
 «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 
«Таза сессия» акциясы. 

9 желтоқсан сыбайлас жемқорлықпен халықаралық күрес күніне орай іс-шаралар өткізу.  
01-09.12.2022. 

ДТЖЖО, Кітапхана меңгерушісі,  

топ кураторлары. 

2 
«Келешегі кемел Тәуелсіз Қазақстан!»  

ҚР Тәуелсіздігінің 31-жылдығына арналған мерекелік іс-шаралар. 
08-15.12.22. 

ДТЖЖО, топ кураторлары, №1 ӘЦК 

3 

ШНП. Семинар-практикум. 

«Оценивание как инструмент повышения качества образования». 

Контроль успеваемости студентов. Формы и методы контроля знаний студентов. 

09.12.2022 г. 
Кенжин Ж.Г. 

4 
Неделя истории и социально- экономических дисциплин. 
«Келешегі кемел Тәуелсіз Қазақстан». 

08-16.12.2022 г. 
ЦМК №1 

5 
«Келешектің тұтқасы білімді ұрпақта» атты облыстық  

зерделілер сайысы. 
12.12.2022. 

Мустафиева Э.Б. 

Ф-15 тобы 

6 

 Семинар. «ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ»  

1.Основные функции профессионально-педагогической культуры. 

2.Самоанализ педагогической деятельности и описание педагогического опыта. 

14.12.2022 г. 
Сейтмагамбетова А.Б. 

7 «Тәуелсіз елім - Қазақстан!» мерекелік концерт. 15.12.22. 
Мустафиева Э.Б. 

Салыхова К.М. 

8 

Методсовет. 

1. Роль  исследовательской деятельности в формировании профессиональных компетенций 

будущих средних медицинских работников. 

2.Современный цифровой учебный контент. 

21.12.2022 г. 

Салыхова К.М. 

Щедрова Н.В. 

Бакалдина Л.А. 

9 Олимпиада по предмету «Химия» (МС-01,Ф-01). 22.12.2022. Манашова Л.Ж. 

10 Олимпиада по предмету «Биология» (МС-01,Ф-01). 23.12.2022. Турмуханбетова З.М. 

11  Посещение  уроков  преподавателей. по расписанию методист 

12 

Открытые уроки. 

1. «Көп атомды спирттер». («Химия», Ф-01) 
по расписанию 

Манашова Л.Ж. 

2. Освоение целинных и залежных земель. («Қазақстан тарихы», ДТ-12) по расписанию Салыхова Қ.М. 

3. 1836-1838 жылдардағы Бөкей ордасындағы шаруалар көтерілісі.  («Қазақстан тарихы»,Ф-11) по расписанию Мустафиева Э.Б. 

13 «Ашық жүрек күні» атты жаңа жылдық қойылым БҚО Балалар үйінің тәрбиеленушілерімен өткізу. 23.12.2022. Бакалдина Л.А. ФТ-12 тобы 

14 

«Оқуға құштар колледж» бойынша қараша айында өтетін шаралар: 

1) «Отан тарихы әдебиеттерде» (оқырман конференциясы); 

2) «Не? Қайда? Қашан?» (Әдеби ойын); 

3) «Менің үйдегі кітапханам»  (Бейнероликтер конкурсы); 

4) «Адамдар оқуды тастаған кезде ойлаудан қалады» (Кітапхана квилт) 

желтоқсан 

Мухтарова Л.Х. 

Бакалдина Л.А. 

Бисембаева К.Н. 

Татаханова Ж.С. 

15 Жаңа жылдық студенттік бал-маскарад. 27.12.22 

ДТЖЖО, Жастар ісі жөніндегі комитет, 

студенттік кеңес, топ кураторлары, 

музыкалық жетекші 



Қазақстан Республикасы  

Тәуелсіздігі күніне арналған шаралар жоспары  

Тақырыбы: «Келешегі кемел Тәуелсіз Қазақстан!» 

 «Барымыз да, бағымыз да Тәуелсіздік». 

Қасым-Жомарт Тоқаев  

 

№ Тақырыбы   Мерзімі  Жауаптылар  

1. «Келешегі кемел Тәуелсіз Қазақстан!» атты 

апталықтың ашылуы 

08.12.22 Мустафиева Э.Б. 

2. «Тарих. Тағылым. Тәуелсіздік.»  

Оқуға құштар жобасы бойынша кітаптар көрмесі 

08.12.22. Мухтарова Л.Х. 

3. Тәуелсіздік күніне арналған қойылымдар мен 

бейнефильмдерді тамашалау. 

Облыстық-өлкетану мұражайына экскурсия.  

08.12.22. 

15.12.22. 

Топ кураторлары 

4. «Тәуелсіздік баға жетпес байлық»  

ҚР Тәуелсіздігінің 31-жылдығына арналған тәрбие 

сағаттары. 

08.12.22. 

15.12.22. 

Топ кураторлары 

5. «Тарих – ғасырлар куәсі»  

Интеллектуалды-сайыс 

09.12.22. Салыхова Қ.М. 

Ф-01, Мс-01 тобы 

6. «Ұлы даланың ұлы есімдері!» 

ғылыми-танымдық конференция.  

12.12.22. Мустафиева Э.Б. 

Ф-11, Ф-15 тобы 

7.  «Единый Казахстан» 

 интеллектуальная игра 

13.12.22. Салыхова Қ.М. 

Дт-12 тобы 

8. «Мәңгілік ел» тақырыбында сурет байқауы. 

«Менің Қазақстаным-менің болашағым!» 

уәждемелік хат. 

08.12.22. 

14.12.22. 

Салыхова Қ.М. 

Мустафиева Э.Б.  

9. «Жаңа әлемдегі – Жаңа Қазақстан!»  

тарихи-танымдық шара 

14.12.22. Мустафиева Э.Б. 

10. «Тәуелсіз елім - Қазақстан!» 

мерекелік концерт 

15.12.22. Мустафиева Э.Б. 

 
 

 


