












* Ауған соғысының аяқталуының 31 жыл толуына орай 
өткізілген тәрбие сағаты

*
* 2020жылы 11ақпан Бесқарағай колледжінде студенттерімен  

Ауған соғысының аяқталуының 31жыл толуына орай  
«Ардагерлер-асыл ерлер » атты ашық тәрбие сағаты МР-213, 
МР-221,Л-222, группаларымен өткілілді. өткізу барысында 
студенттерге  тақырыпқа сай бейне материялдар, слайд, және 
ауған соғысына қатысқан ардагер ағаларымыздың суреттері 
көрсетілді.

* осы патриоттық сағатты пайдалана отырып, студенттермен 
Автоматты бөлшектеу және жинау оқ жатарды уақытқа жинау 
сынды жылдамдық жарыстарын өткіздік.

* Директордың тәрбие жұмысы бойынша орынбасары 
Тасболатова Бақытгул Сейсенбаевна студенттерге осы тәрбие 
сағаты арқылы ауған соғыс ардагерлерінің бойындағы ерік 
жігерінен, қайтпас қайсарлықтарынан, ер жүрек батыр, 
мәнездерінен үлгі алуды айтып өтті. Біз осы өткізілген іс-шара 
арқылы   өскелең жас ұрпақтың боиындағы патриоттық 
сезімдерін оятып, отансүйгіштікке, ізгілікке баули отырып 
тәрбие беру біздің басты мақсатымыз.

*
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*Ақпарат

*
* 2020 Жылдың  5 науырызында ШҚО Бесқарағай колледжінің  

«жас сарбаз әскери патриоттық клубының»  мүшелері  Аудандық  
төтенше жағдайлар бөлімінің қызыметкерлерімен кездесу 
өткізілді. Кездесу барысында «ТЖ» бөлімінің қызыметкері 
Қожахметов Даулет Мухтарұлы болашақ жас сарбаздарға ТЖ-
Бөлімінің техникаларымен,арнайы қорғаныс құралдарымен, 
оларды қалай қолдануға болатыны жайлы түсіндірді. Сонымен 
қатар   Азаматтық қорғаныс бойынша және   оған қарсы 
жасалатын іс-шараларды қалай жүргізуге болатыны туралы айтып 
берді.

*
* АӘД қытушы ұйымдастырушысы:                    

* Толқынбек Е.
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* 2020 жылдың 25 ақпанда «Бесқарағай 
колледжінде» Аудандық шекара Қорғаныс 
бөлімінің қызымткерлерімен, колледждің
«Жас сарбаз әскери патриоттық клубының»  
мүшелерімен    кездесу өткізілді. 

* Кездесу барысында шекара әскерлері—
мемлекеттік шекараны күзету мен қорғау, 
туралы бейне материал көрсетіп,  шекара 
қызыметінің күзеті жайлы айтып өтті, 
сонымен қатар қару,жарақтармен, және тұрлі 
құрал, жабдықтармен, таныстырып клуб 
мүшелерінің қызығушылығын арттырып 
болашақ шекара әскері болуға үгіт - нәсихат 
жүргізді

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0








«Әскери іске дайын бол» 

*

* 08.12.2020 жылы Бесқарағай кҚазақстан  Республикасының 

Тәуелсіздік күніне арналған «Әскери іске дайын бол» атты «Жас 

сарбаздар»  арасында   сайыс өткізілді.  Мақсатымыз болашақ жас отан 

қорғаушы сарбаздарды  ептілікке, қырағылыққа, отанды сүюгежәне  

құрметтеуге тәрбиелеу. 

* Сайысқа қатысқан топтар ТМ -212 тобының студенттері Баяндинов 

Берік , Баяндинов Серик, Құрмангалиев Алмаз, Нысанов Мадияр  және

* МР- 211 тобының студенттері қатысты.  Студенттер сайыс барысында АК 

74 автоматы бұзып жинау,оқжатарды уақытқа жинау, жне жеке қорғаныш 

құралдарын кию сында сайыстар өткізілді. Студенттер белсенді қатысып 

өз өнерлерін көрсеті болашақ сарбаздар екенін дәлелдеді.















*« Бауржан Момышұлы отанға қызымет үлгісі»

*
* Ағымдағы жылдың 10 желтоқсанда 

*« Бесқарағай коледжінде»  ұлы  отан соғысының 
қатысушысы, кеңес одағының батыры, жазушы 

*Бауржан  Момышұлының  туылғанына 110 жыл  
толуына орай « Бауржан Момышұлы отанға 
қызымет үлгісі»  тақырыбында «Ерлік сабағы » 
өткізілді. сабақ барысында студенттерге  Бауржан 
Момышұлының өмір баяны, жазған кітаптары, 
қанатты сөздері, және батыр туралы бейне 
материял көрсетілді.

*Студент Баяндинов Берік Батырдың  қанатты 
сөздер жинағынан үзінді оқыды







«Тәуелсіздік ел бақыты»

Ағымдағы жылдың 15 желтоқсанда «Бесқарағай 
колледжінде» «Тәуелсіздік ел бақыты» атты 
тәрбие сағаты өткізілді. Мақсатымыз Жылдар 
бойы бабаларымыздың армандаған егемендігіне 
қол жеткізгенімізді, осы тәуелсіздікке жету 
жолында талай боздақтарымыздан 
айырылғанымызды , Желтоқсан көтерілісі туралы 
шындықты оқушыларға ұғындыру.  

* Отанды сүюге, құрметтеуге, Желтоқсан 
құрбандарына әрдайым құрмет көрсетуге, 
адамгершілікке, ел мен жердің қадір-қасиетін 
ұғынуға тәрбиелеу. Өз ойларын жүйелі түрде 
еркін жеткізуге, сөйлеу мәдениетін үйрету 
тәрбиелеу. 

*








