Кафедраның тәрбие жұмыстары
Химия кафедрасында тәрбие жұмыстары институт тәлімгерлер Кеңесінде бекітілген жоспар
негізінде жүргізіледі.Оқытушылар студенттік топтарға тәлімгерлік жетекшілік жасайды. Әрбір
топ студенттері топ тәлімгерлерінің жетекшілігімен өздеріне бекітілген оқудәрісханаларында өзіндік тапсырмаларын орындайды, тәрбиелік іс-шараларына
дайындалады.
№

Оқу тобы

Студент
саны

Топ тәлімгер

1-курс

ХМ-216

10

Бекбенова А.Ш

БГ-216

22

Парманова Ж.А

БГ-226

22

Асылбекова Б.Ж

ЭГ-216

11

Байжаханова А.Ш

2-курс

3-курс

4-курс

ХМ-215

6

Бекбенова А.Ш

БГ-215

16

Парманова Ж.А

БГ-225

19

Парманова Ж.А

ЭГ-215

7

Байжаханова А.Ш

ХМ-214

13

Қабылбаева А.А

БГ-214

33

Тулепова Ф.К

БГ-224

32

Асылбекова Б.Ж

ЭГ-214

19

Умирзакова А.А

ХМ-213

13

Шыналиев А.А

БГ-213

23

Сапарова Ж.И

БГ-223

24

Кунанбаева Е.М

БГ-233

21

Мамирова Н.А

ЭГ-213
Барлығы

14

Умирзакова А.А

2016-2017
оқу жылындағы
өткізілген іс-шаралар:

305

№

Іс шаралар

Орындау
мерзімі

Жауаптылар

1.Ұйымдастыру және жоспарлау
1.

Кафедрадағы оқу дәрісханаларын
жауапты эдвайзерлерді бекіту,
дәрісханаларды жаңа оқу жылына
әзірлеу.

тамыз

Кафедра
меңгерушісі, кафедра
тәлімгерлері

1.

2016-2017 жылдарға арналған
Халықаралық гуманитарлық –
техникалық университеті

тамыз

Кафедра
меңгерушісі Кафедра
тәлімгерлері

Білім күніне арналған мерекелік ісшара өткізу.

қыркүйек

ХГТУ ұжымы

2016-2017 оқу жылына
арналған тәрбие жоспарын
құру, бекiту. Топ эдвайзерін бекіту,
топ белсенділерін сайлау.

01.09.201
6ж

Студенттерді университет
регламентімен таныстыру.

тамыз

1.

22-кыркуйек тыл мерекесыне орай
ашык тарбие сагат өткізу.

қыркүйек

Топ тәлімгерлері

1.

Топ студенттерiнiң жеке тұлғасымен
танысу жұмыстарын жүргiзу.

қыркүйек

Топ тәлімгерлері

1.

Оқу корпусында ПОҚ кұрамының
кезекшілік кестесін түзіп, қадағалау.

жыл бойы

Деканат,

дамуының стратегиялық жоспарын
талқылау және бекіту.
1.

1.

1.

Кафедра
меңгерушісі, кафедра тәлімг
ерлері
Деканат, кафедра
меңгерушісі,
топ тәлімгерлері

Кафедра меңгерушісі,
кафедра тәлімгерлері

аға тәлімгер,
топ тәлімгерлері
1.

Жеке пәтерде ж/е жатақханада
тұратын студенттердің жағдайымен
танысу.

жыл бойы

Топ тәлімгерлері

1.

Топ студенттерiнiң сабаққа қатысуын
қадағалау және оның нәтижесiн
кафедра мәжілістерінде, эдвайзерлік
топтардың жиналыстарында
талқылап отыру.

жыл бойы

Деканат,

1.

Жатақханаға кезекшілік ұйымдастыру
және өткізу.

қараша

Тәрбие ісі жөніндегі вице –
президенті Каладинов О.И.
деканаттар, факультет аға
тәлімгерлері

1.

Жатақханада даталы күндерге
байланысты концерттік
бағдарламалар, семинарлар және ісшаралар ұйымдастыру.

жыл бойы

Тәрбие ісі жөніндегі вице –
президенті Каладинов О.И.
деканаттар, факультет аға
тәлімгерлері

1.

Студенттердің студенттікке қабылдау
«Тұсау кесер кеші» атты іс-шараны
өткізуге қатысу.

қазан

Кафедра меңгерушісі,

«Алтын күз- Алтын дән» мерекелік
кеш.

қазан

1.

аға тәлімгер,
топ тәлімгерлері

Топ тәлімгерлері

Кафедра меңгерушісі,
Топ тәлімгерлері

Биология мен экология
мамандықтарының студенттерімен
ұйымдастыру.
1.

1.

Оқу төлем ақы мәселелері және оның
өз мерзімінде төленуін қадағалау.
Студенттер арасында тәртіп
бұзушылар мен жұмыс жасау және
оларға қатаң шаралар қолдану.

жыл бойы

Тәрбие жұмысының жарты жылдық
және жылдық есебiн дайындау

қаңтар,
мамыр

Кафедра
меңгерушісі, кафедра
тәлімгерлері,
топ студенттері

Аға тәлімгер
топ тәлімгерлері

1.

Д.И. Менделеевтің туған күніне орай
химиялық кеш ұйымдастыру.

ақпан

Кафедра
меңгерушісі, кафедра тәлімг
ерлері
Топ студенттері

1.

1.

1.

Қоршаған ортаның адам
денсаулығына әсері. Ашық тәрбие
сағатын экология мамандықтарының
студенттерімен ұйымдастыру.

мамыр

Химия, биология және экология
мамандығының студенттеріне
педагогикалық бағытта ашық есік
ұйымдастыру.

сәуір

Аудандар мен
қалалардағы мектептің
бітіруші түлектерімен алдағы 20162017 оқу жылына үгіт-насихат жасау.

сәуір

Кафедра
меңгерушісі, кафедра тәлімг
ерлері
Топ студенттері
Кафедра
меңгерушісі, кафедра тәлімг
ерлері
Топ студенттері
Кафедра
меңгерушісі, кафедра тәлімг
ерлері
Топ студенттері

2. Қоғамдық тәрбие
1.

1.

Әлеуметтік жағдайы төмен
студенттерге жеңілдік жол журуге
арналған жәрдем ақыға қажетті
құжаттар дайындау.

қыркүйек

«Ұстазға тағзым» тақырыбында
мәдени іс-шараға қатысу.

қазан

Кафедра
меңгерушісі, кафедра тәлімг
ерлері
Топ студенттері
Кафедра меңгерушісі,
оқытушылар,
топ студенттері

1.

«Туған тілім - тірегім» тақырыбында
сұхбат өткізу.

қыркүйек

Топ тәлімгерлері

1.

«Жаңа әлемде жаңа Қазақстан» атты
компьютерлік презентация байқауын
ұйымдастыру.

қараша

Кафедра меңгерушісі,
оқытушылар,
топ студенттері

1.

Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігіне арналған жалпы ұлттық

желтоқса

Аға тәлімгерлер,

іс-шаралар өткізу.

н

топ тәлімгерлері

1.

«Желтоқсан құрбандарын еске алу»
митингісіне қатысу.

желтоқса
н,

Студентер,
деканат,оқытушылар

1.

Жаңа жыл ға арналған бал
өткізу, университет қызметкерлерiне
арналған жаңа жылдық кеш өткізу.

желтоқса
н

Оқытушылар

1.

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың
«Қазақстан-2050» стратегиялық
бағдарламасының аясында ісшаралар өткізу.

наурыз

Кафедра меңгерушісі,

1.

Мектеп оқушыларына кәсiби
мамандыққа баулу мақсатында
«Ашық есік» күнін өткізу.

мамыр

Топ тәлімгерлері

1.

Топ студенттерін сенбiлiктерге
қатыстыру.

жыл бойы

Топ тәлімгерлері

оқытушылар,
топ студенттері

3. Адамгершiлiк рухани және эстетикалық тәрбие
1.

«Имандылық өз жүрегіңде»
тақырыбында топ студенттерінің
пікірін ортаға салу.

қыркүйек,

Топ тәлімгерлері

1.

Діни экстремизм және олармен күрес
тәлімгерлік сағатын өткізу.

қазан

Оқу топтары

1.

«Ұстаздар мерекесіне» арналган
тәрбие сағаты.

қазан

Топ студенттері, топ
тәлімгерлері

1.

Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігіне байланысты
«Қазақстан-2050 бір мақсат, бір
мүдде,бір болашақ» атты іс-шаралар
өкізу.

желтоқса
н

Топ тәлімгері

1.

«Жетім көрсең жебей жүр» атты жетім
балаларға қамқорлық акциясына

Желтоқса
н

Топ тәлімгерлері

қатысу.
1.

«Жастардың 20 мейірімді істері» атты
балалар үйіне және қарттар үйіне
мейірімділік іс-шараларын өткізу.

қараша

Кафедра
меңгерушісі, кафедра
оқытушылары

1.

«8 Наурыз халықаралық әйелдер»,
«Ұлыстың ұлы күні» мерекесіне
арналған іс-шараларға қатысу,
қабырға газеттерін шығару, ашық
тәлімгерлік сағат өткізу.

наурыз

Топ студенттері, Топ
тәлімгерлері

1.

Ардагерлер кеңесімен тығыз
байланыста іс-шараларын
ұйымдастыру.

жыл бойы

Топ тәлімгерлері

1.

«Бірлік күні» мен «Жеңіс күні»
мерекелеріне кештер ұйымдастыру.

мамыр

Топ тәлімгерлері

1.

Университет түлектеріне диплом
тапсыруды салтанатты түрде
ұйымдастыру.

маусым,

Ректорат, деканат,

Оқу аудиторияларын безендiру
жұмыстарын жасау.

тамыз

«12 жылдық білім берудың мақсаты
мен жай күйы» атты тәлімгерлік сағат
өткізу.

қазан

1.

12

топ тәлімгерлері

Аға тәлімгерлер
топ тәлімгерлері
топ тәлімгерлері

ақпан

4. Салауатты өмiр салтын қалыптастыру іс-шаралары
Студенттер арасында факультет
аралық спартакиада ұйымдастыру.

қазан

1.

Оқытушылар арасында факультет
аралық спартакиада ұйымдастыру.

қаңтар

Президенттің тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары, ДШ
және спорт кафедрасы

1.

«СПИД- ғасыр індеті» атты тәрбие
сағатын өткізу.

қараша

Кафедра меңгерушісі,

желтоқса

топ тәлімгерлері,

1.

сәуір

Президенттің тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары, ДШ
және спорт кафедрасы

н

топ уденттері

1.

Салауатты өмір салтын қалыптастыру
мақсатында «СПИД- ауруларын
алдын алу» тақырыбына жастар
апталығын өткізу.

желтоқса
н

Мейірбике, топ тәлімгерлері,
топ студенттері

1.

Салауатты өмір салтын насихаттауға
«Жастар нашақорлыққа қарсы»
тақырыбындағы іс-шаралар өткізу.

қаңтар

топ тәлімгерлері, топ
студенттері

1.

«Дені саудың тәні сау» атты марафон
өткізу.

сәуір

Дене тәрбиесі және спорт
кафедрасы, Топ тәлімгерлері

1.

Қазақстан Республикасының
тәуелсіздігіне арналған ЖОО мен
арнайы оқу орындарының студенттері
арасында өткізілетін спартакиадаға
қатысу.

қаңтар

Дене шынықтыру және спорт
кафедрасы, жастар
комитеті,кафедра
меңгерушісі, кафедра
оқытушылары

1.

Студенттердің бос уақыттарын
сапалы ұйымдастыру.

жыл бойы

Кафедра оқытушылары

1.

Дүниежүзілік денсаулық күніне
байланысты «Дені саудың жаны сау»
тақырыпта медицина
қызметкерлерімен кездесу өткізу.

желтоқса
н

Оқу топтары,

жыл бойы

топ тәлімгерлері

ақпан

Кафедра меңгерушісі,

топ тәлімгерлері

5. Экологиялық тәрбие
1.

Облыстық, қалалық көлемдегі
ұйымдастырылған сенбіліктерге
қатысу.

1.

Студенттермен бірге экологиялық
білім беру орталығы
қызметкерлерімен кездесу
ұйымдастыру.

топ тәлімгерлері, топ
студенттері,эколог
мамандары

1.

1.

1.

«Таза болса табиғат, аман болар
адамзат» атты ашық тәлімгерлік сағат
өткізу.

сәуір

ҚР «Жасыл ел» бағдарламасына сай
университет алаңын, айналасын
көгалдандыру жұмыстарына топ
студенттерін баулу.

наурыз

Студенттердің бос уақытын сапалы
ұйымдастыру.

мамыр

Оқу тобы,
топ тәлімгерлері

Топ тәлімгерлері,
топ студенттері

Топ тәлімгерлері,
топ студенттері

6. Ұлттық рухани және патриоттық тәрбие
1.

Патриоттық тәрбиеге және ұлыттық
құндылықтарды насихаттауға
бағыттау. «Бүгінгі студент-ертенгі
елдің тірегі» тақырыбында әңгіме
жүргізу.

қыркүйек

Топ тәлімгерлері

1.

“Ана тілінің бүгінгі жайкүйі.” тақырыбында студенттермен
пікір алмасу.

қазан

Топ тәлімгерлері,

«Қала күні» мен «Республика күні»
мерекесіне топпен бірге белсене
қатысу.

қазан

«Тұңғыш президент», «Тәуелсіздік
тұғырың», «Егемендік-ел мерейі »
деген тақырыптарда тәлімгерлік
сағаттар өткізу.

желтоқса
н

Кафедра меңгерушісі,

«Желтоқсан жаңғырығы» атты
университет көлемінде
ұйымдастырылған іс- шараларға
қатысу .

желтоқса
н

Кафедра меңгерушісі,

Наурыз тойын тойлауға байланысты
кештер, тәрбие сағаттарын
ұйымдастыру, Қабырға газеттерiн
шығару.

наурыз

Жастар ұйымы,

1.

1.

1.

1.

топ студенттері

Топ тәлімгерлері,
топ студенттері

тәлімгерлер, топ студенттері

тәлімгерлер, топ студенттері

Деканат, топ тәлiмгерлерi

1.

1.

Соғыс, еңбек ардагерлерімен кездесу
іс-шараларын ұйымдастыру.

мамыр

Студенттердің сабақтан тыс уақытта
кафедра, Кафедра аралық қала,
облыстық, республикааралық спорт
жарыстарына және мәдени
байқауларға қатысуына көмек беру.

жыл бойы

Кафедра меңгерушісі,
тәлімгерлер, топ студенттері
Кафедра меңгерушісі,
тәлімгерлер, топ студенттері

7. Құқықтық тәрбие
1.

Қазақстан Республикасының
конституциясы мен бiлiм күнiне
арналған тәрбие сағаттарын өткiзу.

қыркүйек

Деканат, топ тәлiмгерлерi

1.

Қазақстан Республикасы күнiне
арналған мерекелiк кеш өткiзу.

қазан

Деканат, топ тәлiмгерлерi

1.

Азаматтық жауапкершiлiктi күшейту
мақсатында “Сенiң
құқығың” тақырыбында
студент жастар арасында сұхбат
өткiзу.

мамыр

Студенттер арасында тәртіп
бұзушылар мен жұмыс жасау және
оларға қатаң шаралар қолдану.

жыл
бойына

1.

Топ тәлімгерлері
Топ студенттері

Заңгерлер
Кафедра декандары
Тәлімгерлер

1.

1.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
студенттерден оқытушыларга
байланысты анкета жүргізу.

ақпан

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу
мақсатында студенттермен дөңгелек
үстел ұйымдастыру.

наурыз

Сенбідегі сенбілік...

мамыр

Президенттің тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары,
жастар ісі-жөніндегі
орынбасары
Президенттің тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары,
жастар ісі-жөніндегі
орынбасары

