
 «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. 

 



«Мақсат» Орал Жоғары медициналық колледжінде  

2023 жылдың 13-18 ақпан аралығында өткізілетін   

«Стоматологиялық практикадағы инновациялық технологиялар»  
(Инновационные технологии в стоматологической практике)  

атты стоматологиялық апталығының   бағдарламасы. 

 

№ Мазмұны  Уақыты, 

күні, тобы 

Жауапты 

1. Апталықтың ашылуы.  
«Хирургиялық стоматология 

негіздері» пәні бойынша «Студенттік 

олимпиада стоматолог мамандығын 

игерудің сенімді жолы» атты пәндік 

олимпиада. (Предметная олимпиада 

«Студенческая олимпиада -

надежный путь к освоению 

специальности стоматолога») 

 

13. 02.2023 ж. 

ДТ- 31, 32, 33 

 

Бисенова А.Т. 

 

2 Аудиториядан тыс шара: «Біз сізге 

күлеміз, сіз әлемге күлесіз». 

(Внеаудиторное мероприятие «Мы 

улыбаемся Вам,  Вы улыбаетесь 

миру».)  

14.02.2023ж. 

ДТ-32 

Нурмухамбетов Д.Т   

 

3 Аудиториядан тыс шара: «Тісі 

бардың ырысы бар». 

(Внеаудиторное мероприятие   «Тісі 

бардың ырысы бар»). 

15.02.2023ж. 

ДТ- 31, 33 

Оспанова А.К.   

4.  Пәндік – кәсіби сайыс «Үздік 

дантист». (Профессиональный 

конкурс «Лучший дантист»).   

16.02.2023ж. 

ДТ- 31, 32, 33 

Бергенов Э.С. 

Танабаев Э.М. 

 

5 Дөңгелек үстел.  

Тақырыбы: «Стоматологиялық 

практикадағы инновациялық 

технологиялар». (Круглый стол с 

врачами стоматологических 

организаций. 

Тема:«Инновационные технологии в 

стоматологической практике». 

17.02.2023 

 

Бисенова А.Т. 

Нурмуханбетов Д.Т. 

Бергенов Э.С. 

Оспанова А.Қ. 

6. Қорытындылау. (Закрытие недели). 18.02.2023ж. Бисенова А.Т. 

 

 


