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Студенттік өзін-өзі басқару 

СТУДЕНТТІК КЕҢЕС ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

1. Жалпы ережелер 

              Колледждің студенттік өзін-өзі басқаруы Қазақстан Республикасының жастар 

саясаты тұжырымдамасына және студенттердің бос уақытын ұйымдастыру, тұлғаның жан-

жақты дамуына жағдай жасау мақсатында Даму стратегиясына сәйкес құрылған.  

          Өз қызметінде колледждің студенттік өзін-өзі басқаруы колледж жарғысын, 

студенттік өзін-өзі басқару туралы бекітілген Ережені және басқа да нормативтік 

құжаттарды басшылыққа алады. 

2. Негізгі мақсаттары мен міндеттері 

Мақсаттар: 

 болашақ маман тұлғасын дамыту; 

 колледжде тәртіпті сақтау, студенттердің сабаққа қатысуы мен үлгерімін арттыру; 

 азаматтық-патриоттық тәрбиені арттыру; 

 студенттердің бос уақытын және демалысын ұйымдастыруға көмек көрсету; 

 студенттердің салауатты өмір салтын сақтауды насихаттау; 

 колледж студенттерін төзімділікке тәрбиелеу; 

 еріктілік қозғалыстарға және қайырымдылық акцияларға қатысу. 

Міндетттер: 

 колледж қызметінің түрлі салаларына студенттерді белсенді тартуға ықпал ететін 

қажетті жағдайлар жасауға әкімшілік пен тәрбие құрылымдарына көмек көрсету; 

 колледж қызметінің әр түрлі мәселелері және жастар саясатын жүзеге асыру 

бойынша студенттерді ақпараттық қамтамасыз ету; 

 салауатты өмір салтын бекітуге, студенттердің құқық бұзушылықтары мен зиянды 

әдеттерінің алдын алуға ықпал ету; 

 студенттердің әлеуметтік маңызы бар қызметін ұйымдастыру және тұлғаның 

дамуына, студенттердің азаматтылығы мен патриотизмін қалыптастыруға ықпал 

ететін әр түрлі іс-шаралар өткізу; 

 колледж имиджін нығайту. 

 

 



3.Ұйымдастыру құрылымы 

         Студенттік өзін-өзі басқару өз қызметін колледж басшылығымен және тәрбие 

жұмысы бөлімімен үйлестіреді. 

        Колледждің студенттік кеңесінің төрағасы 1 жылға студенттік кеңестің 

белсенділерінің жалпы дауыс беруі арқылы сайланады. 

       Студенттік қоғамдық бірлестіктердің жоғары органы: жалпы жиналыс, Атқарушы 

орган — төраға, төрағаның орынбасарлары студенттік кеңестің мүшелері болып 

табылады. 

      Студенттік кеңестің мүшесі осы Ережені және оның талаптарын орындайтын колледж 

студенті бола алады. 

4.Функциялары 

        Студенттік кеңес бекітілген студенттік өзін-өзі басқару ережесіне сәйкес әрекет етеді 

және оған кеңес төрайымы жетекшілік жасайды.  Студенттік кеңес қызметі келесі 

бағыттар бойынша жүзеге асырады:  

Студенттер кеңесінің төрайымы – студенттердің өзін-өзі басқару кеңесінің жұмысын 

жетілдіру бағытында студент – көшбасшыларды  біріктіреді. Қалалық қоғамдық жастар 

ұйымдарымен сыртқы байланысты қамтамасыз етеді, Қазақстан Республикасы 

Президентінің жыл сайынғы Жолдауын, нормативтік-құқықтық актілерді, 

тұжырымдамаларды түсіндіру және талқылау бойынша студенттер кеңесінің жұмысын 

ұйымдастырады. Әр бағыт бойынша жауапты секторлармен шараларға жетекшілік 

жасайды.   

Шығармашылық – ізденіс сектор студенттер арасында ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

ұйымдастыруға қатысады, колледждің барлық үйірмелерімен тығыз байланыста болады, 

студенттердің қалалық және облыстық ғылыми конференцияларына, конкурстарға 

қатысуына ықпал етеді; колледжде өткізілетін ғылыми конференцияларға, дөңгелек 

үстелдерге, пікірталастарға және т. б. белсенді қатысады. 

 

Мәдени - көпшілік шаралар секторы - колледжде бос уақытты өткізу іс-шараларын 

ұйымдастырумен айналысады, сонымен қатар қалалық және облыстық шығармашылық 

конкурстарға қатысады, мұражайлар мен көрмелерге экскурсиялар ұйымдастыру, театр мен 

киноға бару, қаланың түрлі бұқаралық іс-шараларына (КВН, конкурстар) қатысу бойынша 

жұмыстар жүргізеді. 

 

Салауатты өмір салтын насихаттау секторы - салауатты өмір салтын насихаттайтын 

акцияларды ұйымдастыруға және өткізуге, студенттердің зиянды әдеттерге теріс 

көзқарасын қалыптастыруға қатысады, Дене тәрбиесі оқытушыларымен өзара іс-әрекет 

жүргізеді. 

 

Кәсіптік бағдар беру секторы қайырымдылық акцияларын, еріктіліктілік қозғалыстарды 

ұйымдастыруға, қоғамдық қабылдау комиссиясының жұмысына қатысады, бірінші курс 

студенттеріне бейімделуге көмек көрсетеді, колледждің еңбек ардагерлерімен және 

практикалық денсаулық сақтау дәрігерлерімен кездесулер ұйымдастырады, колледждің 

имиджін құру және нығайту бойынша жұмыс істейді. 

 

Ақпараттық сектор колледжде, бөлімде, студенттік топтарда өткізілетін барлық 

бағдарламаларды, іс-шаралар мен мерекелерді ақпараттандырумен және жариялаумен 



айналысады, ақпараттық стендті пайдалана отырып, колледж студенттеріне мерзімді 

баспасөздегі қызықты және пайдалы жарияланымдар туралы ақпарат береді.  

5.Құқық 

 Студенттік қоғамдық бірлестіктер мүшелерінің құқығы бар: 

 Студенттік кеңестің басқару органдарына сайлау және сайлану; 

 Студенттік кеңестің қызметіне қатысты мәселелер бойынша ұсыныстар енгізу; 

 Студенттік кеңестің қызметіне қатысты ақпарат алу; 

 Сондай-ақ колледждің Жарғысына қайшы келмейтін өзге де құқықтарды пайдалану 

мүмкіндігі. 

  

6. Жауапкершілік 

Студенттік қоғамдық бірлестіктердің мүшелері  жауапты: 

 Колледждің студенттік қоғамдық бірлестіктері туралы бекітілген Ережені сақтау 

үшін қойылған міндеттердің уақтылы және сапалы орындалуына; 

 Еңбек тәртібін сақтау, сақтауға қабылданған немесе өндірістік мақсаттарда 

пайдаланылатын мүліктің сақталуы үшін; 

 Студенттік өзін-өзі басқару Заңнаманың сақталуын нормаларда көзделген 

осы  Ережеге сәйкес жүзеге асырады  

Біздің ұстанымымыз 

«Жас келсе іске...» 

«Әрекет болса - нәтиже пайда болады...» 

«Үздіксіз ізденіс – шыңға жетелейді» 

Студенттік Кеңес құрамы: 

Төрағасы: 

Сагынбаева Жаркынай  - Студенттер кеңесінің төрайымы – «Медбикелік ісі» бөлімінің 

2 курс студенті   

Мақсаты-білікті маман болу. Ағылшын, француз тілдерін жетік меңгеру. 

Ұстанымы: "Өзін-өзі басқару – көшбасшылық бастауы". 

Қызығушылығы:  жобалар мен түсірілім процестеріне қатысады. 

Қумар Ажар – Шығармашылық –ізденіс секторы, «Лабораториялық диагностика» 

бөлімінің 2 курс студенті, спортқа бейім  

 

Мақсаты - білікті маман болу, жаңаны ойлап табу 

Ұстанымы: "ештеңе жасамайтын адам қателеспейді". 

Қызығушылығы: волейбол, баскетбол ойнайды, шығармашылық-ізденіс жұмыстарына 

белсене қатысады 



 Жарасова Альбина – мәдени-көпшілік шаралар секторы, координатор - «Акушерлік ісі» 

бөлімінің 2 курс студенті  

Мақсаты-медицина саласында сұранысқа ие маман болу.  

Ұстанымы: "Белсенді бол – өз жоспарыңды іске асыр"  

Қызығушылығы: іс-шараларды ұйымдастырады, қайырымдылық акцияларға қатысады, 

әдеби кітаптарды оқығанды ұнатады 

 

 

Батырбекулы Райымбек – Салауатты өмір салтын насихаттау секторы - «Гигиена-

эпидемиология» бөлімінің 2 курс студенті 

Ұстанымы: "Шынықсаң –шымыр боласың". 

Қызығушылығы: поэзияны оқығанды ұнатады, монологтарды оқумен айналысады, 

концерттік бағдарламалар жүргізеді, салауатты өмір салтын насихаттайтын акцияларды 

ұйымдастырады, спортпен (шаңғы тебу) айналысады 

 

 

Сапанова Диана –Ақпараттық сектор - «Фармация»  бөлімінің 2 курс студенті 

Ұстанымы: "мақсатқа жету үшін, ең алдымен оған бару керек. Өйткені жолды тек келе 

жатқан адам ғана ақтайды". 

Қызығушылығы : классикалық музыка тыңдау, көркем әдебиет оқу. 

 

 

Ізмұханова Алина - кәсіптік бағдар беру секторы – «Емдеу ісі» бөлімінің 3 курс 

студенті.  
Ұстанымы: "Өзіңді-өзің жетілдір, қажетіңе жарайды" 

«Жас Отан» жастар қанатының белсенді мүшесі 

Қызығушылығы: дебат белсендісі  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студенческое самоуправление 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 1.Общие положения 

Студенческое самоуправление колледжа создано в соответствии с концепцией 

молодежной политики Республики Казахстан и стратегией развития в целях организации 

досуга студентов, обеспечения условий для разностороннего развития личности.  

В своей деятельности Студенческое самоуправление 

колледжа руководствуется Уставом колледжа, утвержденным Положением о 

студенческом самоуправлении и другими нормативными документами.  

 2.Основные цели и задачи 

Цели: 

 развитие личности будущего специалиста; 

 поддержание дисциплины в колледже, повышение посещаемости и успеваемости 

студентов; 

 повышение гражданско-патриотического воспитания; 

 помощь в организации досуга и отдыха студентов; 

 пропаганда ведения здорового образа жизни студентов; 

 воспитание толерантности у студентов колледжа; 

 участие в волонтерских движениях и благотворительных акциях. 

Задачи: 

 содействие администрации и воспитательным структурам в создании необходимых 

условий, способствующих активному вовлечению студентов в различные сферы 

деятельности колледжа; 

 информационное обеспечение студентов по различным вопросам деятельности 

колледжа и реализации молодежной политики; 

 содействие утверждению здорового образа жизни, в профилактике 

правонарушений и вредных привычек у студентов; 

 организация социально значимой деятельности студентов и проведение различных 

мероприятий, способствующих развитию личности, формированию 

гражданственности и патриотизма студентов; 

 укрепление имиджа колледжа. 

 3.Организационная структура 

Студенческое самоуправление координируют свою деятельность с руководством 

колледжа и отделом по воспитательной работе. 

Председатель студенческого совета колледжа избирается общим голосованием на 1 год из 

числа актива студенческого совета, успевающих в учебе, пользующихся авторитетом 

среди студенческой молодежи и преподавательского состава. 

Высшим органом студенческих общественных объединений является: общее собрание, 

исполнительным органом — председатель, заместители председателя и члены 

студенческого совета. 



Членом студенческого совета может быть студент колледжа, признающий настоящее 

Положение и выполняющий его требования.  

 4.Функции 

Студенческий совет действует в соответствии с утвержденными правилами студенческого 

самоуправления и возглавляется председателем совета. Деятельность студенческого совета 

осуществляется по следующим направлениям: 

Председатель студенческого совета объединяет студентов-лидеров в направлении 

совершенствования работы Совета студенческого самоуправления. Обеспечивает 

внешнюю связь с городскими общественными молодежными организациями, организует 

работу студенческого совета по разъяснению и обсуждению ежегодных Посланий 

Президента Республики Казахстан, нормативно-правовых актов, концепций. Курирует 

мероприятия с ответственными секторами по каждому направлению. 

Творческо-поисковый сектор принимает участие в организации научно-

исследовательской работы среди студентов, осуществляет тесный контакт со всеми 

кружками колледжа, способствует участию студентов в городских и областных научных 

конференциях, конкурсах; активно участвует в проводимых в колледже научных 

конференциях, круглых столах, диспутах и т.п.  

Сектор культурно-массовых мероприятий занимается организацией досуговых 

мероприятий в колледже, а также принимает участие в городских и областных творческих 

конкурсах, проводит работу по организации экскурсий в музеи и выставки, посещению 

театра и кино, участия в различных массовых мероприятиях города (КВН, конкурсы).  

Сектор пропаганды здорового образа жизни участвует в организации и проведении 

акций, пропагандирующих здоровый образ жизни, в формировании негативного отношения 

студентов к вредным привычкам, взаимодействуют с преподавателями физического 

воспитания.  

Профориентационный сектор участвует в организации благотворительных акций, 

волонтерских движений, в работе общественной приемной комиссии, оказывает помощь 

первокурсникам в адаптации, организовывает встречи с ветеранами труда колледжа и с 

врачами практического здравоохранения, работает над созданием и укреплением имиджа 

колледжа.  

Информационный сектор занимается информированием и освещением всех программ, 

мероприятий и праздников, проводимых в колледже, на отделении, в студенческих 

группах, используя информационный стенд, на сайте колледжа и т.п., доводит до 

студентов колледжа информацию об интересных и полезных публикациях в 

периодической печати.  

 

 

 

 



 

Наши принципы: 

 «Жас келсе іске...» 

«Әрекет болса - нәтиже пайда болады...» 

«Үздіксіз ізденіс – шыңға жетелейді» 

Состав студенческого совета:  

Председатель: 

Сагынбаева Жаркынай  - Председатель студенческого совета-студентка 2 курса 

отделения «Сестринское дело» 

Цель - быть квалифицированным специалистом.  

Позиция: "Самоуправление-начало лидерства". Интересы: занимается модельным 

бизнесом, участвует в международных проектах и съемочных процессах. 

 

Қумар Ажар – Творческо-поисковый сектор, студентка  2 курса отделения "Лабораторная 

диагностика",  

Цель-стать квалифицированным специалистом, придумать новое. 

Позиция: "Тот, кто ничего не делает, не ошибается". Увлечения: играет в волейбол, 

баскетбол, активно участвует в творческо-поисковой работе. 

 

Жарасова Альбина – сектор культурно-массовых мероприятий, координатор-студент 2 

курса отделения "Акушерское дело". 

Цель-стать востребованным специалистом в области медицины.  

Позиция: "Будь активным-реализуй свой план"  

Интересы: организует мероприятия, участвует в благотворительных акциях, играет в 

волейбол, любит читать литературные книги. 

 
 

Батырбекулы Райымбек – Сектор пропаганды здорового образа жизни-студент 2 курса 

отделения "Гигиена-эпидемиология" Позиция: "закаляешься-завяжешься".  

Увлечения: любит читать поэзию, занимается чтением монологов, ведет концертные 

программы, организует акции по пропаганде здорового образа жизни, занимается спортом 

(катание на лыжах) 
 

Сапанова Диана – Информационный сектор-студентка 2 курса отделения "Фармация" 

Позиция: "чтобы достичь цели, прежде всего, нужно идти к ней. Потому что путь 

оправдывает только тот, кто идет".  

Интересы: слушание классической музыки, чтение художественной литературы. 

 

Измуханова Алина - сектор профориентации-студентка 3 курса отделения "Лечебное 

дело".  

Позиция: "совершенствуй себя, подходи к тому, что тебе нужно"  

Активный член молодежного крыла» Жас Отан" 

Интересы: дебатный активист 



 

 


