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2022-2023 оқу жылына арналған тәрбие жұмысының кешенді 

ЖОСПАРЫ 

  

№ Іс-шаралар  Жауапты 

орындаушылар 

Орындалу 

мерзімі 

1. Патриоттық сананы қалыптастыру  

1.  «30 тамыз – Конституция күні», «1 қыркүйек – 

Білім күні» мерекелік іс-шараларын ұйымдастыру 

ЖСБ 1 қыркүйек 

2. 3 Тілдер мерекесіне орай іс-шаралар кешенін өткізу ЖСБ, Қазақ, орыс және 

латын тілі кафедрасы 

5 қыркүйек 

3.  «Тұсау кесер-2022» студенттерге білім кілті мен 

студенттік билет табыстау кеші 

Декандар,ЖСБ Қыркүйек 

4.  «Жас толқын-2022» факультет аралық өнерпаздар 

сайысы 

Декандар, ЖСБ Қазан 

5.  «1 желтоқсан – ҚР Тұңғыш Президенті күні» 

салтанатты іс-шарасын ұйымдастыру 

ЖСБ Желтоқсан  

6.  «16 желтоқсан ҚР Тәуелсіздік күні» салтанатты 

іс-шарасын ұйымдастыру 

ЖСБ Желтоқсан  

7.  «1 наурыз – Алғыс айту күніне»  

орай мерекелік іс-шара өткізу 

Тіл пәндері, ЖСБ Наурыз  

8.  «8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні» 

салтанатты іс-шарасын ұйымдастыру 

ЖСБ Наурыз  

9.  «22 наурыз – Ұлыстың Ұлы күні Наурыз» 

салтанатты іс-шарасын ұйымдастыру 

Қоғамдық пәндер 

кафедралары, ЖСБ 

 

Наурыз  

10.  «1 мамыр – Қазақстан халқы бірлігі күні» 

мерекесіне орай салтанатты шарасын өткізу 

Тіл пәндері, ЖСБ Мамыр  

11.  «7 мамыр – Отан қорғаушылар күні» мерекесіне 

орай салтанатты шарасын ұйымдастыру 

Әскери кафедра, ЖСБ Мамыр  

12.  «9 мамыр – Жеңіс күні» мерекесіне орай 

салтанатты іс-шарасын өткізу 

Әскери кафедра, ЖСБ Мамыр  

13.  «4 маусым – ҚР Мемлекеттік Рәміздері күні» 

мерекесіне орай салтанатты шарасын өткізу 

ЖСБ қоғамдық пәндер 

кафедралары 

Маусым  

14.  «19-маусым – Медицина қызметкерлері күні» 

мерекесіне орай салтанатты іс-шара өткізу 

ЖСБ Маусым  

15. 2  «Аманат» партиясы мүшелерімен, 

депутаттардың, танымал тұлғалардың 

қатысуымен студент жастар арасында кездесулер 

ұйымдастыру  

ЖСБ, декандар, 

«Болашақ» АЖО, 

Қазақстан тарихы және 

әлеуметтік пәндер 

кафедрасы 

Жыл бойы 

16.  2022-2023 оқу жылына арналған Түркістан 

облысының киелі орындары бойынша 

«Студенттік географиялық тур» ұйымдастыру  

ЖСБ, 

декандар, 

 

Жыл бойы 

2. Рухани-адамгершілік даму  

1.  «Отбасы күні» мерекесі аясында, отбасылық 

өмірге дайындау, қазақстандық отбасының оң 

имиджін насихаттау мақсатында  психолог 

ЖСБ, 

декандар, 

 «Болашақ» АЖО, шет 

Қыркүйек 
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маманмен кездесу өткізу тілі кафедрасы  

2.  «Ахмет Байтұрсынұлы – ұлт ұстазы» іс-шарасы ЖСБ, Қазақ, орыс және 

латын тілі кафедрасы, 

 «Болашақ» АЖО 

Қазан 

3.  Түрлі номинациялар бойынша «Үздік жастар» 

премиясын  ұйымдастыру 

ЖСБ, Студенттік 

кәсіподақ,  «Болашақ» 

АЖО 

Сәуір 

 

4.  «10-тамыз Абай күніне» орай «Абай-дара, Абай-

дана қазақта!» тақырыбында көркемсөз оқу 

эстафетасын өткізу. 

Декандар, ЖСБ, Қазақ, 

орыс және латын тілі 

кафедрасы, «Болашақ» 

АЖО 

Тамыз 

5.  «Қамқорлық пен мейірімділік – әр адамның 

қоғамдық парызы», «Жетім көрсең, жебей жүр, 

«Жүректен жүрекке» және т.б. тақырыптарда 

қайырымдылық акцияларын ұйымдастыру 

ӘМЖСБ, 

декандар, барлық 

жауапты кафедралар, 

«Болашақ» АЖО 

Жыл бойы 

6.  ОҚМА-да оқитын әлеуметтік жағдайы төмен 

және жетім, ата-ананың қамқорлығынсыз қалған 

балалар туралы мәлімет жинау, материалдық 

көмек қарастыру 

ЖСБ, декандар,  Қыркүйек 

7.  «ОҚМА Еріктілер лигасы» ұйымымен бірлесіп 

қайырымдылық акцияларын өткізу 

ЖСБ, «Болашақ» АЖО,  Жыл бойы 

3.Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімге тәрбиелеу 

1.  «Болашақ» АЖО жанынан «Бірлесу» студенттік 

этностар ұйымының жұмысына қолдау көрсету 

ЖСБ, декандар, шет 

тілдері кафедрасы, 

«Болашақ» АЖО 

Қыркүйек 

2 Түрлі этнос  өкілдері арасында қазақ ақын-

жазушыларының шығармашылығынан  онлайн 

көркем сөз оқу сайысын өткізу  

ЖСБ, Қазақ, орыс, латын 

тілдері кафедрасы, 

тәлімгерлер, «Бірлесу» 

ұйымы  

Қазан  

3 «1 мамыр – Қазақстан халқы бірлігі күні» 

мерекесіне орай іс-шаралар жиынын өткізу 

ЖСБ,  

Қазақ, орыс, латын 

тілдері  кафедрасы,  

Шет тілі кафедрасы,  

«Бірлесу» ұйымы 

Мамыр 

4.Құқықтық тәрбие 

1.  Оңтүстік Қазақстан медицина академиясының   

Академиялық адалдық ережесі мен Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы стандарты талаптарын, әдеп 

ережелерін  түсіндіру академияның ӘБҚ, ПОҚ, 

білім алушыларына онлайн түсіндіру, насихаттау 

жұмысын ұйымдастыру 

Әлеуметтік мәселелер 

және жастар саясаты 

басқармасы 

Қыркүйек 

2.  Шымкент қаласы төтенше жағдайлар 

департаменті қызметкерлерімен, Шымкент 

қалалық көші – қон полициясы 

қызметкерлерімен, Дін өкілдері 

қызметкерлерімен кездесу ұйымдастыру 

Әлеуметтік мәселелер 

және жастар саясаты 

басқармасы 

Қыркүйек 

3.  Азаматтардың дiни сенiм бостандығы құқығын ЖСБ, академиядағы Қараша 
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түсіндіруге, Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз 

етуге, оның iшiнде терроризмнiң, нәсiлдiк және 

дiни экстремизмнiң таралуын тоқтатуға 

бағытталған іс-шаралар өткізу 

ҰҚК өкілі,декандар, 

«Болашақ» АЖО 

Сәуір 

4.  Құқықбұзушылықтың алдын алу, қылмысқа 

қарсы күресте студенттермен өзара iс-қимылдар,  

заңдылықты және қоғамдық қауiпсiздiктi 

қамтамасыз ету мен қорғау бойынша іс-шаралар 

өткізу 

ЖСБ, академиядағы 

ҰҚК өкілі, деканаттар, 

«Болашақ» АЖО, 

барлық жауапты 

кафедралар 

Қараша  

Ақпан  

5.  «Таза сессия» жобасы шеңберінде академияда 

жемқорлық фактілерін анықтау, алдын алу 

мақсатында білім алушыларға анонимді 

сауалнаманы  жүргізу 

 «Саналы ұрпақ» 

жобалық-кеңсесі,  

ЖСБ, декандар, 

«Болашақ» АЖО 

Қысқы және 

жазғы сессия 

кезінде 

6.   «Сыбайлас жемқорлық қылықтары мен 

зардаптары», «Тәртіптің қажеттілігі қандай?» 

тақырыптарында дебаттық турнирлер өткізу 

«Зиялы қазақ» дебат 

клубы, «Саналы ұрпақ» 

жобалық-кеңсесі, ЖСБ, 

декандар, «Болашақ» АЖО 

Қараша 

7.  Халықаралық сыбайлас жемқорлықпен күрес 

күніне орай бірыңғай сағат өткізу 

 «Саналы ұрпақ» жобалық-

кеңсесі, ЖСБ, декандар, 

«Болашақ» АЖО 

Желтоқсан 

8.  Жастар  мен  жасөспірімдер  арасында  суицидтің 

алдын – алу және  отбасылық   қатынастарды, 

моральдік-этникалық   және  рухани адамгершілік   

құндылықтарды  нығайту  мақсатында онлайн 

тәрбие сағаттар өткізу 

ЖСБ, 

декандар, барлық 

кафедралар 

Жыл бойы 

9.  «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері: негізгі 

мәселелер және шешу жолдары» тақырыбында 

студенттермен еркін форматта кездесу немесе  

іс-шара өткізу  

Әлеуметтік мәселелер 

және жастар саясаты 

басқармасы 

Қараша  

10.  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, ҚР БҒМ 

«Адал білім», «Sanaly urpaq», «Адалдық алаңы» 

жобалық кеңсесінің өкілдерін және азматтық 

белсенділермен кездесу өткізу. 

«Саналы ұрпақ» 

жобалық-кеңсесі, ЖСБ, 

«Болашақ» АЖО 

Ақпан 

5.Салауатты өмір салтын қалыптастыру 

1. 1  Халықаралық,  Республикалық, қалалық 

деңгейінде өткізілетін спартакиадалар мен 

универсиадаларға студенттердің қатысуларын 

қамтамасыз ету 

ЖСБ, декандар, дене 

шынықтыру кафедрасы 

Жыл бойы 

2.  «Денсаулық – зор байлық», «Спорт секциаларына 

жазыл да, шыңдал»  және т.б.  акцияларын өткізу. 

«Барыс» спорт клубына қолдау көрсету. 

 ЖСБ, декандар,  дене 

шынықтыру кафедрасы 

Қыркүйек 

Сәуір 

 

3.  «Жұқпалы аурулардың алғашқы клиникалық 

көріністері» кеңес беру бойынша (Covid, тұмау, 

жыныстық жолмен таралатын аурулар т.б.) дәріс 

ұйымдастыру 

ЖСБ, 

клиникалық кафедралар 

Қазан 

4.  «Мезгілсіз жүктіліктен сақтану». «Контрацепция» 

жайында  Консультациялық дәріс өткізу 

ЖСБ, 

акушерлік гинекология 

кафедрасы  

Наурыз 
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5.  Халықаралық шылым шегуден бас тарту және 

нашақорлықпен және  есірткі саудасымен қарсы 

күрес күніне арналған «Никотинді Витаминге 

ауыстыр» акциясын ұйымдастыру 

ЖСБ,   

декандар, дене 

шынықтыру кафедрасы 

Қараша 

6.  Студенттер арасында нашақорлық, маскүнемдік 

және шылым шегудің алдын алу бойынша 

«Салауатты өмір – нұрлы болашақ», «Дені сау 

ұрпақ – жарқын болашақ», «Ертеңгі күніңді 

ойласаң, есірткіге жолама!», «Никотинді – 

дәруменге», және т.б. акциялар, семинарлар, жыл 

сайынғы жарыстар, турнирлер, спорттық  іс-

шаралар өткізу 

ЖСБ,  

декандар, дене 

шынықтыру кафедрасы 

Қараша 

Маусым 

 

7. 2 «1 желтоқсан – ЖҚТБ қарсы күрес күніне» орай 

іс-шара өткізу 

 ЖСБ, жұқпалы аурулар 

кафедрасы,  декандар  

Желтоқсан 

8.  «7 сәуір – Дүниежүзілік денсаулық күніне» орай 

апталық ұйымдастыру және өткізу 

ЖСБ, декандар, дене 

шынықтыру кафедрасы 

Сәуір 

9. 1

0 

«Денсаулық – мәңгілік елдің кепілі» 

тақырыбында қалалық  деңгейде акциялар өткізу 

ЖСБ, декандар, дене 

шынықтыру кафедрасы 

Қараша 

сәуір 

10.  Жастар арасындағы суицидтік жағдайларды 

алдын алу шараларын, түсіндірме жұмыстарын 

өткізу 

ЖСБ, декандар, 

«Болашақ» АЖО, 

әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер 

кафедрасы  

Қазан 

наурыз 

11.  «14-мамыр Халықаралық Донорлар күніне» орай 

қалалық қан орталығында «Мен-донормын, 

өзгеге үміт сыйлаймын» акциясын өткізу 

ЖСБ, «Болашақ» АЖО Маусым 

12.  Сауда орталықтарындағы акцияларға қатысу. 

Мектептерде алғашқы көмек көрсету туралы 

дәрістер оқу. 

ЖСБ, клиникалық 

кафедралар 

Жыл бойы 

6.Жастар бастамаларын қолдау 

1.  Жастардың қызығушылықтары мен 

қажеттіліктерін ескере отырып,  ОҚМА 

ректорымен, проректорлармен, жергілікті 

депутаттармен, мемлекеттік орган өкілдерімен, 

танымал тұлғалармен студент жастар арасында 

кездесулер ұйымдастыру 

ЖСБ, 

«Болашақ» АЖО  

Жыл бойы 

2.  Жастардың қызығушылығы мен кәсіби дамуы 

үшін «Интеллектуалдық олимпиада»,  «Көңілді 

тапқырлар клубы», «Дебаттық сайыстар» өткізу 

ЖСБ, декандар, 

«Болашақ» АЖО 

Жыл бойы 

 

3.  Жастардың бойында кәсіпкерлік дағдыларды 

қалыптастыру мақсатында жобалармен жұмыс 

жасау бойынша іс-шаралар өткізу 

ЖСБ, декандар, 

«Болашақ» АЖО 

Желтоқсан 

 

4.  «Дәрігердің бір күндік өмірі» атты студенттерді 

болашақ мамандық иелерінің өмірімен, 

жұмысымен таныстыру 

ЖСБ, «Болашақ» АЖО Жыл бойы 

 

5.  «Үздік Болашақ дәрігер» байқауын ұйымдастыру ЖСБ, «Болашақ» АЖО,  Мамыр 

 



 

Әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты басқармасы 044-17/09 

7 беттің 6 беті 2021-2022 оқу жылына арналған тәрбие жұмысының кешенді жоспары 

 

 

7.Тәрбие жүйесін жетілдіру 

1.  Үйірмелердің кәсіби біліктілігін арттыру 

мақсатында конференция, семинар және т.б іс-

шараларға қатысу 

ЖСБ, декандар, 

Үйірмелерге жауапты 

кафедралар 

Жыл бойы 

2.  Кафедраларға үйірмелерді бекіту және үйірме 

жетекшілерін тағайындалуын қадағалау 

Декандар, ЖСБ Қыркүйек 

3.  Жаңа оқу жылына қабылданған студенттерді 

ОҚМА-ның Жарғысымен, ішкі ережесімен және 

жатақханада тұру ережесімен таныстыру, 

жатақхана кезекшілік кестесін түзу 

Декандар, ЖСБ Қыркүйек 

4.  «Болашақ» академиялық жастар орталығын 

студенттерге таныстыру, қолдау және дамыту  

Декандар, ЖСБ Жыл бойы 

5.  «Тәуелсіз Қазақстанның келешегі жас ұрпақ, 

сенің қолыңда!», «Азаматтық құқықтар мен 

міндеттер» және т.б. тақырыптарда студенттерді 

өзін-өзі басқаруға, азаматтық жауапкершілікке 

үйрету мақсатында семинар өткізу 

ЖСБ, 

 «Болашақ» АЖО,  

Кыркүйек 

Ақпан 

6.  Студенттер арасында жастар үшін өзекті 

әлеуметтік–маңызды мәселелер бойынша 

пікірталас сайыстарын ұйымдастыру және өткізу 

ЖСБ, 

 «Болашақ» АЖО 

Қараша 

Сәуір 

7.  Белгілі қазақстандық ақындармен және 

жазушылармен кездесу ұйымдастыру және 

қатысу 

ЖСБ, декандар,  

Қазақ, орыс және латын 

тілдері кафедрасы, 

«Болашақ» АЖО 

Жыл бойы 

8.Ақпараттық-насихаттау жұмысы 

1.  Студенттерде патриоттық сананы қалыптастыру 

мақсатында өткізілген іс-шараларды газет, 

журналдарда, ғаламтор желісінде жариялау.  

Академия редакторы, 

ЖСБ, декандар, 

«Болашақ» АЖО, 

барлық жауапты 

кафедралар 

Жыл бойы 

2.  Салауатты өмір салтын насихаттау бағытында 

БАҚ-та мақала жариялау, сұхбат беру 

Академия редакторы, 

ЖСБ, «Барыс» спорт 

клубы 

Жыл бойы 

3.  Кешендік жоспар бойынша өткізілген іс-шаралар 

және басқа да академия жетістіктерін академия 

сайтына (үш тілде) енгізу  

ЖСБ, декандар, 

«Болашақ» АЖО 

Үнемі 

9.Шет ел студенттерімен жұмыс 

1.  Шет елден келген студенттерге ҚР 

Конституциясының кейбір заңдарын, ҚР-да 

көшіп-қону мен академияның ішкі тәртіп 

ережелерін түсіндіру. 

ӘМЖСБ, Халықаралық 

факультет деканаты, 

құқық қорғау 

қызметкерлері, Көші-қон 

полициясы 

Қазан 

Қараша 

2.  Тілдер мерекесіне орай іс-шара ұйымдастыру ЖСБ, Қазақ, орыс және 

латын тілі кафедрасы 

5 қыркүйек 

3. «1 наурыз – Алғыс айту күні» мерекесіне орай іс-

шара өткізу 

ӘМжЖСБ наурыз 

4.  Қазақстан халқы бірлігі күні аясында Қазақстанда ЖСБ, декандар, шет Мамыр 




