СИПАТТАМАСЫ
ДЕБАТ — бұл негізгі ережелері бойынша жүргізілетін дисскусияның негізгі
формасын ұсынатын интеллектуалды ойын. Дебаттар логикалық және сыни
тұрғыдан ойлауды, коммуникативті мәдениетті және халыққа сөйлеу
дағдысын дамытады, өздігінен шешім қабылдауға дайындайды, қоғамның
болашақ көшбасшылары ретінде тұлғаның қалыптасуына ықпал етеді.
Қазіргі таңда дебаттар Қазақстандағы жастар қызметінің ең танымал
түрлерінің бірі болып табылады. Біздің институтта «Тарлан» дебат клубы
бар.
МІНДЕТТЕРІ

o
o
o
o
o
o

Сыни және шығармашылық ойлауға қабілетті жауапты
жастардың әлеуметтік жетілген ұрпақ қалыптастыру;
Жоғары оқу орындарының студенттерін белсенді азаматтық
ұстанымдарын қалыптастыру;
Өскелең ұрпақтың арасында өзін-өзі білім қажеттілігін дамыту;
Жарыссөз жүргізу ережелеріне және шешендік өнерге үйрету;
Дипломатиялық дауларды шешу қабілетіне тәрбиелеуіміз;
Мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларды жүзеге асыру
бойынша жаңа идеялар ойлап табу.

Батыс Қазақстан Жоғары медициналық колледжі студенттерінің
студенттік өзін-өзі басқару ұйымының «Азамат» дебат клубы.
«Азамат» дебат клубы –бұл белгілі бір ережелерге сәйкес өткізілетін арнайы
пікірталас нысаны.Колледж деңгейінде студенттердің шешендік
шеберліктерін,көшбасшылық қасиеттері мен ұйымдастырушылық
қабілеттерін дамыту үшін ерікті түрде құрылған студенттердің қоғамдық
ұйымы.
«Азамат» дебат клубының мақсаты мен міндеттері.
-Студеттер арасында коммуникативтік дағдыларды,қоғамдық жағдайларға
баға беруге,көшбасшылық дағдыларды дамыту және басқа да студенттік
қоғамдық ұйымдармен байланыста болу мақсатында құрылған.
-Сыни және шығармашылық тұрғыдан ойлауға қабілетті,әлеуметтік
жетілген,жауапкершілікті жас ұрпақты қалыптастыру;
-Колледж студенттерінің белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру;
-Жас ұрпақтың бойында өзін-өзі тәрбиелеу қажеттілігін дамыту;
-Шешендік және пікірталас ережелерін үйрету
-Дауларды дипломатиялық жолмен шешу қабілеттерін ояту
-Мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларды іске асырудың жаңа идеяларын
анықтау.

«Азамат» дебат клубының мүшелері
Жетекшісі: Алдабергенова Мейрамгул Сериккалиевна
№
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4
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Аты-жөні
Жұмабекова Бақыт
Сансызбаева Сымбат
Адилова Малика
Хасан Еңлік
Рамазан Римма
Беккали Диана
Сарсенова Динара
Амангелдиева Аида
Арманқызы Айзада
Сабитов Алтынбек
Серікқалиева Гұлнұр
Нурсултанова Аружан- «МІҚБ-12»
Есімова Ақбота-«МІҚБ-12»
Алубекова Азиза
Унгарбеков Қырымбек

Тобы
«Емдеу ісі-11»
-«Емдеу ісі-11»
-«Емдеу ісі-11»
-«Емдеу ісі-11»
«Мейірбике ісі 19 А»
«Мейірбике ісі 19 А»
«Мейірбике ісі 19 А»
«Мейірбике ісі 19 А»
«Емдеу ісі-21»
-«Емдеу ісі-19» А
–«Мейірбике ісі-19» Б
«МІҚБ-12»
«МІҚБ-12»
–«Акушерлік ісі-11»
-«Емдеу ісі-19 а»

Батыс Қазақстан Жоғары медициналық колледжі
ХАТТАМА
25.01.2021 ж. № 1
«Азамат»дебат клубының отырысы
Төрайымы: М.С.Алдабергенова
Хатшысы: А.Арманқызы
Қатысқандар:17 («Азамат» дебат клубының мүшелері,жастар ісі жөніндегі
маманы,директордың тәрбие ісі жөніндегі маманы)
КҮН ТӘРТІБІ
1.«Азамат» дебат клубының ережелерімен танысу.
Тыңдалды:
Күн тәртібіндегі мәселе бойынша жастар ісі жөніндегі маман М.С.Алдабергенова
сөз алып, «Азамат» дебат клубы-бұл белгілі бір ережелерге сәйкес өткізілетін арнайы
пікірталас нысаны ретінде 25.01.2021 жылдан бастап колледжде құрылғандығы туралы
айтты.Студенттердің шешендік шеберліктерін,көшбасшылық қасиеттері мен
ұйымдастырушылық қабілеттерін дамыту үшін ерікті түрде құрылған студенттердің
қоғамдық ұйымы екенін айтып,мақсат-міндеттерімен таныстырды.
Сөйлегендер: Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары –Ш.Б.Кубиева өз сөзінде
«Азамат» дебат клубының студенттердің көшбасшылық дағдыларын дамытуға,сыни және
шығаршалық тұрғыдан ойлауға қабілетті,әлеуметтік жетілуіне көмегі зор екендігін айтып
өтті. Сонымен қатар «Азамат» дебат клубының мүшелерін төмендегідей атап өтті.
№
Аты-жөні
Тобы
1
Жұмабекова Бақыт
«Емдеу ісі-11»
2
Сансызбаева Сымбат
-«Емдеу ісі-11»
3
Адилова Малика
-«Емдеу ісі-11»
4
Хасан Еңлік
-«Емдеу ісі-11»
5
Рамазан Римма
«Мейірбике ісі 19 А»
6
Беккали Диана
«Мейірбике ісі 19 А»
7
Сарсенова Динара
«Мейірбике ісі 19 А»
8
Амангелдиева Аида
«Мейірбике ісі 19 А»
9
Арманқызы Айзада
«Емдеу ісі-21»
10 Сабитов Алтынбек
-«Емдеу ісі-19» А
11 Серікқалиева Гұлнұр
–«Мейірбике ісі-19» Б
12 Нурсултанова Аружан- «МІҚБ-12»
«МІҚБ-12»
13 Есімова Ақбота-«МІҚБ-12»
«МІҚБ-12»
14 Алубекова Азиза
–«Акушерлік ісі-11»
15 Унгарбеков Қырымбек
-«Емдеу ісі-19 а»
Қаулы етті:
1. «Азамат» дебат клубының отырыстары жылдың соңына дейін жалғасын табатын
болады.
Төрайымы:___________Ш.Б.Кубиева
Хатшысы:__________А.Нурсултанова

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ

БЕКІТЕМІН:
Директордың ТІЖ
орынбасары Ш.Б.Кубиева
_________________
«__»________20_ж

«Азамат» дебат клубының жылдық жоспары.

Жетекшісі:М.С.Алдабергенова

Орал,2021 жыл

Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі
«Азамат» дебат клубының жылдық жоспары
№
1
2
3
4

Тақырыбы
«Жастар және интернет» тақырыбында
пікірсайыс
Жолдастық кездесу
«Қазіргі заманғы жастарға патриотизм
тән бе?»
«Дипломмен ауылға» жобасы

Өтетін мерзімі
Ақпан
Наурыз
Сәуір
Мамыр

Нысаны
Әзірлеме
Хаттама
Есеп
Әзірлеме
Хаттама
Әзірлеме
Хаттама

