
Бекітемін 

факультет деканы 

Жакебаев Д.Б. 

«____» __________ 2020-2021 ж. 

 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ механика-математика факультеті 

 математикалық және компьютерлік модельдеу кафедрасының 

 2020-2021 оқу жылына арналған тәрбие жұмысының жоспары 
 

№ 

Жауапты 

оқытушының 

аты-жӛні 

Жалпы кафедралық іс- 

шаралардың түрлері 
Ӛткізу мерзімі 

Ұйымдастыру және ақпараттық методикалық және куратор институтының жұмыстары 

1 Кафедра меңгерушісі Математикалық және компьютерлік модельдеу кафедрасының жылдық тәрбие 

жұмысының жоспарын бекіту  

1 қыркүйекке дейін 

2 Кафедра меңгерушісінің оқу және 

тәрбие жұмыстары жӛніндегі 

орынбасары 

Топ эдвайзерлерінің жылдық тәрбие жұмысының жоспарын бекіту, 1 курс 

математикалық және компьютерлік модельдеу  мамандығына эдвайзерлер 

тағайындау 

1 қыркүйекке дейін 

3 Кафедра меңгерушісі Кафедра жиналысының күн тәртібіне тәрбие жұмысының жылдық жоспарын 

қосу 

1 қыркүйекке дейін 

4 Барлық куратор-эдвайзерлер Қашықтықтан білім беру технологияларымен танысып, онлайн түрде сабақ 

ӛткізу жоспарларын құру 

Қыркүйек 

5 Куратор-эдвайзер: Байтелиева 

Алтын Адилхановна 

Математикалық және компьютерлік модельдеу мамандығы бойынша 1-курс қ/б 

және о/б студенттеріне әл-Фараби ат. ҚазҰУ-нің академиялық саясаты туралы 

түсінік-кеңес мәжілісін онлайн түрде ӛткізу 

Қыркүйек 

6. Барлық куратор-эдвайзерлер Математикалық және компьютерлік модельдеу мамандығының студенттерін 

қашықтықтан білім беру технологиялары мен жұмыс істеу принциптеріне 

тоқталу 

Қыркүйек 

7 Куратор-эдвайзерлер Топ студенттеріне әр межелік бақылау және аралық бақылау (емтихан) 

ӛткізілетінінен үш апта бұрын кредиттік технология бойынша оқу жүйесі және 

GPA –дің анықталуы жӛнінде түсінік-кеңес мәжілістерін онлайн түрде ӛткізу. 

Желтоқсан, мамыр 

айларында 

8 Куратор-эдвайзерлер Әр семестрдің басында топ студенттеріне «Университет жүйесі» жӛнінде 

машықтану сабақтарын жүргізу. 

Қыркүйек 



9 Куратор-эдвайзерлер Оқу жылының аяғында келесі оқу жылындағы  студенттердің оқу 

траекторияларын анықтауға, жеке жұмыс жоспарларын жасауға жәрдемдесу. 

Желтоқсан, мамыр 

айларында 

Әлеуметтік жұмыс 

10 Куратор-эдвайзерлер Факультетте ӛтетін мерекелік іс-шараларға қатысу Жоспарланған 

уақыттарда 

Ұлтаралық қатынас мәдениетін және патриотизмді тәрбиелеу 

11 1 курс студ, куратор-эдвайзер – ., 

Байтелиева Алтын Адилхановна 

Мамандықты дұрыс таңдау-табысты болудың кілті атты онлайн ашық 

кураторлық сағат  

Қыркүйек 

12 Кафедра меңгерушісінің оқу және 

тәрбие жұмыстары жӛніндегі 

орынбасары Заманова С.К., аға 

куратор-эдвайзер Алғожаева Р.С. 

 

Онлайн түрде студенттер күнін ӛткізу Қыркүйек 

13 Бекжігітова Жаңыл Еламанқызы «Таңдандырған біздерді-тамсандырған күз келді» атты ашық кураторлық 

онлайн сағат. 

Қазан 

14 Сағымбаева Л.А. «Ӛзге тілдің бәрін біл, ӛз тіліңді құрметте» ашық онлайн кураторлық сағат Қазан 

15 Сатенова Бекзат Ашимбековна «Отанды сүю имандылықтан» ашық кураторлық онлайн сағаты Қараша 

16 Кудайбергенов Аскар Канатович «Тіл мерекесі» атты  ашық кураторлық онлайн сағат. Қараша 

17 куратор-эдвайзер 

Жунусова Алия, топ студенттері 

«Мақтанышым, ар-намысым-Желтоқсан!»  тақырыбында онлайн дӛңгелек стол 

ӛткізу 

Желтоқсан 

18 Куратор-эдвайзерлер: Алғожаева 

Р.С., Касенов С.Е., Сағымбаева 

Л.А., Бекжігітова Ж.Е. 

"Біз нашақорлыққа қарсымыз" тақырыбында наркодиспансер 

қызметкерлерімен онлайн кездесу 

Желтоқсан 



19 Тунгатаров Нурмат Нургазиевич «Дені сау адам – табиғаттың ең қымбат жемісі» атты ашық кураторлық сағат. Ақпан 

20 Куратор-эдвайзерлер. "100 шығарма" жобасы бойынша Мұқағали Мақатаев поэзиясы Наурыз 

21 Куратор-эдвайзерлер Топ студенттерін қарттар үйіне апару Наурыз 

22 куратор-эдвайзер 

Аметов Олжас Абибуллаевич 

және топ студенттері 

 

«Наурыз – табиғат пен адамзаттың мерекесі!»   наурыз мерекесіне қатысу Наурыз 

23 Куратор-эдвайзерлер «100 шығарма» жобасы бойынша ашық тәрбие сағаттарын ӛткізу. Топ жоспары 

бойынша 

24 Кафедра меңгерушісі, 

куратор-эдвайзерлер 

Академиялық топтарда «Қазақстан тарихындағы ұлы тұлғалар» атты 

кураторлық сағаттарын ӛткізу. 

Топ жоспары 

бойынша 

25 Кафедра меңгерушісі, 

куратор-эдвайзерлер 

Кафедра меңгерушілерінің эдвайзерлермен кездесуі Ай сайын 

Діни экстремизм жайында жүргізілетін іс-шаралар 

26 куратор-эдвайзер 

Шахан Н., Қасенов С.Е. және топ 

студенттері 

«Қандайсың сен қазақ қызы мен қазақ жігіті!»  тақырыбында факультет ішілік 

онлайн кеш ұйымдастыру.  

Қазан 

27 Куратор-эдвайзерлер: Бектемесов 

Жоламан Мактагалиулы, 

Байтелиева Алтын Адилхановна,  

Жұмәлі Айнұр Серікбайқызы 

Студенттердің діни сауаттылығын арттыру тақырыбында онлайн кураторлық 

сағат ӛткізу. 

Қазан 

Еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу. Құқық қорғау жұмыстарын  ұйымдастыру 

28 Куратор-эдвайзерлер Табиғат қорғау жӛнінде онлайн сағат ӛткізу. Жыл бойы 

29 Куратор-эдвайзерлер Сенбіліктерге  қатысу Кӛктем 

мезгілдерінде 30 Куратор-эдвайзерлер Корпусты нұрландыру жұмыстарын жүргізу Кӛктем 

мезгілдерінде 31 Куратор-эдвайзерлер «Гринкампус» бағдарламасы аясында корпус маңына ағаш отырғызу Кӛктем 



Салауатты ӛмір сүруге қалыптастыру 

32 куратор-эдвайзер 

Заманова С.К.,топ студенттері 

Ішімдік пен нашақорлықтың адам ағзасына әсері ашық кураторлық онлайн 

сағат 

Қараша 

33 Куратор-эдвайзерлер Студент топтарын табиғат аясына алып шығу Наурыз 

34 куратор-эдвайзер 

және топ студ 

Студент топтарын табиғат аясына алып шығу Мамыр 

35 Куратор-эдвайзерлер «Туберкулезды алдын алу» тақырыбында тәрбие сағаттарын ӛткізу Жоспар бойынша 

 

 

Математикалық и компьютерлік модельдеу 

кафедрасының меңгерушісі                                Исахов А.А. 

 

 

Аға куратор                                                                                                                                                            Алғожаева Р.С.    


