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Тәрбие жұмысын ұйымдастыруды

реттейтін нормативтік құқықтық

құжаттар

Балалардың құқықтары мен 
бостандықтарын қорғауға
бағытталған нормативтік
құқықтық құжаттар

Жастар ісі жөніндегі комитеттің
және студенттік парламенттің
қызметін реттейтін нормативтік-
құқықтық құжаттар

Профилактикалық қызметті
реттейтін нормативтік құқықтық
құжаттар



Нормативно правовые документы, 

регламентирующие  организацию 

воспитательной работы

Нормативно правовые  
документы, направленные на 
защиту прав и свобод детей

Нормативно-правовое  документы,  
регламентирующие деятельность 
КДМ и студенческого парламента

Нормативно правовые  
документы, регламентирующие 
профилактическую деятельность



Тәрбиенің басым бағыттары

бойынша іс-шаралар

Рухани-адамгершілік тәрбие

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық
мәдениетті тәрбиелеу

Жаңа қазақстандық патриотизмге
тәрбиелеу. Құқықтық тәрбие

Ұлттық тәрбие

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

Еңбек, экономикалық және

экологиялық тәрбие

Көпмәдениетті және көркем-

эстетикалық тәрбие

Отбасылық тәрбие



Мероприятия по приоритетным 

направлениям воспитания

Духовно-нравственное воспитание

Интеллектуальное воспитание, 
воспитание информационной 

культуры

Воспитание нового казахстанского 
патриотизма. Правовое воспитание

Национальное воспитание

Физическое воспитание, здоровый 

образ жизни

Трудовое, экономическое и 
экологическое воспитание

Поликультурное и художественно-
эстетическое воспитание

Семейное воспитание



Студенттік өзін-өзі басқару

Жастар ісі жөніндегі комитеттің мақсаты-студенттердің

қоғамдық қызметін жандандыру;

жастардың азаматтық санасын қалыптастыру;

патриоттық сезімдерді тәрбиелеу;

студенттік бастамаларды қолдау және іске асыру;

студент жастардың өзінің қабілетін дамытуға

жәрдемдесу.

Жастар ісі жөніндегі комитеттің міндеттері: әртүрлі іс-

шараларды ұйымдастырады және студенттерді тартады

Положение  о КДМ

Студенттік Парламенттің мақсаты: білім алушылардың

бойында азаматтық белсенділік, әлеуметтік құзыреттілік,

азаматтық жауапкершілік дағдыларын дамыту, әлеуметтік

шығармашылыққа қабілетті, жеке басын, қоғамын және

мемлекетін жетілдіру мүддесінде әрекет ете алатын

жоғары мәдениетті, гуманистік бағыттағы азаматты

тәрбиелеу.Студенттік Парламенттің міндеті-студенттердің

мүдделері мен құқықтарын қорғау.

Студенттік парламент туралы ереже

Колледж Президентін сайлау туралы ереже

Студенттік парламенттің құрылымы



Студенческое самоуправление 

Цели КДМ- активизация общественной деятельности

студенчества;

формирование гражданского самосознания молодежи;

воспитание патриотических чувств;

поддержка и реализация студенческих инициатив;

содействие развитию личностной самореализации

студенческой молодёжи.

Задача КДМ: организует и вовлекает студентов в различные

мероприятия

Положение  о КДМ

Цели студенческого парламента: развитие у обучающихся

навыков гражданской активности, социальной

компетентности, гражданской ответственности, воспитание

гражданина высокой культуры, гуманистической

направленности, способного к социальному творчеству,

умеющего действовать в интересах совершенствования своей

личности, общества и государства.

Задача студенческого парламента - защита интересов и прав

студентов.

Положение о  Студенческом парламенте

Положение о выборах Президента колледжа

Структура студенческого парламента



Студенттік өзін-өзі басқару

«Мейірімді жүрек» 

еріктілер отряды

«Жас сарбаз» 
әскери-

патриоттық клуб

"Мен 
көшбасшымын« 
жеке өсу мектебі

"Sanaly
urpaq"ерікті-

патриоттық клубы

"Мұрагерлер" 
пікірсайыс клубы

"Политех" КТК



Студенческое самоуправление 

Волонтерский 

отряд 

«Мейірімді жүрек»

Военно-
патриотический 

клуб «Жас сарбаз»

Школа 
личностного роста 

«Я-Лидер»

Добровольно-
патриотический 

клуб “Sanaly
urpaq”

Дебатный клуб 
«Наследники»

КВН «Политех»



Тәрбие жұмысындағы әлеуметтік 

жобалар мен тәжірибелер

«Ұлттық рухани жаңғыру»

Мақсаты: мәдени өнімдердің сапасы мен

алуан түрлілігін арттыру, ынталандыру, жас

ұрпақтың бойында рухани-адамгершілік

құндылықтарды қалыптастыру арқылы

ұлттық мәдени бірегейлікті сақтау және

әрбір қазақстандықтың көркемдік-

шығармашылық әлеуетін іске асыру

«Sanaly urpaq»
Sanaly urpaq»» юобаның миссиясы«:

Қазақстанда сыбайлас жемқорлықтан

азат өмір сүруге бағытталған

патриоттық және бәсекеге қабілетті

жастар.

Жобаның мақсаты-парасатты

азаматты қалыптастыру ,

студенттердің парасаттылығын

қалыптастыруға бағытталған іс-

шараларды өткізу

«Жас сарбаз»
Жастардың азаматтық, маңызды рухани-

адамгершілік және әлеуметтік құндылықтар

ретінде патриоттық, кәсіби маңызды қасиеттер,

дағдылар және олардың қоғам өмірінің әртүрлі

салаларында, әсіресе әскери және басқа да

байланысты процестерде белсенді көрінуіне

дайындығын дамыту, сонымен бірге мемлекеттік

қызмет түрлері және конституциялық және

әскери борышқа адалдық.

жалпыұлттық жобалар



Социальные проекты и практики 

в воспитательной работе

«Ұлттық рухани жаңғыру»

Цель: сохранение национально культурной
идентичности и реализация художественно-
творческого потенциала каждого
казахстанца путем стимулирования,
повышения качества и разнообразия
культурных продуктов,

формирование у молодого поколения
духовно-нравственных ценностей

«Sanaly urpaq»
Миссия Проекта «Sanaly urpaq»» :

патриотичная и конкурентоспособная

молодежь, нацеленная жить в

Казахстане, свободного от коррупции.

Цель Проекта — формирование

добропорядочного гражданина ,

проведение мероприятий, направленных

на формирование добропорядочности у

студентов

«Жас сарбаз»
Развитие у молодежи гражданственности,

патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей,

профессионально значимых качеств, умений и

готовности к их активному проявлению в

различных сферах жизни общества, особенно в

процессе военной и других, связанных с ней,

видов государственной службы и верности

конституционному и воинскому долгу.»

общенациональные проекты 



Тәрбие жұмысындағы әлеуметтік 

жобалар мен тәжірибелер

"50 табысты бизнес идеялар" жобасы
Мақсаты: колледж студенттерін стартап-

қозғалысқа кеңінен тарту, колледждерде стартап-

жобаларды әзірлеу, Enactus Kazakhstan-мен өзара

іс-қимыл жасау, колледж студенттерінің студенттік

кәсіпкерліктің Ұлттық Кубогына, стартаптар мен

инновацияларға қатысуы, Enactus Kazakhstan

бағдарламасында өңірлік, республикалық

деңгейлерде, оның ішінде әлеуметтік желілер

бойынша колледждер лигасын құру

"ҚР колледждерінің ТОП 100 студенті"жобасы
Жобаның мақсаты: талантты жастарды қолдау,

жұмыс біліктілігі және білімі, дағдылары мен

таланты арқасында жетістікке жеткен техникалық

және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

ұйымдарының үздік студенттерін дәріптеу

Оқу колледжі

Жобаның мақсаты-оқуды ілгерілету, колледжде

Белсенді орта құру және оқуды насихаттау, білім

алушылардың шығармашылық дамуы,

педагогикалық және көмекші құрам мен ата-

аналар комитеті үшін жағдай жасау, кітапхананың

қоғамдағы функционалдық рөлін өзгерту.

Студент жастардың пікірсайыс

қозғалысы

Мақсаты: қоғамда орын алатын

проблемаларды көпшілік алдында

талқылау және талдау арқылы білім

алушылардың әлеуметтік және

шығармашылық белсенділігін арттыру



Социальные проекты и практики 

в воспитательной работе

Проект «50 успешных бизнес идей»
Цель: широкое вовлечение студентов колледжа

в стартап-движение, разработку в колледжах

стартап-проектов, взаимодействие с Enactus

Kazakhstan, участие студентов колледжа в

Национальном кубке студенческого

предпринимательства, стартапов и инноваций,

создание Лиги колледжей в программе Enactus

Kazakhstan на региональном, республиканском

уровнях, в том числе по соцсетям

Проект «ТОП 100 студентов колледжей РК»
Цель проекта: поддержка талантливой молодежи,

популяризация рабочих квалификаций и лучших

студентов организаций технического и

профессионального, послесреднего образования,

достигших успеха благодаря знаниям, навыкам и

таланту

Читающий колледж 

Цель проекта - продвижения чтения, создание в

колледже активной среды и создание условий для

популяризации чтения, творческого развития

обучающихся, педагогического и вспомогательного

состава и родительского комитета, изменение

функциональной роли библиотеки в социуме.

Дебатное движение студенческой 

молодежи

Цель: повышение социальной и

творческой активности обучающихся

посредством публичного обсуждения и

анализа проблем, имеющих место в

обществе



Тәрбие жұмысындағы әлеуметтік 

жобалар мен тәжірибелер

"Біз біргеміз"отбасылық клубы

дәстүрлі отбасылық құндылықтар мен

отбасылық өмір салтын қалыптастыру және

нығайту, отбасылық қатынастар мен

отбасылық тәрбиеде рухани-адамгершілік

дәстүрлерді жаңғырту және сақтау, толық

отбасының маңыздылығын түсіну, жауапты

ата-ана болу, қоғамда балалары бар отбасының

беделін арттыру.

Облыстық жобалар

«Үндестік» жобасы
Жайлы оқу-тәрбие өрісін құруға

бағытталған әлеуметтік әріптестік

қағидаттары мен шарттарында отбасы

мен білім беру ұйымдарының жүйелі,

кешенді, үйлестірілген әлеуметтік-

психологиялық педагогикалық ұзақ

мерзімді өзара іс-қимылын

қамтамасыз ету

Колледж жобалары

➢ "Мен Көшбасшымын«жобасы
➢ "Денсаулық-Спорт-Табыс" жобасы
➢ "Шекарасыз Бизнес" жобасы
➢ "Жақсылық әлемін жаса" жобасы
➢ "Медиа-мектеп"жобасы
➢ "Пікірсайыс қозғалысының көшбасшылары" 

жобасы



Социальные проекты и практики 

в воспитательной работе

Семейный клуб «Мы вместе»  

формирование и укрепление традиционных

семейных ценностей и семейного образа

жизни, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций в семейных

отношениях и семейном воспитании,

понимание важности полной семьи,

ответственного родительства, повышение

авторитета семьи с детьми в обществе.

Областные  проекты

Проект «Үндестік»
Обеспечение системного,

комплексного, скоординированного

социально-психолого-

педагогического долгосрочного

взаимодействия семьи и организации

образования на принципах и

условиях социального партнёрства,

направленного

на создание комфортного учебно-

воспитательного поля

Проекты колледжа

➢ Проект «Я –Лидер»
➢ Проект «Здоровье-Спорт-Успех»
➢ Проект «Бизнес без границ»
➢ Проект «Делай мир добрей» 
➢ Проект «Медиа-школа»
➢ Проект «Лидеры дебатного движения»



Шығармашылық

үйірмелер

"Поющие 

сердца" 

вокалдық

үйірмесі

«Мирас» 

хореографиялық

үйірме

"Тарих

беттері" 

мұражай

үйірмесі

«Актерское 

мастерство» 

үйірмесі«Литературные 

родники»

үйірмесі

«Атамекен» 

үйірмесі



Творческие кружки

Вокальный 

кружок 

«Поющие 

сердца»

Хореографический 

кружок «Мирас»

Кружок при 

музее «Тарих 

беттері»

Кружок 

«Актерское 

мастерство»Кружок 

«Литературные 

родники»

Кружок 

«Атамекен»



Спорт секциялары

Волейбол

Футбол

Баскетбол 

Үстел теннисі

Шахмат

Полиатлон

Қазақ күресі



Спортивные секции

Волейбол

Футбол

Баскетбол 

Настольный теннис

Шахматы

Полиатлон

Қазақ күресі



Психологиялық қызмет
Психологиялық қызметтің мақсаты-білім

алушылардың психикалық және психологиялық

денсаулығын сақтауға ықпал ету, колледжде қолайлы

әлеуметтік-психологиялық климат құру және оқу-

тәрбие процесіне қатысушыларға психологиялық-

педагогикалық қолдау көрсету

Нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету

Психологиялық қызметтің жұмыс жоспары

Педагогтерге автодеструктивті мінез-құлықтың
алдын алу бойынша әдістемелік ұсынымдар.

Аутодеструктивті мінез-құлықтың алдын алу
бойынша педагог-психологтарға арналған

тренингтердің әдістемелік әзірлемелері

Студенттік ұжымда қорқытудың алдын алу
бойынша педагогтарға әдістемелік ұсынымдар

Тұрмыстық зорлық-зомбылық пен кәмелетке
толмағандарға қатыгездіктің алдын алу бойынша

педагогтерге әдістемелік ұсынымдар.  

СӨС насихаттау бойынша педагогтерге әдістемелік
ұсынымдар

"Отбасы клубы"жобасы шеңберінде ата-аналармен
өзара әрекет бойынща іс-шаралардың әдістемелік

әзірлемесі



Психологическая служба 
Цель психологической службы – способствовать

сохранению психического и психологического здоровья

обучающихся, создание благоприятного социально-

психологического климата в колледже и оказание

психолого-педагогической поддержки участникам

учебно-воспитательного процесса

Нормативно-правовое обеспечение

План работы психологической службы

Методические рекомендации педагогам по  
профилактике аутодеструктивного поведения.

Методические разработки тренингов  для  
педагогов-психологов по   профилактике 

аутодеструктивного поведения

Методические рекомендации педагогам по 
профилактике буллинга в студенческом коллективе

Методические рекомендации педагогам по 
профилактике бытового насилия и жестокого 

обращения с несовершеннолетними.  

Методические рекомендации педагогам по 
пропаганде ЗОЖ

Методические разработки мероприятий  по 
взаимодействию  с родителями в рамках проекта 

«Семейный клуб»



Психологиялық қызмет

1) кәмелетке толмағандар арасындағы құқық

бұзушылықты, қадағалаусыз және панасыз

қалуды алдын алу, білім алушыларды

құқықтық тәрбиелеу жөніндегі өңірлік

жоспарлар, бағдарламалар

2) Құқықтық тәрбие бойынша әдістемелік

әзірлемелер

3) Жыныстық қол сұғылмаушылықтың алдын

алу бойынша әдістемелік ұсынымдар



Психологическая служба 
1)Региональные планы, программы по

профилактике правонарушений,

безнадзорности и беспризорности среди

несовершеннолетних, правовому воспитанию

обучающихся

2)Методические разработки по правовому

воспитанию

3)Методические рекомендации по

профилактике бытового насилия



Студенттерді әлеуметтік

қолдау

Әлеуметтік қолдау

шәкіртақы

шәкіртақының көтерілуі

тамақтану

жатақхана

медициналық қызметтер



Социальная поддержка 

студентов
Социальная поддержка

Стипендия 

Повышенная стипендия

Питание

Общежитие 

Медицинские услуги



Оқу топтары басшыларының

әдістемелік бірлестігі

• "Студенттік топпен жұмыс жасаудағы интерактивті әдістер
мен тәсілдер»  мастер-классы

• "Жанжалдарды шешу жолдары мен әдістері" семинар-
практикумы

Шығармашылық топтың жұмысы

• Сабақтан тыс іс-шараны өткізу әдістемесі

• Сабақтан тыс іс-шараны өзіңдік талдау

• Тәрбие іс-шарасын талдау

Оқу тобының жас басшысының мектебі

• Салауатты өмір салтын қалыптастыру, нашақорлық пен 
темекі шегудің алдын алу бойынша оқу топтарының
басшыларына арналған әдістемелік ұсынымдар

• "Ата-аналармен жұмыс істеу мазмұны, нысандары мен 
әдістері« әдістемелік ұсынымдары

• Тәрбие жұмысының басым бағыттары бойынша кураторлық
сағаттардың әдістемелік әзірлемелері

• Студенттік топ ұжымын қалыптастыру бойынша әдістемелік
ұсынымдар

Оқу тобының басшысына көмек ретінде

• "Оқу тобының үздік жетекшісі" байқауы

• Жұмыс тәжірибесін жинақтау

Инновациялық қызмет

Тақырыбы: «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында тәрбие процесін

ұйымдастыру: мүмкіндіктері мен болашағы«

Мақсаты: білім беру жүйесін жаңғырту жағдайында оқу топтары

басшыларының кәсіби қызметі мен құзыреттілігін жетілдіру, педагогикалық

тәжірибені жинақтау және тарату



Методическое объединение   

руководителей учебных групп

• Мастер-класс «Интерактивные методы и приёмы в работе со 
студенческой группой»

• Семинар – практикум «Пути и методы решения 
конфликтов»

Работа творческой группы

• Методика проведения внеурочного мероприятия

• Самоанализ  внеурочного мероприятия

• Анализ воспитательного мероприятия

Школа молодого руководителя учебной 
группы

• Методические рекомендации для  руководителей учебных 
групп  по формированию здорового образа жизни, 
профилактике наркомании и курения

• Методические рекомендации «Содержание, формы и методы 
работы с родителями»

• Методические разработки кураторских часов по  
приоритетным направлениям воспитательной работы

• Методические рекомендации  по формированию коллектива 
студенческой группы

В помощь руководителю учебной группы

• Конкурс «Лучший  руководитель учебной группы»

• Обобщение  педагогического опыта 

Инновационная деятельность

Тема: «Организация воспитательного процесса в условиях обновления

содержания образования: возможности и перспективы»

Цель: совершенствование профессиональной деятельности и компетентности

руководителей учебных групп в условиях модернизации системы образования,

обобщение и распространение педагогического опыта



Ата - аналармен әлеуметтік серіктестік

«Бейімделу кезеңінің
психологиялық ерекшеліктері, 
ата-ана көмегі мен қолдау
формалары"

"Студенттер арасында
аутодеструктивті мінез-
құлықтың алдын алу"

«Балаларының денсаулығын
сақтауғда және нығайтуда
аьта-аналардың тұрақты
мотивациясын
қалыптастыру"

"Жасөспірім кезіндегі
қорқытудың алдын алу"

"Баланың отбасындағы
психологиялық әл-ауқатына
әсер ететін факторлар"

"Жасөспірімнің
психологиялық
ерекшеліктері"

"Ата-ана-бала қарым-
қатынасындағы тиімді ауызша
қарым-қатынас формалары"

"Балалар мен ата-аналарға
арналған эмоционалды
интеллект. Эмоцияларды
түсінуді және көрсетуді, 
басқаруды үйрену"

"Әлеуметтік медианың
жасөспірімдерге әсері"

"Қақтығыстарды басқару
және өзін-өзі реттеу"

Ата-аналармен жұмыс

Үндестік жобасын іске

асыру жөніндегі

жоспар 2022-2023

Жалпы колледждегі

ата-аналар

жиналысының

жоспары

Ата-аналармен

жұмыс бойынша

әдістемелік

ұсыныстар

Оқу топтарындағы

ата-аналар

жиналысының

үлгілі тақырыптары

"Біз біргеміз» 

отбасылық клуб

Ата-аналар

жиналысының

әдістемелік

әзірлемелері



Социальное партнерство с родителями и 

другими организациями

«Психологические особенности 
периода адаптации, формы 
родительской помощи и 
поддержки»

«Профилактика 
аутодеструктивного поведения 
среди студентов»

«Формирование у родителей 
устойчивой мотивации к 
сохранению и укреплению 
здоровья своих детей»

«Профилактика буллинга в 
подростковом возрасте»

«Факторы, влияющие на 
психологическое благополучие 
ребёнка в семье»

«Психологические особенности 
подросткового возраста»

«Формы эффективного 
вербального общения в 
коммуникации Родитель-
ребенок»

«Эмоциональный интеллект 
для детей и родителей. Учимся 
понимать и проявлять эмоции, 
управлять ими»

«Влияние социальных сетей на 
подростков»

«Управление конфликтами и 
саморегуляция»

Работа с родителями

План   по реализации 

проекта  Үндестік

2022-2023

План общеколледжных

родительских собраний

Методические 

рекомендации по 

работе с родителями

Примерные темы 

родительских 

собраний в учебных 

группах

Семейный клуб

«Мы вместе»

Методические 

разработки 

родительских 

собраний



Әлеуметтік серіктестік



Социальное партнерство с родителями и 

другими организациями


