


Тақырыбы: «Жеке тұлғаны жан-жақты дамыту» 
Мақсаты: Жалпыға бірдей және ұлттық құндылықтар негізінде жан-жақты және үйлесімді дамыған тұлғаны тәрбиелей 

отырып, бәсекеге қабілетті білімді, білікті  

Міндеттері:  
 жаңа демократиялық қоғамда өмір сүре алатын патриот пен азаматтың қалыптасуына жәрдемдесу; 

 саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру;  

 балалар мен жастардың құқықтық сауаттылығын арттыру, балалар мен жастардың зорлық-зомбылық пен зорлық-зомбылық 

көріністеріне қарсы тұруға дайындығы; 

 жеке тұлғаның моральдық, этикалық және этикалық қағидаларын қалыптастыру, қазақстандық қоғам өмірінің нормалары мен 

салттарына сәйкес келетін оның адамгершілік қасиеттері мен көзқарастарын қалыптастыруға жәрдемдесу; 

  жеке тұлғаның әмбебап және ұлттық құндылықтарға, қазақ халқының, этникалық топтар мен этникалық топтардың ана тілі 

мен мәдениетін құрметтеуіне бағдарлануына жәрдемдесу;  

 ата-аналарға балаларды тәрбиелеуге жәрдемдесу, олардың жеке тұлғаны қалыптастыруда олардың психологиялық-

педагогикалық құзыреттілігін арттыру, балаларды тәрбиелеу бойынша олардың жауапкершілігін арттыру; 

 адамның экономикалық дағдыларын қалыптастыру, кәсіптік өзін-өзі тануына саналы көзқарас қалыптастыру, экологиялық 

мәдениетті дамыту, сондай-ақ үйлестіру идеяларын қабылдау және оларды күнделікті өмірде ұстану қабілеті қалыптастыру; 

 әр адамның интеллектуалдық мүмкіндіктері, көшбасшылық қасиеттері мен таланттарын дамытуды қамтамасыз ететін 

мотивациялық кеңістік қалыптастырады, оның ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға үлес қосатын тұлға тәрбиелеу; 

 білім беру мекемелерінде көп мәдениетті ортаны қалыптастыруға жәрдемдесу, жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын 

қалыптастыру, жеке адамның өнердегі эстетикалық объектілерді бағалауға, үйренуге, бағалауға дайындығын дамыту; 

  салауатты өмір салтының әдеттерін тиімді қалыптастыруға, физикалық және психологиялық денсаулықты сақтауға және 

денсаулыққа зиянды факторларды анықтауға мүмкіндік беру. 

 

Тәрбие жұмысының басым бағыттары: 
   Қазақстандық патриоттық, азаматтық, құқықтық тәрбие  

   Рухани-адамгершілік тәрбие; 

   Ұлттық тәрбие; 

   Отбасылық тәрбие; 

   Еңбек, экономика және экологиялық тәрбие; 

   Полимәдениттілік пен көркемдік-эстетикалық тәрбие; 

   Интеллектуалды, ақпарарттық мәдени, тәрбие; 

 Дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын қалыптастыру 



№ Іс-шаралар атауы Орындалу  

мерзімі 

Жауаптылар Аяқталу нысаны 

I. Тәрбие жұмысын нормативтік құқықтық қамтамасыз ету  

1. 

 

Қазақстан Республикасының Конституциясы;  

(1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдумда 

қабылданды) 

Оқу жылы бойы  

Ахмет К.Ы.-директордың 

ОТІ жөніндегі 

орынбасары 

Колледж әкімшілігі 

Қазақстан 

Республикасының 

Конституциясы 

 

2. 

«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан 

Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 518-

IV Кодексі; 

Оқу жылы бойы Ахмет К.Ы.-директордың 

ОТІ жөніндегі 

орынбасары 

Колледж әкімшілігі 

Қазақстан 

Республикасының  

Кодексі 

 

3. 
«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 

27 шілдедегі № 319 Заңы; 

Оқу жылы бойы Колледж 

әкімшілігі 

Қазақстан 

Республикасының «Білім 

туралы» Заңы 

4. 
Бала құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы; 

 

Оқу жылы бойы Ахмет К.Ы.-директордың 

ОТІ жөніндегі 

орынбасары 

Колледж әкімшілігі 

Бала құқықтары туралы 

БҰҰ Конвенциясы 

 

 

5. 

«Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары 

туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 

тамыздағы № 345 Заңы; 

Оқу жылы бойы Ахмет К.Ы.-директордың 

ОТІ жөніндегі 

орынбасары 

Колледж әкімшілігі 

«Қазақстан 

Республикасындағы 

баланың құқықтары 

туралы» ҚР Заңы 

6. 

«Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы» 

Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 желтоқсандағы 

№ 214-ІY Заңы; 

Оқу жылы бойы Ахмет К.Ы.-директордың 

ОТІ жөніндегі 

орынбасары 

«Право» ҚҚ 

ҚР «Тұрмыстық зорлық-

зомбылық 

профилактикасы туралы» 

Заңы 

7. 

«Балаларды денсаулығы мен дамуына зардабын тигізетін 

ақпараттан қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 

2018 жылғы 2 шілдедегі № 169- VI Заңы; 

Оқу жылы бойы 
Ахмет К.Ы.-директордың 

ОТІ жөніндегі 

орынбасары 

 

ҚР «Балаларды 

денсаулығы мен дамуына 

зардабын тигізетін 

ақпараттан қорғау туралы» 

Заңы 



8. 

«Білімді ұлт, сапалы білім беру» ұлттық жобасын бекіту 

туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 

қазандағы №726 Қаулысы 

Оқу жылы бойы Ахмет К.Ы.-директордың 

ОТІ жөніндегі 

орынбасары 

Колледж әкімшілігі 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2021 жылғы 12 

қазандағы №726 Қаулысы 

9. 

«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, орта, арнаулы, 

қосымша, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін 

міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын 

бекіту туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2020 

жылғы 6 сәуірдегі №130 бұйрық. 

Оқу жылы бойы 

Ахмет К.Ы.-директордың 

ОТІ жөніндегі 

орынбасары 

Колледж әкімшілігі 

ҚР Білім және ғылым 

министрінің 2020 жылғы 6 

сәуірдегі №130 бұйрық. 

10. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 

желтоқсандағы № 988 қаулысымен бекітілген Қазақстан 

Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 

2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы; 

Оқу жылы бойы Ахмет К.Ы.-директордың 

ОТІ жөніндегі 

орынбасары 

 

Колледж әкімшілігі 

ҚР білім беруді және 

ғылымды дамытудың 2020 

– 2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы 

11. 

ҚР БҒМ 2019 жылғы 15 сәуірдегі №145 бұйрығымен 

бекітілген «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру 

жағдайындағы тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері; 

Оқу жылы бойы 
Ахмет К.Ы.-директордың 

ОТІ жөніндегі 

орынбасары 

Колледж әкімшілігі 

«Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын іске асыру 

жағдайындағы тәрбиенің 

тұжырымдамалық 

негіздері 

12. 
 «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Қазақстан 

Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы Заңы 

Оқу жылы бойы Ахмет К.Ы.-директордың 

ОТІ жөніндегі 

орынбасары 

Колледж әкімшілігі 

ҚР «Діни қызмет және 

діни бірлестіктер туралы»  

Заңы 

13. 

  Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 

желтоқсандағы № 986 Жарлығымен бекітілген Қазақстан 

Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы стратегиясы 

Оқу жылы бойы Ахмет К.Ы.-директордың 

ОТІ жөніндегі 

орынбасары 

Колледж әкімшілігі 

ҚР 2015-2025 жылдарға 

арналған сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

стратегиясы 

14. 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар 

саясатының тұжырымдамасы 
Оқу жылы бойы 

Ахмет К.Ы.-директордың 

ОТІ жөніндегі 

орынбасары 

ҚР мемлекеттік жастар 

саясатының 

тұжырымдамасы  



15. 

Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық 

және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар 

конкурстарының (ғылыми жарыстардың), орындаушылар  

конкурстарының, кәсіби шеберлік конкурстарының және 

спорттық жарыстардың тізбесін және оларды іріктеу 

өлшемшарттарын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2011 жылғы 7 желтоқсандағы № 514 Бұйрығы.  

Оқу жылы бойы 

Ахмет К.Ы.-директордың 

ОТІ жөніндегі 

орынбасары 

Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым 

министрінің 

2011 жылғы 7 

желтоқсандағы № 514 

Бұйрығы.  

II. Ғылыми, әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету 

1. 

 
Тәрбие жұмысын ұйымдастыруға арналған ұсыныстар Жаднама 

Ахмет К.Ы.-директордың 

ОТІ жөніндегі 

орынбасары 

Оқу жылы бойы 

2. Президент Жолдауын колледж сайтында орналастыру 

Қазақстан 

Республикасының 

Президенті Жолдауы 

 

Жолдаудың ресми 

жарияланымына сәйкес 

III. Іске асыру механизмдері: білім берудің басым бағыттарындағы іс-шаралар 

1.Бағыт: Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, құқықтық тәрбие. 

Мақсаты: балалар мен жастардың қатыгездігі мен зорлық-зомбылық көріністеріне қарсы тұруға дайын, саяси, құқықтық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы заңсыздыққа қарсы тұра отырып, Отанға деген парасатты және эмоционалды көзқарасы бар патриот пен азаматты 

қалыптастыру, мемлекет пен қоғамның заңдарын үйрену және сақтау қажеттілігі.  

1.  1 қыркүйек - Білім күніне арналған мерекелік сап түзеу.  

(Білім күні. Тәуелсіздікке 31 жыл) 

 «Білімге ұмтылу, еңбексүйгіштік және патриотизм»         

 Бірыңғай кураторлық сағат  

Қыркүйек  

 2022 ж.  

Ахмет К.Ы.-директордың 

ОТІ жөніндегі 

орынбасары 

Бөлім меңгерушілер 

Топ жетекшілері 

Фотоесеп 

2.  Тәрбие сағаттарын ұйымдастыру: Мұхтар Әуезовтің 125 

жылдығына арналған «Мұхтар мұрасы – парасаттылық бастауы» 

атты жалпыреспубликалық бірыңғай «Адалдық сағаты».  

Қыркүйек  Бөлім меңгерушілер 

Топ жетекшілері 

Ақпарат 

3.  Құқықбұзушылықтың алдын алу жұмыстарын жүргізуге 

байланысты жұмыс жоспарын жасап бекіту. 

Қыркүйек 

2022 ж. 

Директордың ОТІ 

жөніндегі орынбасары  

К.Ы. Ахмет 

Жоспар  



4.  5 қыркүйек - Қазақстан халқы тілдері күніне орай  

Тілдер апталығы. Кітаптар көрмесі 

Жас ақындардың мүшәйрасы; 

- Ағылшын тілі күні;  

- Орыс тілі күні;  

- Іс-шараны қорытындылау, марапаттау 

Қыркүйек 1-3 курстың топ 

жетекшілері. 

ЦӘК төрайымдары 

Колледж 

кітапханашылары 

Сценарий,  ақпарат, 

колледж инстаграмы мен  

сайтында жариялау 

5.   5 қыркүйек – Тілдер мерекесі және Ахмет Байтұрсынұлының 

туылған күніне орай Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына 

арналған «Ахмет Байтұрсынұлы – ұлт мәдениетінің бәйтерегі» атты 

оқырмандар конференциясы 

Қыркүйек-қазан 

2022 ж. 

1-3 курстың топ 

жетекшілері. 

Колледж 

кітапханашылары 

Ақпарат, колледж 

инстаграмы мен  сайтында 

жариялау 

6.  Кәмелеттік жасқа толмағандар арасында құқық бұзушылықтың 

алдын алу жолдары, қорқытып алу, бопсалау бойынша түсіндірме 

жұмыстарын жүргізу 

(1, 2, 3 курс ұлдары арасында) 

Қыркүйек-қазан 

2022 ж. 

Директордың ОТІ 

жөніндегі орынбасары  

К.Ы. Ахмет 

«Алматы» ауданы ІІ 

басқармасы  инспекторы 

Бөлім меңгерушілер 

Дәріс, колледж 

инстаграмы мен 

сайтында жариялау 

7.  Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Дін проблемаларын зерттеу 

орталығы» қызметкерлерімен кездесу. 

Оқу жылы бойы Директордың ОТІ 

жөніндегі орынбасары 

К.Ы. Ахмет 

Кездесу, ақпарат, колледж 

сайтына жариялау 

8.  «Право» қоғамдық қоры қызметкерлерімен бірлескен іс-шаралар 

ұйымдастыру 

Оқу жылы бойында Директордың ОТІ 

жөніндегіорынбасары 

Бөлім меңгерушілер 

Дәріс, тренинг 

9.   25 қазан – Республика күні аясында циклдік іс-  шаралар 

- Кітап көрмесі: «Ұлт лидері», «Көшбасшысы»; 

- Кураторлық сағаттар; 

- #Менің республикам, «Менің мақтанышым-Менің елімнің 

мақтанышы» челленджі; 

- «Менің байтақ Республикам!» мерекелік іс-шара; 

- Тұңғыш Президент Кітапханасына бару.  Республика күніне 

арналған қалалық іс-шараларға оқытушылар мен 

студенттерді қатыстыру. 

Қараша- 

желтоқсан 

 

 

 

 

 

Ахмет К.Ы.-директордың 

ОТІ жөніндегі 

орынбасары 

Өзін-өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Буранбаева М.Е. -      

кітапханашы 

Бөлім меңгерушілері Топ 

жетекшілері 

Жоспар 

 

 

Көрме  

 

 

Әдістемелік әзірлеме 



10.  Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне – 31 жыл толу 

мерекесіне арналған іс-шаралар:  
- Бірыңғай тақырыптық тәрбие сағаттарын өткізу; 

- «Тәуелсіздікке 31 жыл!» Тәуелсіздік күніне арналған 

салтанатты іс-шара. 

- #МеніңТәуелсіздіккеүлесім, «Менің жетістігім-Менің елімнің 

жетістігі» челлендж-акциясы; 

- «Қазақстан – менің тағдырым» кітап көрмесі. 

Желтоқсан 

2021ж. 

Ахмет К.Ы. – 

директордың оқу-тәрбие 

ісі жөніндегі орынбасары 

Өзін-өзі басқару ұйым 

мүшелері  

Топ жетекшілері 

Кітапханашылар 

 

Колледж инстаграмы мен  

сайтында жариялау 

Ақпараттар 

11.  ҚР Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Нұр-Сұлтан қаласы 

бойынша Департаманті қызметкерлерімен кездесу 

Оқу жылы бойы Директордың ОТІ 

жөніндегі орынбасары 

К.Ы. Ахмет 

Сценарий, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен  

сайтында жариялау 

12.  4 маусым – ҚР Рәміздер күніне орай «Рәміздерім – Тәуелсіздігімнің 

символы» атты тәрбие сағаттарын өткізу  

Маусым 

2023 ж. 

Ахмет К.Ы. – 

директордың оқу-тәрбие 

ісі жөніндегі орынбасары 

Колледждің музыкалық 

жетекшісі 

Сценарий, колледж 

инстаграмы мен  сайтында 

жариялау 

13.  «Нұр-Сұлтан – болашақтың символы» атты тақырып аясында 

тәрбие сағаттарын өткізу. 

 

Маусым 

2023 ж. 

Бөлім меңгер 

топ жетекшілері 

 

Сценарий, суретке түсіру, 

колледж сайтында 

жариялау 

14.  Елорда –  орындалған арман. 

Топтар арасында ең үздік бейнеролик байқауы. 

Маусым 

 2023 ж. 

ЖІЖК инспекторы 

Өзін-өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Сценарий, суретке түсіру, 

колледж сайтында 

жариялау 

15.  Қазақстан Республикасы Президентінің халыққа Жолдауын  

түсіндіру бойынша іс-шаралар: 

- ҚР Президентінің  халыққа жолдауын барлық топтарда түсіндіру 

жұмыстары  

 

- ҚР Президентінің  халыққа жолдауы бойынша оқытушылар мен 

студенттерді кездесулерге қатыстыру. 

Дер кезінде  Директордың оқу-тәрбие 

ісі жөніндегі 

орынбасары, 

Топ жетекшілері, 

ЖІЖК инспекторы 

Өзін-өзі басқару ұйым 

мүшелері  

Қазақстан Республикасы 

Президентінің халыққа 

Жолдауы 

2.Бағыт: Рухани-адамгершілік тәрбие 

Мақсаты: жеке тұлғаның рухани, адамгершілік және этикалық қағидаларын, оның адамгершілік қасиеттері мен көзқарастарын қайта құру 

туралы құндылықтық негіздер туралы терең түсінікті қалыптастыру, қазақстандық қоғам өмірінің жалпыадамзаттық құндылықтарына, 



нормалары мен дәстүрлеріне сәйкес келетін, оның ішінде "ҚҰНДЫЛЫҚТАРҒА НЕГІЗДЕЛГЕН БІЛІМ БЕРУ", "ҚОҒАМҒА ҚЫЗМЕТ". 

1. . Адамгершілік-рухани білім беру аясында Ар-намыс пен қадір-

қасиеттің, Отанға риясыз қызмет етудің және ерліктің бірыңғай 

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 бірыңғай сынып 

сағаттарын өткізу.  

«Қарты бардың қазынасы бар» атты мерекелік шара ұйымдастыру. 

Қазан 

2022 ж. 

 

Ахмет К.Ы. – 

директордың оқу-тәрбие 

ісі жөніндегі орынбасары 

ЖІЖК инспекторы 

Топ жетекшілері 

Сценарий, ақпарат беру, 

колледж инстаграмы мен  

сайтында жариялау 

3.  «Ұстаздық – ұлағатты іс» атты мерекелік іс-шара   (Ұзтаздар күніне 

орай) 

 

 

Қазан 

2022 ж. 

 

Ахмет К.Ы. – 

директордың ОТІ 

жөніндегі орынбасары 

21 м/і тобы, Құлахметова 

Р.М. 

Сценарий, колледж 

инстаграмы мен  сайтында 

жариялау 

4.  Республикалық «Бір ел – бір кітап» акциясына қатынасу.  

Жазушы, әдебиеттанушы ғалым, публицист, аудармашы, қоғам 

қайраткері Мұхтар Әуезовтің туғанына – 125 жылдығына арналған 

оқырмандар конференциясы. 

Қараша 

2022 ж. 

Кітапханашылар 

Боранбаева М.Е. 

 

Сценарий, суретке түсіру, 

колледж инстаграмы мен    

сайтында 

5.  Мейірімділік - адамның барлық адамгершілік ниетінің негізі", 

адамгершілік-рухани мазмұнның тесті мен әңгімелері (1 курстар 

үшін) 

Желтоқсан 

2022 ж. 

Колледж психологі 

Құлахметова Р.М. 

Тест материалдары, 

суретке түсіру, колледж 

инстаграмы мен  сайтында 

жариялау 

6.  9 ақпан - қазақтың лирик ақыны Мұқағали Мақатаевтың туғанына 

– 91 жылдығына арналған ақындар мүшәйрасы, студенттер 

арасында әдеби кеш. 

Ақпан 

2023ж. 

Өзін-өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Сценарий, колледж 

сайтында жариялау, 

суретке түсіру 

7.  8 Наурыз – Халықаралық әйелдер  күніне арналған салтанатты іс-

шара. 

Топтар арасында бірыңғай сынып сағаттарын өткізу 

Наурыз 

2023ж. 

Бөлім меңгерушілер 

1-3 курс топ жетекшілері 

Сценарий, колледж 

инстаграмы мен сайтында 

жариялау, суретке түсіру 

8.  «Қош келдің, Әз Наурыз!» атты қалалық іс-шара аясында «Наурыз 

– салт-дәстүрімнің нышаны» атты мерекелік  іс- шара 

Наурыз 

2023ж. 

Директордың ТІЖО 

Ахмет К.Ы 

Колледждің музыкалық 

жетекшісі 

Сценарий, колледж 

инстаграмы мен сайтында 

жариялау, суретке түсіру, 

ақпарат 



9.  7 мамыр – Отан қорғаушылар күніне арналған «Ерлікке тағзым» 

атты патриоттық ән байқауы. 

Отан қорғаушылар күніне арналға бірыңғай сынып сағаттары.  

Мамыр 

2023ж. 

ЖІЖК инспекторы 

Өзін - өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Сценарий, колледж 

инстаграмы мен сайтында 

жариялау, суретке түсіру, 

ақпарат 

10.  9 мамыр – Жеңіс күніне арналған «Ардагерлерге мың тағзым» Ұлы 

Отан соғысы ардагерлерімен кездесу.  

Жеңіс күніне арналған бірыңғай сынып сағаттары. 

Мамыр 

2023ж. 

Ахмет К.Ы. – 

директордың ОТІ 

жөніндегі орынбасары 

Колледждің музыкалық 

жетекшісі 

Сценарий, колледж 

инстаграмы мен сайтында 

жариялау, суретке түсіру. 

11.  31 мамыр – саяси қуғын-сүргіндер құрбандарын еске алу күніне 

орай «Алжир – тарих» тақырыбында колледжішілік іс-шара өткізу.  

«Алжир» мемориалдық мұражайға студенттерді алып бару 

Мамыр 

2023ж. 

ЖІЖК инспекторы 

Тарих пәнінің 

оқытушылары 

Колледж сайтында 

жариялау, суретке түсіру, 

ақпарат 

 

12.  1 маусым – Балаларды қорғау күніне орай «Бала біздің 

болашағымыз» атты тақырыпта сәбилер үйіне демеушілік акциясын 

өткізу 

Маусым 

2023 ж. 

ЖІЖК инспекторы 

Колледждің әлеуметтік 

педагогі 

Өзін – өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Ақпарат, 

«Мамандандырылған 

сәбилер үйіне» бару 

 

3. Ұлттық тәрбие 

Мақсаты: Қазақстан Республикасының этносы мен этникалық топтарының және қазақ халқының мәдениеті мен тіліне сыйластық білдіре отыра, 

адами және ұлттық құндылықтарды қалыптастыру. 

1.   

Қазыбек бидің 355 жылдығына орай «Қазыбек би өсиеттері» атты 

тақырыа аясында тәрбие сағаттарын өткізу 

Қараша 

2022 ж. 

 

Ахмет К.Ы. – 

директордың оқу-тәрбие 

ісі жөніндегі орынбасары 

колледж инстаграмы мен 

сайтында жариялау 

2.  Дінмұхамед Қонаевтің 110 жылдығына арналған оқырмандар үшін 

семинар ұйымдастыру. 

Оқу жылы 

барысында 

Кітапхана 

Боранбаева М.Е. 

колледж сайтында 

инстаграмы мен  жариялау 

3.  «Ұлттық ойындар отбасында» тақырыбында тәрбие сағаттары; 

«Асық ату» ұлттық ойыны бойынша жарыстар ұйымдастыру 

Оқу жылының  

ІІ жартысы 

Өзін – өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Топ жетекшілер 

Дене тәрбиесі 

оқытушылары 

фотоесеп 



4.  «Қазақ халқының тыйым сөздері» аясында сынып сағаттарын өткізу Желтоқсан 

2022 ж. 

 

Топ жетекшілер 

 

Колледж инстаграмы мен 

сайтында жариялау 

5.  1 мамыр – Қазақстан халықтарының бірлігі күніне орай 

 «1 мамыр – Бірлік, ынтымақ күні» колледжішілік мерекелік іс-шара 

өткізу 

Сәуір 

2023 ж. 

ЖІЖК инспекторы 

Өзін – өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Сценарий, колледж 

сайтында жариялау, 

суретке түсіру, ақпарат 

6.  Тұңғыш Президент мұражайы, театр, мәдени орындарға бару Оқу жылы  

ІІ жартысы 

 ЖІЖК инспекторы 

Топ жетекшілер 

колледж сайтында 

жариялау, суретке түсіру, 

ақпарат 

7.  ҚР Ұлттық кітапханасына бару 

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының 

кітапханасы 

Оқу жылының  

ІІ жартысында  

Бөлім меңгерушілер 

Топ жетекшілер 

ЖІЖК инспекторы 

 

Колледж инстаграмы мен 

сайтында жариялау, 

суретке түсіру, ақпарат 

4.Бағыт: Отбасы тәрбиесі 
Мақсаты: Ата-аналардың психологиялық және педагогикалық тұрғыдан дамыта отырып, балалар тәрбиесіне жауапкершілігін арттыру. 

1.  Қазақстан Республикасының  2011 ж. 27 маусымдағы «Неке және 

отбасы туралы» Заңы, колледждің Ішкі тәртіп Ережелері бойынша 

түсіндірме жұмыстарын жүргізу. 

Қыркүйек 

1 курстар 

2022 ж. 

Бөлім меңгерушілері мен 

топ жетекшілері 

Нормотивті құжаттар 

2.   Ата-аналар комитетінің жаңа құрамын бекіту 

 

Қыркүйек 

2022 ж. 

 

Директордың ОТІ 

жөніндегі орынбасары 

К.Ы. Ахмет 

Бұйрық  

3.  «Тәрбиенің ең тамаша мектебі – отбасы» атты колледж студенттері 

ата-аналарымен жиналыс-семинар ұйымдастыру. 

Қыркүйек 

2022 ж. 

Директордың ОТІ 

жөніндегі орынбасары  

К.Ы. Ахмет 

Колледж инстаграмы мен 

сайтында жариялау 

4.  «Жанұя апталығы» аясында топтар арасында сынып сағаттары мен 

видиороликтер байқауын ұйымдастыру. 

Қыркүйек, қазан 

2022 ж. 

ЖІЖК инспекторы 

Бөлім меңгерушілер топ 

жетекшілер 

Ақпарат, колледж 

инстаграмы мен сайтында 

жариялау 

5.  Отбасылы студенттер арасында жанұялық жеке кеңестер беру Үнемі, өтініші 

бойынша 

Колледж психологі 

Р.М.Құлахметова 

Әлеуметтік педагог 

Әңгімелесу 

6.  «Ата-анамен сұхбат» атты тақырыпта әлеуметтік-психологиялық 

сабақ 

Қараша, 

2022 ж. 

Колледж психологі 

Р.М.Құлахметова 

Жоспар, коледж 

инстаграмында жариялау 



7.  «Моя семья в образе цветков» арт-терапиясын өткізу  

 (1 курстар үшін) 

Ақпан, 2023 ж. Колледж психологі 

Р.М.Құлахметова 

 

Жоспар, сценарий, суретке 

түсіру, коледж инстаграмы 

мен сайтында жариялау 

8.  «Отбасыңыздың діни ағымдарға деген көзқарасы» атты тақырыпта 

жанұялы студенттер арасында дөңгелек үстел 

Ақпан, 2023 ж. 1-3 курстар, топ 

жетекшілері 

ЖІЖК инспекторы 

Лекция, суретке түсіру, 

коледж инстаграмы мен  

сайтында жариялау 

9.  15 мамыр – Халықаралық отбасы күніне орай «Мен өз үйімде 

бақыттымын», «Жылы ұям» тақырыптары бойынша шығармалар 

байқауы 

Сәуір 

2023ж. 

Бөлім меңгерушілері 

№1 ЦӘК төрайымы 

 

Үздік шығармаларды 

марапаттау. 

10.  «Право» қоғамдық қоры қызметкерлерімен бірлескен іс-шаралар 

ұйымдастыру 

Оқу жылы бойында Директордың ОТІ 

жөніндегіорынбасары 

К.Ы. Ахмет 

Дәріс, тренинг 

5.Бағыт: Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 
Мақсаты: кәсіби өзін-өзі анықтауға саналы қатынасты қалыптастыру, жеке тұлғаның экономикалық ойлауы мен экологиялық мәдениетін 

дамыту. 

1.  Абаттандыру, көгалдандыру мен санитарлық тазалау жөніндегі 

экологиялық айлықты өткізуге арналған жоспар әзірлеу. 

Дер кезінде Ахмет К.Ы. - 

директордың оқу-тәрбие 

ісі жөніндегі орынбасары 

Жоспар 

2.  Сәуір айында ұйымдастырылатын жалпықалалық сенбілікке 

қатынасу 

Дер кезінде Ахмет К.Ы. - 

директордың оқу-тәрбие 

ісі жөніндегі орынбасары 

Ахмет К.Ы. 

директордың ОТІ 

жөніндегі орынбасары 

Ажимов Т. – ШЖ 

жөніндегі 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 бірыңғай сынып сағаттары. 

Оқу жылында 1-3 курстар 

Топ жетекшілері 

ЖІЖК инспекторы 

 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен  

сайтына жариялау 

4.  Білім алушыларды Нұр-Сұлтан қаласы Оқушылар сарайының 

Ұлттық интерактивті паркіне саяхат жасату, таныстыру.  

Оқу жылының ІІ 

жартысы 

1 курс топ жетекшілері 

ЖІЖК инспекторы 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж сайтына жариялау 

5.  Нұр-Сұлтан қаласы Қоғамдық Денсаулық сақтаудың озық 

қызметкерлерімен (медбикелермен, фармацевтермен, 

дәрігерлермен және провизорлармен) кездесу. 

Оқу жылында 

Наурыз 

2023ж. 

Ахмет К.Ы. - 

директордың оқу-тәрбие 

ісі жөніндегі орынбасары 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж сайтына жариялау 



6.  «ЭКСПО» - ел мақтанышы» көрмеге экскурсия жасау. (1курс 

студенттері) 

 

Оқу жылының ІІ 

жартысында 

Бөлім меңгерушілері 

1 курс топ жетекшілері 

ЖІЖК инспекторы 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен  

сайтына жариялау 

7.  Үнемдей білеміз бе? Су. Энергия. Түсіндірме-ақпараттық 

жұмыстарын ұйымдастыру. 

Үнемі Бөлім меңгерушілері 

1 курс топ жетекшілері 

Түсіндірме жұмыстары 

6.Бағыт: Интеллектуалды білім, ақпараттық мәдениетке тәрбиелеу 
Мақсаты: әр адамның интеллектуалдық мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттері мен дарындылығын, сондай-ақ ақпараттық мәдениетті, 

оның ішінде кибер мәдениеті мен балалардың кибер гигиенасын дамытуды қамтамасыз ететін мотивациялық кеңістікті қалыптастыру 

1.   Колледжішілік «Студенттік Парламент мүшелерін» жасақтау 13.09 – 01.10. 

2022ж.  

Бөлім меңгерушілері 

ЖІЖК инспекторы 

Колледж инстаграмы мен  

сайтына жариялау 

2.  «Студенттердің әлеуметтік бейімделуі» тренинг сабақ. Қазан 

1-3 курстар 

Әлеуметтік педагог 

 

Сценарий, суретке түсіру, 

ақпарат 

3.  Ұтымдылық мәдениетін қалыптастыру бойынша ақпараттық-

түсіндіру жұмыстарын жүргізу. 

Оқу жылы бойы Бөлім меңгерушілері  топ 

жетекшілері 

Түсіндірме жұмыстары 

4.  Жастар арасында ұтымдылық мәдениетін дамыту бойынша дәріс, 

сынып сағаттарын өткізу. 

І жартыжылдық 

2022 жыл 

Оқу жылы бойы 

Бөлім меңгерушілері  топ 

жетекшілері 

ЖІЖК инспекторы 

Түсіндірме жұмыстары 

5.  - «Жол жүру ережесін сақтау» 

- «Өрт қауіпсіздігін сақтау» 

- «Суда қауіпсіздік сақтау» 

- «мұзда абай болу қауіпсіздігі» тақырыптарында кураторлық 

сағаттар 

Оқу жылы бойы 

 

Бөлім меңгерушілері топ 

жетекшілері 

ЖІЖК инспекторы 

 

Ақпарат  

6.  Студенттер арасында ақпараттық мәдениетті қалыптастыруға 

арналған дәрістер өткізу: интернет, байланыс телефондарын 

пайдалану. 

Оқу жылында Директордың ОТІ 

жөніндегі орынбасары 

К.Ы. Ахмет 

Ақпарат  

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 

 ЖІЖК  инспекторы 

Өзін-өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Сценарий, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен  

сайтына жариялау 



8.  10 қараша – Дүниежүзілік жастар күніне орай мерекелік 

видиороликтер әзірлеу 

Қараша 

2022 ж. 

Жастар комитетінің 

инспекторы 

Өзін-өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Сценарий, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен  

сайтына жариялау 

9.  «Жастар – жемқорлыққа қарсы!» атты  дебат ұйымдастыру Желтоқсан 

2022 ж. 

Жастар комитетінің 

инспекторы,  

 өзін-өзі басқару  ұйым 

мүшелері 

Сценарий, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен  

сайтына жариялау. 

10.  Роза Бағланованың 100 жылдығына арналған «Ән өнерінің 

бұлбұлы» атты тақырып аясында тәрбие сағаттары. 

Ақпан 

2023 ж. 

Топ жетекшілер 

Жастар комитетінің 

инспекторы 

Сценарий, суретке түсіру, 

ақпарат 

11.  «Қатер қайдан демеңіз немесе экстремизм, терроризм және 

радикализм туралы пайымдау» тақырыбында дөңгелек үстөл 

Сәуір 

 2023 ж. 

Жастар комитетінің 

инспекторы 

Өзін-өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Сценарий, суретке түсіру, 

ақпарат 

12.  Колледж студенттерінің Жас Отан «Жастар рухы» ұйымымен 

тығыз байланыста жұмыс жасау. 

Оқу жылы бойы Жастар комитетінің 

инспекторы, өзін-өзі 

басқару ұйым мүшелері 

«Жас Отан» жастар рухы 

7.Бағыт: Полимәдениет және көркемдік-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. 

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

ұлыстардың тілі мен мәдениетін оқып үйренейік сынып сағаттары 

Қыркүйек 

2022ж. 

Бөлім меңгерушілер 

Топ жетекшілер 

Суретке түсіру, ақпарат 

2.  Студенттер күні: "Бүгін студент – ертең маман» 

видиороликтер, құттықтаулар 

Қазан, 

2022ж. 

Ахмет К.Ы. - 

директордың оқу-тәрбие 

ісі жөніндегі орынбасары 

ЖІЖК инспекторы 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен    

сайтына жариялау 

3.  «Біз таланттарды іздейміз» студенттер арасында байқау. Қараша 

2022 ж. 

 ЖІЖК инспекторы 

өзін-өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен  

сайтына жариялау 



4.  Студенттер арасында «Күз ханшайымы - 2022» байқауы Қараша 

2022 ж. 

ЖІЖК инспекторы 

өзін-өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен  

сайтына жариялау 

5.  Қазақтың әйгілі күйші-композиторы, Қазақстанның халық әртісі 

Дина Нұрпейісованың туғанына – 161 жылдығына арналған ашық 

тәрбие сағаттары. 

Оқу жылы бойы Ахмет К.Ы. - 

директордың ОТІ 

жөніндегі орынбасары 

Сценарий, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен  

сайтына жариялау 

6.  1 мамыр – Қазақстан халқының достық, бірлігі күніне орай 

мерекелік іс-шара 

Мамыр, 

2023ж. 

ЖІЖК инспекторы 

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 

2023 ж. 

ЖІЖК инспекторы 

өзін-өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж сайтына 

жариялау 

8.  Студенттерді кинотеатр, мұражай, көрмелерге алып бару. Оқу жылы бойы ЖІЖК инспекторы 

өзін-өзі басқару ұйым 

мүшелері 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен  

сайтына жариялау 

8.Бағыт: Дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын қалыптастыру 
Мақсаты: Жастардың бойына психологиялық тұрақтылықты және тиімді кәсіби қызмет қажеттілігін қамтамасыз ететін салауатты өмір 

салтын дарыту мен жеке тұлғалық сапаны қалыптастыру. 

1.  Спорт секциясының жұмыс жоспарын жасап бекіту Қыркүйек 

2022ж. 

Дене шынықтыру пәні 

секциясының жетекшісі 

Жоспар 

2.  Спорт түрлері бойынша спорт секцияларының жұмысын 

ұйымдастыру. Білім алушылардың спорт секцияларымен 

қамтылуына мониторинг жүргізу. 

Оқу жылында Дене шынықтыру пәні 

оқытушылары 

 

      Мониторинг 

3.  Білім алушылар арасында спорттық іс-шараларды 

(спартакиадалар, универсиадалар және т. б.) өткізу. 

Оқу жылы 

жоспары бойынша 

Сарсенбаев П.А. 

Дене шынықтыру пәні 

секциясының жетекшісі 

Жоспар 

4.  Кәмелетке толмағандарды сабақтан тыс уақытта спорттың 

бұқаралық түрлерімен айналысуға тарту. 

Оқу жылында Дене шынықтыру пәні 

секциясының жетекшісі 

Жоспар 

5.  1-10 қыркүйек аралығында жол-көлік оқиғасының алдын алу 

бойынша онкүндік аясында «Жол-көлік оқиғасының алдын алу» 

тақырыбында студенттер арасында жол қозғалысы ережелерін 

01.09 -10.09 

аралығы 

2022ж. 

 

Пән оқытушылары 

Анарова А.А. 

Сценарий, суретке түсіру, 

колледж инстаграмы мен  

сайтында жариялау 



сақтау бойынша ақпараттандыруды арттыруға бағытталған 

Акцияға қатысу. 

Джантемирова Е.К. 

6.  Ұлттық Отбасы күніне қатысу: «Салауатты отбасы – сау ел» 

тақырыбында 1 курс студенттері арасында шығарма байқауы 

9 қыркүйек 

2022ж. 

ЖІЖК инспекторы 

Өзін-өзі басқару ұйымы  

Марапаттау 

7.  Бүкіләлемдік  «Жүрек  күніне» арналған апталық: 

-  «Жүрек саулығының ережесі» тақырыбы аясында шаралар 

өткізу. 

20.09 -25.09 

аралығы 

2022 ж. 

Пән оқытушылары 

Топ жетекшілер 

Лекция, суретке түсіру 

8.  Бүкіләлемдік «Психикалық денсаулық» күніне  арналған «Дені 

саудың – жаны сау!» акция 

08 қазан 

2022ж. 

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 дәрістер 

01.10 – 01.11 

2022 ж. 

 

 

СӨС 

Пән оқытушылары 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен    

сайтына жариялау 

10.  «Адам денсаулығына зиянды әдеттер» дәріс (1 курс студенттері 

арасында) 

Қазан 

2022 ж. 

«Право» қоғамдық қоры 

өкілдері 

 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен    

сайтына жариялау 

11.  Дүниежүзілік сүт безі обыры туралы ақпараттандыру күніне 

онкүндік:  

 А) «Өзіңізді сүт безі обырынан қорғаңыз!» атты тақырыпта 

семинар; 

б) «Отбасын жоспарлау» тақырыбында дәрістер 

11.10 – 23.10 

2022 ж. 

Акушерия пәнінің 

оқытушысы 

Анарова А.А. 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен    

сайтына жариялау 

12.  Ұлттық алкогольден бас тарту күніне арналған апталық: 

- «Біз денсаулықты таңдаймыз» тақырыптары аясында 

сынып сағаттарын өткізу. 

25.10 – 

30.10 

2022 ж. 

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 әңгімелер 

28.10 

2022ж. 

оқытушылар Лекция, суретке түсіру 

14.  Бүкіләлемдік қан диабетімен күресу күнін өткізу: 

- «Қант диабетінің негізгі себептері» тақырыбында дәрістер 

15.11 

2022ж. 

оқытушылар Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен    

сайтына жариялау 

15.  Халықаралық темекіден бас тарту күнін өткізу онкүндігі: 

 - «Темекі тастауға лайықты күн!» тақырыбында 

ұйымдастырылған жарна 

11.11- 18.11 

2022ж. 

 Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен    

сайтына жариялау 



16.  Бүкіләлемдік ЖИТС күресу күнін өткізу айлығы: 

- «Бәрі АИТВ/ЖИТС туралы» тақырыбында сынып сағаттары 

04.11 - 02.12 

2023 ж.   

Бөлім меңгерушілер 

Топ кураторлары 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен    

сайтына жариялау 

17.  Бүкіләлемдік онкологиялық аурулармен  күресу күні және оны 

өткізу онкүндігі:  

 - «Онкологиялық аурулардын себептері» тақырыбында семинар  

07.02 

2023 ж. 

 

СӨС 

Пән оқытушылары 

Лекция, суретке түсіру 

18.  Бүкіләлемдік туберкулезбен   күресу күні және оны өткізу айлығы:  

- «Сіз туберкулез туралы не білесіз?» тақырыбы аясында сынып 

сағаттары; 

- «Өзіңді туберкулезден қорға!» жарнасы 

24.02 – 17.03 

2023 ж. 

 

Топ кураторлары 

 

 

 

Лекция, суретке түсіру 

19.  Жол жарақаттарының алдын алуы бойынша айлықты өткізу: 

- «Жол қозғалысы ережесін есіңізде сақтаңыз!» тақырыбында 

дәріс; 

- «Жарақаттар кезінде алғашқы көмек көрсету» атты семинар-

тренингі 

03.04 – 28.04 

2023 ж. 

 

Оқытушылар 

Бөлім  

меңгерушілер 

 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен    

сайтына жариялау 

20.  Бүкіләлемдік денсаулық күні: 

- «Сау болу – сәнді!» атты  сынып сағаты 

06.04 

2023 ж. 

Топ кураторлары Колледж инстаграмы мен    

сайтына жариялау 

21.  Бүкіләлемдік  темекі шегумен күресу күніне орай 

ұйымдастырылған айлық:   

 -«Қаупсіз темекі болмайды» тақырыбы аясында сынып сағаты; 

- «Біз салауатты өмір салты үшін!» жарна  

03.05 – 31.05  

2023 ж. 

Топ кураторлары 

ЖІЖК инспекторы 

 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен    

сайтына жариялау 

22.  Нарколог дәрігермен кездесу : 

- «Есірткі! Бұл біздің тақырыбымыз емес!»» 

02.06 – 23.06 

2023 ж. 

СӨС 

ЖІЖК инспекторы 

Суретке түсіру, ақпарат, 

колледж инстаграмы мен    

сайтына жариялау 

 


