
Батыс Қазақстан Жоғары медициналық колледжі



"Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер бүгінгі 
мектеп оқушылары, студенттер. Мұғалім оларды 

қалай тәрбиелесе Қазақстан сол деңгейде болады. 
Сондықтан ұстазға жүктелер міндет ауыр" 



Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжінде тәрбие 

жұмысында басшылыққа алынатын негізгі мемлекеттік 

бағдарламалар мен нормативтік құжаттар:

- "Мәңгілік ел" ұлттық идеясы негізінде ҚР Президентінің "Рухани

жаңғыру"бағдарламасы;

- Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2020;

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы

(Астана қаласы 21 қараша 2018 ж.);

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 27 ақпандағы № 191 қаулысы,

«Қазақстан 2020: болашаққа жол» Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар

саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы;

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 827 қаулысы,

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы;

- Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы №

986 Жарлығы, Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас

жемқорлыққа қарсы стратегиясы

-«Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясаты» Заңы

- «Жас Отан» жастар қанаты, «Жасыл ел», 2017-2021 жж арналған «Еңбек»

бағдарламасы



 Білім алушылармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру келесі 

құрылымдарда жүзеге асырылады:

 1.Кураторлар кеңесі / Совет кураторов - обеспечивает управлений

воспитательным процессом, координирующее организационную

работу учебных групп. (СМК.07. ПП.04 «О совете кураторов»)

 2. (Должностная инструкция куратора, СМК 07.ДИ 27)

 Міндеттер туралы тоқталу



Мәңгілік ел" ұлттық идеясы негізінде ҚР Президентінің "Рухани 

жаңғыру"бағдарламасы, ҚР БжҒМ 2019 жылғы 15 сәуірдегі №145 

бұйрығы негізінде тәрбие тұжырымдамасының 8 бағыты бойынша 

топ кураторлары жұмысы жоспарланып, жүзеге асырылуда.

Олар:
Бірінші бағыт - Жаңа қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие;

Екінші   бағыт – Рухани-адамгершілік тәрбие;

Үшінші бағыт – Ұлттық тәрбие;

Төртінші   бағыт - Зияткерлік тәрбие, көшбасшылық қасиеттерді дамыту 

тәрбиесі;

Бесінші  бағыт – еңбек тәрбиесі және кәсіби өзін-өзі анықтау, 

экологиялық тәрбие;

Алтыншы   бағыт - дене және психологиялық тәрбие, салауатты өмір 

салты

Жетінші бағыт - эстетикалық тәрбие

Сегізінші  бағыт - Отбасы тәрбиесі



Қазақстанда бірнеше ұрпақ өкілі ғұмыр кешіп жатыр:

Үнсіз ұрпақ (1923-1943 жылы туғандар). 

Бэби-бумерлер ұрпағы (1943-1963 жылы туғандар)

Х-ұрпақ немесе Белгісіз ұрпақ (1963-1983 жылдары туғандар)

Ү-ұрпақ немесе Желі ұрпағы немесе Миллениумдер (1983-2003 жылы 

туғандар)

Z-ұрпақ  (2003-2023 жылдар арасында дүниеге келгендер)



Ү-ұрпақ немесе Желі ұрпағы немесе Миллениумдер 
(1983-2003 жылы туғандар).

Ұялы телефондар мен интернет бұл буын үшін күнделікті, 
үйреншікті дүние. Басты ерекшелік – бұл ақпараттың қолжетімділігі. 
Миллениалдарға ақпараттық технологиялардың дамуы және жаппай 
ақпаратқа қолжетімділік, оның ішінде музыка, фильмдер мен кітаптар, 
сондай-ақ дүниенің кез келген бұрышынан келген адамдармен қарым-
қатынас жасау мүмкіндігі ерекше әсер етті. Ақпараттар ағыны мен оның
қайнар көздерінің саны, санауға мүмкін болатын мөлшерден асып кетті. 

Олардың ерекше белгісі – өзін-өзі жетілдіруге ұмтылу. 
Жұмыста және оқуда Y ұрпағының өкілдеріне икемді жұмыс кестесі 
мен креативтілік маңызды. 







Білім беру нәтижелі болуы үшін оқытушы назар аудары тиіс 
маңызды психологиялық пункттер:

1) оқу материалдары адам психологиясына зор талап қояды. 
Себебі, шындықтағы құбылыстардың сыр сипатын, мән-жайын 
ұғыну өте күрделі әрекет, сондықтан білім алушының жеке 
қабілетін ескеру маңызды;

2) оқытушы тарапынан жылылықты сезіну студенттің өзінің
«керектігін», өмірдегі орнын, орнықтылықты сезінуіне 
мүмкіндік береді;

3) студенттерді оқу процесіне тартудың психологиялық жолы
- оқытушының студенттермен байланыс орната білуінде.



Қарым-қатынас дегеніміз — екі (немесе одан да көп) адамның
қатынастарын жасап, реттеуі мен ортақ нəтиже алуды мақсат етіп, келісім
мен бірлестікке бағытталған өзара əрекеттесуі.

Коммуникативтік құзыреттілік (лат. соmpetere — «қол жеткізу»,
«сəйкес келу» сөзінен шыққан) — балалар жəне қоғам үшін күнделікті
оқуда, қатысымдық міндеттердің тіл арқылы шеше білу, адамдармен
тиімді қатынасты орната білу жəне өзін ұстай алу қабілеттілігі. Егер
оқытушы білім алушылармен тікелей немесе аралық қарым-қатынас
барысында сол тілдің нормалары мен мəдени дəстүріне сəйкес өзара
түсінісе алса, коммуникативтік құзыреттілікті меңгергені болып саналады.









Топ кураторларына жадынама:

1. Тәрбие жұмысында нормативтік құжаттарды

басшылыққа алыңыз!

2. Оқу тобыңыз туралы толық мінездеме жасаңыз

(мекен-жәйі, отбасы, үлгерімі, ерекшелігі, тәртібі,

қызығушылығы)

3. Топ білім алушыларымен күнделікті тығыз байланыс

орнатыңыз (білім алушы, ата-ана, болмаған жағдайда

туыстары мен)

4. Оқу тобының ерекшелігі, құрамына қарай (үздік немесе

қиын білім алушылар т.б) тәрбие шарасының үлгісін

дұрыс таңдаңыз

5. Білім алушының жеке басындағы өзгерістерді

қадағалап, дер кезінде шара алып отырыңыз

6. Пән оқытушылары мен тығыз жұмыстаныңыз

7. Қашықтан оқыту кезінде жоғарыдағы айтылған

бағыттарда қадағалауды күшейтіңіз


