
                                                                      

                   
        

Педагогикалық кеңесте қаралып, мақұлданды. 

Хаттама №_1_«_27_»__08__2022 ж. 

 
 

«Маңғыстау туризм колледжі» МКҚК 

2022-2023 оқу жылына арналған тәрбие жұмысының жоспары 

 

 

№ 

Іс-шараның атауы Толтыру 

формасы 

Жауапты 

орындаушылар 

Орындалу 

уақыты 

I. Білім беруді нормативтік құқықтық қамтамасыз ету 

1.1 Тәрбие жұмысының қызметін 

реттейтін нормативтік құжаттаманы 

зерттеу 

Нормативтік 

құқықтық база 

ТЖО – 

Пироженко В.А. 

Тамыз айы 

2022ж 

1.2 «Колледждегі тәрбие жұмысы 

қызметінің нормативтік-құқықтық 

негіздері» әдістемелік сағаты 

Хаттама ТЖО – 

Пироженко В.А. 

02.09.2022 

II. Ғылыми-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету 

2.1 Тәрбие жұмысы жӛніндегі 2022-2023 

оқу жылына арналған жоспарды 

жасау және бекіту 

Бекітілген 

жұмыс 

жоспары 

ТЖО – 

Пироженко В.А. 

Тамыз 

2.2 Топта тәрбие жұмысының жоспарын 

құру бойынша топ кураторларына 

кеңес беру 

Топтағы 

жұмыс 

жоспары 

ТЖО – 

Пироженко В.А. 

Қыркүйектің 

бірінші 

онкүндігі 2022 

2.3 Тәрбие жұмысы бойынша 

құжаттаманы жүргізу 

Куратордың 

құжаттамасы 

Кураторлар Жыл бойы 

2.4 Топтың әлеуметтік картасын жасау Әлеуметтік 

карта 

Кураторлар 5-12.09.2022 

2.5 Колледждің әлеуметтік портретін 

жасау 

Әлеуметтік 

портрет 

ТЖО – 

Пироженко В.А. 

13-19.09.2022 

2.6 «Тәуекел тобы» сауалнамасы Сауалнаманы 

талдау 

Психолог Қазан 2022 

2.7 Топ кураторларының әдістемелік 

бірлестігінің отырысы 

Хаттамалар ТЖО – 

Пироженко В.А. 

Кесте 

бойынша 

2.8 МТК старостатының отырысы  

  

Хаттамалар Старостат 

тӛрағасы -

Кесте 

бойынша 

"Бекітемін" 

МКҚК "Маңғыстау туризм 

колледжі" директоры 
                      М.Н.Утебаев 

"27" тамыз 2022 жыл 



Пироженко В.А  

III. Іске асыру тетіктері: тәрбиенің басым бағыттары бойынша іс-шаралар 

1.Бағыт: жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие 

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

жемқорлыққа қарсы заңсыздыққа қарсы тұратын, балалар мен жастар ортасында қатыгездік 

пен зорлық-зомбылық кӛріністеріне қарсы тұруға дайын мемлекет пен қоғамның заңдарын 

меңгеру және сақтау қажеттілігі бар патриот пен азаматты қалыптастыру.  

3.1.1 «Білім күні» салтанатты жиыны Фотоесеп. 

Әлеуметтік 

желі ақпараты 

 01.09.2022 

3.1.2 «Білімге ұмтылу, еңбексүйгіштік 

және патриотизм» ақпараттық 

кураторлық сағаты 

Фотоесеп. 

Әлеуметтік 

желі ақпараты 

1 курс 

кураторлары 

01.09.2022 

3.1.3 Лекторий «Адамды және азаматты 

тәрбиелеу: студенттің құқықтары 

мен міндеттері» 

Фотоесеп. 

хаттама 

1 - 2 курс 

кураторлары 

01.09.2022 

3.1.4 «Кәмелетке толмағандардың 

қылмысы үшін қылмыстық 

жауаптылығы» дәрісі 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Пироженко В.А., 

колледж 

инспекторы  

15.09.2022 

3.1.5 «Жас шекарашы» клубының 

жұмысын ұйымдастыру 

Жоспар. 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Пироженко В.А., 

Тохтахунов А.А. 

2022 жылдың 

қыркүйек 

айында 

3.1.6 «Мейірімді жүрек» еріктілер 

қозғалысының жұмысын 

ұйымдастыру 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Кушанова Г.Д. 2022 жылдың 

қыркүйек 

айында 

3.1.7 Колледж аумағын кӛркейту 

бойынша еңбек десанты 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Кураторлар  Кесте 

бойынша 

3.1.8 Парасаттылық сағаттарын ӛткізу Фотоесеп. 

Ақпарат. 

Әлеуметтік 

желілер. 

1 - 4 курс 

кураторлары 

Жыл бойы 

3.1.9 «Студенттердің құқықтық санасы 

мен құқықтық мәдениетін дамыту» 

ата-аналар жиналысы 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Колледж 

әкімшілігі 

15.11.2022 

3.1.10 «Намыс пен абырой» тәрбие сағаты Әзірлеу 1 - 3 курс 

кураторлары 

05.11.2022 

     

3.1.12 Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздік күніне арналған «Жасай 

бер – Қазақ елі» атты салтанатты іс-

шара 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Тәрбие бӛлімі 15.12.2022 

3.1.13 «Адалдық пен парасаттылық – 

мінез-құлық нормасы» дӛңгелек 

үстелі 

Фотоесеп Тәрбие бӛлімі 24.12.2022 

3.1.14 «Таза сессия!» акциясы Фотоесеп Парламент МТК 2022 жыл 

қаңтар, 



маусым 

3.1.15 "Ұлы жазушылардың 

шығармаларындағы адалдық" әдеби 

қонақ бӛлмесі 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Кітапхана МТК 11.02.2022 

3.1.16 «Рахмет!» акциясы. Фотоесеп. 

хаттама 

Еріктілер клубы 01.03.2023 

3.1.17 «Адалдық – ең жақсы саясат!» атты 

дӛңгелек үстел. 

Фотоесеп. 

хаттама 

Тәрбие бӛлімі 08.04.2023 

3.1.18 "Ардагерлерді құттықтау" ерікті 

қайырымдылық жобасы 

Фотоесеп. 

хаттама 

Кушанова Г.Д. Сәуір-мамыр 

2023 

3.1.19 "Жеңіс Әндері" әскери әндер 

фестивалі 

Фотоесеп. 

хаттама 

Тәрбие бӛлімі, 

топ кураторлары 

05.05.2023 

3.1.20 Сап пен ән байқауы Фотоесеп. 

хаттама 

АӘД жетекшісі - 

Тохтахунов А. А. 

06.05.2023 

3.1.21 Мемлекеттік рәміздер күні. 

Салтанатты жиын 

Фотоесеп. 

хаттама 

Тәрбие бӛлімі, 1-

2 курс 

кураторлары 

04.06.2023 

3.1.22 Колледжішілік есепте және ИДН 

есебінде тұратын девиантты мінез-

құлықты студенттермен жұмыс. 

Жұмыс 

жоспары, 

әңгімелесу 

хаттамалары 

Пироженко В. А., 

1-3 курс 

кураторлары 

Жыл бойы 

2.Бағыт: рухани-адамгершілік тәрбие 

Мақсаты: қазақстандық қоғам ӛмірінің жалпыадамзаттық құндылықтарымен, нормаларымен 

және дәстүрлерімен келісілетін тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық қағидаттарын, 

оның моральдық қасиеттері мен ұстанымдарын жаңғырту туралы "Рухани жаңғыру" құндылық 

негіздерін терең түсінуді қалыптастыру 

3.2.1 "5 қыркүйек – Қазақстан 

Республикасы халықтарының тілдері 

күні" іс-шарасы (Тілдер апталығы) 

Ахмет Байтұрсыновтың 150 

жылдығын мерекелеуге арналған іс-

шаралар. 

Фотоесеп, 

ақпарат. 

Әлеуметтік 

желілер. 

Тілдік пәндер 

оқытушысы 

09.2022 

3.2.3 Мұғалім! Сіздің атыңыздың алдында 

... Мұғалімдер күніне арналған іс-

шаралар ӛткізу: 

- ӛзін-ӛзі басқару күні; 

- "ҚР танымал 

педагогтары"презентациясы; 

- мерекелік концерт. 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Парламент МТК 04.10.2022 

3.2.4 "Бірінші курс апталығын" ӛткізу, 

Студенттерге арнау 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Парламент  

Тәрбие бӛлімі, 

кураторлар 

14-

18.11.2022 

3.2.5 «Рухани келісім-бейбітшілік тірегі!» 

атты рухани келісім күніне арналған 

іс-шара 

Фотоесеп, 

мақала 

Тәрбие бӛлімі, 

кураторлар 

18.10.2022 

3.2.6 «Қамқорлық» қайырымдылық 

акциясы 

Фотоесеп, 

ақпарат. 

Еріктілер клубының 

жетекшісі  

Қазан 2022 



Әлеуметтік 

желілер. 

Кушанова Г. Д. 

3.2.7 «Читающий колледж» 

тұжырымдамасын іске асыру 

бойынша іс-шаралар ӛткізу  

Фотоесеп, 

мақала 

Кітапхана, 1-4 курс 

кураторлары 

Жыл бойы 

3.2.8 «Армысың, Әз Наурыз!» атты 

мерекелік іс-шара  

Фотоесеп, 

мақала 

Тәрбие бӛлімі, 1-3 

курс кураторлары 

19.03.2023 

3.2.9 ҚР Халықтарының Бірлігі күніне 

арналған «Қазақстан болашағы 

халықтың бірлігінде» атты кітап 

кӛрмесі 

Фотоесеп, 

мақала 

Тәрбие бӛлімі, 

кітапханашылар 

Сәуір 2023 

3.2.10 Қаланың мұражайлары мен 

театрына бару 

Фотоесеп, 

мақала 

Тәрбие бӛлімі, 1-3 

курс кураторлары 

Жыл бойы 

3.2.11 Дипломдарды салтанатты тапсыру Фотоесеп, 

мақала 

Пироженко В. А., 

бітіруші топ 

кураторлары 

Наурыз, 

маусым 

2023 

3.2.12 «Жұлдызды студенттік жаңбыр!» 

салтанатты іс-шара  

  

  

Фотоесеп, 

мақала 

Тәрбие бӛлімі, 

Парламент МТК 

24.06.2023 

3.Бағыт: Ұлттық тәрбие 

Мақсаты: жеке тұлғаны жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға, ана мен мемлекеттік 

тілге, қазақ халқының, Қазақстан Республикасының этностары мен этникалық топтарының 

мәдениетіне деген құрметке бағдарлау 

3.3.1 "Мәңгілік құндылықтар және ұлттық 

сана-сезім"тәрбие сағаты 

Фотоесеп, 

әзірлеу 

Кураторы  1-3 

курсов 

17.09.2022 

3.3.2 Қазақ және орыс тілдерін білуге 

арналған тестілеу 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Тілдік пәндер 

оқытушылары 

Қазан 2022 

3.3.3 «Біз қазақстандықтар-біртұтас 

халықпыз!» қайырымдылық 

жәрмеңкесі 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Кушанова Г.Д. 12.11.2022 

3.3.4 Алғыс айту күні Фотоесеп, 

ақпарат 

Тәрбие бӛлімі, 1-

3 курс 

кураторлары 

01.03.2023 

3.3.5 Қазақстан халқының бірлігі күніне 

арналған «Бірлігіміз жарасқан, бұл 

біздің артықшылығымыз!» ұлттық 

киімдер фестивалі. 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Тәрбие бӛлімі,  

1 курс 

кураторлары 

30.04.2023 

3.3.6 «Менің елім, менің Қазақстаным – 

Екінші дүниежүзілік соғыс 

оқиғаларына қатысушы!» кураторлық 

сағаты. 

Фотоесеп, 

ақпарат 

1-3 курс 

кураторлары 

04.05.2023 

3.3.7 Қазақстанның мемлекеттік 

рәміздерінің құрылғанына 30 жыл 

толуына арналған іс-шараларды 

ұйымдастыру және ӛткізу: 

- «Қазақстан Республикасының 

Фотоесеп Кітапхана, топ 

кураторлары 

1-4.06.2023 



Мемлекеттік рәміздері – 

Қазақстанның мақтанышы!» 

шығармашылық жұмыстар байқауы; 

- Мәнерлеп оқу сайысы. 

4.Бағыты: Отбасылық тәрбие 

Мақсаты: ата-аналарды ағарту, олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін және 

бала тәрбиесіндегі жауапкершілігін арттыру. 

3.4.1 Жеке ерекшеліктерді зерттеу және 

жаңа жиынтықтағы студенттердің 

мәліметтерін жинау 

Мәліметтер 

базасы 

1 курс 

кураторлары 

Сентябрь 2022 

3.4.2 1 курс топтарының әлеуметтік 

паспортын жасау 

Колледждің 

әлеуметтік 

паспорты 

1 курс 

кураторлары 

 1 неделя 

сентября 2022 

3.4.3 "Кәмелетке толмағандарды тәрбиелеу 

және білім беру бойынша ата-аналар 

мен педагогтардың құқықтары мен 

міндеттері" дӛңгелек үстелі 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Тәрбие бӛлімі, 1-

3 курс 

кураторлары 

28.11.2022 

3.4.5 «Жасӛспірім ӛміріндегі ата-ананың 

рӛлі» конференциясы 

Фотоесеп, 

мақала 

Тәрбие бӛлімі, 

психолог 

Қаңтар 2023 

3.4.6 «Отбасы – жеті «Мен» тәрбиелік іс-

шарасы 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Психолог, топ 

кураторлары 

14.05.2023 

5.Бағыт: Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

Мақсаты: кәсіби ӛзін-ӛзі анықтауға саналы кӛзқарасты қалыптастыру, тұлғаның экономикалық 

ойлауын және экологиялық мәдениетін дамыту 

3.5.1 Колледж аумағын тазалау бойынша 

сенбіліктер ұйымдастыру және ӛткізу 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Кураторлар Қыркүйек-

қазан, 

Сәуір-маусым 

3.5.2     

3.5.3 Қала аумағын абаттандыру бойынша 

акцияларға қатысу 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Кураторлар Қазан, мамыр 

3.5.4 Туған ӛлке бойынша экскурсияларды 

ұйымдастыру және ӛткізу 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Тәрбие бӛлімі, 

топ кураторлары 

Жыл бойы 

3.5.5 "Мен ӛз мамандығым туралы не 

білемін" кураторлық ақпараттық 

сағаты 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Кураторлар Мамыр 2023 

3.5.6 Колледж студенттерінің кәсіби 

конкурстарға қатысуы 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Кураторлар, 

арнайы пәндер 

оқытушылары 

Жоспар 

бойынша 

3.5.7 "Сұлулық аумағы" кӛктемгі десанты 

(ағаштар мен гүлдер кӛшеттерін 

отырғызу) 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Жатақхана 

студенттері 

Сәуір-мамыр 

2023 

3.5.8 «Туған жердің кӛркі!» фотокӛрмесі. Фотоесеп, 

мақала 

Колледж 

Парламенті, топ 

кураторлары 

Июнь 2023 

3.5.9 Хакатон     



6.Бағыты: Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі 

Мақсаты: әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндіктерін, кӛшбасшылық қасиеттерін және 

дарындылығын дамытуды қамтамасыз ететін мотивациялық кеңістікті, сондай-ақ ақпараттық 

мәдениетті, оның ішінде балалардың киберкультурасы мен кибергигиенасы бойынша 

қалыптастыру 

3.6.1 Колледжде клубтардың жұмысын 

ұйымдастыру 

Жұмыс кестесі Тәрбие бӛлімі Қыркүйек 

3.6.2 Ақпараттық сағаттарды ӛткізу: 

«Кітапханадағы медиатека» дәстүрлі 

емес БАҚ 

Фотоесеп Кітапханашы Қыркүйектің 

екінші аптасы 

3.6.3 Үйірмелер мен спорт секцияларында 

тізімдерді қалыптастыру 

Студенттер 

тізімі 

Топ кураторлары 2022 жылғы 30 

қыркүйекке 

дейін 

3.6.4 Ақпараттық минут: «Интернеттегі 

қауіптер мен қорғаныс туралы 

біліңіз» 

Фотоесеп, 

Ақпарат 

Информатика 

пәнінің 

оқытушылары 

22.10.2022 

3.6.5 «Алау» дебат клубының жұмысын 

ұйымдастыру 

Жұмыс 

жоспары 

Пікірсайыс 

клубының 

жетекшісі 

Қыркүйек 

2022 

3.6.6 Пәндік олимпиадаларды 

ұйымдастыру және ӛткізу 

Фотоесеп Әдіскер, 

жауапты 

мұғалімдер 

Жыл бойы 

3.6.7 «Оқу ӛнері» ұтымды оқу әдістері. Фотоесеп Кітапханашы Декабрь 2022 

3.6.8 Microsoft компаниясының 

«Жасӛспірімдердің желідегі 

қауіпсіздігі» жобасы 

Фотоесеп, 

мақала 

Информатика 

пәнінің 

оқытушылары 

Май 2022 

3.6.9 МТК студенттерінің қалалық, 

облыстық және республикалық іс-

шараларға қатысуы 

Ақпарат Тәрбие бӛлімі Оқу жылы 

ағымында 

3.6.10 "Топтың үздік оқырманы", "жылдың 

үздік оқырманы"конкурстарын 

ӛткізу 

   

3.6.11     

7.Бағыты: Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие 

Мақсаты: жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, тұлғаның ӛнердегі және 

шындықтағы эстетикалық объектілерді қабылдауға, игеруге, бағалауға дайындығын дамыту, 

білім беру ұйымдарында, оның ішінде "студенттердің дебаттық қозғалысы "жалпыұлттық 

мәдени-білім беру жобасын іске асыру арқылы кӛпмәдени орта құру. 

3.7.1 "Жақсы кӛңіл-күй 

ережелері"ақпараттық кураторлық 

сағаты 

Фотоесеп, 

әзірлеу 

1-3 курс 

кураторлары 

Қыркүйек 

2022 

3.7.2 "Қоғамдық орындардағы тәртіп 

ережелері"дәріс 

Фотоесеп, 

ақпарат 

1 курс 

кураторлары 

Қыркүйек 

2022 

3.7.3 Роза Бағланованың 100 жылдығына 

арналған іс-шараларды ұйымдастыру 

және ӛткізу 

   



3.7.4 Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығына 

арналған іс-шараларды ұйымдастыру 

және ӛткізу 

   

3.7.5 Дінмұхамед Қонаевтың 110 

жылдығына арналған іс-шараларды 

ұйымдастыру және ӛткізу 

   

3.7.6 Қазыбек бидің 355 жылдығына 

арналған іс-шараларды ұйымдастыру 

және ӛткізу 

   

3.7.7 Пікірсайыс «Асыл адам!» Фотоесеп, 

ақпарат 

Тәрбие бӛлімі, 1-

2 курс 

кураторлары 

21.02.2023 

3.7.8 "Студенттің келбеті" Рейд Акт МТК әкімшілігі Ай сайын  

  

8.Бағыт: Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты 

Мақсаты: салауатты өмір салты дағдыларын табысты қалыптастыру, дене және 

психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды 

анықтай білу үшін кеңістік құру 

3.8.1 Денсаулық фестивалін ұйымдастыру 

және ӛткізу 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Тәрбие бӛлімі, 

дене тәрбиесі 

жетекшілері 

8 қыркүйек 

2022 

3.8.2 СӚС бойынша ақпараттық 

кураторлық сағаттар 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Колледж 

медицина 

қызметкері 

Жыл бойы 

3.8.3 Психологиялық диагностика Диагностикан

ы талдау 

Психолог Жыл бойы 

3.8.4 «Мен және спорт» сауалнама, спорт 

секцияларына қатыстыру 

Сауалнаманы 

талдау 

1-3 курс 

кураторлары 

30.09.2022 

дейін 

3.8.5 «Зиянсыз әдеттерсіз әлем» 

кураторлық сағаты. 

Фотоесеп, 

әзірлеу, 

ақпарат 

1-3 курс 

кураторлары 

Қараша 2022 

3.8.6 «Таңда!» еріктілерінің қойылымы. Фотоесеп, 

мақала 

Кушанова Г.Д. Желтоқсан 

2022 

3.8.7 «Назар аударыңыз, туберкулез» 

дәрісханасы 

Фотоесеп Медицина 

қызметкері 

Желтоқсан 

2022 

3.8.8 «Ерте неке» дәрісханасы Фотоесеп, 

ақпарат 

Медицина 

қызметкері, 

психолог 

Қараша 2022 

Наурыз 2023 

3.8.9 «Еркемед» емханасының психологы 

және медицина қызметкерлерімен 

әңгімелесу ұйымдастыру 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Тәрбие бӛлімі Жыл бойы 

3.8.10 Нашақорлықтың алдын алу, 

электронды темекіні пайдалану 

бойынша мамандарды шақырумен 

іс-шаралар ӛткізу. 

Фотоесеп, 

ақпарат 

Тәрбие бӛлімі Жыл бойы 

3.8.11 Колледждің әлеуметтік желілерінде Фотоесеп, Тәрбие бӛлімі Жыл бойы 



студенттер мен олардың ата-

аналарына нашақорлықтың алдын 

алу және электронды темекіні 

пайдалану туралы бейнероликтерді, 

инфографикаларды, плакаттарды 

орналастыру. 

ақпарат 

3.8.12 "Салауатты ӛмір салты" роликтерін 

шығару 

Фотоесеп, 

ақпарат 

1-3 курс 

кураторлары 

Жыл бойы 

3.8.13 Қалалық, облыстық және 

республикалық іс-шараларға қатысу 

Фотоесеп, 

мақала 

Пироженко В. А., 

дене тәрбиесі 

жетекшілері 

Жыл бойы 

        
 

 

 


