
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Кіріспе 

  2020 – 2021 оқу жылына арналған тәрбие жұмысының жоспары Қазақстан Республикасының Конституциясы, 

«Қазақстан Республикасындағы балалар құқықтары», Қазақстан Республикасының «Білім» туралы Заңы, Колледждің 

білім беру үдерісін ұйымдастырудың оқу-нормативтік негіздері , 15.04.2019 жылғы №145 шығыс хатында көрсетілген 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жағдайындағы тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерін, «Ш. Есенов 

атындағы КМТИУ көпсалалы колледжінің 2020-2025 жж арналған даму жоспары, бағдарламасы басшылыққа алынып, 

құрылды. 

Тәрбие жүйесінің мақсаты: Студенттердің жоғары патриоттық санасын қалыптастыру,сонымен қатар  болашақ 

мамандардың кәсіби –тұлғалық қалыптасуы үшін қажетті жағдай жасау. Ұлттық құндылықтар негізінде жан-жақты 

және үйлесімді, бәсекеге қабілетті рухани адамгершілік жағынан бай тұлғаны тәрбиелеу.  

Колледж  миссиясы: Маңғыстау облысының тұрақты дамуы үшін зерттеулерді жетілдіру, оқыту және шабыттандыру. 

  Тәрбие  жұмысының  мақсаты: Үздіксіз білім беру жүйесінде студент жастардың Қазақстан Республикасының 

азаматтары және патриоттары ретінде  қалыптасуы мен өзін – өзі танытуларына, болашақ мамандық иесі болып, кәсіби 

интеллектуалды және әлеуметтік шығармашылыққа жетуіне оңтайлы жағдай жасап, кәсіби білімді де білікті тұлға 



 
 

қалыптастыру. Ұлттық құндылықтар негізінде жан-жақты және үйлесімді, бәсекеге қабілетті рухани адамгершілік 

жағынан бай тұлғаны тәрбиелеу.  

 

 Тәрбие жұмысының  міндеттері: 

 1.  Қазақстан Республикасы  Білім және ғылым министрлігінің 15.04.2019 жылғы №145 шығыс хатында көрсетілген 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жағдайындағы тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерін басшылыққа алу; 

 2.  Тұлғаның саяси мәдениетін дамытуға, жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті, азамат және патриотты 

қалыптастыруға көмектесу, олардың бойында балалар мен жастар ортасындағы қатыгездік пен зорлық-зомбылық 

көріністеріне қарсы тұру дайындығын, құқықтық санасын, балалар мен жастардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру.;         

3.     Балалар мен жастардың рухани-адамгершілік және этикалық принциптерін, оның қоғам өмірі дәстүрлері және 

нормаларымен үйлестірілген моральдық қасиеттері мен мақсаттарын қалыптастыру мүмкіндігін туғызу; 

4. Тәрбиесі қиын студенттерге психологиялық тұрғыдан көмек көрсету, тәрбиелеу.  Әлеуметтік толықтай қамтылмаған 

отбасыларды жете анықтап, колледж әкімшілігімен, ата – аналар комитетімен бірлесе жұмыс жүргізу; 

 5. Тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруда топ  жетекшілерімен жүргізілетін жұмыстарды күшейту; Топ жетекшілерінің жеке 

студентпен, тәрбие деңгейі төмен студентпен жүргізілетін  жұмыстарын ерекше бақылауға алу; 

    6. Студенттердің  білім – тәрбие сапасын арттыру, олардың дарындылығын айқындап, біліміне, ойлау қабілетіне ықпал 

ететін интеллектуалдық шараларды өз дәрежесінде ұйымдастыру; 

   7.  Студенттердің  бос уақытын тиімді ұйымдастыру  мақсатында   сабақтан  тыс үйірмелер, спорттық секциялар 

жұмысын жандандыру. 



 
 

  8. Ата – аналармен ынтымақтастықты нығайту. 

 

Тәрбие жұмысының  бағыттары: 

1. Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие 

2. Рухани – адамгершілік тәрбие 

3. Ұлттық тәрбие 

4. Отбасы тәрбиесі 

5. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

6. Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі 

7. Көп мәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие 

8. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«ЕСЕНОВ КОЛЛЕДЖІ» ЖШС 

2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАНТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖОСПАРЫ 

 

№ Іс-шаралар Мерзімі Жауапты Күтілетін нәтиже 

1 2 3 4 5 

Ұйымдастырушылық  жұмыс 

 

1. Бейімделу сатысында І курс  студенттерімен  танысу  және зерттеу:   

- Студенттер туралы  әлеуметтік мәліметтер жинақтау 

- жеке  іс қағаздарын толтыру 

- психолог пен куратордың диагностикалық жұмысы 

- жатақхана ережесімен таныстыру 

жыл бойы ДТІЖО 

Топ жетекшілері 

Психолог 

Мейірбике 

 

2. Бірыңғай талаптармен, оқу орны ережелерімен  студенттерді 

таныстыру: 

-  колледждің жарғысы 

- анықтама  - бағыттаушы 

- студенттің  ар – намыс кодексі 

- ата-аналар мен оқу орны арасындағы  келісімшарт 

- ішкі тәртіп ережелері    

қыркүйек ДТІЖО 

Топ жетекшілері 

 

 

3.   Еңбек қызметін ұйымдастыру:   

- «Жасыл Ел» бағдарламасымен таныстыру 

- қалалық, колледжішілік сенбіліктерге қатысу 

- колледжде  тазалық күндерін ұйымдастыру   

жыл бойы ДТІЖО 

Топ жетекшілері 

 

4. Студенттердің сабаққа қатысуын  бақылау: 

     - топ  жетекшісі мен топ старостасының күнделікті бақылауы  

    -     оқу бөлімінің бақылауы    

жыл бойы Колледж әкімшілігі 

Бөлім меңгерушілері 

Топ жетекшілері 

 

5.  Студенттер арасында  құқықбұзушылықтың алдын алу:  

- тәрбиесі қиын студенттермен психолог тренингі 

- психолог кеңесі 

- колледж линейкасы 

- колледж инспекторы бақылауы 

- ата – аналар жиналысы 

- ішкі істер департаментінің өкілдерімен кездесу 

жыл бойы ДТІЖО 

Топ жетекшілері 

Колледж инспекторы 

Психолог 

 



 
 

- алдын алу кеңесі  

6. Студенттердің  тамақтануын ұйымдастыру:   

- асханадағы санитарлық нормалар 
 

жыл бойы Колледж әкімшілігі 

Мейірбике 

 

7. Жастар ісі комитетінің ұйымдастыруымен іс – шаралар өткізу  және 

республикалық, облыстық, қалалық сайыстарға  қатыстыру 

 

жыл бойы ДТІЖО, 

Оқытушылар мен 

студенттер 

Топ жетекшілері 

 

 

8. Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы 

№ 986 «Қазақстан Республикасының 2015 – 2025 жылдарға арналған 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы туралы» Жарлығын 

орындау  және Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері 

мақсатында  сыбайлас жемқорлыққа қарсы  атқарылатын жұмыстар: 

«Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу» клубын құру 

- «Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы» заңмен таныстыру  

- «Сыбайлас – жемқорлыққа қарсы күрес» - тақырыбындағы  сенім 

телефондары жазылған  бетшелер ілу,  арыз, шағым  жәшігін қою 

«Саналы ұрпақ» клубын құру 

жыл бойы 

Қыркүйек 

ДТІЖО,  

Топ жетекшілері 

Құқық пәні 

оқытушылары 

 

9. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың  «100  

нақты қадам»  Ұлт жоспарының тиісті тармақтарын (84-қадам) орындау 

мақсатында «Мейірімді жүрек. Мейірімді іс» жәрмеңкесін 

ұйымдастырып, қарттар  және балалар үйіне бару. 

Жыл бойы ДТІЖО,  

Топ жетекшілері 

 

 

 

І.Тәрбиені нормативтік құқықтық қамтамасыз ету 

1. 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы  туралы түсінік беру 

Жыл бойы ДТІЖО 

Психолог 

Топ жетекшілері 

 

 

2. «Неке (ерлі – зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан 

Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 518-ІV  кодексымен 

таныстыру 

жыл бойы ДТІЖО 

Психолог 

Топ жетекшілері 

 

3.  «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі 

№ 319-ІІІ Заңы  

жыл бойы ДТІЖО 

Психолог 

Топ жетекшілері 

 



 
 

4. «Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары туралы» Қазақстан 

Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы № 345-ІІ Заңы  

жыл бойы ДТІЖО 

Психолог 

Топ жетекшілері 

 

5. «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Қазақстан 

Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы № 483-ІV Заңы. 

Жыл бойы ДТІЖО 

Психолог 

Топ жетекшілері 

 

6. Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

Қазақстан халқына Жолдауы  «Қазақстан – 2050» стратегиясы: 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты. 

Жыл бойы ДТІЖО 

Психолог 

Топ жетекшілері 

 

7. Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

«Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсу, реформалар, даму» 

тақырыбындағы  халыққа Жолдауы 30.11.2015ж.  

жыл бойы ДТІЖО 

Психолог 

Топ жетекшілері 

 

8. Қазақстан Республикасының 2015 – 2025 жылдарға арналған сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы стратегиясы. Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 986 жарлығымен 

бекітілген. 

Жыл бойы ДТІЖО 

Психолог 

Топ жетекшілері 

 

9. «Барлық білім беру ұйымдарында оқытудың тәрбиелік құрамдасын 

күшейту жөніндегі үлгілік  кешенді жоспарды бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 маусымдағы № 873 Қаулысы. 

Жыл бойы ДТІЖО 

Психолог 

Топ жетекшілері 

 

10. ҚРЗ «Мемлекеттік жастар саясаты туралы Заңы» 09.02.2015ж.                     

№ 285 – V 

жыл бойы ДТІЖО 

Психолог 

Топ жетекшілері 

 

11. 15.04.2019 жылғы №145 шығыс хатында көрсетілген «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын іске асыру жағдайындағы тәрбиенің тұжырымдамалық 

негіздері 

жыл бойы ДТІЖО 

Психолог 

Топ жетекшілері 

 

12. «Жалпы білім беру ұйымдарына арналған  жалпы білім беретін 

пәндердің, таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу 

бағдарламаларын  бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім  және 

ғылым министрінің  2013жылғы 3 сәуірдегі № 115  бұйрығы. 

Жыл бойы ДТІЖО 

Психолог 

Топ жетекшілері 

 

 

ІІ. Іске асыру механизмдері 

 

2.1. Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие 



 
 

Мақсаты: Жас ұрпақтың патриоттық,  құқықтық санасын қалыптастыру. Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азаматты және 

патриотты тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін балалар мен жастардың құқықтық санасын, оларда 

балалар мен жастар ортасындағы қатыгездік пен зорлық – зомбылыққа қарсы тұру даярлығын қалыптастыру  

1.  Білім күніне арналған «Ата Заң-айбыным» атты салтанатты  мерекелік 

жиын өткізу: жаңа оқу жылының мақсаттары, міндеттері, оқу-

тәрбие  үрдісі. 

Жаңа қабылданған топтардың оқушыларын  колледждің  ішкі тәртіп 

ережелерімен, талаптарымен,таныстыруға арналған  топ сағаттарын 

өткізу: оқу кестесі, тәртіп талаптары, киім үлгісі 

қыркүйек Колледж әкімшілігі, 

ДТІЖО,  

Топ жетекшілері 

 

 

2. «Елбасы-ел тілегі, тірегіміз» Тұңғыш Президент күніне орай 

ұйымдастырылатын мәдени-танымдық шара 

қараша ДТІЖО 

Топ жетекшілері 

 

3. «Рухани жаңғырудың жарқын жолы» топ сағаттары қаңтар ДТІЖО,  

топ жетекшілері 

 

4. «Ұрпаққа ісі үлгі майдангерлер» атты Ұлы Жеңіс күніне арналған кеш 

өткізу. 

 

мамыр ДТІЖО,  

топ жетекшілері 

АӘД пәнінің 

оқытушысы 

 

5 «Ер елімнің қорғаны» топтардың ашық тәрбие сағаттары мамыр ДТІЖО,  

топ жетекшілері 

 

 

2.2. Рухани – адамгершілік тәрбие 

 

Мақсаты: Қазақстандық қоғам өмірінің нормалары және дәстүрлерімен, жалпыадамзаттық құндылықтармен келісілген, тұлғаның рухани-

адамгершілік және этикалық ұстанымдарын, адамгершілік қасиеттерін және  көзқарастарын қалыптастыру; 

1. «Өнердің алтын бесігі» (театр, концерт залына, шығармашылық 

орталықтарға  бару) 

Жыл бойы  топ жетекшілері  

2. Ұстаздар күніне арналған «Ұстаздық-ұлы жол» тақырыбында 

құттықтау кеші. 

қазан ДТІЖО,  

Топ жетекшілері 

ЖІК 

 

3. Студент пен оқытушыларға арналған «Шәкірт пен Ұстаз» байқауын 

өткізу 

қаңтар ДТІЖО 

ЖІК 

 

4. Әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай колледж кітапханасымен 

ұйымдастырылған шараға қатысу. 

ақпан ДТІЖО 

Кітапханашы,  

топ жеткешілер 

 



 
 

5. 8 – наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне  арналған « Ана деген ұлы 

есім, ұлы сөз» тақырыбындағы мерекелік кеш 

наурыз ДТІЖО, ЖІК 

Техникалық 

әдістемелік пәндік 

циклдық комиссия 

 

2.3. Ұлттық тәрбие 

 

Мақсаты: Тұлғаны ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға, ана тілін және мемлекеттік тілді, қазақ халқының Қазақстан 

Республикасындағы этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуге тәрбиелеу кеңістігін қалыптастыру. 

1. «Ата-баба дәстүрі, әдептілік негізі» атты топ сағаттары қыркүйек ДТІЖО,  

Топ жетекшілері 

 

2. «Амал келді-жыл келді» 14 наурыз күніне арналған шара наурыз ДТІЖО,  

Жаратылыстану 

әдістемелік пәндік 

циклдық комиссия 

 

 

3. «Маңғыстауда пір Бекет» тақырыбында Бекет Мырзағұлұлының 750 

жылдығына арналған танымдық кеш. 

желтоқсан ДТІЖО, қазақ тілі 

мен тарихпәні 

оқытушылары 

 

4. Әлем мәдениеті. Көрме, мұражайларға саяхат. жыл бойы ДТІЖО,  

Топ жетекшілері 

 

5. Ұлыстың Ұлы күні наурыз күніне ұйымдастырылған университеттік, 

қалалық шараларға қатысу 

наурыз ДТІЖО,  

Топ жетекшілері  

 

6. Ұлыстың ұлы күні наурыз күніне орай «Нұр себеле, Ұлыстың ұлы 

күні» атты мерекелік шара. 

наурыз ДТІЖО 

ЖІК 

Әлеуметтік-

гуманитарлық 

әдістемелік пәндік 

циклдық комиссия 

 

7. «Бейбітшілік таңы» Қазақстан халқының бірлігі күніне арналған іс-

шара 

мамыр ДТІЖО, Топ 

жетекшілері 

 

8.  Рәміздер күніне топ сағаттары маусым ДТІЖО, Топ 

жетекшілері 

 

2.4. Отбасы тәрбиесі 

 

Мақсаты: Ата – аналардың бала тәрбиесінде психологиялық-педагогикалық құзыреттіліктерін және жауапкершіліктерін арттыру. 



 
 

1. «Ата-ана жауапкершілігі», «Колледж – Студент - Ата-ана» ара-

қатынасы туралы,  ата аналар жиналысында баяндама, колледж 

ережелерімен танысу. 

Жылына 2 рет Колледж әкімшілігі, 

ДТІЖО 

Топ жеткешілер 

Психолог 

 

2. «Қарттарын қадірлеген ел ардақты» тақырыбында қарттар үйінде 

өтетін  іс-шара 

желтоқсан 

 

 

ДТІЖО 

Топ жетекшілері 

ЖІК 

 

3. «Менің құқықтарым мен міндеттерім», «Заң және заман» топ 

сағаттары 

қазан ДТІЖО 

Топ жетекшілері 

 

4. «Отбасы тәрбиесі- барлық тәрбиенің негізі»  ата-аналар жиналысы жоспарға сай ДТІЖО 

Топ жетекшілері 

 

5. Қайырымдылық акцияларына қатысу Оқу жылы 

ішінде 

ДТІЖО 

Топ жетекшілері 

 

 

 

2.5 Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

Мақсаты: Тұлғаның еңбек дағдыларын, экономикалық пікірі мен кәсіби өзін-өзіанықтауына саналы қарым-қатынасын қалыптастыру. 

Табиғатты сақтауда белсенді азаматтық ұстанымын тәрбиелеу; табиғатқа аялы қарым-қатынасын, оның байлығын еселеу ұмтылысын 

қалыптастыру; балалар мен жастарда экологиялық сауаттылықтың «экологиялық санасының» жоғары деңгейін, табиғат пен қоғамның 

экоэволюциясын қабылдау қабілетін дамыту және күнделікті өмірде оларды басшылыққа алуы үшін жағдай туғызу. 

1. «Табиғат – ортақ үйіміз» тақырыбында сурет көрмесін өткізу. қаңтар  ДТІЖО 

Топ жетекшілері 

 

 

2 «Қаржылық сауаттылық- заман талабы» тақырыбында шара өткізу ақпан ДТІЖО  

3. «Таза сенбілік» ғимарат айналасын, ішін тазалау жұмыстары сәуір ДТІЖО 

Топ жетекшілері 

 

4. «Мен болашақ......» тақырыбында мамандықтар байқауы сәуір ДТІЖО 

Топ жетекшілері 

 

5. Қалалық сенбіліктерге қатысу жоспарға сай ДТІЖО 

Топ жетекшілері 

 

6. «Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз!» атты топтардың ашық 

тәрбие сағаттары 

Оқу жылы 

ішінде 

ДТІЖО 

Топ жетекшілері 

 

7 Кәсіптік бағдар беру мақсатында  Маңғыстау облысы бойынша  

колледжге шақыру. 

ақпан-наурыз ДТІЖО  



 
 

Колледж 

оқытушылары 

ЖІК мүшелері 

 

2.6 Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі 

Мақсаты: Балалар мен жастардың тұлғалық ұстанымдарын жандандыру, ақпаратпен жұмыс жасауда функционалдық дағдыларын, 

ақпараттық өзара әрекеттесуде этикалық нормалары мен құндылықты мақсаттарын қалыптастыру. 
1. Стартап шараларға, олимпиадаларға, республикалық, облыстық, 

қалалық конференцияларға, сайыстарға, жобаларға әдістемелік  

кабинетпен  бірлесіп  студенттерді  қатыстыру 

жыл бойы ДТІЖО 

Әдістемелік кабинет 

 

2. Университеттік, қалалық шараларға шараларға қатысу жыл бойы ДТІЖО 

Топ жетекшілері 

 

3. «Өркениет ойшылы Әл- Фараби» » тақырыбында зияткерлік сайыс қазан ДТІЖО 

Тарих, құқықтану 

пәні оқытушылары  

 

4. «Ұлы тұлға есімін арқалаған шәкірттер» тақырыбында ұлы 

адамдармен аттас студенттермен  кездесу кеші 

сәуір ДТІЖО 

ЖІК 

 

 

5. «Қош келдің Жаңа жыл!» жаңа жылдық іс-шара  желтоқсан ДТІЖО,  

Топ жетекшілері  

Тілдер әдістемелік 

пәндік циклдық 

комиссия 

 

6. «Жастар үйі» орталығының іс-шараларына қатысу Оқу жылы 

ішінде 

ДТІЖО, Топ 

жетекшілері  

 

 

2.7 Көп мәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие 

Мақсаты: Тұлғаның жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, тұлғаның өнердегі және болмыстағы эстетикалық нысандарды 

қабылдау,  меңгеру және бағалау әзірлігін дамыту, білім беру ұйымдарында көп мәдениетті орта құру. 

1. 1 курс студенттерінің ішкі тәртіпке бейімделуін қадағалау қыркүйек ДТІЖО, Топ 

жетекшілері 

 

2. «Қыз сыны» қыздар арасында сайыс наурыз ДТІЖО,  

Топ жетекшілері 

 



 
 

3. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында сурет байқауын 

ұйымдастыру 

қаңтар ДТІЖО,  

Топ жетекшілері  

 

4. 1 мамыр халықтар достығының мерекесіне орай «Достығымыз 

жарасқан» топ сағаттары 

мамыр ДТІЖО,  

Топ жетекшілері 

 

5. «Жігіт сұлтаны» ұлдар арасында сайыс мамыр   

2.8 Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты 

Мақсаты: Салауатты өмір салты. Дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау дағдыларын, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды 

анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату 

1. Облыстық, қалалық, университеттік спорттық жарыстарға қатысу оқу жылы ішінде ДІЖО 

Топ жетекшілері 

 

 

2. ЖИТС орталығының мамандарымен кездесу ұйымдастыру  

Жылына 2 рет 

Топ жетекшілері 

Колледж мейірбикесі 

 

 

3. «Болашаққа бағдар, рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Ұлттық 

спортты ұлықтайық» атты 1-2 курс студенттері арасында 

тоғызқұмалақ жарысы 

қараша ДТІЖО 

Дене тәрбиесі пәні 

оқытушылары 

 

 

4. «Спорт-серігіміз» тақырыбында колледж оқытушылары арасында 

эстафета ойыны 

Қаңтар ДТІЖО 

Дене тәрбиесі пәні 

оқытушылары 

 

 

5. «Денсаулық – мұратқа жетудің жолы»  

 «Алкоголь және жасөспірім»  топ сағаттары 

 

қыркүйек ДТІЖО 

ДТІЖО 

Топ жетекшілері 

 

6. Спорттық ойындардан студенттер арасында эстафеталық сайыстар 

өткізу 

сәуір ДТІЖО, 

Топ жетекшілері, 

Дене шынықтыру 

пәнінің 

оқытушылары 

 

 

 


