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Кіріспе 
 
           Елдегі әлеуметтік және экономикалық жағдай өскелең ұрпақтың болашағына тікелей әсер етеді.. Батыс Қазақстан 
жоғары медициналық колледжінің тәрбие жұмысының басымдығы да білім алушылардың тұлғалық дамуына, жан-
жақты жетілуіне бағытталады. Алайда, бүгінде біз аз қамтылған және тұрмысы нашар отбасылар санының өсуін, 
тұрақты отбасылардағы психологиялық ахуалдың әр түрлілігін байқап отырмыз. Қазақстандық отбасының әлеуметтік 
жағдайын анықтайтын бірнеше себептер бар – бұлар: қалыпты өмір сүруге қаражаттың болмауы, жұмыссыздық қаупі, 

дұрыс тамақтанбау, азық-түлік, қызмет көрсету бағасының өсуі, отбасы мүшелерінің зиянды әдеттерге (ішімдік, 
ажырасу т.б) бой алдыруы т.б.  Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі білім алушылары туралы әлеуметтік 
паспортын талдаудан, көптеген білім алушылардың толық емес отбасында, аз қамтылған және көп балалы отбасында 
тәрбиеленетіні байқалады, жыл сайын жұмыс істемейтін ата-аналары бар отбасылардан, проблемалы отбасылардан 
шыққан оқушылар әр оқу жылында тіркеліп, анықталып отыр.   
       Білім алушылардың қиын өмірлік жағдайларға тап болады, сондықтан оқу орнының әлеуметтік-педагогикалық 
қызметі қазіргі жағдайда жас ұрпақтың әлеуметтік бейімделуіне жағдай жасауға, жасөспірімге жағымсыз жолдың алдын 
алуға көмектесуге бағытталған. 
       "Қолдау" - педагогикалық және психологиялық, әлеуметтік және тұлғалық қолдау білім беру қызметі, қиын өмірлік 
жағдайлармен байланысты әртүрлі жағдайларда жасөспірімдерге көмектесуге, сондай-ақ өзін-өзі анықтауға, жеке 
қызығушылығын жүзеге асыруға, жеке тұлғаның дамуына ықпал етуге бағытталған. 

 

Бағдарлама мақсаты: 

 

- қиын өмірлік жағдайға тап болған жасөспірімді әлеуметтік қорғау және жалпы адамзаттық құндылықтарға, гуманизмге, 

зиялылыққа, креативтілікке, белсенділікке, өзін-өзі бағалауға бағдарлану; 

- студенттің жеке басын дамыту, қолдау (физикалық, әлеуметтік,психологиялық, материалдық, тұлғалық, рухани-

адамгершілік, зияткерлік);  

- жасөспірімге әлемді қабылдау және оған бейімделу процесінде Өзін-өзі дамытуға және өзін-өзі жүзеге асыруға кешенді 

көмек көрсету;  

- жасөспірімді оның жеке кеңістігінде қорғау; 

 - отбасы мен оқу орнының арасындағы байланыс пен серіктестікті дамыту. 

 

 



 

 

Бағдарламаның міндеті: 

 

- жасөспірімнің қоршаған ортасында туындайтын проблемаларды уақтылы анықтау және оларды тудыратын себептерді 

жою; 

 - оқушыларға кешенді әлеуметтік-психологиялық көмек және қолдау көрсету;  

- құқық бұзушылықтардың, қадағалаусыз қалудың алдын алу, салауатты өмір салтын қалыптастыру, толеранттылық пен 

адам құқықтарын құрметтеуге тәрбиелеу жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру;  

- дене және психологиялық денсаулықты қорғау және нығайту жасөспірімдер, жүйке жүйесінің; - өскелең ұрпақтың 

моральдық-ерік қасиеттерін қалыптастыру;  

- ашық, сенімді қарым-қатынас, ақпаратты қабылдау, шығармашылық атмосфера үшін жағдай жасау; 

 - әлеуметтік қорғалмаған отбасылардан шыққан жасөспірімдердің құқықтарын қорғау және оларға көмек ұйымдастыру;  

Осы мақсаттар мен міндеттерді іске асыру өткен кезеңде өзінің табыстылығы мен тиімділігін көрсеткен колледждің 

тәрбие жұмысының сол бағыттарының одан әрі жұмыс істеуін көздейді. 

 

Бағдарламаны құқықтық нормативтік құжаттармен қамтамасыз ету: 

- ҚР Конституциясы; 

 - Бала құқықтары туралы Конвенция;  

- ҚР "Білім туралы"  Заңы;  

- Бала құқықтары декларациясы;  

- Колледж жарғысы; 

Ішкі тәртіп ережелері;  

- ҚР әлеуметтік қолдау мақсатты бағдарламалары  

Жүзеге асыру уақыты 

Бағдарлама 2020-2023 жылдарға арналған 

Бағдарламаның жасалған уақыты: 2020 жылғы желтоқсан айы 

Бағдарламаның орындалу уақыты: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 оқу жылы   

 

 

 

 



 

 

 

 

Бағдарлама қатысушылары 

Бағдарлама Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі негізінде жүзеге асырылады. Бағдарламаға 1-3 курс 
студенттері қатысады. Бағдарламаның тәрбиелік және білім беру бөлігін педагогтар жүзеге асырады, әлеуметтік педагог, 
педагог-психолог, топ кураторлары, кітапханашы, ЖІК, үйірме, секция жетекшілері, ата-аналар комитеті, медициналық 
бике, студенттік өзін-өзі басқару орталығы қатысады.  

Күтілетін нәтиже 

 

    Бағдарламаға қатысушылардың болуы:  

- өзінің өмірлік мақсаттарын қою және жүзеге асыру;  

- өзін және басқаларды қабылдауға ішкі көзқарас; 

 - өзінің физикалық және психологиялық денсаулығына қамқорлық жасағысы келетіндігі; 

- қарым-қатынас психологиясы мен конфликтологияны білу 

 

 

Бағдарламаның орындалуын бақылауды ұйымдастыру жүйесі: 

 

- тәрбие жүйесінің секторлары жұмыс қорытындысы бойынша есеп береді; әлеуметтік педагогқа және директордың ОТЖ 

жөніндегі орынбасарына;  

-студенттік өзін-өзі басқару жұмысы туралы қорытынды есеп ұйымдастырушы ЖІК бірге жасалады және директордың 

оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасарына ұсынылады;  

- жылдық жұмыстың қорытынды есебі мен талдауын әлеуметтік педагог және директордың ОТЖ жөніндегі орынбасары 

жасайды  және колледж директорына ұсынады. 

 
 

 

 

 

 



 

 

" Қамқор" жобасы негізінде жүзеге асырылатын бағдарламасын іске асыру жөніндегі қызметтің 

негізгі бағыттары және ұйымдастыру нысандары мен формалары 

 

Негізгі компонент 

 

Жұмыс формасы Уақыты  Жауапты 

                             1. Диагностикалық жұмыс 

1. Колледжге қабылданған білім алушылар туралы 

әлеуметтік-психологиялық диганостика жүргізу 

Құжаттарды, жеке іс-қағаздарды 

зерттеу 

- Ата-аналармен әңгімелесу  

- Жасөспірімдермен жұмыс 

 

Қыркүйек  

Ақпан 

(жыл сайын) 

ДТәрбЖЖО 

Әлеуметтік 

педагог, 

Педагог-

психолог,  

топ жетекшілері 

2. Білім алушылар туралы зерттеу: жеке 
психологиялық-педагогикалық карталар. 

- Материалдарды жинау, тәрбие мен 
оқытудың бірінші кезектегі 
міндеттерін анықтау. 

 - Тәрбие жұмысы жоспарын 
жасақтау, қажетті іс-шараларды 
жоспарлау, ұйымдастыру   
- Оқу топтарының, бөлімдердің 
әлеуметтік паспортын жасау 

Қыркүйек – 

қазан 

(жыл сайын) 

Әлеуметтік 

педагог, 

Педагог-

психолог, топ 

жетекшілері, 

ата-аналар 



3. Бірінші курс студенттерінің бейімделуін 
бақылау 

- Бірінші курс студенттерімен және 
олардың ата-аналарымен жеке 
әңгімелер, байланыс орнату 
 - Топтың, колледждің 
шығармашылық жұмыстарын  
ұйымдастыру және оған білім 
алушыларды тарту; (үйірмелер, 

секцияларға жазу)  
- Топтың әлеуметтік паспортын 
жасау 
 

Қыркүйек – 

қазан 

(жыл сайын) 

Әлеуметтік педагог, 

Педагог-психолог, 

топ жетекшілері, 

үйірме жетекшілері 

Білім алушылардың жеке қасиеттері мен 

қызығушылықтарын, жеткіліксіз мінез-құлық, 

әлеуметтік жағдайларды анықтау, өмірлік қиын 

жағдайларға кездескен білім алушыларды 

анықтау, қолдау 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зерттеу жеке әрбір оқушының, анықтау себептері 

жеткіліксіз мінез-құлық және қолдау 

 

 

- Тестілеу және сауалнама 

 - Сынып сағаттары  

- Отбасыларға рейдтер 

- Психологиялық тренингтер 

 - Жеке әңгімелер 

  Қыркүйек 

маусым  

(жыл сайын) 

Әлеуметтік 

педагог 

Педагог-психолог, 

топ жетекшілері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқу-тәрбие үрдісіндегі белсенді, 

көшбасшыларды анықтау және қолдау 
-жетістіктер, нәтижелер 

-дәлелді құжаттар (диплом, 

портфолио) 

-ұсыныс құжаттары (хаттама, 

қызметтік жазба) 

 -сыйақы (бұйрықтар) 

Жыл сайын ДТәрбЖЖО 

Бөлім 

меңгерушілері,  

Есеп бөлімі 

2. Педагогтармен жұмыстың негізгі бағыттары 

1 . Сынып жетекшілерінің, оқытушылардың 

оқу-ағарту жұмыстары 

- Тәрбие шараларына қатысу 

- Кураторлар кеңесі жұмысын 

ұйымдастыру 

- Әдістемелік  және тәжірибе алмасу 

жұмыстарын жоспарлау 

 

Жоспарлы шара 

кезінде 

 

Кураторлар 

кеңесі 

Колледж әкімшілігі, 

ОКП меңгерушілері, 

бөлім меңгерушілері 

Топ кураторлары 



2.Топ кураторларына әдістемелік нұсқау  - жеке кеңестер Апта сайын Колледж әкімшілігі, 

ДТәрЖЖО 

педагог-психолог, 

әлеуметтік педагог 

3. Оқыту әрекетінде тәрбиенің маңызын арттыру 
 

- Әлеуметтік-тұрмыстық 
жағдайлардың себептерін анықтау, 
жою, азайту, қолдау бағытындағы іс-
шаралар 
- білім алушылардың отбасымен 

байланысу, бару 
 
 
- ата-аналар мен байланыс орнату 

Күнделікті  Әлеуметтік педагог, 

Педагог-психолог, 

топ жетекшілері 

3. Білім алушылар мен негізгі жұмыс бағыттары 

1 .Білім алушылар құқықтарын қамтамасыз ету - Қолдауды қажет ететін білім 

алушылардың сабақ 

үлгерімдерін бақылап және 

сабаққа қатысуын  қадағалау; 

- Білім алушылардың мүдделерін 

құқықтық қорғау.  

- Жанжалды жағдайларды шешу 

кезіндегі жеке, топтық сұхбаттар  

-Әлеуметтік қауіпті жағдайдағы 

отбасылардан шыққан балаларға 

көмек көрсету, қолдау көрсету 

- Білім алушыларға олардың 

шығармашылық белсенділігін, 

қабілеттерін, дарындарын дамытуға 

көмек көрсету 

  

 

Қыркүйек 

маусым 
Әлеуметтік педагог, 

Педагог-психолог, 

топ жетекшілері, 

әкімшілік 



 - Білім алушылардың үйде болуы, 

әлеуметтік, материалдық мәселелерді 

шешу,  

Балалардың құқықтарын қорғау. 

- Жеңілдетілген жол жүру 

билеттерімен қамтамасыз ету. 

- Материалдық көмек көрсету. 

 

 

 

  

4. Құқықбұзушылықтың алдын алу 

1. Жеке тұлғамен әлеуметтік-педагогикалық 
жұмыс 

- Әлеуметтік топтар бойынша 

оқушыларды есепке алу, түзету 

 - Жеке кеңестер, бойынша білім 

алушылармен әңгімелесу мінез-

құлықты түзету 

 - Әлеуметтік диагностика 

проблемалық салалар 

- Әлеуметтік-психологиялық тесттер, 

социометрия 

 - Алдын алу туралы әңгімелер 

(нашақорлық, токсикомания, 

маскүнемдік, темекі шегу) 

-«Тәуекел» тобындағы білім 

алушыларды үйірме-секцияларға 

тарту 

- Еріктілер тобына және «Жасыл ел» 

еңбек және құрылыс жасақтарына 

тарту, қатысуға қолдау көрсету 

-Еріктілер тобын толықтыру 

мақсатында жастар ұйымдары мен 

келісімдер мен бірлескен жұмыстар 

(меморандум,медик-волонтер, 

акциялар т.б) 

 

Қыркүйек 
маусым 

Әлеуметтік педагог, 

Педагог-психолог, 

топ жетекшілері,  

ЖІК  

Үйірме, секция 

жетекшілері 

 

 

 
 



 

    



 

 

 2.Топтық құқықтық, әдістемелік жұмыстар - Құқықтық  мәдениет туралы  тәрбие 

сағаттары , кездесулер, дәрістер 

 

- "Сынып жетекшісіне көмектесу үшін" 
әдістемелік әзірлемелер банкін 

қалыптастыру 
 

 

Қыркүйек 

маусым 

Әлеуметтік педагог, 

Педагог-психолог, 

топ жетекшілері,  

ЖІК, құқық қорғау 

органдары  

мамандары, 

Кітапханашы  

 
3. Отбасылармен әлеуметтік – педагогикалық 

жұмыс 

Отбасының әлеуметтік мәртебесін 

зерттеу бойынша диагностикалық мыс. 

 - Әлеуметтік қауіпті жағдайға тап 

болған отбасылардың, қиын 

жасөспірімдер бар отбасылардың 

сипаттамаларын құрастыру. 

 - Қиын өмірлік жағдайда тұрған 

отбасыларды әлеуметтік-педагогикалық 

зерттеу  

- Проблемалық отбасыларды анықтау 

және олардың тұрғын үй-тұрмыстық 

жағдайларын тексеру мақсатымен үйіне 

бару. 

 - Балаларды тәрбиелеуде 

педагогикалық көмек көрсету (кеңес 

беру, балалардың мінез-құлқы мен 

үлгерімі туралы уақтылы ақпарат беру). 

 - Ата-аналарды оқушылар және 

педагогикалық ұжымдармен бірлескен 

іс-шараларға тарту. 

 - Ата-аналарға арналған ақпараттық-

ағартушылық жұмыс (ата-аналар 

жиналысы, жеке әңгімелесу) 

Қыркүйек 

маусым 

Әлеуметтік педагог, 

педагог-психолог 

педагог, Педагог-

психолог, топ 

жетекшілері,  



4..Құқықтық тәрбие 
және құқық бұзушылық 
пен қылмыстың алдын 
алу 

- Алдын алу Кеңесінің отырыстарын өткізу.  

- СӨС айлығын Ұйымдастыру 

 - Құқықтық білім айлығын.ұйымдастыру  

 - «Әлеуметтік тәуекел топ» студенттерінің сабаққа 

қатысуын және үлгерімін бақылау 

  - Студенттердің сабақтан тыс және жазғы 

уақытттарында жұмысқа орналасуға жәрдемдесу. 

- Қоғамдық орындардағы проблемалық отбасыларды 

КТИ (кәмелетке толмағандар инспекторы) 

инспекторларымен бірлескен жұмыстарды 

ұйымдастыру, бақылау жұмыстары 

Екі айда бір рет 

қараша  

Ақпан  

Қыркүйек-маусым  

Айына бір рет 

Әлеуметтік педагог 

Педагог-психолог, топ 

жетекшілері, 

                   5.Балалар құқығын қорғау 

Ата- анасының 

қамқорлығынсыз 

қалған және мүмкіндігі 

шектеулі білім 

алушылармен жұмыс  

-  Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды 
анықтау 
- Тамақтандыру немесе қаржыландыруды ұйымдастыру 
-  Жол жүру билеттерімен қамтамасыз ету 
-  Қамқорлықтағы балалардың әлеуметтік-тұрмыстық 
жағдайларын бақылауды тексеру 
- Оқуды бақылау, Денсаулық, мінез-құлықты бақылау, 
түзету 
-  Ақшалай төлемдерін бақылау (стипендия),  киім-
кешек кеңсе тауарлары, керек-жарақтар сатып алуға 

арналған қаражат  
- Медициналық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге 

жәрдемдесу (Қажетті құжаттарды рәсімдеу кезінде 

көмек көрсету жәрдемдесу) 

-1 курс білім алушыларын медициналық тексерістен 

өтуді ұйымдастыру 

Қыркүйек-маусым Есеп бөлімі 

Әлеуметтік педагог   

Педагог-психолог  

 Мед.қызметкер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                    Директордың тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары:                                                           Ш.Б.Кубиева 


