
 «Жігер» дебат клубының ережесі.  

2022-2023  оқу жылына арналған жұмыс жоспары 
 

   

№ Жұмыс мазмұны Мерзімі Жауапты 

1.  Студенттер  арасында сауалнама жүргізу, қатысушыларды анықтау және клубтың жұмыс жоспарын 

дайындап, бекіту. 

03.09. - 08.09. Ищанов М.Б. 

2. Клуб мүшелері арасында «Диалог жүргізу мәдениеті» және «Дебат жүргізудің негізгі ережелері, 

элементтері, техникасы және дебаттың негізгі форматтары» тақырыбы бойынша семинар өткізу. 

Қыркүйек  Ищанов М.Б. 

3. Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына орай, 

Б.П. «Үш тілдік оқу бағдарламасын қолдайды» тақырыбы бойынша дебат өткізу.  

Қыркүйек Ищанов М.Б. 

4. Ұстаздар мерекесіне орай,  

Б.П. «Әлеуметтік желіде отырып жастар не ұтады?» тақырыбы бойынша дебат өткізу. 

Қазан Ищанов М.Б. 

5. Мұхтар Әуезовтың 125 жылдығына орай, 

Б.П. «Білім сапасын арттырудың тиімді механизімін ұсынады» тақырыбы бойынша дебат өткізу. 

Қараша Ищанов М.Б. 

6. Ғабит Мүсіреповтің туғанына 120 жылдығына орай, 

Б.П. «Қазақ салт-дәстүрлері жойылып барады деп есептейді» тақырыбы бойынша дебат өткізу.  

Желтоқсан Ищанов М.Б. 

7. Дінмұхамед Қонаевтың 110 жылдығына орай, 

Б.П. «Қазақстанда білім алуға жағдай жасалған деп есептейді» тақырыбы бойынша дебат өткізу.  

Б.П. «Қоғамдық жұмыстар білім алушыларға керек деп есептейді» тақырыбы бойынша дебат өткізу. 

     

Қаңтар 

Ищанов М.Б. 

8. Б.П. «Еңбек талантқа қарағанда көп пайда әкеледі деп есептейді» тақырыбы бойынша дебат өткізу.  Ақпан Ищанов М.Б. 

9. Б.П. «Медицина елімізде жақсы дамыған деп есептейді» тақырыбы бойынша дебат өткізу. 

Б.П. «Елімізде балалар құқығы жақсы қорғалған деп есептейді» тақырыбы бойынша дебат өткізу. 

Наурыз Ищанов М.Б. 

10. Б.П. «Студенттердің қызығушылығын арттыратын тиімді механизімді ұсынады» тақырыбы бойынша 

дебат өткізу. 

Сәуір Ищанов М.Б. 

11. Б.П. «Елімізде жасөспірімдермен жұмыс қарқынды жүріп жатыр деп есептейді» тақырыбы бойынша 

дебат өткізу.  

Мамыр Ищанов М.Б. 

12. Б.П. «Жастардың бойында патриотизмді арнайы тәрбиелеу қажет пе?» тақырыбы бойынша дебат өткізу. Маусым Ищанов М.Б. 

13. Қалалық, облыстық дебат клубтарымен, орталықтарымен шығармашылық байланыста болу. Үнемі Ищанов М.Б. 

14. Қалалық, облыстық, аймақтық дебат турнирлеріне қатысу Жоспар 

бойынша 

Ищанов М.Б. 

 



 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  
 

 

№ Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные 

1 Зашаған кенттік округі құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен кездесу. 08.11.2022. Мустафиева Э.Б. 

2 ШНП. Методический тренинг. Педагогические условия проведения занятий. Психологический климат в группе, разрешение конфликтных 

ситуаций. Тренинг «Трудная ситуация на уроке и ваш выход из неё». Методы и приёмы организации ситуации успеха. 
09.11.2022г Аменова К.К., Байкатова А.З. 

3 
Ата-аналар жиналысы 10.11.2022. 

ДТЖЖО, бөлім меңгерушілері,  

Топ кураторлары 

4 Обучающий семинар.  

«ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ».    

Инновационная деятельность преподавателя как условие повышения качества образования. 

Инновационные формы и методы образовательного процесса. Опыт применения интерактивных и инновационных форм и методов обучения в 

преподавании  специальных  дисциплин 

11.11.2022г. Абдрахманова Г.С.  

5 
Неделя психологии.«Психология медицина әлемінде» («Психология в мире медицины». 

14-

18.11.2022г. 

Аменова К.К. 

Байкатова А.З. 

6 
17 қараша-халықаралық студенттер күніне  мерекелік би кешін өткізу. 17.11.2022 

ДТЖЖО, Студенттік кеңес, топ 

кураторлары. 

7 Неделя общепрофессиональных дисциплин. 
«Медицина кәсібіне деген сүйіспеншілік – адамзатқа деген сүйіспеншілік». 

21- 

30.11.2022г. 

ЦМК №2 

Турмуханбетова З.М. 

8 «Адал және сатылмайтын еңбек бейнесі» атты сурет конкурсы 22.11.2022. Топ кураторлары 

9 Педагогический Совет.  

Воспитательная среда колледжа – важнейшее условие становления профессиональной компетентности будущих специалистов. 

1. Деятельность педагогического коллектива колледжа по использованию различных форм воспитательной работы как фактор и условие 

развития профессионала. 

2. Результативность участия обучающихся колледжа в предметных олимпиадах и научных конференциях областного и республиканского 

уровней. 

23.11.2022. 

Зам. директора по  воспитательной  

работе. 

Кураторы учебных групп 

10 «Мамандығым мақтанышым» атты тақырыпта бейнеролик дайындау. 25.11.22. 2-курс топ кураторлары 

11 
Шахмат, шашка ойындарынан колледжішілік жарыс 

26.11.2022 

29.11.2022. 
Каракушиев С.М. 

12 «Оқуға құштар колледж» бойынша қараша айында өтетін шаралар: 

1)«Бір колледж-бір кітап», «Балалықтан даналыққа» (акция); 

2) Топтың үздік оқырманы (конкурс); 

3) «Мен кітапты ашамын, мен әлемді танимын» (әдеби кейс); 

4) «Бабалар үні» (ауызша журнал); 

5) «Менің өмірімді өзгерткен кітап» (эссе конкурсы); 

6) «Өз кәсібің туралы көркем әдебиет» (кітапхана квилт) 

қараша 

Мухтарова Л.Х. 

Аменова Қ.К. 

Турмуханбетова З.М. 

Жайгалиева Г.С. 

13  Посещение уроков преподавателей. по расписанию методист 

14 Открытые уроки. 

1. Көк тамырға инъекция жасау техникасы. («Мейіргер ісінің негіздері», МС-15) 
по расписанию Бисембаева К.Н. 

2.Концепция и принципы мобильного здравоохранения. 

Компьютерные тренажеры в электронном здравоохранении. 

(«Электронная система здравоохранения»,Ф-32) 

по расписанию Бакалдина Л.А. 

3. Еңбек гигиенасы. 

(«Жалпы гигиена», ДТ-13) 
по расписанию Исмагулова А.Е. 



 

 

 

Орал  « Мақсат» Жоғары  медициналық колледжінде  

2022 жылдың 21-30 қараша аралығында өткізілетін    

 «Медицина  кәсібіне деген сүйіспеншілік – адамзатқа деген 

сүйіспеншілік»  
атты жалпы кәсіптік пәндер  онкүндігінің   бағдарламасы. 

 

№ Мазмұны Уақыты, 

күні, тобы 

Жауапты 

1. Апталықтың ашылуы. 

«Жаратылыстану   еліне саяхат»   

 Пәндік кәсіби сайыс:  

«Білімділер керуені»  

21. 11.2022 ж. 

Сағ 11.40 

Мс-01; Ф-01 

тобы 

Медеубекова А.О. 

Турмуханбетова З. М. 

Рыскалиева А.У 

2. Пәндік –кәсіби сайыс 

«Химия и короновирус» 

22.11. 202ж. 

Ф-12 
Махамбетова Э.Х 

3. Пәндік кәсіби сайыс:  

 «Менің арманымдағы мамандық» 

мейіргерлер лигасы 

Мс-11,13,15 

23.11.2022 

 

Турмуханбетова З.М. 

4. Пәндік кәсіби сайыс:  

 «Медицина бастауы - анатомия»   

24.11.2022 

Ф-15, Дт-13 
Медеубекова .А.У 

Татаханова Ж.С. 

5  Пәндік кәсіби сайыс:  

«Элементтер сөйлейді»  

25.11.2022 

Ф-01,Мс-01 

Фт-12 

Манашова Л.Ж 

6. Пәндік кәсіби сайыс: Су және судың 

гигиеналық маңызы »  

28.11.2022 

Дт-13 
 Исмагулова А.Е 

7. Пәндік кәсіби сайыс:    

«Қызықты анатомия» 

29, 11. 2022ж. 

Ф-11,13. 
Хамредденова А.Х. 

8.  Аса кауіпті және оқшауланған 

аурулардың профилактикалық  

эпидемияға қарсы шаралары.  

30.11.2022 Жумагалиева Г.Д. 

9. Ашық сабақтар:  

1. «Концепция и принципы 

мобильного здраво охране ния. 

Компьютерные тренажеры в 

электронном здравоохранении.»   

2. «Радиоактивті сәулелердің 

биологиялық әсері»   

3. Көп атомды спирттер»   

4. Еңбек гигиенасы»   

Ф-31 

 

 

 

Мс-01 

 

Ф-01 

Дт-13 

 Бакалдина Л.А. 

 

 

 

Рыскалиева А.У.                                 

 

Манашова Л.Ж.                         

Исмагулова А.Е. 

 

  



Психология апталығының жоспары 
 

        «Психология медицина әлемінде»  

«Психология в мире медицины»  

 

Мақсаты: Жеке адамның (тұлғаның) адамгершілік қасиеттерін қалыптастырып, кәсіптік білімді 

меңгерудегі психология ғылымының тигізетін пайдасы. Соның ішінде медицина психологиясы 

дәрігерлер мен ауру адамдар арасындағы қарым-қатынастың орнатылуында, науқастардың мінез-

құлық ерекшеліктерін анықтай отырып, соған сәйкес көмек көрсету кезінде маңызды рөл атқаруы 

туралы мағлұмат беру . Жалпы психология курсында алған білімдері мен зерттеу дағдылары 

негізінде психологиялық ойлауын дамыту, семинар және практикалық сабақтар процесінде 

психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру.Оқытылған 

психологиялық құбылыстардың заңдылықтары негізінде психологияның әр салалары бойынша 

студенттерде білімдерді жүйелендіру; әр – түрлі психологиялық фактілер мен теорияларды жүйелі-

психологиялық талдау процесінде студенттерде танымдық дағдылар мен ептіліктерді дамыту;  Дүние 

жүзілік және Отандық психология ғылымдарының негізгі принциптерімен, бағыттарымен және 

идеяларымен таныстыру. 

№ Мазмұны Өтетін күні Жауаптылар 

1. 

1)Психологиялық тесттер жазылған 

ақпараттық қабырға газеталарды шығару: 

«Түс және сіздің мінезіңіз» 

«Психогеометриялық тест» 

2)Таңғы акция 

Колледж холында «Даналық қобдишасы». 

14.11.2022ж. 

Аменова Қ.К. 

Байкатова А.З. 

Жадаева М.Б. 

Белсенділер 

2. 

1)Таңғы акция  

Колледж холында «Көңіл-күй 

кемпірқосағы» 

2) «Психология – ғажайып ғылым» тәрбие 

сағаты (Дт-11 тобы) 

3). Тәрбие сағаттан кейін «Көңіл-күй 

кемпірқосағы» акциясы 

15.11.2022ж. 
Аменова Қ.К. 

Белсенділер 

3. 

1) Пән оқытушыларына сауалнама, тест 

жүргізу. «Оқытушылардың кәсіби жанып 

кетуі. Өз-өзін зерттеу және өз-өзіне көмек 

беру бойынша нұсқаулар». 

2)Пән оқытушыларына «Біздің ұжым» 

тренингі 

16.11.2022ж. 

Жадаева М.Б. 

Аменова Қ.К. 

Белсенділер 

4. 

1) «Даналық қобдишасы» акциясы. 

2)Психологиялық кеңестер жазылған 

парақшалар үлестіру. 

3)Студенттерге өз-өзін талдау бойынша 

тесттер жүргізу. 

17.11.2022ж. 

Аменова Қ.К.  

Жадаева М.Б. 

Байкатова А.З.  

Белсенділер 

5. 

1) «Психология дегеніміз не?», «Біз 

бақыттымыз» тақырыбында қабырға 

газетасының және коллаждардың көрмесі. 

2) «Еркіндік қылқаламы» 

3) Қорытындылау. 

18.11.2022ж. 

Аменова Қ.К. 

Жадаева М.Б. 

Белсенділер  

 


