
Орал «Сервис» технологиялық колледжі жанындағы клуб, үйірмелер 

жұмыс кестесі (2020-2021 оқу жылы) 

№ Үйірме, клуб 

атауы 

Понедельник 

Дүйсенбі 

Вторник 

Сейсенбі  

Среда  

Сәрсенбі  

Четверг 

Бейсенбі   

Пятница  

Жұма  

1 «Абай әлемі»      

2 «Сырғалым»      

3 «Ауызша 

ағылшын» 

     

4  «Әдеби салон»      

5 «Латын тілі»      

6 «Жас техник»      

7 «Информатика 

әлемі» 

     

8 «Маникюр»      

9 «Макияж  сән 

үлгісі» 

     

10 «Ерлер шаш қию 

үлгілері» 

     

11 «Тұздықтар»      

12 «Жас сарбаз»      

13 «Ұлттық 

тағамдар» 

     

14 «Сәндік 

қолданбалы 

өнер» 

     

15 Волейбол       

16 Үстел теннисі      

17 Туризм       

18 Устел ойындары       

19 «Жас кәсіпкер»      

20 «Жас ұрпақ»      

21 «Мәңгілік ел»      

22 Вокалды топ      

23 Волонтерлер 

тобы 

     

24 Хореографиялық 

топ 

     

25 Сән театры       

26 «Жас психолог»      

27 «Жас социолог»      

28 «Медициналық 

алғашқы көмек» 

     

29 Футбол       

30 Баскетбол       

 

Директордың    ОТІЖ   орынбасары           Нурмукашова М.С. 



Клуб, үйірмелер атаулары, жетекшілері  

№ Үйірме, клуб атауы Түрі  Уақыты   Жауапты жетекшісі  

1 «Абай әлемі» Үйірме   Досали Л.К. 

2 «Сырғалым» клуб  Тасболатова Ш.Г. 

3 «Ауызша ағылшын» үйірме   Акдаулетова А.К., 

Бакитова А.М. 

4  «Әдеби салон» Үйірме   Маметанова С.К., 

Салекеева Э.Ж. 

5 «Латын тілі» Үйірме   Султанов А.Т. 

6 «Жас техник» Үйірме   Кунашев Н.М. 

7 «Информатика әлемі» Үйірме   Оразгалиева М.А. 

8 «Маникюр» Үйірме   Галиева Р.Н. 

9 «Макияж  сән үлгісі» Үйірме   Құспан А.Б. 

10 «Ерлер шаш қию 

үлгілері» 

Үйірме   Өтегенов О.Р. 

11 «Тұздықтар» Үйірме   Гумирова А.Е. 

12 «Жас сарбаз» Үйірме   Сатангалиев М.Е. 

13 «Ұлттық тағамдар» Үйірме   Мукатаева А.Ж. 

14 «Сәндік қолданбалы 

өнер» 

Үйірме   Давлетова Ж.А. 

15 Волейбол  Үйірме   Клышев А.М. 

16 Үстел теннисі Үйірме    Жумашева А.У. 

17 Туризм  Үйірме   Джумагазиев Ж.А. 

18 Устел ойындары  Үйірме   Шаянова М.К. 

19 «Жас кәсіпкер» Үйірме   Сайлан А.Е. 

20 «Жас ұрпақ» Үйірме   Масалиева К.А. 

21 «Мәңгілік ел» Үйірме   Салекеев А.Е. 

22 Вокалды топ Үйірме   Алесов Г.Х. 

23 Волонтерлер тобы Клуб   Балмаш С.С. 

24 Хореографиялық топ Үйірме   Молгалиева К.Ж. 

25 Сән театры  Клуб   Молгалиева К.Ж. 



26 «Жас психолог» Үйірме   Калиева А.Н. 

27 «Жас социолог» Үйірме   Шамшенова Ж.Е. 

28 «Медициналық 

алғашқы көмек» 

Үйірме   Бекжанова Г.С. 

29 Футбол  Үйірме  Джумагазиев Ж.А. 

30 Баскетбол  Үйірме  Бишаев З.И. 

 

«Абай әлемі» үйірмесі 

Кружок «Абай әлемі» 

Құрылған  жылы: 2019ж 01.09. ПӘБ хаттамасы №1 

Дата создания: 2019г 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшісі: Досали Л.К.- қазақ тілі мен әдебиеті  пәні оқытушысы 

Руководитель: Досали Л.К.- преподаватель казахского языка и литературы 

Мақсаты: Абай шығармаларын наcихаттау, студенттерді адамгершілікке, 

тілді құрметтеуге  тәрбиелеу 

Цель: пропаганда произведений Абая, воспитывать в студентах 

человечность, уважение к языку 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Сырғалым» үйірмесі 

Кружок «Сырғалым» 

Құрылған  жылы: 2019ж 01.09. ПӘБ хаттамасы №1 

Дата создания: 2019г 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшісі: Тасболатова Ш.Г.- қазақ тілі мен әдебиеті  пәні оқытушысы 

Руководитель: Тасболатова Ш.Г.- преподаватель казахского языка и 

литературы 

Мақсаты:қазақ қыздарына тән қасиеттерді қалыптастыру, ұлттық-салт 

дәстүрлерге тәрбиелеу. 

Цель: воспитывать бережное отношение к обычаям и традициям казахского 

народа, формирование национальных качеств, присущих девушкам. 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Ауызша ағылшын» үйірмесі  

Кружок: «Разговорный английский» 

Құрылған  жылы: 2017ж 01.09. ПӘБ хаттамасы №1 

Дата создания: 2017г 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшісі: Акдаулетова А.К.- ағылшын тілі  пәні оқытушысы 

Руководитель: Акдаулетова А.К.- преподаватель английского языка 

Мақсаты:студенттерге шет тілін менгерту,ауыз екі сөйлеу әдебін 

қалыптастыру, ағылшын тіліне қызығушылығын  арттыру. 

Цель:  обучить студентов иностранному языку, формировать культуру 

устной речи, привитие  интереса  к английскому языку. 

 

 

«Әдеби салон» үйірмесі  

Кружок: «Литературный салон » 

Құрылған  жылы: 2019ж 01.09. ПӘБ хаттамасы №1 

Дата создания: 2019г 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшілері: Маметанова С.К., Салекеева Э.Ж - орыс  тілі мен әдебиеті   

пәні оқытушылары 

Руководители: Маметанова С.К., Салекеева Э.Ж.- преподаватели русского 

языка и литературы 

Мақсаты:студенттерге  орыс әдебиеті классиктерінің шығармаларымен 

таныстыру, тілді менгерту, орыс тілі мен әдебиетіне қызығушылығын  

арттыру. 



Цель:  познакомить студентов с классиками русской литературы, обучение 

языку, привитие  интереса  к русской литературе. 

 

 

 

«Латын тілі» үйірмесі  

Кружок: «Латинский язык» 

Құрылған  жылы: 2019ж 01.09. ПӘБ хаттамасы №1 

Дата создания: 2019г 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшісі:Сұлтанов А.Т. - қазақ тілі мен әдебиеті  пәні оқытушысы 

Руководитель: Султанов А.Т. - преподаватель казахского языка и 

литературы 

Мақсаты: студенттерге латын тілін үйрету,  латын әліпбиінде жазуды 

менгерту, латын графикасына қызығушылық  арттыру. 

Цель: обучить студентов латинскому языку, научить латинскому алфавиту, 

привить интерес к латинской графике 



 

 

«Жас техник» үйірмесі  

Кружок: «Жас техник» 

Құрылған  жылы: 2016ж 01.09. ПӘБ хаттамасы №1 

Дата создания: 2016г 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшісі: Кунашев Н.М.- физика   пәні оқытушысы 

Руководитель: Кунашев Н.М.- преподаватель физики    

Мақсаты:студенттердің физика пәніне қызығушылықтарын арттыру, 

жастарды техникаға бейімдеу. 

Цель: привить интерес к предмету физика, к технике. 



 

 

 

«Информатика әлемі» үйірмесі  

Кружок: «Информатика әлемі» 

Құрылған  жылы: 2017 ж 01.09. ПӘБ хаттамасы №1 

Дата создания: 2017 ж 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшісі: Оразгалиева М.А. - информатика   пәні оқытушысы 

Руководитель: Оразгалиева М.А.- преподаватель информатики 

Мақсаты: студенттердің информатика пәніне қызығушылықтарын арттыру 

Цель: привить интерес студентов к информатике 

 



 

 

«Маникюр» үйірмесі  

Кружок: «Маникюр» 

Құрылған  жылы: 2019ж 01.09. ПӘБ хаттамасы №1 

Дата создания: 2019 ж 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшісі: Галиева Р.Н.- «Шашатараз өнері және сәндік косметика» 

мамандығының өндірістік оқыту шебері 

Руководитель: Галиева Р.Н.- мастер производственного обучения 

специальности «Парикмахерское искусство и декоративная косметика» 

Мақсаты:үйірме мүшелеріне сән түрлерін, оның ішінде маникюр сәнін 

қалыптастыру.Әдеміліккке, ұқыптылыққа тәрбиелеу 

Цель: ознакомить членов кружка с видами маникюра, привить интерес к 

красоте мникюра, воспитать уважение, бережливость. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

«Макияж  сән үлгісі»үйірмесі  

Кружок: «Макияж » 

Құрылған  жылы: 2019ж 01.09. ПӘБ хаттамасы №1 

Дата создания: 2019 г 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшісі: Құспан А.Б«Шашатараз өнері және сәндік косметика» 

мамандығының өндірістік оқыту шебері 

Руководитель: Құспан А.Б - мастер производственного обучения 

специальности «Парикмахерское искусство и декоративная косметика» 

Мақсаты:үйірме мүшелеріне макияж сән түрлерін үйрету, сәнүлгілеріне 

қызуғышылық қалыптастыру.Әдеміліккке, шыдамдылыққа  тәрбиелеу 

Цель: ознакомить членов кружка с видами макияжа, привить интерес к 

красоте макияжа, воспитать уважение, терпеливость. 

 

 

 

 

 

 

 



«Ерлер шаш қию үлгілері»үйірмесі  

Кружок: «Мужские модели стрижки» 

Құрылған  жылы: 2019ж 01.09. ПӘБ хаттамасы №1 

Дата создания: 2019 г 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшісі:Өтегенов О.Р.- «Шашатараз өнері және сәндік косметика»  

мамандығының өндірістік оқыту шебері 

Руководитель: Өтегенов О.Р.- мастер производственного обучения 

специальности «Парикмахерское искусство и декоративная косметика» 

Мақсаты:қатысушыларға  ерлер шаш сән үлгілерімен таныстыру, шаш қию 

ережелерін  үйрету, ерлер шаш үлгілерін тәсілдерін 

қалыптастыру.Әдеміліккке, төзімділікке  тәрбиелеу 

Цель: ознакомить членов кружка с видами мужской прически, привить 

интерес к видам мужской прически, воспитать уважение, терпеливость. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Тұздықтар»үйірмесі  

Кружок: «Соусы» 

Құрылған  жылы: 2017 ж 01.09. ПӘБ хаттамасы №1 

Дата создания: 2017 г 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшісі: Гумирова А.Е.- «Тамақтандыруды ұйымдастыру» 

мамандығының өндірістік оқыту шебері 

Руководитель: Гумирова А.Е.- .- мастер производственного обучения 

специальности «Организация  питания» 

Мақсаты:студенттерге тұздықтар  үлгілерімен таныстыру, тамақ пісіру 

ережелерін  үйрету, аспаз мамандығына  сүйіспеншілік  қалыптастыру. 

Еңбекқорлыққа, төзімділікке  тәрбиелеу 

Цель: Познакомить студентов с образцами соусов, научить правилам 

приготовления пищи, привить любовь к профессии повара. Воспитание 

трудолюбия, толерантности 

 

 

 

 

«Жас сарбаз»үйірмесі  

Кружок: «Жас сарбаз» 

Құрылған  жылы: 2014ж 01.09. ПӘБ хаттамасы №1 



Дата создания: 2014 г 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшісі:Сатангалиев М.Е.- алғашқы әскери дайындық  пәні оқытушысы 

Руководитель: Сатангалиев М.Е.- преподаватель начальной военной 

подготовки 

Мақсаты:болашақ Отанқорғаушыларға сарбаздық этикамен таныстыру, 

әскери дайындық жүргізу, отансүйгіштікке, патриотизмге тәрбиелеу. 

Цель: ознакомление будущих защитников Отечества со служебной этикой 

будущего солдата, воспитание  патриотизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ұлттық тағамдар»үйірмесі  

Кружок: «Национальные блюда » 

Құрылған  жылы: 2017 ж 01.09. ПӘБ хаттамасы №1 

Дата создания: 2017 г 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшісі: Мукатаева А.Ж.- «Тамақтандыруды ұйымдастыру» 

мамандығының өндірістік оқыту шебері 



Руководитель: Мукатаева А.Ж.- мастер производственного обучения 

специальности «Организация питания» 

Мақсаты:студенттердіұлттық тағамдар түрлерімен таныстыру, тамақ пісіру 

ережелерін  үйрету, аспаз мамандығына  сүйіспеншілік  қалыптастыру. 

Еңбекқорлыққа, төзімділікке  тәрбиелеу 

Цель: познакомить студентов с видами блюд, научить правилам 

приготовления пищи, привить любовь к профессии повара. Воспитание 

трудолюбия, толерантности 

 

 

«Сәндік қолданбалы өнер» үйірмесі  

Кружок "Декоративно-прикладное искусство" 

Құрылған  жылы:  2019ж 01.09. ПӘБ хаттамасы №1 

Дата создания: 2019 г 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшісі: Давлетова Ж.А.-«Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу» 

мамандығының өндірістік оқыту шебері 

Руководитель:-  Давлетова Ж.А.- мастер производственного обучения 

«Швейное производство и моделирование одежды» 

Мақсаты: қазақ халқының ұлттық сәндік қолданбалы өнерімен таныстыру, 

үйірме мүшелеріне ою-өрнек тарихын менгерту, тұмарлар тігуге үйрету. 

Цель: познакомить с национальным декоративно-прикладным искусством 

казахского народа, научить членов кружка  шить амулеты. 



 

 

 

 

 

Волейбол үйірмесі 

Секция «Волейбол»  

Құрылған  жылы:  1970 ж 01.09. дене тәрбиесі пәндік бірлестігі №1 

хаттамасы 

Дата создания: 1970 г 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшісі: Клышев А.М. – дене тәрбиесі оқытушысы 

Руководитель:- Клышев А.М. – преподаватель физической культуры 

Мақсаты: салауатты өмір салтын насихаттау, студенттер мен педагогтардың 

денсаулықтарын шынықтыру 

Цель: пропаганда здорового образа жизни студентов и педагогов 



 

       Колледж педагогтар командасы 

 

           Колледж студенттер командасы  

 

Облыстық  студенттер  лига  чемпионаты 

Үстел теннисі үйірмесі  

Кружок настольного тенниса  

Құрылған  жылы:  2015 ж 01.09. дене тәрбиесі пәндік бірлестігі №1 

хаттамасы 

Дата создания: 2015 г 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшісі: Жумашева А.У. – дене тәрбиесі оқытушысы 

Руководитель:- Жумашева А.У - преподаватель физической культуры 

Мақсаты:салауатты өмір салтын насихаттау, студенттердің денсаулықтарын 

шынықтыру, үстел теннисі ойынының әдіс-тәсілдерімен таныстыру, ептілік, 

жылдамдылық қалыптастыру. 

Цель: пропаганда  здорового образа  жизни, ознакомление с методами и 

приемами игры в настольный теннис, формирование ловкости, быстроты 

 



 

 

 

 

 

«Туризм» үйірмесі  

Кружок «Туризм» 

Құрылған  жылы:  2013 ж 01.09. дене тәрбиесі пәндік бірлестігі №1 

хаттамасы 

Дата создания: 2015 г 01.09. №1 протокол  ПЦК  физической  культуры 

Жетекшісі:Джумагазиев Ж.А. – дене тәрбиесі оқытушысы 

Руководитель:- Джумагазиев Ж.А. - преподаватель физической культуры 

Мақсаты: салауатты өмір салтын насихаттау, студенттердің 

денсаулықтарын шынықтыру, туризм түрлерімен, әдіс-тәсілдерімен 

таныстыру, ептілік, жылдамдық, достық, адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастыру. 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, приобщение студентов к 

здоровьесберегающим видам туризма, методам и приемам, формирование 

ловкости, быстроты, нравственных качеств. 



 

 

 

 

Үстел ойындары үйірмесі  

Кружок  Настольные  игры  

Құрылған  жылы:  2017 ж 01.09,дене тәрбиесі пәндік бірлестігі №1 хаттама 

Дата создания: 2017 г 01.09. №1 протокол  ПЦК  физической  культуры 

Жетекшісі: Шаянова М.К. – дене тәрбиесі оқытушысы 

Руководитель:- Шаянова М.К. - преподаватель физической культуры 

Мақсаты:салауатты өмір салтын насихаттау, студенттердің денсаулықтарын 

шынықтыру, үстел ойынының әдіс-тәсілдерімен таныстыру, ептілікке 

тәрбиелеу, ой-өрісін , логикалық ойлау қасиеттерін қалыптастыру. 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, ознакомление с методами и 

приемами настольной игры, воспитание ловкости , формирование кругозора, 

логического мышления. 

 



 

 

«Жас кәсіпкер» үйірмесі  

 Кружок «Молодой бизнесмен»  

Құрылған  жылы:  2019 ж 01.09,дене тәрбиесі пәндік бірлестігі №1 хаттама 

Дата создания: 2019 г 01.09. №1 протокол  ПЦК  

Жетекшісі: Сайлан А.Е.– тарих пәні  оқытушысы 

Руководитель:-Сайлан А.Е – преподаватель  истории 

Мақсаты: кәсіпкерлік дағдылардықалыптастыру. 

Цель: формирование предпринимательских навыков. 

 

 

«Жас ұрпақ» үйірмесі 

Кружок «Молодое поколение» 

Құрылған  жылы: 2019ж 01.09. ПӘБ хаттамасы №1 

Дата создания: 2019 г 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшісі: Масалиева К.А.- тарих пәні оқытушысы 

Руководитель:-Масалиева К.А преподаватель  истории 



Мақсаты: еліміздің, жеріміздің тарихымен таныстыру. Студенттерді 

отансүйгіштікке, бабалалрдан қалған асыл мұраны келешекке жеткізуге 

тәрбиелеу. 

Цель: познакомить с историей нашей страны, нашей земли. Воспитывать у 

студентов патриотизм, умение хранить и передать потомкам наследие 

народа. 

 

 

«Мәңгілік ел» үйірмесі  

Кружок «Мәңгілік ел» 

Құрылған  жылы: 2019ж 01.09. ПӘБ хаттамасы №1 

Дата создания: 2019 г 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшісі: Салекеев А.Е.- тарих пәні оқытушысы 

Руководитель: Салекеев А.Е.- - преподаватель истории 

Мақсаты: «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында қаламыздың мәдени-

тарихи ескерткіштері тарихын насихаттау, өлкетану материалдарымен 

таныстыру. Студенттерді отансүйгіштікке, мәдени құңдылықтарды дәріптеу, 

насихаттау, сақтауға тәрбиелеу. 

Цель: пропаганда культурно-исторических памятников нашего города в 

рамках программы "Мәдени мұра", ознакомление с краеведческим 

материалом. Воспитание у студентов патриотизм, уважения, сохранения 

культурных ценностей 



 

 

 

 

«Вокалды топ» үйірмесі  

Кружок «Вокальная группа» 

Құрылған  жылы: 2012ж 01.09. Кураторлар ӘБ хаттамасы №1 

Дата создания: 2019 г 01.09. Протокол №1ПЦК кураторов 

Жетекшісі: Алесов Г.Х.- музыкалық жетекші 

Руководитель:Алесов Г.Х – музыкальный руковолитель 

Мақсаты:өнерсүйгішттіке, сахна әдебіне, актерлік тәртіпке тәрбиелеу, 

артистік қабілеттерін дамыту 

Цель: воспитание артистизма, сценической этики, актерской дисциплины, 

развитие артистических способностей 

 

 



 

 

 

 

 

 

Волонтерлер клубы 

Клуб  волонтеров  

Құрылған  жылы: 2019ж 01.09. Кураторлар ӘБ хаттамасы №1 

Дата создания: 2019 г 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшісі:  Балмаш С.С.- жастар ісі инспекторы 

Руководитель:Балмаш С.С – инспектор по делам молодежи 

Мақсаты:студенттерді  көшбасшылыққа, ұйымшылдыққа, жауапкершілдікке 

қайырылымдыққа тәрбиелеу 

Цель:воспитание руководящих  способностей, организованности, 

ответственности, милосердия. 

 



 

 

 

Хореографиялық топ  

Хореографическая группа 

Құрылған  жылы: 1995 ж. 01.09. Кураторлар ӘБ хаттамасы №1 

Дата создания:1995  г 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшісі:  Молгалиева К.Ж.- музыкалық жетекшісі 

Руководитель:- Молгалиева К.Ж.-  руководитель хореографии  

Мақсаты: студенттерге эстетикалық тәрбие беру, ұйымшылдыққа, әсемдікке 

тәрбиелеу. 

 Цель: эстетическое воспитание студентов, элегантности.  

 



 

 

 

 

Сән театры  

Театр моды  

Құрылған  жылы: 1995 ж. 01.09. Кураторлар ӘБ хаттамасы №1 

Дата создания:1995  г 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшісі:  Молгалиева К.Ж.- музыкалық жетекші 

Руководитель:- Молгалиева К.Ж.-   музыкальный руководитель 

Мақсаты: студенттерге  эстетикалық  тәрбие беру, ұйымшылдыққа, 

әсемдікке, сәндікке тәрбиелеу 

Цель: эстетическое воспитание студентов, воспитание организованности, 

элегантности.  

 



 

 

 

 

«Жас психолог» үйірмесі 

Кружок «Молодой психолог» 

Құрылған  жылы: 2019ж 01.09. ПӘБ хаттамасы №1 

Дата создания:2019  г 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшісі: Калиева А.Н.- колледж психологы 

Руководитель:- Калиева А.Н –психолог колледжа 

Мақсаты:студенттің  жас ерекшелігіне қарай оқыту, тәрбиелеу және рухани 

адамгершілік дамуына қолайлы жағдай жасай отырып, психологиялық 

денсаулығын қамтамасыз ету. Студенттің  психологиялық құзыреттілігін 

дамыту. 

Цель: обеспечение психологического  здоровья  студента, создание 

благоприятных условий для его возрастного обучения, воспитания и 

духовно-нравственного развития. Развитие психологической компетентности 

студента. 

 



 

 
 

 

«Жас социолог» үйірмесі 

Куржок «Молодой социолог» 

Құрылған  жылы: 2019ж 01.09. ПӘБ хаттамасы №1 

Дата создания:2019  г 01.09. Протокол №1ПЦК 

Жетекшісі: Шамшенова Ж.Е.- колледж әлеуметтік  педагогы 

Руководитель: Шамшенова Ж.Е – соц педагог колледжа 

Мақсаты:кәсіби шеберлігін, біліктілігін жетілдіру, өзіндік танымдық-

шығармашылық қабілеттерін арттыру,ой-өрісін кенейту 

Цель: повышение профессионального мастерства, повышение 

самостоятельных познавательно-творческих способностей, расширение 

кругозора 

 

 

 

 

 



«Медициналық алғашқы көмек» үйірмесі 

Кружок «Первая медицинская помощь» 

Құрылған  жылы: 2014ж 01.09. Кураторлар ӘБ хаттамасы №1 

Дата создания:2014 г 01.09. Протокол №1ПЦК кураторов 

Жетекшісі: Бекжанова Г.С.- колледж медбикесі 

Руководитель: Бекжанова Г.С- медсестра колледжа  

Мақсаты: студенттердің денсаулығын нығайту, алғашқы  медициналық 

көмек көрсетуге дағдыландыру. 

Цель: укрепление здоровья студентов, привитие навыков оказания первой 

медицинской помощи. 

 

 

 

 

Футбол үйірмесі 

Секция Футбола 

Құрылған  жылы:  1970 ж 01.09. дене тәрбиесі пәндік бірлестігі 

Дата создания:2014 г 01.09. Протокол №1ПЦК физической культуры 

Жетекшісі:Джумагазиев Ж.А –дене тәрбиесі оқытушысы 

Руководитель: - Джумагазиев Ж.А- преподаватель физической культуры 

Мақсаты:салауатты өмір салтын насихаттау, студенттердің денсаулықтарын 

шынықтыру 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. 



 

 

Баскетбол үйірмесі 

Секция Баскетбол  

Құрылған  жылы:  1970 ж 01.09. дене тәрбиесі пәндік бірлестігі 

Дата создания:1970 г 01.09. Протокол №1ПЦК физической культуры 

Жетекшісі: Бишаев З.И.- дене тәрбиесі оқытушысы 

Руководитель: - Бишаев З.И - преподаватель физической культуры 

Мақсаты: салауатты өмір салтын насихаттау, студенттердің 

денсаулықтарын шынықтыру 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. 

 

 


