


 

 

МАЗМҰНЫ 

 

Тәрбие жұмысы негіздерінің нормативтік негізін Қазақстан Республикасының келесі стратегиялық құжаттары 

құрайды:  
- Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданды) 

(10.03.2017 ж. берілген өзгерістер мен және толықтырулармен);  

- «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» №518-ІҮ2011 жылғы 26 желтоқсандағыҚазақстан Республикасының 

Кодексі (02.07.2018 ж. берілген өзгерістермен және толықтырулармен);  

- «Білім туралы»2007 жылғы 27 шілдедегі №319-ІІІ Қазақстан РеспубликасыныңЗаңы (04.07.2018 ж. өзгерістермен және 

толықтырулармен);  

- «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» № 345-ІІ Қазақстан РеспубликасыныңЗаңы(24.05.2018 

ж.өзгерістермен және толықтырулармен);  

- Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы»2002 жылғы 8 

тамыздағы № 483-ІҮ Заңы (22.12.2016 ж. өзгертулермен және толықтырулармен);  

- Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы(Астана қ., 12 сәуір  

2017 ж.);  

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 шілдедегі № 460 қаулысымен бекітілген «Қазақстан 

Республикасында білім беруді және ғылымды дамыту.2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы Астана, 2016 

жыл»;  

- Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы (Астана қаласы 21 қараша 2018 ж.);  

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 1 маусымдағы № 348 бұйрығымен бекітілген 

Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беруді дамытудың тұжырымдамалық тәсілдері;  

- Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы № 577 Жарлығымен бекітілген Қазақстан 

Республикасының 2013-2020 жылдарға арналған «жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдамасы;  

- Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 986 Жарлығымен бекітілген Қазақстан 

Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы;  

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 27 ақпандағы № 191 қаулысымен мақұлданған.«Қазақстан 2020: 

болашаққа жол» Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы;  

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы  

№ 827 қаулысымен бекітілген.«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы;  

- «Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының және факультативтердің 

үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралыҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 8 сәуірдегі № 

266 бұйрығы. «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығына 

толықтырулар енгізу туралы. 



 

Колледж студенттерімен оқу процесін ұйымдастырудың құқықтық негіздері 

 

Колледждегі оқу-тәрбие қызметі заңнамалық базамен реттеледі, бірқатар заңдардың, бағдарламалар мен нұсқаулардың 

негізінде студенттермен тәрбие жұмысын ұйымдастырудың ең тиімді нысандары жаңартылды, атап айтқанда: 

- Қазақстан Республикасының Конституциясы; 

- Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы 

- «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері туралы» Заң 

- оқу орындарында жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу жұмыстарын ұйымдастыру туралы ақпарат; 

- білім беру ұйымдарында діни экстремизмнің алдын алу жұмыстарын ұйымдастыру туралы ақпарат; 

- кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу, құқықтық түсіндіру жұмыстары, 

құқықтық мәдениет деңгейін көтеру, құқықтық білім мен тәрбие беру туралы ақпарат; 

 - білім беру ұйымдарында Қазақстан Республикасының Жастар саясаты тұжырымдамасының жүзеге асырылуы туралы 

ақпарат; 

- Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес жөніндегі Бағдарламаны іске асыру туралы 

ақпарат; - мүгедектерді оңалту бағдарламасын іске асыру туралы ақпарат; - АҚТҚ/ЖИТС алдын алу бойынша ақпарат; - білім 

алушыларды әлеуметтік қорғау бойынша білім беру мекемесінің жұмысы туралы 

ақпарат (шәкіртақылар, жәрдемақылар, жетім балалар, мүгедектер және т.б. деректер); 

- Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауын түсіндіру жөніндегі ақпараттық-насихаттық топтың жұмысы туралы 

ақпарат; 

 - Қазақстанның Ұлттық бірлігі доктринасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы ақпарат. - 

«Қазақстан 2050» Стратегиясы 

 

 

Тәрбие жұмысының мақсаты мен міндеттері 

 

Тәрбиенің мақсаты – жан-жақты, үйлесімді дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру,  біліктілігі жоғары және жан-жақты, 

адамгершілігі жоғары, азаматтық ұстанымы бар мамандар мен жұмысшыларды тәрбиелеу және даярлау. Мақсатқа жету келесі 

міндеттерді шешу процесінде жүзеге асырылады:    

- тұлғаның кәсіби қасиеттерін қалыптастыру;         

- өз елінің, колледжінің, айналасындағы адамдардың игілігіне қамқорлық жасаудан көрінетін азаматтық-патриоттық 

ұстанымды, әлеуметтік жауапкершілікті қалыптастыру;  

- адамгершілік тәрбиесі, оның нәтижесі жалпыадамзаттық адамгершілік нормаларын, қарым-қатынас мәдениетін бойына сіңіру; 

- студенттерді адамзат мәдениетінің байлығын, өз Отанының мәдениетін көрсететін мәдени құндылықтар жүйесімен 

таныстыру; 



- еңбекке деген оң көзқарасты тәрбиелеу, шығармашылық еңбекке деген қажеттілікті дамыту; 

 - заңды, айналадағы адамдардың құқықтарын құрметтеуге негізделген ұжымдық өмір нормаларын сақта 

- салауатты өмір салтын қалыптастыру, физикалық өзін-өзі жетілдіру және дамыту 

 

 

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру технологиясы 

 

Колледжде тәрбие жұмысы процесінде оқытушылар мен студенттердің бірлескен іс-әрекетінің келесі әдістері мен формалары 

қолданылады: - таңдаған мамандығына қызығушылық танытқан студенттердің кәсіби санасын қалыптастыру әдістері (оқу 

сабақтары, сынып сағаттары, кәсіпорындарға экскурсиялар). , мамандармен әңгімелесу, дөңгелек үстелдер, кәсіби мерекелер 

және т.б.); 

 

- патриоттық тәрбие беру, азаматтық ұстанымды қалыптастыру әдістері (оқу сабақтары, мерекелер мен кездесулер, 

мұражайларға экскурсиялар және т.б.); 

 - адамгершілікке тәрбиелеу әдістері, мінез-құлық және қарым-қатынас мәдениетін тәрбиелеу, салауатты өмір салтын 

қалыптастыру (тренингтер, әңгімелер, әрекеттер, сынып сағаттары, диспуттар, пікірталастар және т.б.); 

- студенттерді дербестік пен бастаманы қалыптастыруға ықпал ететін ұжымдық шығармашылық іс-әрекеттің әртүрлі түрлеріне 

тарту әдістері (жалпы колледж мерекелері, пән апталықтары, үйірмелердегі сабақтар, көркемөнерпаздар қызметі және т.б.); 

- ынтымақтастық, араласу (тренингтер, шығармашылық жұмыстар көрмелері, конференциялар, презентациялар, акциялар және 

т.б.) түріндегі оқытушылар мен студенттердің тәрбие жұмысындағы бірлескен іс-әрекетінің әдістері; 

- оқу-тәрбие процесінде мұғалімдердің, оқушылар мен ата-аналардың өзара әрекеттесу әдістері (ата-аналар жиналысы, жеке 

кеңестер, соңғы қоңырау мерекелері, ашық есік күндері және т.б.). 

 

 

Колледжде жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар тұтас педагогикалық процестің өзегі бола отыра, тәрбие 

жұмысының басым бағыттары арқылы өтеді. 

1.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие  

2. Рухани-адамгершілік тәрбие  

3. Ұлттық тәрбие  

4. Отбасы тәрбиесі  

5. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие  

6. Интелектуалды тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу  

7. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие  

8. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты. 

 



БІРІНШІ  БАҒЫТ 

 

«Қазақстандық  патриотизм  және   

азаматтық  тәрбие, құқықтық тәрбие» 

          

Мақсаты:   

        Жаңа  демократиялық  қоғамда  өмір  сүруге  қабілетті  азаматты  және  

патриотты;  тұлғаның  саяси,  құқықтық  және  сыбайлас  жемқорлыққа   

қарсы мәдениетін; балалар мен жастардың құқықтық санасын, оларда  

балалар мен жастар  ортасындағы  қатыгездік  пен  зорлық-зомбылыққа  қарсы  тұру даярлығын қалыптастыру.   

 

№ Іс-шаралар 

 

Өткізу 

мерзімдері 

Жауаптылер Аяқталу 

нысаны 

1.  Білім күніне арналған салтанатты іс-шара. 

Тақырыбы: «Білімге ұмтылу, 

еңбексүйгіштік жіне патриотизм» 

Қыркүйек  Директор орынбасарлары  Колледж 

сайтына 

жүктеу  

2.  1-2 курстар арасында бейімделу он күндігі  

 

Қыркүйек Барлық кураторлар  Хаттама  

3.  «Ең бірінші бақытым – ана тілім» 

тақырыбында тілдер.  

 

Қазан  Қазақ тілі пәні оқытушылары  Есеп  

4.  1-2 курс студенттерінің кәмелеттік жасқа 

толмағандар ісі жөніндегі инспектормен 

кездесуі.  

 

Қазан  1-2 курс кураторлары  Есеп  

5.  Газет мақалаларына шолу және кітапхана 

көрмесі  

Қазан  Кітапханашы  Есеп  

6.  «Жас толқын-2021» жас таланттарды 

іріктеу конкурсы  

 

Қыркүйек 

Қазан  

ТЖ директор орынбасары  Колледж 

сайтына 

жүктеу 

7.  Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік 

күніне арналған тақырыптық топ сағаты 

«Тәуелсіздік таңы мәңгілік!»  

 

Қараша  Тарих пәні оқытушылары   Колледж 

сайтына 

жүктеу 

8.  «Ер мен жердің жеңісі»Жеңіс күніне Сәуір – мамыр  1-3 курс кураторлары Хаттама  



арналған жалпы колледж ішілік іс-шара  

 

9.  «Отаным тағдырым» тақырыбында 9-шы 

мамырға, 7-ші мамырға арналған 

тақырыптық сынып сағаттары  

 

Мамыр  1-3 курс кураторлары Хаттама  

10.  Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

рәміздер күніне арналған тақырыптық 

сынып сағаттары  

 

Мамыр- 

маусым 

1-3 курс кураторлары Есеп  

11.  «Мен елімнің болашағымын» атты ашық 

сынып сағаты 

Қараша  1-3 курс кураторлары Есеп  

 

ЕКІНШІ БАҒЫТ 

«Рухани-адамгершілік тәрбие» 

 

  Мақсаты:  

Тұлғаның қазақстандық қоғам  өмірінің  жалпыадамзаттық 

құндылықтарымен,  нормаларымен  және  дәстүрлерімен  келісілген    рухани- 

адамгершілік  және  этикалық  ұстанымдарын,  моральдық  қасиеттерін  және   

көзқарастарын қалыптастыру.  

 

№ Іс-шаралар 

 

Өткізу 

мерзімдері 

Жауаптылер Аяқталу 

нысаны 

1.  Абай атындағы Мемлекеттік драма 

театрына бару 

Сәуір  Топ кураторлары  Есеп  

2.  «Өмірдің күзі жылы болсын» атты қарттар 

күніне арналған сынып сағаты 

Қазан  Топ кураторлары Колледж 

сайтына 

жүктеу 

3.  Акция "Мерекелеріңізбен!" (Халықаралық 

қарттар күні Халықаралық Мұғалімдер 

күні) 

Қазан-қараша  ТЖ директор орынбасары;  

Топ кураторлары 

Колледж 

сайтына 

жүктеу 

4.  "8 наурыз Халықаралық әйелдер күніне" 

арналған салтанатты іс-шара 

Наурыз  Ер-азаматтар тобы  Хаттама  

5.  Ашық сынып сағаты:  Қараша  Топ кураторлары  Есеп  



"АНА - бұл сөз қаншалықты керемет" 

6.  Колледж көлеміндегі іс-шара  «Армысың, 

Әз Наурыз - 2020» 

Наурыз  Колледж әріптестері  Колледж 

сайтына 

жүктеу 

7.  Ашық есік күні Сәуір  Пән оқытушылар  Колледж 

сайтына 

жүктеу 

8.  Менің туған жерім. Абайдың Жидебай 

шатқалындағы мемориал - мұражайына 

бару. 

Сәуір  ТЖ директор орынбасары және топ 

кураторлары  

Хаттама  

9.  Суреттер байқауы: Жеңіс күніне арналған 

қабырға газеті. 

Мамыр  Топ кураторлары Колледж 

сайтына 

жүктеу 

10.  Әңгіме  «Бұл әлем қандай әдемі»  

 

Ақпан  Психолог  Фотоесеп 

 

ҮШІНШІ БАҒЫТ 

«Ұлттық тәрбие» 

 

Мақсаты:  

Тұлғаны ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға, ана тілін және  

мемлекеттік  тілді,  қазақ  халқының,  Қазақстан  Республикасындағы  этностар  

мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуге бағдарлау.    

  

№ Іс-шаралар 

 

Өткізу 

мерзімдері 

Жауаптылер Аяқталу 

нысаны 

1.  «Қазақша сөйлейік» тілдер күні акциясы  Қыркүйек 20-

24  

Қазақ-тілі пәні оқытушысы  Колледж 

сайтына 

жүктеу 

2.  «Біз қазақстандықтар – бір халықпыз! 

акциясы  

Мамыр  Топ кураторлары Хаттама  

3.  Менің елім, менің Қазақстаным – Екінші 

дүниежүзілік соғыс оқиғасының 

Мамыр  Топ кураторлары Есеп  



қатысушысы! 

4.  «Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

рәміздері – Қазақстанның мақтанышы!» 

қабырға газеті байқауы. 

Сәуір  Топ кураторлары Есеп 

 

 

ТӨРТІНШІ БАҒЫТ 

«Отбасы тәрбиесі» 

 

Мақсаты:  

Ата-аналарды  оқыту,  бала  тәрбиесінде  олардың  психологиялық-

педагогикалық құзыреттіліктерін және жауапкершіліктерін арттыру.   

 

№ Іс-шаралар 

 

Өткізу 

мерзімдері 

Жауаптылер Аяқталу 

нысаны 

1.  Ата-аналарды оқу процесі 

мазмұнымен таныстыру 

Қыркүйек  Психолог 

 

Есеп 

2.  Ата-аналарды тәрбие жұмысына және 

колледж өміріне тарту 

Жыл бойы Психолог 

 

Есеп 

3.  Қыздармен жұмыс: 

- «Адам өміріндегі неке және отбасы» 

тақырыбындағы сынып сағаттары; 

- Қыздармен әңгіме: 

 «Қалаусыз жүктілік»; 

 «Гинекологиялық аурулардың алдын 

алу». 

Қараша  ТЖ директор орынбасары, медицина 

саласының жауапты өкілі, топ 

кураторлары және психолог 

Сынып 

сағаттары, 

Ұйымдармен 

кездесу 

әңгімелері 

4.  Арнайы бақылау: 

-тек бір ата-анасы бар отбасылар; 

- қорғаншылық міндеттерін атқаратын 

азаматтар; 

- әлеуметтік жағынан аз қамтылған 

отбасылар 

педагогикалық 

Қазан  ТЖ директор орынбасары, топ 

кураторлары және психолог 

Колледж 

сайтына 

жүктеу 



5.  «Тәрбиесі қиын» оқушылардың ата-

аналармен жеке жұмыс 

Жыл бойы  ТЖ директор орынбасары, топ 

кураторлары және психолог 

Хаттама  

6.  Қабырға газеттері сайысы                   «21 

ғасырдағы отбасы!» 

 

Желтоқсан  Топ кураторлары  Есеп  

 

БЕСІНШІ  БАҒЫТ 

«Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие» 

 

Мақсаты:  

  Тұлғаның  өзін  кәсіби  анықтауына  саналы  қарым-

қатынасын қалыптастыру,  экономикалық  ойлауын  және  экологиялық  мәдениетін  

дамыту 

 

№ Іс-шаралар 

 

Өткізу 

мерзімдері 

Жауаптылер Аяқталу 

нысаны 

1.  Қалалық іс-шараларға қатысу Жыл бойы  Психолог Есеп 

2.  Колледж қатысты территорияны тазалау 

жұмыстары  

 

Сенбілік.  «Таза бейсенбі» 

 

 

Колледж 

сайтына 

жүктеу 

3.  «Жасыл ел» экологиялық ұжымға тарту 

жұмыстарын жүргізу 

 

Жасыл ел 

ұйымының 

кестесі 

бойынша  

Үгіт-насихат жұмысы  Хаттама  

4.  Экология мәселелері  бойынша іс-шаралар 

өткізу 

Жыл бойы  Топ кураторлары  Есеп  

5.  «Көгалдандыру» жұмысын өткізу, 

«Отбасы орманы» қорығымен бірге көшет 

отырғызу. 

Күзде-

көктемде  
Көшеттер отырғызу 

  

Есеп 

6.  Материалдарды Instagram және YouTube 

каналында орналастыру 

Жыл бойы  Сайтқа жауапы оқытушы  Колледж 

сайтына 

жүктеу 

 

 



 

АЛТЫНШЫ БАҒЫТ 

«Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі» 

 

           Мақсаты:  

Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндігін, көшбасшылық қасиеттерін және  

дарындылығын,  сондай-ақ  ақпараттық  мәдениетін  дамытуды  қамтамасыз  

ететін уәждемелік кеңістік қалыптастыру.    

№ Іс-шаралар 

 

Өткізу 

мерзімдері 

Жауаптылер Аяқталу 

нысаны 

1.  Студенттерді  пәнге қатысты кружоктарға 

қатыстыру   

Кесте бойынша  Пәнге қатцысты оқытушылар Есеп 

2.  Пәндік апталық  шеңберінде өтетін іс-

шараларға қатыстыру  

 

Сәуір  Пәнге қатцысты оқытушылар Колледж 

сайтына 

жүктеу 

3.  Студенттердің конференцияларын өткізу. Жыл бойы  Топ кураторлары  Есеп 

4.  Пәндер бойынша қалалық іс-шараларға 

қатысу 

Жыл бойы  Топ кураторлары Колледж 

сайтына 

жүктеу 

5.  Жаңа жылдық  іс-шараларды 

ұйымдастыру және қатысу 

Желтоқсан  Колледж ұжымы  Есеп 

6.  Халықаралық әйелдер күніне арналған іс-

шараларды ұйымдастыру және 

қатысу 

Наурыз  Ер-азаматтар ұжымы  Колледж 

сайтына 

жүктеу 

 

ЖЕТІНШІ БАҒЫТ 

«Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие» 

 

Мақсаты 

          Тұлғаның жалпымәденимінез-құлық 

дағдыларын қалыптастыру, тұлғаның өнердегі және болмыстағы эстетикалық нысандардықабылдау, меңгеру және бағалау әзір

лігін  дамыту, білім беру ұйымдарында  көпмәдениетті орта құру.  

 



№ Іс-шаралар 

 

Өткізу 

мерзімдері 

Жауаптылер Аяқталу 

нысаны 

1.  Облыстық  Абай және  тарихи-өлкетану 

мұражайына  бару 

Қазан, сәуір  Топ кураторлары  

 

Есеп 

2.  Облыстық және қалалық кітапханаларды 

аралау 

Қыркүйек  Кітапханашы  Колледж 

сайтына 

жүктеу 

3.  Колледж кітапханасының іс-шараларына 

қатысу 

Жыл бойы  Кітапханашы Хаттама  

4.  Қазақ, орыс драма театрларына бару Жыл бойы  Топ кураторлары 

 

Есеп  

 

СЕГІЗІНШІ БАҒЫТ 

«Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты» 

Мақсаты: 

Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау дағдыларын, денсаулыққа зиян келтіретін 

факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату. 

№ Іс-шаралар 

 

Өткізу 

мерзімдері 

Жауаптылер Аяқталу 

нысаны 

1.  Спорт секцияларының жұмыс кестесін құру, ұйымдастыру 

және бекіту  

Қыркүйек  Дене тәрбиесінің 

жетекшісі 

Есеп 

2.  Денсаулығы нашар білім алушылар үшін арнайы 

медициналық топтың сабақ кестесін ұйымдастыру және 

жасау. 

Қыркүйек Дене тәрбиесінің 

жетекшісі. Медицина 

қызметкері 

Колледж 

сайтына 

жүктеу 

3.  Халықаралық ЖИТС-ке қарсыкүрес күні " акциясы: 

- тақырып бойынша қабырға газеттерін шығару; 

- тақырыптық сынып сағаттары 

Жыл бойы  Дене тәрбиесінің 

жетекшісі. Медицина 

қызметкері 

Хаттама  

4.  Волейболдан жалпы колледждік жарыс Кесте 

бойынша  

Дене тәрбиесінің 

жетекшісі 

Есеп  

5.  Футболдан колледжішілік турнир Кесте 

бойынша  

Дене тәрбиесінің 

жетекшісі 

Есеп 

6.  "Туберкулездің алдын алу" тақырыбында сынып сағаты Ақпан   Дене тәрбиесінің Колледж 



жетекшісі. Медицина 

қызметкері 

сайтына 

жүктеу 

7.  Студенттерді қалалық және облыстық спартакиадаларға 

қатысуға шақыру 

Жыл бойы  Дене тәрбиесінің 

жетекшісі 

Хаттама  

8.  Колледжішілік жарыстар өткізу:  

- Президенттік миль. 1 курс топтары арасындағы жарыстар  

- 1 курс суденттері арасында гір спорты бойынша 

жарыстар 

- Үстел теннисі бойынша топ біріншілігі 

- Тоғыз құмалақтан студенттер арасындағы іріктеу 

жарысы 

-  Көктемгі жеңіл атлетикалық  кросс  

-Жеңілатлетикадан колледж біріншілігі-Денсаулықкүні 

Кесте  

бойынша  

Дене тәрбиесінің 

жетекшісі 

Есеп  

 

Ата-аналарға арналған жиналыстың тақырыптары 

 

№ Жұмыстардың атауы, қарастырылатын мәселелер Орындалу 

уақыты 

Көрсеткіштер / 

Нәтиже 

Жауапты 

1 Әр топтағы жалпы колледждік ата-аналар жиналысы 

– «Жаңа оқу жылындағы оқу-тәрбие процесін 

ұйымдастырудың ерекшеліктері» 

09.2022 Ата-аналар 

жиналысының 

хаттамасы 

ТЖ директор орынбасары 

Жакиянова М.С. және топ 

кураторлары  

2 «Заманауй  студент және оның мәселелері» 02.2022 Ата-аналар 

жиналысының 

хаттамасы 

ТЖ директор орынбасары 

Жакиянова М.С. және топ 

кураторлары 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеуді  қалыптастыру туралы 

 

 

№ Іс-шараның атауы Күні  Жауапты  

1. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің студенттермен 

кездесулерін ұйымдастыру. Тақырыбы: «Сыбайлас жемқорлық 

пен құқық бұзушылықтардың жолын жою»   

Жыл 

ішінде  

ТЖ директор орынбасары 

Жакиянова М.С. және топ 

кураторлары  

2. Оқушылар арасында «Таза сессия» акциясына қатысу 

колледждер 

Жыл ішінде  ТЖ директор орынбасары 

Жакиянова М.С. және топ 

кураторлары  

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталған  оқытушылардың 

біліктілігін арттыру мақсатында семинар-тренингтер өткізу 

 

Жыл ішінде  ТЖ директор орынбасары 

Жакиянова М.С. және топ 

кураторлары  

4. Жастар арасында сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілікті 

қалыптастыру туралы саиттарға және баспа басылымдарында мақалалар 

жариялау 

 

Жыл ішінде  ТЖ директор орынбасары 

Жакиянова М.С. және топ 

кураторлары  

 

 

Директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары                         Жакиянова М.С. 

 

 

 

 

 

 


