
 

 

План мероприятий по реализации Программы «Рухани жаңғыру» на 2021 год 

в КГП на ПХВ «Государственный  высший медицинский колледж имени Д.Калматаева города Семей» 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Форма завершения 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Специальный проект/Направление Программы «Рухани 

жаңғыру» 

1 2 3 4 5 8 

I. Общественно-значимые мероприятия 

Направление 1: ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ (культ знания, прагматизм, конкурентоспособность, открытость сознания) 

1.  

Реализация проекта по популяризации чтения 

среди населения 

акции, марафоны, 

флешмобы, онлайн 

встречи, презентаций, 

конкурсы  

Преподаватели 

казахского, русского, 

инсостранного языков 

в течение года Направление: Культ.знания  

Цель: Стремление к культу образования в качестве 

фундаментального фактора успеха казахстанцев 

Задачи: 
1. Повышение качества образования с учетом современных 

инновационных технологий. 

2. Рост общего уровня образованности граждан. 

Предоставление возможностей для самообразования. 

3. Формирование в сознании подрастающего поколения 

ценностей образованности. 

2.  

 

 

 

Обеспечение качественной работы кружков по 

диссциплинам  

 

 

 

кружки по 

дисциплинам  

 

 

Зав.ЦМК  

 

Зав.кабинетами  

 

 

в течение года 

3.  

 

 

Проведение комплекса мероприятий 

"Противодействие коррупции - новая форма 

патриотизма" 

 

 

Онлайн встречи, 

лекции 

 

 

Зам.директора по 

УВР  

 

 

в течение года 

Направление: Открытое сознание 

Цель: Формирование у населения восприимчивости к лучшим 

мировым достижениям и практикам 

Задачи: 
1. Повышение информированности граждан о процессах и 

событиях, происходящих в мире. 

2. Формирование социальной активности, направленной на 

служение своему 

4.  

Реализация комплекса мероприятий по 

предоставлению информационно-

консультационных услуг для людей с особыми 

потребностями 

Онлайн консультации, 

встречи 

Администарция 

колледжа 

в течение года Направление: Прагматизм 

Цель: Формирование рациональной модели поведения с 

акцентом на достижение реальных целей, образование, 

здоровый образ жизни и профессиональный успех 

Задачи: 

1. Развитие культуры рациональности. 

2. Ответственное отношение к себе, окружающему миру и 

работе. 

3. Повышение качества и безопасности товаров и услуг. 

5.  

Проведение информационно-разъяснительной 

работы по формированию культуры 

рациональности 

Онлайн встречи, 

лекции 

Зам.директора по 

УВР 

в течение года 

6.  

Проведение комплекса мероприятий по 

воспитанию экологической культуры, 

пропаганде идей ресурсосбережения, 

благоустройству и озеленению территорий 

Акции, флешмобы, 

конкурсы 

Администарция 

колледжа 

в течение года 



7.  

Реализация комплекса мероприятий по 

развитию молодежного предпринимательства 

стартап-конкурсы, 

онлайн встречи, онлайн 

презентации  

Зам.директора по 

УВР 

в течение года Направление: Конкурентоспособность 

Цель 1: Улучшение условий для развития человеческого 

капитала 

Задачи: 

1. Повышение ценности и производительности труда. 

Воспитание трудолюбивой нации. 

2. Перестройка сознания граждан от иждивенческих настроений 

к активной жизненной позиции. 8.  

Реализация комплекса мероприятий по 

проведению ранней профориентационной 

работы в колледже с привлечением 

работодателей 

встречи, лекции, 

опросы, презентации 

Менеджер по 

трудоустройство 

в течение года 

Направление 2: НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ (сохранение национальной идентичности). 

9.  

Проведение мероприятий в рамках 

Национального дня домбры 

концерты, флешмобы, 

акции 

Зам.директора по 

УВР 

первое 

воскресенье 

июля 

Направление: Сохранение национальной идентичности 

Цель: Перезагрузка культурного кода как основы 

самоидентификации нации 

Задачи: 

1. Укрепление общенационального единства. 

2. Обеспечение бережного отношения, сохранности и развития 

культурного наследия казахского народа (традиции, обычаи, 

язык и др.). 

Направление 3: РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА, ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ (эволюционное, а не революционное развитие государства). 

10.  

Принятие мер по привлечению населения к 

участию в волонтерской и благотворительной 

деятельности 

Акции, встречи Зам.директора по 

УВР 

в течение года Направление: Эволюционное, а не революционное развитие 

Казахстана 

Цель: Расширение диалога между обществом и государством в 

целях поступательного эволюционного развития 

Задачи: 

1. Повышение активности гражданского общества. 

2. Повышение политической и правовой культуры граждан. 

Развитие институтов медиации в целях укрепления социального 

оптимизма в обществе. 

3. Повышение институционально-коммуникативной 

эффективности государства. Совершенствование механизмов и 

инструментов обратной связи, систематизация диалога с 

обществом. 

11.  

Реализация проекта по формированию у детей 

и молодежи культуры безопасного поведения в 

критических ситуациях 

лекции, встречи, 

классные часы, 

семинары, наглядная 

агитация, акции в 

социальных сетях, 

видеоролики 

Зам.директора по 

УВР 

в течение года 

12.  

Организация работы студенческого отряда 

правопорядка, направленной на повышение 

правовой культуры у молодежи 

рейды, лекции, 

классные часы, встречи 

Зам.директора по 

УВР 

 

в течение года 

II. Научно-методическое и экспертное сопровождение Программы 

1 

Изучение и 

обобщение отечественного и 

зарубежного передового опыта по внедрению 

новых воспитательных технологий в учебно-

воспитательный процесс 

лекции, встречи, 

классные часы, 

семинары, 

Зам.директора по 

УВР 

в течение года Цель: обновление методической литературы с учетом 

новаторских педагогических 

подходов. 

Задачи: 
развитие и совершенствование форм и методов воспитания; 

обобщение результатов учебно-методических разработок; 

мониторинг эффективности реализации программ воспитания  

2 

Мониторинг эффективности 

воспитательного процесса в организациях 

образования 

 

 

лекции, встречи, 

классные часы, 

семинары, 

Зам.директора по 

УВР 

в течение года 



III. Информационное сопровождение Программы 

1 

Подготовка видео-программ, видео-

презентации, слайдов с  участием ученых, 

представителей культуры и искусства, спорта, 

педагогов, ветеранов 

войны и труда, посвященных вопросам норм 

морали и нравственности в воспитании 

подрастающего поколения 

лекции, встречи, 

классные часы, 

семинары, 

Зам.директора по 

УВР 

в течение года  

 

Цель: целенаправленное комплексное использование средств и 

методов информационного воздействия 

Задачи: пропаганда достижений колледжа; 

использование средств массовой информации как средства 

разъяснения и пропаганды; 

формирование навыков эффективного взаимодействия с 

информационной средой. 
2 

Проведение информационно-пропагандисткой 

работы среди студенческой молодежи в рамках 

подготовки и проведения 30 летия 

Независимости Республики Казахстан 

лекции, встречи, 

классные часы, 

семинары, 

Зам.директора по 

УВР 

в течение года 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Исп.: Тулумгужинова Г.Р. 



Тел.: 8 (7222)361479 

 

 

 

 

 

 

 

Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2021 жылға арналған іс-шаралар жоспары 

 

Р/с

№ 
Іс-шара Аяқтау нысаны Жауапты орындаушылар 

Орындау 

мерзімі 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының  

арнайы жобасы/ бағыты 

1 2 3 4 5 8 

 I. Қоғамдық маңызы бар іс-шаралар 

1 бағыт: ТҰЛҒАЛЫҚ ДАМУ 

(білімнің салтанат құруы, прагматизм, бәсекеге қабілеттілік, сананың ашықтығы) 

1.  

Халық арасында кітап оқуды кеңінен 

насихаттау жобасын жүзеге асыру 

акциялар, марафондар, 

флешмобтар, онлайн 

кездесулер, 

презентациялар, 

байқаулар 

Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын 

тілі мұғалімдері  

Жыл көлемінде  Бағыты: мәдени білімділік 

Мақсат: Қазақстандықтар табысының негізгі факторы 

ретінде білім культіне ұмтылу 

Тапсырмалар: 

1. Заманауи инновациялық технологияларды ескере 

отырып, білім сапасын арттыру. 

2. Азаматтардың жалпы білім деңгейінің жоғарылауы. 

Өзін-өзі тәрбиелеуге мүмкіндіктер беру. 

3. Жас ұрпақтың санасында тәрбиелік құндылықтарды 

қалыптастыру. 

2.  

Пәндер бойынша үйірмелердің сапалы 

жұмысын қамтамасыз ету 

Пәндер бойынша 

үйірмелер  

ЦМК басшылары 

 

Кабинет жетекшілері  

Жыл көлемінде 

3.  

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл - 

патриотизмнің жаңа түрі» іс-шаралар 

кешенін өткізу 

Онлайн кездесулер, 

дәрістер  

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары  

Жыл көлемінде  Бағыты: Ашық сана 

Мақсаты: халықтың үздік әлемдік жетістіктер мен 

тәжірибелерге сезімталдығын қалыптастыру 

Тапсырмалар: 

1. Азаматтардың әлемде болып жатқан процестер мен 

оқиғалар туралы хабардарлығын арттыру. 

2. Өзіне қызмет етуге бағытталған әлеуметтік 

белсенділікті қалыптастыру 

4.  

Ерекше қажеттіліктері бар адамдарға 

ақпараттық-кеңес беру қызметтерін ұсыну 

бойынша шаралар кешенін жүзеге асыру 

Онлайн кездесулер, 

жиналыстар  

Колледж әкімшілігі Жыл көлемінде  Бағыты: Прагматизм 

Мақсаты: шынайы мақсаттарға жетуге, білім алуға, 

салауатты өмір салтына және кәсіби жетістіктерге 

баса назар аудара отырып, мінез-құлықтың ұтымды 

моделін қалыптастыру. 

Тапсырмалар: 

1. Парасаттылық мәдениетін дамыту. 

2. Өзіңізге, қоршаған әлемге және жұмысыңызға 

5.  
Ұтымдылық мәдениетін қалыптастыру 

бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу 

Онлайн кездесулер, 

дәрістер 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

Жыл көлемінде 

6.  

Экологиялық мәдениетті тәрбиелеу, 

ресурстарды үнемдеу, көгалдандыру және 

көгалдандыру идеяларын насихаттау 

Акциялар, флешмобтар, 

байқаулар 

Колледж әкімшілігі Жыл көлемінде  



бойынша шаралар кешенін өткізу жауапкершілікпен қарау. 

3. Тауарлар мен қызметтердің сапасы мен 

қауіпсіздігін арттыру. 

 

 

 

7.  

Жастар кәсіпкерлігін дамыту бойынша 

шаралар кешенін жүзеге асыру 

стартап конкурстары, 

онлайн кездесулер, 

онлайн презентациялар 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

Жыл көлемінде Бағыты: бәсекеге қабілеттілік 

Мақсаты: Адами капиталды дамыту жағдайларын 

жақсарту 

Тапсырмалар: 

1. Еңбек құндылығы мен өнімділігін арттыру. 

Еңбекқор ұлтты тәрбиелеу. 

2. Азаматтардың санасын тәуелді көңіл-күйден 

белсенді өмірлік позицияға дейін қалпына келтіру. 

8.  

Колледжде жұмыс берушілерді тарта 

отырып ерте кәсіптік бағдар беру бойынша 

шаралар кешенін жүзеге асыру 

кездесулер, дәрістер, 

сауалнамалар, 

презентациялар 

Жұмыспен қамту жөніндегі 

менеджер 

Жыл көлемінде 

2-бағыт: ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІКЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПОЗИЦИЯЛАУ  

(ұлттық бірегейлікті сақтау) 

9 

Ұлттық домбыра күні аясында іс-шаралар 

өткізу 

концерттер, 

флешмобтар, акциялар 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

шілденің бірінші 

жексенбісі 

Бағыты: Ұлттық бірегейлікті сақтау 

Мақсат: Мәдени кодты ұлттың өзін-өзі 

сәйкестендіруінің негізі ретінде қайта жүктеу 

Тапсырмалар: 

1. Ұлттық бірлікті нығайту. 

2.Қазақ халқының мәдени мұраларын (дәстүрлері, 

әдет-ғұрыптары, тілі және т.б.) сақтау мен дамытуға 

құрметпен қарауды қамтамасыз ету. 

3 бағыт: МЕМЛЕКЕТТІҢ, АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМНЫҢ, ЖЕРГІЛІКТІ ҚОҒАМДАСТЫҚТАРДЫҢ ДАМУЫ 

(мемлекеттің революциялық емес, эволюциялық дамуы) 

10 

Халықты еріктілер мен қайырымдылық 

шараларға қатысуға тарту бойынша 

шаралар қабылдау 

Акциялар, кездесулер Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

Жыл көлемінде Бағыты: Қазақстанның революциялық емес, 

эволюциялық дамуы 

Мақсаты: прогрессивті эволюциялық даму 

мақсатында қоғам мен мемлекет арасындағы 

диалогты кеңейту 

Тапсырмалар: 

1. Азаматтық қоғамның белсенділігін арттыру. 

2. Азаматтардың саяси және құқықтық мәдениетін 

арттыру. Қоғамдағы әлеуметтік оптимизмді нығайту 

мақсатында медиация институттарын дамыту. 

3. Мемлекеттің институционалдық және 

коммуникативті тиімділігін арттыру. Кері байланыс 

тетіктері мен құралдарын жетілдіру, қоғаммен 

диалогты жүйелеу. 

11 

Қиын жағдайлардағы балалар мен 

жастардың қауіпсіз мінез-құлық 

мәдениетін қалыптастыру бойынша 

жобаны жүзеге асыру 

дәрістер, кездесулер, 

сынып сағаттары, 

семинарлар, көрнекі 

үгіт, әлеуметтік 

желілердегі акциялар, 

бейнематериалдар 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

Жыл көлемінде 

12 

Студенттік құқық қорғау отрядының 

жастардың құқықтық мәдениетін арттыруға 

бағытталған жұмысын ұйымдастыру 

рейдтер, дәрістер, 

сынып сағаттары, 

кездесулер 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

Жыл көлемінде 

ІІ. Бағдарламаны ғылыми-әдістемелік және сараптамалық сүйемелдеу 

1 

Оқу және 

жалпылау отандық және 

білім беру үдерісіне жаңа білім беру 

дәрістер, кездесулер, 

сынып сағаттары, 

семинарлар, 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

Жыл көлемінде Мақсаты: инновациялық педагогикалықты ескере 

отырып, әдістемелік әдебиеттерді жаңарту 

тәсілдер. 



технологияларын енгізудегі шетелдік озық 

тәжірибе 

Тапсырмалар: 

білім берудің формалары мен әдістерін дамыту және 

жетілдіру; 

оқу-әдістемелік әзірлемелердің нәтижелерін 

жалпылау; білім беру бағдарламаларын іске асырудың 

тиімділігін бақылау 

2 

Өнімділікті бақылау 

оқу орындарындағы оқу процесі 

дәрістер, кездесулер, 

сынып сағаттары, 

семинарлар, 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

Жыл көлемінде  

ІII. Бағдарламаны ақпараттық қолдау 

1 

Ғалымдардың, мәдениет және өнер, спорт 

өкілдерінің, мұғалімдердің, ардагерлердің 

қатысуымен бейне бағдарламалар, бейне 

презентациялар, слайдтар дайындау 

жас ұрпақты тәрбиелеудегі адамгершілік 

пен әдеп мәселелеріне арналған соғыс және 

еңбек 

дәрістер, кездесулер, 

сынып сағаттары, 

семинарлар, 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

Жыл көлемінде Мақсаты: ақпараттық әсер ету құралдары мен 

әдістерін мақсатты түрде кешенді пайдалану 

Міндеттері: колледж жетістіктерін насихаттау; 

бұқаралық ақпарат құралдарын түсіндіру және 

насихаттау құралы ретінде пайдалану; 

ақпараттық ортамен тиімді өзара әрекеттесу 

дағдыларын дамыту. 

2 

Проведение информационно-

пропагандисткой работы среди 

студенческой молодежи в рамках 

подготовки и проведения 30 летия 

Независимости Республики Казахстан 

дәрістер, кездесулер, 

сынып сағаттары, 

семинарлар, 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

Жыл көлемінде 

 

 

 

 

 

 

Директордың м.а.                                             Нургалиева Г.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Орын.: Тулумгужинова Г.Р. 

Тел.: 8 (7222)361479 


