   

 -«Қаупсіз темекі болмайды» тақырыбы аясында 

сынып сағаты; 

- «Біз салауатты өмір салты үшін!» жарна  

01 – 31.05 

2021ж. 

Топ кураторлары 

ЖІЖК инспекторы 

 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы 

мен    сайтына жариялау 

28.  Нарколог дәрігермен кездесу : 

- «Есірткі! Бұл біздің тақырыбымыз емес!»» 

01.06 – 

26.06 

2020ж. 

Қойшыбеков Т.Т. 

СӨС 

ЖІЖК инспекторы 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы 

мен    сайтына жариялау 

 

 

 

 
 


