
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

МАЗМҰНЫ 

 

1.  Мазмұны ........................................................................................ 2 

2.  Кіріспе ............................................................................................ 3 

3.  Введение ........................................................................................ 4 

4.  Сценарийді жазу және құрастыру талаптары ............................ 5 

5.  Требования к написанию и составлению сценарий .................. 7 

6.  Кураторский час по ознакомлению первокурсников с Уставом 

и Правилами внутреннего распорядка университета, с 

Кодексом чести студента .............................................................. 

 

 

9 

7.  Кураторлық сағат «Діни келісім – бірлік пен тұрақтылық 

кепілі» ............................................................................................. 

 

9 

8.  Кураторский час на тему: «Профилактика правонарушении 

среди студентов. Проблемы и пути решения» ........................... 

 

10 

9.  Абай Құнанбайұлының 175-жылдық мерейтойы аясында 

«Абайға тағзым» ашық кураторлық сабағы ............................... 

 

11 

10.  Кураторский час посвященный «Дню домбры» на тему: 

«Национальные традиции – национальные ценности» ............. 

 

15 

11.  «Ұлттық дәстүр – ұлттық құндылық» атты «Домбыра күні» 

мерекесіне арналған кураторлық сағат ....................................... 

 

17 

12.  Сценарий встречи студентов с Афганцами ................................ 18 

13.  Сценарий торжественного концерта, посвященного Дню 

Независимости Республики Казахстан ....................................... 

 

22 

14.  Сценарий соревнований по лыжам «Шынықсаң шымыр 

боласың» ........................................................................................ 

 

27 

15.  Сценарий проведения  фестиваля народного творчества, 

посвященного празднованию Дня единства народа Казахстана 

 

28 

16.  План работы Совета кураторов на 2020-2021 учебный год ...... 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КІРІСПЕ. 



 

3 
 

 

Бүгінгі күні қатаң бәсекелестікке төтеп бере алатын, еңбек нарығында 

орныққан жоғары кәсіби маманды тәрбиелей отырып, оны сипаттайтын 

қасиеттер жиынтығын айқын көрсету қажет. Кәсіптік білім беру жүйесіндегі 

педагогикалық қоғамдастықтың қызметі мен санасындағы тәрбие мәселелері 

оқыту процесімен тығыз байланысты. 

Топ кураторының тәрбие жұмысы әртүрлі бағыттарды қамтиды: 

- студенттердің үлгерімі мен сабаққа қатысуы мәселелері; 

- емтихан сессиясына дайындық; 

- студенттердің ата-аналарымен (заңды өкілдерімен) жұмыс; 

- әр түрлі іс-шаралар, акциялар, конкурстар және т. б. өткізу туралы 

студенттерді хабардар ету; 

- әртүрлі ұжымдық шараларды ұйымдастыру, әлеуметтік-

психологиялық қолдау көрсету т. б. 

Кураторлық сағат - бұл куратор мен студенттердің қарым-қатынас 

жүйесінің қалыптасуына ықпал ететін шараның негізгі формасы мен уақыты. 

Бұл әдістемелік оқулықта аралас және жекелей кураторлық сағатты 

дайындау және өткізу әдістемесі сипатталған. Аралас кураторлық сағат 

әдеттегіден өзгеше, оны құруда бір ғана емес, бірнеше топтың студенттері бір 

мезгілде жұмыс істейді, бұл олардың коммуникативтік дағдыларын 

жетілдіруге және бір-бірінің шығармашылық әлеуетін ашуға мүмкіндік береді. 

Әдістемелік әзірлеменің өзектілігі кураторлық сағаттардың тәрбиелік 

потенциалып ашып,  оны кәсіптік білім берудің өзекті инновациялық 

ресурсына айналдыру. 

Кураторлық сағаттардың тақырыптары С.Аманжолов атындағы Шығыс 

Қазақстан университетінің идеологиялық және тәрбие жұмысының басым 

бағыттарына сай таңдалған. 

Патриоттық сезімді қалыптастыруға бағытталған жұмысты 

ұйымдастыру әдістері үнемі жаңартуды талап етеді. Бұл қажеттілік білім 

алушылардың талаптары мен қызығушылықтарының, әлеуметтік 

жағдайлардың өзгеруіне байланысты туындайды (олардың жас, жеке 

ерекшеліктерін және т.б. ескеру қажет), ал бұл, өз кезегінде, оқытушыдан 

педагогикалық өзара әрекеттесудің ең нәтижелі құралдарын үнемі іздестіруді 

талап етеді. 
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ВВЕДЕНИЕ.  

 

Воспитывая высокопрофессионального специалиста, способного 

выдержать жесткую конкуренцию, царящую на современном рынке труда, 

необходимо четко представлять ту совокупность качеств, которая будет его 

характеризовать. Вопросы воспитания в сознании и деятельности 

педагогического сообщества в системе профессионального образования 

неразрывно связанны с процессом обучения. 

Воспитательная деятельность куратора учебной группы охватывает 

самые разные направления: 

- вопросы успеваемости и посещаемости учащихся; 

- подготовка к экзаменационной сессии; 

- работа с родителями (законными представителями) учащихся; 

- информирование учащихся о проведении различных мероприятий, 

акций, конкурсов и т.п.; 

- организация различных коллективных дел, социально-

психологическая поддержка и т.д. 

Кураторский час – это основная форма и время общения куратора и 

учащихся, способствующая образованию у них системы отношений к 

окружающему миру. 

В методической разработке описана методика подготовки и проведения 

объединенного кураторского часа. Объединенный кураторский час отличается 

от обычного тем, что над его созданием работают учащиеся не одной, а 

нескольких групп одновременно, что позволяет им совершенствовать свои 

коммуникативные навыки и раскрывать творческий потенциал друг друга. 

Актуальность методической разработки состоит в раскрытии 

воспитательного потенциала кураторства, превращения его в актуальный 

инновационный ресурс профессионального образования. 

Выбирая тему для кураторского часа, мы исходили из приоритетных 

направлений идеологической и воспитательной работы ВКУ имени 

С.Аманжолова. 

Организация работы, направленной на формирование патриотических 

чувств, требует постоянного обновления форм и методов. Эта необходимость 

возникает в связи с тем, что изменяются социальные обстоятельства, в 

которых меняются и сами обучающиеся (необходимо учитывать их 

возрастные, индивидуальные особенности и т.п.), а это, в свою очередь, 

требует от преподавателя постоянного поиска наиболее результативных 

средств педагогического взаимодействия. 
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Сценарийді жазу және құрастыру талаптары: 

 

Сценарийлер - қолданбалы әдістемелік өнімнің ең көп таралған түрі. 

Сценарий - бұл мерекенің кез-келген істің егжей-тегжейлі жазбасы. 

Сценарийде жүргізушілер, студенттер, актерлер, ән мәтіндері сөзбе-сөз 

келтіріледі. Ремаркаларда сахналық нұсқаулар беріледі: көркем безендіру, 

жарық партитурасы, мерекеге қатысушылардың сахнадағы қозғалысы және т. 

б. 

Сценариймен жұмыс істеу оңай болу үшін, мәтіндік материал парақтың 

оң жағына жақын, ал сахналық ремаркалар сол жаққа жақын орналасады. 

Сценарий үлгісі: 

1. істің атауы (мысалы, "мереке сценарийі "Алтын күз"); 

2. адресат; 

3. істің мақсаты, тәрбиелік міндеттері; 

4. әрекет етуші тұлғалар; 

5. сценарий мәтіні; 

6. пайдаланылған әдебиеттер; 

7. сценарий авторы, жылы. 

Сценарий, әдетте, әдістемелік кеңестермен жабдықталған. Бұл 

сценарийді әзірлеуде қателерді қайталамауға мүмкіндік береді. 

- Егер сіз мерекені өткізу үшін сценарий таңдасаңыз, әкімшілікпен және 

әріптестермен кеңесіңіз, сценарийге міндетті түрде факультетіңіздің немесе 

академиялық тобыңыздың дәстүрлеріне сәйкес түзетулер енгізіңіз. Ұсынылған 

сценарийлерді толығымен ғана емес, фрагменттерін ғана алып та пайдалануға 

болады. 

- Үлкен мерекелер ұзақ дайындықты талап етеді, сондықтан да 

дайындық уақытын нақты бөліп, дайындықты тиімді жоспарлау керек. 

- Алдын ала дайындық жоспарын, сценарийлік жоспар мен сметаны 

әзірлеу. 

- Жалғыз жақсы мерекені дайындау мүмкін емес. Әріптестер арасында 

пікірлестерді табыңыз. 

- Міндеттерді нақты бөлу және қандай да бір іс-шараларға 

жауаптыларды тағайындау өте маңызды. "Актерлер", "декораторлар", 

"әншілер", "бишілер", "суретші-безендірушілер", "костюмерлер", "дыбыс 

режиссерлері" т. б. топтарын құру. 

- Ең қызығы-дайындық. Мұнда еркін және көңілді атмосфера болуы 

керек, сол кезде студенттер Сіздің іс-шараңызды ұзақ уақыт бойы есте 

сақтайды. Бұл мерекенің табысы осыған байланысты. 

- Көлемді сценарийлерді дайындық кезінде бөліп оқыту керек. 

- Мәнерлеп оқу жұмысы кезінде дикциясына, екпініне, сөйлеудің 

айқындығы мен анықтығына назар аударыңыз. 

- Барлық вокалдық және би нөмірлерін алдын ала дайындаңыз. Оларды 

дайындауға білікті маманның қатысқаны жөн. 
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- Мерекелерді, театрландырылған қойылымдарды ұйымдастырушылар 

үшін: 

- дыбыс режиссері сценарийі; 

- декораторлардың жобалары; 

- костюмдердің нұсқалары. 

- жүргізушілерді дұрыс таңдау өте маңызды. Олар жақсы дикциямен, 

шеберлікпен, залға ие болуы керек. 

- Мереке алдында міндетті түрде мереке кезінде қолданатын аппаратура 

мен жарық беру құралдарын қолдану арқылы толық дайындық өткізіңіз. 

Дайындық кезінде қатысушылардың костюмдерде болуы міндетті. 

- Мереке өтетін жерді және үй-жайды безендіруді қадағалаңыз . 

- Көрермендер өздерін мерекенің толық қатысушысы ретінде өзін сезінуі 

үшін барлық жағдайды жасаңыз.  

- Мерекені өткізгеннен кейін іс-шараны өткізудегі сәтті және сәтсіз 

сәттерді атап өту үшін талдау жасап, қорытынды шығару қажет. Сәтсіздік 

себептерін анықтау қажет. 

-Міндетті түрде өртке қарсы қауіпсіздік шараларын ойластырыңыз, 

санитарлық-гигиеналық нормаларды сақтауды қамтамасыз етіңіз. 

Мереке жарқын, есте қаларлықтай болу үшін, Іс-шара Қалай? Не 

туралы? Қалайша? өтеді деген сұрақтарға алдын ала жауап  алу қажет. Ол үшін 

куратор мен студенттердің күш-жүгері, ақыл-парасаты, шыдамдылығы, 

ізденімпаздығы керек.  

Мереке - бұл тек жақсы көңіл-күй мен көңілді шара ғана емес, демалу 

мүмкіндігі. Кураторлық сағат бұл – студенттермен ПОҚ-тың қызықты, 

шығармашылық жұмысы. 
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Сценарии - самый распространенный вид прикладной методической 

продукции. Сценарий - это конспективная, подробная запись праздника, 

линейки, любого дела. В сценарии дословно приводятся слова ведущих, 

чтецов, актеров, тексты песен. В ремарках даются сценические указания: 

художественное оформление, световая партитура, движение участников 

праздника на сцене и т.д. 

Чтобы со сценарием было легче работать, текстовой материал 

размещают ближе к правой стороне листа, а сценические ремарки - ближе к 

левой. 

Примерная схема сценария: 

1. название дела (например "Сценарий праздника "Золотая осень"); 

2. адресат; 

3. цель, воспитательные задачи дела; 

4. действующие лица; 

5. текст сценария; 

6. использованная литература; 

7. автор сценария, год. 

Сценарий, как правило, снабжен методическими советами. Это дает 

возможность использовать сценарий не буква в букву, разрабатывать 

собственные варианты, не повторять возможных ошибок. 

-  Если вы выбрали сценарий для проведения праздника, посоветуйтесь 

с администрацией и коллегами, внесите возможные коррективы в 

соответствии с традициями вашего факультета или группы. Предлагаемые 

сценарии можно использовать не только полностью, но и фрагментарно. 

- Большие праздники требуют длительной подготовки, поэтому надо 

точно распределить время на подготовку, рационально спланировать 

репетиции. 

- Заранее разработать план подготовки, сценарный план и смету. 

-  В одиночку подготовить хороший праздник практически невозможно. 

Найдите единомышленников среди коллег. 

- Очень важно четко распределить обязанности и назначить 

ответственных за те или иные мероприятия. Создать группы «актеров», 

«декораторов», «певцов», «танцоров», «художников-оформителей», 

«костюмеров», «звукорежиссеров» и.т.д. 

- Самое интересное - репетиции. Здесь должна царить атмосфера 

непринужденности и веселья, тогда студенты надолго запомнят ваше 

мероприятие. От этого зависит успех праздника. 

- Объемные сценарии лучше всего репетировать по частям. 

- При работе над выразительным чтением обратите внимание на 

дикцию, ударения, четкость и ясность речи. 

- Все вокальные и танцевальные номера готовьте заранее. Желательно, 

чтобы в их подготовке участвовал специалист. 

- Организаторы праздников, театрализованных представлений должны 

разработать: 
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- сценарий звукорежиссера; 

- проекты декораторов; 

- варианты костюмов. 

- Очень важно правильно выбрать ведущих. Они должны отличаться 

хорошей дикцией, обаянием, умением владеть залом. 

- Перед праздником обязательно проведите генеральную репетицию, на 

которой должна быть задействована та аппаратура и те осветительные 

приборы, которыми вы будете пользоваться во время праздника. Актеры 

должны быть в костюмах. 

- Позаботьтесь о месте проведения праздника и оформлении помещения. 

- Сделайте так, чтобы зрители стали полноправными участниками 

праздника. Всем должно быть комфортно. 

-  После проведения праздника необходимо проанализировать и 

подвести итоги, чтобы отметить удачные и неудачные моменты в проведении 

мероприятия. Необходимо выяснить причины неудач. 

-  Обязательно продумайте меры противопожарной безопасности, 

обеспечьте соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

Слово «праздник» - это призыв к постоянному поиску: Как? О чем? 

Каким образом? Сколько сил, ума, терпения отдают педагоги, чтобы праздник 

стал по-настоящему ярким, добрым, запоминающимся, чтобы не хотелось 

покидать зал, чтобы он продолжался и продолжался… 

Праздник – это не только обещание хорошего настроения и веселья, 

возможность отдохнуть, а настоящая работа. Работа интересная, творческая, 

работа в радости и для радости студентов и ППС. 
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Кураторский час по ознакомлению первокурсников с Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка университета, с Кодексом чести 

студента 

Цель кураторского часа – в целях профилатики правонарушении среди 

студентов ознакомление первокурсников с Уставом и Правилами внутреннего 

распорядка университета, с Кодексом чести студента. 

На повестке дня: 

1. Ознакомление с Уставом университета, с правилами внутреннего 

распорядка университета, с правилами проживания в Домах студентов, с 

Кодексом чести студента (выше указанные правила размещены на сайте 

vkgu.kz раздел ВКГУ Life – в подразделе воспитательная работа, нормативные 

документы); 

2. Обсуждение внеучебной деятельности студентов. Ознакомление с 

клубами по интересам (График работы клубов размещен на сайте vkgu.kz 

раздел молодежная политика); 

3. Разное. 
 

 

 

Кураторлық сағат «Діни келісім – бірлік пен тұрақтылық кепілі» 

 

           Кураторлық сағат мақсаты: Тәуелсіз Қазақстанадағы конфессионалдық 

жағдай, діни сенім бостандығы туралы түсінік, дінаралық қатынастардағы 

толеранттылық, ұлтаралық және дінаралық келісімнің Қазақстанадық модулі, 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Назарбаевтың бейбітшілік 

пен дінаралық келісім орнату саласындағы саясаты туралы түсінік беру. 

 

           Тәрбиелік мақсаты: Ұлтаралық достық қарым қатынасты сақтауға, 

конфессиялармен мәдениеттер диалогын құруға, дін саласындағы тұрақты 

мемлекеттік саясатты ұстана білуге үйрету, қоғамда тұрақтылықты сақтауға, 

тәрбиелеу. 

Күн тәртібінде: 

1. Қазақстан Республикасының 30.08.1995ж. Конституциясының 14, 

19, 20, 22-баптарымен таныстыру; 

2. Қазақстан Республикасының 1992ж. «Діни сенім бостандығы және 

діни бірлестіктері туралы» заңынан үзінді келтіру; 

3. Университеттің ішкі жарлығында көрсетілген оқу орнында діни 

киім кию туралы ескертпесімен таныстыру;  

4. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының қатысуымен 

өткен съездерден қысқаша бейне материалдар көрсету; 

5. Студенттердің ойын тыңдау. 

6. Куратордың қорытынды сөзі. 
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Кураторский час на тему: «Профилактика правонарушении среди 

студентов. Проблемы и пути решения» 

 

Цель кураторского часа - воспитание правовой культуры у 

студенческой молодежи, повышение уровня обеспечения порядка и 

безопасности в университете. 

Участники: студенты первого курса. 

 

На повестке дня: 

1. Показ видео-ролика про мошенничество в соц.сетях, через 

терминалы, смс сообщении и.т.д; 

2. Разъяснение терминов «Хулиганство», «Кража», 

«Мошенничество». Так как, наиболее распространенными преступлениями 

являются кражи чужого имущества, вымогательства, грабежи, а также 

умышленные причинения среднего вреда здоровью,  хулиганство. 

Преступления совершаются несовершеннолетними в основном группой, 

в состоянии алкогольного опьянения, вследствие отсутствия должного 

контроля со стороны родителей и педагогов, неограниченного пребывания вне 

дома, а также в силу отсутствия некоторых элементов интеллектуального, 

волевого и психического развития, характерного для подросткового возраста.  

Однако, основной причиной побуждающей несовершеннолетних на 

совершение преступлений является удовлетворение своих имущественных 

потребностей. 

Несовершеннолетними, на которых распространяется действие 

настоящего Закона, признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати 

лет. 

Действующим уголовным кодексом РК предусмотрены следующие 

виды наказаний назначаемые несовершеннолетним: штраф, лишение права 

заниматься определенной деятельностью, привлечение к общественным 

работам, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы. 

Следует учесть, что лишение свободы несовершеннолетним 

применяется на срок до 10 лет, а за особо тяжкие преступления до 12 лет. 

3. Разъяснение правил внутренного распорядка университета  

(студент не имеет права принимать участие в несанксанированных 

государственными органами администрацией университета мероприятиях 

(митинги, шествия, пикетирования) создавать организационные структуры 

политических партий и религиозных организации, пропагандировать 

деятельность и программы политических партий и движении. Запрещается 

употребление и перенос спиртных напитков, в том числе, пива; 

Распространение и употребление наркотиков и наркотических веществ. 

4. Обсуждение проблемных вопросов студентов (Если возникли 

нерешаемые внутри группы вопросы в письменном виде обратиться с 

вопросом в отдел по ВРиСВ). 
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Абай Құнанбайұлының 175-жылдық мерейтойы аясында 

«Абайға тағзым» ашық кураторлық сабағы 

 

Іс-шара мақсаты - Ұлы ақын Абай Құнанбайұлының шығармашылығын 

жастар арасында кеңінен таныстыру, насихаттау. 

Іс-шара форматы: әдеби-сазды кеш 

 

1 жүргізуші. Көп адам дүниеге бой алдырған,  

Бой алдырып, аяғын көп шалдырған,  

Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы,  

Өлмейтұғын артына сөз қалдырған, - деп төрелігін өзі шешкен Абай 

бүгін жарқын бейнесімен де, жалынды жырымен де бізбен бірге 175 жыл бойы 

өмір сүріп келеді, мәңгі өмір сүре бермек! 

 

2 жүргізуші. Қайырлы күн құрметті достар, қадірменді қонақтар, 

ханымдармен мырзалар! 

21 ғасыр төрінде, қазақ елі үшін киелі мекен Абай жерінде 

барлықтарыңызды қарсы алуға қуаныштымыз!  

Ол өткен заманның, кешегі түркі дүниесінің соққан тынысы болса да 

бізге түсінікті, жүрегімізге қонымды Абай –лебі, Абай - үні, ана тынысы - 

заман тынысы, халық үні. Абайдың жарқын бейнесі, жалынды жыры бізбен 

бірге мәңгі жасап келеді.  

1 жүргізуші. Құрметті әдебиет сүйер қауым! Қазақтың біртуар 

ұлдарының бірі, данышпан ақын, ойшыл, дана ғұламаларының бірі, қазақ 

әдебиетінің шоқтығы биік, ірі тұлғасы Абай Құнанбайұлының 

шығармашылығына арналған  .....................” атты әдеби-сазды кешімізге қош 

келдіңіздер! 

 

Ортаға Абай өлендері мен қара сөздерін оқитын студенттер шығады 

 

Жүрегін шырақ етіп жандырған кім?  

Жырымен жан сусынын қандырған кім?  

Өзіне –өзі орнатып ескерткішті,  

Мұра қып, кейінгіге қалдырған кім?  

Ерте оянып , ойланып , ержеткен кім?  

Талабын тас қияға өрлеткен кім?  

Құбажан, құрбақан құм, құла қырда,  

Өлеңнің бесігінде тербеткен кім?  

Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өскен кім? 

Үнінен әділдіктің лебі ескен кім?  

Арманын атандырып келешекке ,  

Біздермен осы күнгі тілдескен кім?  

Тайсалмай, мыңмен жалғыз алысқан кім?  

Жауына найза сөзін шанышқан кім?  



 

12 
 

Өзендей құйған барып көк теңізге,  

Лермонтов, Пушкиндермен табысқан кім?  

 

«Көзімнің қарасы» әнін орындайды. 

 

1 студент. Әрине, Абай атамыз туралы айта беру артық емес. Бір 

қарағанда таныс тақырып, таныс бейне секілденгенмен, ол туралы білетініміз 

тым аз - ау. Ұлылықтың сырына қанық болғымыз келсе, даралықтың қандай 

болатынын ұғынғымыз келсе, дана Абай әлемін шарлап қайталық, құрметті 

халайық!  

 

2 студент. Абай (Ибраһим) Құнанбаев (1845—1904) — ақын, ағартушы, 

жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, 

композитор, аудармашы, саяси қайраткер, либералды білімді исламға таяна 

отырып, орыс және еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін 

жаңартуды көздеген реформатор. Абай ақындық шығармаларында қазақ 

халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық мәселелерін арқау еткен.  

 

2 жүргізуші. Сөз ___________ беріледі. (шақырылған қонаққа беріледі). 

 

1 жүргізуші.  Абай бір жағынан шығыс классиктері Низами, Сағди, Қожа 

Хафиз, Науаи, Физули, Жәми тағы басқаларды оқыса, екінші жағынан А. С. 

Пушкин, А.И. Герцен, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.А. Некрасов, М.Ю. , Л.Н. 

Толстой, И.А. Крылов, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Н.Г. Чернышевский 

мұраларын оқып, терең таныс болған, Батыс әдебиетінен Гете, Дж. Байрон 

сияқты ақындарды оқып, Дрепер, Спиноза, Спенсер, Льюис, Дарвин сынды 

ғалымдардың еңбектерін зерттейді.  

2 жүргізуші. «Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы» айдарын Абайдың 

табиғат лирикасынан бастайық. 

1-студент:  «Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай» өлеңінен  

Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай — 

Қыстың басы бірі ерте, біреуі жәй. 

Ерте барсам жерімді жеп қоям деп, 

Ықтырмамен күзеуде отырар бай. 

 

2- студент: «Жаз» өлеңінен үзінді 

Жаздыкүн шілде болғанда, 

Көкорай шалғын, бәйшешек, 

Ұзарып өсіп толғанда; 

Күркіреп жатқан өзенге, 

Көшіп ауыл қонғанда; 

Шұрқырап жатқан жылқының 

Шалғыннан жоны қылтылдап, 

Ат, айғырлар, биелер 
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Бүйірі шығып, ыңқылдап, 

Суда тұрып шыбындап, 

Құйрығымен шылпылдап, 

Арасында құлын-тай 

Айнала шауып бұлтылдап. 

Жоғары-төмен үйрек, қаз 

Ұшып тұрса сымпылдап. 

 

3- студент: «Жазғұтұры» өлеңінен үзінді 

 Жазғытұры қалмайды қыстың сызы, 

Масатыдай құлпырар жердің жүзі. 

Жан-жануар, адамзат анталаса, 

Ата-анадай елжірер күннің көзі. 

 

Жаздың көркі енеді жыл құсымен, 

Жайраңдасып жас күлер құрбысымен. 

Көрден жаңа тұрғандай кемпір мен шал, 

Жалбаңдасар өзінің тұрғысымен. 

 

1 жүргізуші.  Абайдың көркемдік, әлеуметтік гуманистік және дінге 

көзқарастары терең білінген еңбегі – қара сөздері. Абайдың қара сөздері 

(Ғақлия) – ұлы ақынның сөз өнеріндегі көркемдік қуатын, философиядағы 

даналық дүниетанымын даралап көрсететін классикалық стильде жазылған 

прозалық шығармасы. Жалпы саны қырық бес бөлек шығармадан тұратын 

Абайдың қара сөздері тақырыбы жағынан бір бағытта жазылмаған, әр алуан. 

Оның алты-жеті үлгісі қысқа болса, қайсыбіреуі мазмұн, тақырып жағынан 

өзгешелеу, ауқымды болып келеді. Абай өзінің қара сөздерінде шығарманың 

ажарына ғана назар аударып қоймай, оның тереңдігіне, логикалық мәніне зор 

салған.  

 

4- студент: 6 сөзінен үзінді. Қазақтың бір мақалы: «Өнер алды - бірлік, 

ырыс алды -тірлік» дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады - 

білмейді. Қазақ ойлайды: бірлік - ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ 

болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? 

Ағайын құрымай мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік - ақылға бірлік, малға бірлік 

емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқалар да 

жалданып бірлік қылады! Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. 

Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім несібесін құдайдан тілейді, 

әйтпесе құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі біріне-бірі пәле іздейді. Не 

түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса, бір пәле салып, қорғалатып, 

әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік 

шықты? 

  



 

14 
 

5- студент: 19 сөзінен үзінді. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: 

естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды дағы, 

сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан 

сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске 

жарамайды. Сол естілерден естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман 

дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам десе болады. Мұндай сөзді 

есіткенде шайқақтап, шалықтанып не салбырап, салғырттанып есітсе, не 

есіткен жерде қайта қайырып сұрап ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде 

сөздің расына көзі жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп-есітпей не 

керек? Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын 

шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен, сол секілді сөз болады. 

 

6- студент: 32 сөзінен үзінді. Білім-ғылым үйренбекке талап 

қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды 

білмек керек, білмей іздегенмен  табылмас. 

Әуелі - білім-ғылым табылса, ондай-мұндай іске жаратар едім деп, 

дүниенің бір қызықты нәрсесіне керек болар еді деп іздемекке керек. Оның 

үшін білім-ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір ғана білмектіктің 

өзін дәулет білсең және әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат хұзур 

хасил болады. Сол рахат білгеніңді берік ұстап, білмегеніңді тағы да сондай 

білсем екен деп үміттенген құмар, махаббат пайда болады. Сонда әрбір 

естігеніңді, көргеніңді көңілің жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке 

жайғастырып алады. 

 

2 жүргізуші.  Ұлы ақын, ағартушы Абай Өзінің асыл өлеңдерін, қара 

сөздерін қағазға түсіріп, кейінгі ұрпаққа жазып қалдырса, музыкалық жөнінде 

оның мұндай мүмкіншілігі болмады. Өйткені, Абай өмір сүрген көзеңде 

қазақта музыканың жазба мәдениеті жоқ еді, халықтық музыка ауыз дәстүрлік 

қалыпта еді. Сондықтан Абай әндері де қазақтың басқа халықтық ән-күйлері 

сияқты, ауыздан-ауызға, заманнан заманға ауыса отырып жетті. Музыка 

саласында жазба мәдениеттің болмауына қарамастан, Абай әндерінің бізге 

толық жеткен себебі – олардың халықтың жүрегінде сақталуға сапасы сай 

келетін шығармалар болғандығында, халық санасынан өшпес орын 

алғандығында. Абай әндерінің өзгешелігі – мелодиялық, ырғақтық 

жақтарындағы жаңалықтарында, идеялық мазмұнының ашықтығында. Бұл 

өзгешелік алғашқы көзде тыңдағандардың бәріне бірдей тұсінікті бола 

қоймады, болмақшы да емес еді. 

 

Музыкалық нөмір.  «Желсіз түнде жарық ай». 

 

1 жүргізуші.  Көп адам дүниеге бой алдырған,  

Бой алдарын, аяғын көп шалдырған.  

Өлді деуге сия ма айтыңдаршы,  

Өлмей тұғын артында сөз қалдырған. 
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2 жүргізуші. Абай Құнанбайұлының шығармашылығына арналған  

......................” атты әдеби-сазды кешіміз өз мәресіне жетті. Назарларыңызға 

рахмет! 
 

 

 

Кураторский час посвященный «Дню домбры» на тему: 

«Национальные традиции – национальные ценности» 

 

Цель: Популяризация в среде студентов любви к народной музыке и 

народным инструментам. Изучение и пропаганда казахских народных 

традиций. 

 

Аудитория: студенты и учащаяся молодежь. 

Форма: Лекция-беседа 

 

Встреча начинается со вступительной речи куратора 

 

13 июня 2018 года был обнародован указ Первого Президента 

Казахстана Нурсултана Назарбаева об учреждении Национального дня 

домбры. Было решено отмечать этот праздник каждый год в первое 

воскресенье июля. 

В этот день в разных регионах страны проходят праздничные мероприятия. 

"У каждого народа, у каждой нации есть любимые инструменты. Мы это 

хорошо знаем. И таким древним на всю Великую степь, объединяющим все 

тюркоязычные и не только народы, инструментом является наша домбра. Она 

с незапамятных времен сопровождает нас в моменты радости, триумфа и 

побед. Через звуки струн и мелодий кюев из поколения в поколение 

передаются наши культурные ценности, традиции, героические сказания. 

Домбра - это душа казаха. Символично, что Национальный день домбры 

получил свое рождение в столице – в сердце независимого Казахстана", - 

сказал Нурсултан Назарбаев.  

Отметим, в рамках программы "Рухани жаңғыру" домбра стала 

символом популяризации национальной культуры в мире. По решению 

ЮНЕСКО этот древний музыкальный инструмент и кюи внесены в список 

нематериального наследия человечества. 

 

Идет демонстрация видеофильма о народных инструментах, о 

исполнителях народных песен и кюев. 

 

После демонстрации видеоролика куратор проводит обсуждение 

просмотренного материала со студентами. 
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Предлагаемые вопросы: 

- Ребята, скажите а у кого из вас в доме есть домбра? 

- Каких известных исполнителей на домбре вы знаете? 

- Какие легенды о народных инструментах вы знаете? 

 

Далее идет выступление чтецов 

 

Мұқағали Мақатаев 

Домбыра жүрегіммен үндес едің, 

Өзіңмен сырласымдай тілдесемін. 

Бабамнан қалған мұра сен болмасаң, 

Өнердің не екенін де білмес едім. 

 

Владимир Ангарский 

И запела домбра: как всегда 

Льется музыка - так хороша, 

Будто кони летят по степи. 

Ты попробуй их догони. 

 

В этой песне и дом, и уют 

В этих струнах душевный приют 

В этих звуках сказаний слова 

В моем сердце они навсегда 

 

Қадыр Мырза Әлі 

Екі  ішектің  бірін  қатты, бірін  сәл-сәл  кем  бұра, 

Қазақ – нағыз  қазақ  емес, Нағыз  қазақ – Домбыра! 

Білгің  келсе  біздің  жайды, содан  сұра  тек  қана: 

Одан  асқан  жоқ  шежіре, одан  асқан  жоқ  дана. 

 

 

Выступление домбристов из числа студентов группы (или же 

приглашенного артиста) 

 

 

Итогавая речь куратора (коротко о том с чего начинали к чему пришли) 
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«Ұлттық дәстүр – ұлттық құндылық» атты 

«Домбыра күні» мерекесіне арналған кураторлық сағат 

 

Кураторлық сағатының мақсаты: Студенттер арасында халық 

музыкасына және халық аспаптарына сүйіспеншілікті дәріптеу. Қазақ 

халқының салт-дәстүрлерін зерттеу және насихаттау. 

 

Қатысушылар: студенттер немесе колледж оқушылары 

Өткізу түрі: дәріс-әңгіме 

 

Кездесу куратордың кіріспе сөзінен басталады 

 

2018 жылдың 13 маусымында Қазақстанның Тұңғыш Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаевтың Ұлттық домбыра күнін белгілеу туралы Жарлығы 

жарияланды. Бұл мерекені жыл сайын шілденің бірінші жексенбісінде атап өту 

туралы шешім қабылданды. 

Бұл күні еліміздің әр өңірінде мерекелік іс-шаралар өткізіледі. 

"Әрбір халықтың, әрбір ұлттың сүйікті аспаптары бар. Біз мұны жақсы 

білеміз. Біздің домбырамыз барлық түркі тілдес халықтарды ғана емес, бүкіл 

Ұлы Даланың ежелгі аспабы болып табылады. Ол бізді сәтті күндері қуанышқа 

бөлеп, қиын сәтте мұңымызды жайып, Жеңіс сәттерінде де әрдайым бізбен 

бірге. Жырлар, дастан мен күйлердің әуендері арқылы ұрпақтан ұрпаққа біздің 

мәдени құндылықтарымыз, салт-дәстүрлеріміз, батырлық ертегілеріміз ел 

есінде сақталып келеді. Домбыра-қазақтың жаны. Ұлттық домбыра күні 

елордада – Тәуелсіз Қазақстанның жүрегінде, дүниеге келгенінің символдық 

мәні бар", - деді Нұрсұлтан Назарбаев.  

Айта кетейік," Рухани жаңғыру " бағдарламасы аясында домбыра 

әлемдегі ұлттық мәдениетті насихаттаудың символына айналды. ЮНЕСКО 

шешімі бойынша бұл ежелгі музыкалық аспап пен күйлеріміз адамзаттың 

материалдық емес мұрасының тізіміне енгізілді. 

 

Халық аспаптары, халық әндері мен күйлерін орындаушылар туралы 

бейнефильм көрсетіледі. 

 

Видеоролик көрсетілгеннен кейін куратор студенттермен қаралған 

материалды талқылайды. 

 

Ұсынылатын сұрақтар: 

- Балалар, айтыңызшы, сіздің үйіңізде домбыра бар ма? 

- Домбырада қандай танымал орындаушыларды білесіз? 

- Халық аспаптары туралы қандай аңызды білесіз? 

 

Әрі қарай домбыра туралы өлеңдер мәнерлеп орындалады 
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Мұқағали Мақатаев 

Домбыра жүрегіммен үндес едің, 

Өзіңмен сырласымдай тілдесемін. 

Бабамнан қалған мұра сен болмасаң, 

Өнердің не екенін де білмес едім. 

 

Владимир Ангарский 

И запела домбра: как всегда 

Льется музыка - так хороша, 

Будто кони летят по степи. 

Ты попробуй их догони. 

 

В этой песне и дом, и уют 

В этих струнах душевный приют 

В этих звуках сказаний слова 

В моем сердце они навсегда 

 

Қадыр Мырза Әлі 

Екі  ішектің  бірін  қатты, бірін  сәл-сәл  кем  бұра, 

Қазақ – нағыз  қазақ  емес, Нағыз  қазақ – Домбыра! 

Білгің  келсе  біздің  жайды, содан  сұра  тек  қана: 

Одан  асқан  жоқ  шежіре, одан  асқан  жоқ  дана. 

 

Топ студенттері арасынан домбырашылар (немесе шақырылған әртіс) бір-екі 

музыкалық нөмірлер орындайды 

 
Куратордың іс-шараға байланысты қорытынды сөзі  

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ВСТРЕЧИ СТУДЕНТОВ С АФГАНЦАМИ 

 

Цель встречи – пробудить интерес подрастающего поколения к 

историческим событиям, развитие у молодежи патриотизма, готовности к 

достойному служению Отечеству.  

Участники: смешанные группы с государственным и русским языком 

обучения. (Можно проводить с параллельными группами). 
 

Встреча начинается с клипа про Афганистан 

Стихи читаются на фоне клипа 

 

«Отец, расскажи о прошедшей войне,- 
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Просил я, играя погоном. - 

Как ты по Берлину скакал на коне 

С казачьим лихим эскадроном». 

Достав из кармана расшитый кисет, 

Цигарку скрутив очень скоро 

Отец обстоятельный дал мне ответ, 

Как бился с фашистскою сворой, 

Как фрицы убили лихого коня, 

Как шел сквозь военные грозы… 

И долго стояли в глазах у меня 

Скупые отцовские слезы. 

«Отец, расскажи о прошедшей войне, - 

Просил меня сын мой однажды. - 

Тебя из Афгана везли на броне, 

Представлен ты к ордену дважды». 

Достав из платочка осколки гранат, 

Где я их храню постоянно, 

Я сыну сказал, что есть город Герат – 

Жемчужина Афганистана. 

И там, защищая Афганский народ, 

Мы с «духами» насмерть сражались… 

С отцом помянули погибший мы взвод 

И крепко друг к другу прижались. 

«Отец, расскажи о прошедшей войне, - 

Мой внук обращается к сыну. - 

Стоял на границе, на Пяндже реке 

Бандит расстрелял тебя в спину. 

И сын мой поведал сынку своему, 

Как пал, прикрывая солдата, 

Как смерть обмануть помогали ему 

Врачи полевого санбата. 

Как вынес его с поля боя комбат. 

И силы спасли молодые… 

Три женщины, слушая, молча сидят, 

Все три почему-то седые… (Автор неизвестен) 

 

Өтер жылдар, айлар тағы алыстап 

Тағдыр талай тауқыметін табыстар. 

Өздеріңді жырлап өтер ұрпағың 

Ауғандағы азап шеккен арыстар ! 

 

1 студент. Өмір тоқтамайды, ерлік өлмейді, замандарға жалғаса 

береді.15-ақпан бүгінде Тәуелсіз Отанымыз Қазақстан үшін атаулы күндердің 

біріне айналды. Ортамызда жүрген ауғандық жауынгер ағалар, бейбіт өмірдегі 
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жарқын істеріңіз, қоғамдық жұмыстарда белсенділіктеріңіз, түрлі кәсіпті 

игерудегі ерен еңбектеріңіз Қазақстан жастары үшін нағыз ерліктің шынайы 

үлгісі болып қала береді,біз сіздерге қарап бой түзейміз. 

2 студент. Біздің бүгінгі кездесуіміз Ауғанстан Демократиялық 

Республикасынан Кеңес әскерінің шектеулі контингентінің шығарылуының 30 

жылдығына арналған. 30 жыл бұрын Ауғанстандағы Кеңес әскері өзінің соңғы 

жауынгерлік марш-лақтырысын жасап, Амудария арқылы көпірді өтті. Бұл 

көпір-Ауғанстан мен КСРО арасындағы шекарадан өту ғана емес, бұл әлемге, 

жарқын болашаққа, өмірге қорқынышты әскери шындықтан телепорт. 

3 студент. Гости нашей встречи, воины-интернационалисты, 

выполнявшие свой воинский долг в Республике Афганистан в различное 

время, а в данное время работают в  Восточно-Казахстанском 

государственном университете им.Сарсена Аманжолова это: Комеков 

Жаныбек Толегенович - специалист отдела охраны, Рахышев Толеубек 

Турысбекович – заведующий мастерскими кафедры  физики и технологий и 

Кожуховский Андрей Владимирович - старший преподаватель кафедры  

теории и методики физической культуры и спорта.  Председатель областной 

федерации спортивного и традиционного ушу, член совета Восточно-

Казахстанской областной организации ветеранов войны в Афганистане. 

 

Музыкальный номер «Елім менің» 

 

4 студент. Кундуз, Шинданд, Файзабад, Герат, Нангархар, Панджшер, 

Джелалабад, Саланг,  Газни, Мазари-Шариф, и даже Пешавар и Бадабер – эти 

названия мало, что скажут нашей теперешней молодежи. 

Мало, до боли мало, если задуматься над историей и судьбой 

человечества. Тогда, до декабря 1979 года, всё было так же, как 

всегда.   Мальчишки учились, работали, бегали на дискотеки, влюблялись. 

5 студент. И вдруг.. Афган. Многие ее называют чужой войной, льют 

грязь на ее героев, но мне думается, что чужих войн не бывает, если на ней 

гибнут твои соотечественники. Скажите, что все это зря... и попробуйте 

посмотреть в глаза участнику этих событий... Там остались ребята, там 

осталась молодость, там впервые осознал, что такое жизнь... 

6 студент. 

Қан майданда қан аққан бұлақтардан, 

Қанды кешіп жүреді алда ерлер. 

Міне, бүгін сіздерге жыр ақтарам, 

Ассалаумағалейкүм,ардагерлер. 

Соқыр билік тұсында сумаң қаққан, 

Соғыстар аз болғандай, ғасыр дерті. 

Ауғанның көк аспанын тұмандатқан, 

Сұрапыл майдан бопты қасіретті. 

Жаулардан, қарсы келген, жасқанбаған  

Жасаған ерлігіне мақтанбаған.  
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Ұрпаққа өмір жолың өнеге боп,  

Тарихта, ардагерлер, асқан бағаң.  

Еліне қайта оралмай, 

Бақыт гүлін сыйға алалмай, 

Қаншама боздақ оққа ұшты 

Алтын ошақ көре алмай. 

Жанын қиған сен үшін 

Тоқта, достым, сабыр ет. 

Үнсіздікпен бір сәтке, 

Басыңды иіп тәжім ет! 

 

7 студент. В память о тех, кто погиб в Афганистане, 

выполняя   воинский, человеческий и интернациональный долг,  объявляется 

Минута молчания. 

 

Минута молчания 

8 студент. Құрметті оқушылар,өмірі ерлік пен аңызға толы ағаларыңызға 

сұрақтар қоюларыңызға болады. 

Уважаемые студенты, а теперь вы можете задать вопросы к гостям нашей 

встречи. 

 

Вопросы студентов воинам-интернационалистам. 

1. Помните ли вы, что почувствовали когда узнали, что ваш призыв 

направляют в Афганистан? 

2. Есть ли наиболее запомнившиеся моменты вашей службы в 

Афганистане? 

3. 2019 год объявлен Президентом Республики Казахстан Нурсултаном 

Назарбаевым «Годо          м молодежи». Чтобы вы пожелали нашей 

молодежи, студенчеству? 

4. Какая была ваша военная специальность в Афганистане? 

5. Какие у вас были отношения с местным населением, в чем схожесть и 

различие менталитетов? 

 

Финал. Клип про Афганистан с песней группы «Кукрыниксы» «Шел 

солдат с войны». 

 

9 студент: Өткеніміз ұмытылмайды. Бүгініміз бейбіт күн, Ертеңіміз жарқын 

болсын, бейбіт өмірдің ақ таңында көріскенше күн нұрлы болсын құрметті 

ардагерлер ! Қош сау болыңыздар! 

В памяти нашей останется вечно, подвиг твой солдат. Пусть этот мир будет 

бесконечен, политый кровью твоею солдат! Наша встреча подошла к концу. 

Спасибо всем за внимание. 
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Сценарий 

торжественного концерта, 

посвященного Дню Независимости Республики Казахстан 

 

Шараның мақсаты: студенттер арасында қазақстандық патриотизмді 

тәрбиелеу. 1986 жылғы тарихи материалдар мен оқиғаларды зерттеу. 

 

Цель мероприятия: Воспитание в среде студентов казахстанского 

патриотизма. Изучение исторического материала и событий 1986 года. 

 

Аудитория: Студенты и учащиеся колледжа 

 

Өткізу түрі: студенттердің орындауымен немесе шақырылған 

орындаушылардың, музыкалық нөмірлерінің көмегімен театрландырылған 

дәріс. 

 

Форма проведения: Театрализованная лекция с исполнением 

студентами, или же с помощью приглашенных исполнителей, музыкальных 

номеров. 

 

1986 жылдың желтоқсан айындағы оқиғалар туралы бейнеролик аясында 

"Ғасырлар тоғысында" күй орындалады 

Музыка аяқталғаннан кейін жүргізушілер мәтінді оқиды. Фонмен музыка 

орындалып тұрады. 

На фоне демонтрируемого видеоролика о событиях декабря 1986 года 

исполняется күй «Ғасырлар тоғысында» 

По окончании музыки студенты ведущие читают текст. Звучит фоновая 

музыка под текст ведущих. 

 

Ведущий (каз): Армысыздар, азат елдің ардақтылары! Бүгін – бабаларымыз 

аңсаған, асқақ рух пен ерен ерліктің жемісі – Тәуелсіздік күніне арналған 

мерекелік шарамызға хош келдіңіздер!    

 

Ведущий (рус): На бескрайних просторах Великой степи сегодня от края и до 

края, наполняя радостью сердца живущего здесь народа, несутся к 

бескрайнему синему небу песни и стихи о доблести, свободе, независимости и 

братстве! 

 

Ведущий (каз):  Тәуелсіздік – Алтай мен Атыраудың арасын алып жатқан 

мынау дархан даланың төсін қанымен, терімен суарған бабалар күресінің 

заңды жемісі, нақты нәтижесі. 

 

Ведущий (рус): И сегодня благодаря нашей исторической памяти мы 

преклоняемся перед стойкостью и мужеством тех, кто на протяжении столетий 
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нес на своих знаменах эти вечные символы и кто завещал нам, потомкам свято 

хранить их и беречь. 

 

Ведущий (каз): Тәуелсіздік – біз үшін тарих алдында тағылым етер қастерлі 

де қасиетті ұғым. Бұл туралы Тұңғыш Президентіміз, Елбасы Нұрсұлтан 

Әбішұлы: «Ұлы далада бірінен соң бірі толас таппай жүріп жатқан 200-ге тарта 

көтерілістер эстафетасы, біздің бүгінгі Тәуелсіздігіміздің бастау көздері» деп 

бағалаған болатын.  

 

Ведущий (рус): Разрешите праздничное мероприятие, посвященное 

празднованию Дня Независимости Республики Казахстан считать открытым. 

 

Звучит Гимн РК. 

 

Ведущие читают стихотворение. 

 

И в помыслах и в чувствах – навсегда 

Я со своей страной, я – казахстанец, 

И на слова не навожу я глянец 

Как кое с кем бывает иногда 

Я со своей страной, Я – КАЗАХСТАНЕЦ! 

 

Кең көсілген құшағы маң даланың 

Көк жусанды қай жағынан қарағын 

Басқа жақтың жер ұйығы не керек, 

Осы жерде еркін тыныс аламын 

Жерім менің қасиет сені санадым!  

 

Студеные ветра кружили нас, 

Беда ломала, гнула и косила. 

Но мудрость всех народов победила 

И вот настал наш ликованья час! 

Мы вместе и в ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА! 

 

Бауырласты қазақтар мен орыстар, 

Кәріс, неміс- басқа да көп ұлыстар 

Діндері мен салт-дәстүрін құрметтеп, 

Өз тағдыры өз қолында туыстар 

ДОСТЫҚ ТУЫН МӘҢГІЛІККЕ НЫҚ ҰСТАР! 
 

На сцене литературная композиция. «Тәуелсіздікке – тағзым!» 

 

Қараңғылық. Пушка Абыз бейнесіне түседі. Күңіренген күй фонында Абыз: 

 

Абыз:  
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Түнде ұйқы көрмедім, күндіз күлкі көрмедім;  

Қызыл қаным төгілді, қара терім сөгілді;  

Күшімді сарқа жұмсадым,  

Жауға да шаптым құрсанып — бәрі елім сен үшін!  

(Төныкөк жырынан)  

 

Абыз сахнаның артқы фонына барып, қатып тұрады. Тұран музыкасының 

фонында батырлар шығады. Видеофонда қазақ хандары мен, батырлары 

туралы көрсетіледі.  

1: 

Басталатын орта белден, Ор жақтан 

Керей ханнан ашылады әр қақпам,  

Жәнібектің ордасында от жағып,  

Бабаларым басын қосқан жан-жақтан!  

2: 

Қыран мінез, Тау көңілді көкбөрі ек,  

Қаратпадық қанша жауды бетпе-бет. 

Осы күнге дейін қанша тағдырды 

Туған елім, ту ап кешіп өткен ек.  

3: 

Тәуелсіздік – тұтас орман, жан-жағым,  

Сол орманға сан жоқ кірген жолдарым,  

Өзің үшін өмірлерін жоғалтқан,  

О, қаншама, батырың мен хандарың!  

 

Тұран музыкасы абаяулап барып, басылады. Батырлар сахнаның артқы 

фонына барып, қатып тұрады. Күй фонында Әлихан Бөкейханов, Жүсіпбек 

Аймауытов, Ахмет Байтұрсынов шығады.  

 

Әлихан Бөкейхан: «Біз бай, білімді, әрі күшті болуымыз керек. Бай болу 

үшін – кәсіп, білімді болу үшін – оқу керек. Ал күшті болу үшін – бірлік 

керек»...  

 

Жүсіпбек Аймауытов: «Тіршілікте адам баласы нелер күйге түспек: бейнет 

шекпек, рахат таппақ, өкінбек, үміт етпек, адаспақ, түзелмек, талай ажалға 

басын да байламақ, талай соққы да жемек». 

 

Ахмет Байтұрсынов:  

Тән көмілер, көмілмес еткем ісім, 

Ойлайтындар мен емес бір күнгісін. 

Жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын, 

Ел бүгіншіл, менікі ертең үшін. 

 

Әлихан Бөкейхан: «Тірі болсам, қазаққа қызмет қылмай қоймаймын...». 
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Күй баяулап барып, басылады. Алашордашылар сахнаның артқы фонына 

барып, қатып тұрады. Журавли әнінің фонына үш солдат шығады. 

 

Я за тебя отчизна мать 

За небо над тобою 

Суровый путь готов опять 

Пройти от боя к бою 

 

Түн түндігін тұрып ашып 

Түне түссен серпесін 

Алтын таңның нұрын шашып 

Көңіл күйін шертерсін 

Қиял кұсы асып шыңнаң 

Шырқап қанат қағады 

Сенен аспай асады одаң 

Бір өзінді бағады 

 

Отчизна мать в недобрый миг 

Сердца с сердцами сверит 

Никто из сыновей твоих 

Не устрашиться смерти 

 

Сенің досын менің досым 

Саған қастар маған қас 

Үйде болсын түзде болсын 

Мен өзінмен тағдырлас 

 

Сирена музыкасымен ол жүгіріп кетеді де, артқы фонда тұрады. 

 «Желтоқсан желі» музыкасы ойнайды. Сахнаға үш жас бала шығады 

 

Бірінші бала:  

Елбең-елбең жүгірген,  

Ебелек отқа семірген  

Арғымақ мінген жаратып,  

«Ақ сауыт киген темірден,  

Алатаудай бабалар,  

Аруағыңмен жебей көр!» 

 

Екінші бала 

Қаймана қазақ қамы үшін  

Қарусыз шықтық Алаңға.  

Алыстан әскер алдырып,  

Қырып салды-ау табанда. 
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Үшінші бала 

Абай туған жерінде  

Бомбасын атом жармасын.  

Құлыптасты қиратып,  

Өлігіңді қазбасын.  

Өз ұлтыңның басшысын  

Орнынан сүйреп алмасын.  

Барлық ұлтпен тең болып,  

Ешкімнен көңілің қалмасын.  

Ендігі жерде басыңнан  

Бірлік пен бақ таймасын. 

 

«Мен қазақпын» музыкасы ойнайды. Сахнаға жастар шығады. 
1: 

Пай-пай киелі неткен жер,  

Батырлар дүрілдеп өткен жер.  

Бас иіп, иіскеп топырағын, 

Бірге:  

Тағызым жасамай өтпеңдер!  
Бәрі бастарын иіп, тағзым етеді. 

2: Жасасын, Тәуелсіз Қазақстан!  

Бірге:  

Жасасын, Жасасын!  

3:Алға, Тәуелсіздік жастары! 

Бірге:  

Алға, алға, алға! 

 

«Ізің көрем» ән орындалады 

 

Жүргізуші:  Қазақстан – Тәуелсіздік алған аз жылдар ішінде жедел қарқынмен 

дамыған, маңызды табыстар мен нәтижелерге қол жеткізген және әлем 

мойындаған бірден-бір мемлекет. Оның кең байтақ даласы, қазыналы жері 

және егеменді елі – бүгінде төрткүл дүниеге таныс! 

 

Исполняется песня «Қазақстан» 

 

Ведущий (каз):  Ең қастерлі, ең қымбатты мерекеміз құтты болсын, ағайын! 

Туымыз – тұғырлы, Елтаңбамыз – еңселі болсын! Егеменді елдің бірлігі 

жасасын! Тәуелсіздік жасасын! 
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СЦЕНАРИЙ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЫЖАМ 

 «Шынықсаң шымыр боласың» 

 

Цель мероприятия – Организация внеучебной времени студентов. 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика негативных явлений среди 

молодежи и повышение двигательной активности студентов. 

Участники: смешанные группы с государственным и русским языком 

обучения. (Можно проводить с параллельными группами факультета). 

Место проведения празднично украшено. Недалеко от места проведения 

организована площадка для почётных гостей и церемоний открытия 

(микрофоны на стойках, ковёр). Перед началом церемонии транслируются 

спортивные марши, песни о спорте, инструментальные мелодии. 

 

Музыкальный номер «Алға қазақ жігіттері» 

 

Церемония открытия начинается фанфарами. 

 

1-вед: Қайырлы күн. Құрметті қонақтар.  Қайырлы күн. Қымбатты төрешілер 

және қатысушылар. 

 

2-вед: Мы приветствуем Вас на соревнований по лыжным гонкам среди 

студентов. 

 

1-вед: «Еркін елде өскен ұрпақтың рухы әрдайым биік болуы тиіс. Жастары 

жалын жүректі, өршіл намысты, биік рухты болса – ол елдің еңсесі де биік 

болады. Өршіл, намысшыл жас отаншыл, патриот келеді, халқына, өз ұлтына 

адал қызмет етуге ұмтылады». Қазақстан Республикасы Президенті, Елбасы 

Нұрсултан Әбішұлы Назарбаев. 

 

1-вед: Осы қуанышы көп биылғы жыл, жастарды жiгерлендiрiп, тек спорт 

емес басқа да биік шыңдарынан көріндiрсiн деген тілегімізді білдіреміз. 

 

2-вед: Дорогие друзья мы приветствуем участников сегодняшних 

соревнований  - Добро пожаловать спортспенам! 

 

Играет марш, выходят студенты 

1. 

2. 

3. 

4. и.т.д (называются ФИО специальность, курс всех участников соревновании) 

 

1-вед: Құттықтау сөз _________________ беріледі.  
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после слов «Объявляю открытым» звучит Гимн РК. 

 

1 вед: Құттықтау сөз, ____________________________________беріледі. 

 

2-вед. Дорогие друзья, мы желаем Вам всем успехов на лыжне! Больших 

спортивных достижений Вам! Слово для дальнейшего ведения состязаний 

предоставляется главному судье соревнований.   

 

Закрытие 

 

Вед: Құрметті достар, бүгінгі жарысымыз өз нәтіжесіне жетті. Барлықтарыңыз 

сайысқа күш салып, жеңіске ұмтылып спорт жанкүйерлердің назарын 

өздеріңізге аудардыңыз. Бүгінгі денсаулық және спорт мерекесімен тағы да 

Сіздерді құттықтаймыз! 

 

Вед: Дорогие друзья, вот и подошли к концу наши соревнования. Они 

подарили много захватывающих и приятных моментов как участникам, так и 

болельщикам. Мы еще раз поздравляем вас с праздником здоровья и спорта! 

 

Вед: Салтанатты марапаттау өткізу үшін сөз ____________ беріледі. 
 

 

 

 

Сценарий проведения  фестиваля народного творчества, посвященного 

празднованию 1-Мая - Дня единства народа Казахстана 

«Весна единства – 2021» 

 

Басты мақсаты: Көптүрлілік, этникалық мәдениеттер мен діни 

тұжырымдамалар жағдайында қазақстандық патриотизмді қалыптастыру. 

 

Цель: Формирование казахстанского патриотизма в условиях многообразия, 

этнических культур и религиозных концепций. 

 

Өткізу түрі: Онлайн-концерт (Онлайн-форматта концерттің өткізілуіне 

байланысты сценарий кеңейтілген түрде беріледі). 

 

Формат: Онлайн-концерт. (Ввиду проведения концерта в онлайн-формате, 

сценарий дается в расширенной форме). 

 

Қатысушылар: студенттер мен колледж оқушылары 

Аудитория: студенты и учащиеся колледжа 
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Видеокадр: Заставка открытка  на каз. и рус. яз. «1 мамыр – Қазақстан 

халықтарының бірлігі күні»; «1 Мая - День единства 

народа Казахстана». 

 

Диктор (каз): Біздің қаланы оның көптеген ұлттар - орыс және немістер, украиндар 

мен шешендер, белорустар мен еврейлер, татарлар мен армяндар және басқа 

да көптеген ұлт өкілдері сіз елестету қиын. 

 

Диктор (рус): За многолетние годы совместной жизни в родном Казахстане, в 

родном городе, мы стали родными, крепкие узы дружбы связывают наши 

семьи! 

 

Диктор (каз): Кең көсілген құшағы маң даланың 

Көк жусанды қай жағынан қарағын 

Басқа жақтың жер ұйығы не керек, 

Осы жерде еркін тыныс аламын 

Жерім менің қасиет сені санадым!  

 

Диктор (рус): Сдружились здесь и русский и казах 

Кореец, немец – люди разных наций 

Религий и общественных формаций 

Судьбу свою несут в своих руках 

И дружбу, сохраненную в веках  

 

Диктор (каз): Сіздерді, президенттік бейбітшілік, бірлік және келісім саясатының 

салтанатын бейнелейтін, Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесімен 

құттықтаймыз! 

 

Без объявления  демонстрируется клип на песню «Казак елим» - Мой 

Казахстан»в исполнении группы студентов 

 

 

Видеокадры: Областной Дом дружбы, аудитории с табличками на 

дверях, Концертный зал, сцена 

 

Диктор (каз): Облыстық Достық үйі-Қоғамдық келісім орталығы әр Өскемендікке 

танымал! Достық үйінің шаңырағы астында 22 этномәдени бірлестіктер мен 

қоғамдық ұйымдар бас қосқан. 

 

Диктор (рус): На протяжении многих лет они ведут активную деятельность на  

формирование патриотического отношения к родной земле, к своим предкам, 

к нашей единой и неделимой истории. 
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Диктор (каз): " ... Этномәдени бірлестіктер - бұл халық дипломатиясының, қазақ 

халқының бірлігін нығайту жолындағы тіршілігі!» деп халқымызға өз 

жолдауында Елбасы айтқан сөзі хақ. 

 

Диктор (рус): Они настоящие полпреды президентской политики дружбы, единства 

и согласия! Вот и сегодня они остаются верны своему гражданско-

патриотическому долгу и с большим удовольствием поздравят горожан с 

праздником и подарят букет концертных номеров. 

                                                               

Начинается видеопанорама цветов-символов перед каждым ЭКО 

Видеорамка в обрамлении национального орнамента, цветок-символ и текст 

названия ЭКО. 

 

КАЗАХСКОЕ ЭКО (этно-культурное объединение) - тюльпан 

 

Видеосюжет от казахского этнокультурного объединения. 

(Знакомят с традицией, костюмом, поздравляют с Днем единства) 

 

Без объявления начинается видео танца. (Видео взято из архива). 

 

Казахский танец 

 

ТАТАРСКОЕ  ЭКО - колокольчик 

 

Видекадр : татарское блюдо чак чак 

 

Диктор (каз): Бүгін әр татар отбасының мерекелік дастарханында ең сүйікті 

тәтті тағам - чак-чак. 

 

Диктор (рус): За пиалой душистого чая, наслаждаясь чак чак, татары будут  

             встречать праздник и поздравлять  усть-каменогорцев с Днем    единства 

нашего народа! 

 

Поздравление представителя татарского ЭКО 

РУССКИЙ ЦЕНТР - Ромашка 

                                    

Выступление председателя русского центра В. Правдиной 

 

Концертный номер    ансамбль «Ладушки». Видео взято из архива 

 

Диктор (каз): Көптен күткен қонақтарды Славян бірлестігінің өкілдері қуана 

қарсы алады.  

                                 

                                    С Л А В Я Н С К О Е   ЭКО - подснежник 
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Видеосюжет от славянского этнокультурного объединения. 

(знакомят с традицией, костюмом, поздравляют с Днем единства) 

 

                     Ч Е Ч Е Н О - И Н Г У Ш С К О Е   ЭКО - эдельвейс 

 

В начале идет танец с титрами внизу, а затем поздравление 

 

Диктор (рус): Этот танец - украшение любого праздника. В нем слились 

воедино: солнечная энергия гор,  зажигательный ритм и вечный танцевальный 

спор горячих джигитов. Наш концертный вернисаж продолжает «Лезгинка» 

   

             «Лезгинка» исп. ансамбль «Вайнах». Видео взято из архива. 

 

Поздравление представителя чечено-ингушского ЭКО 

   

                                     Е В Р Е Й С К О Е   Э К О - оливковая ветвь 

 

Диктор (каз): Еврей халқы өткір мақаласы айтуынша: «Бірлік білмейтін 

халық – кедейлікке батады, біртұтас халық бақытқа шомылады!» 

 

Поздравление представителя еврейского ЭКО 

    

К О Р Е Й С К О Е   Э К О -  магнолия 

 

Диктор (каз): Корей этносы басқалардан тек өзіндік әдет-ғұрыптарымен ғана 

емес, сонымен қатар киім-кешекпен және экзотикалық аксессуарлармен, 

сондай-ақ сахналық құралдармен ерекшеленеді. 

 

Диктор (рус): Например, веера и барабаны они сумели не только сохранить, 

но и органично воплотить их в разных видах самодеятельного искусства. 

                                     

Видеосюжет от корейского этнокультурного объединения. 

(знакомят с традицией, костюмом, поздравляют с Днем единства) 

 

  

Б Е Л О Р У С С К О Е  Э К О - василек 

 

             Песня «Хлеб, да соль»  исп.вокальный дуэт «Гармония» 

                                              

Поздравление представителя чечено-ингушского ЭКО 

 

Белорусский танец в исполнении ансамбля «Арабеск». 
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                              К А З А Ч Ь Е    Э К О - незабудка 

 

Диктор (рус): Казаки - народ гостеприимный, хлебосольный! Завсегда 

хорошим    людям рады. Широко, от всей души  с казачьими песнями, да 

плясками  встречают весенний праздник первомайский и всех добрых людей 

поздравляют! 

         

Видеосюжет от казачьего этнокультурного объединения. 

(знакомят с традицией, костюмом, поздравляют с Днем единства) 

 

«Казачья  песня»  исп. народный хор «Русская песня». 

 

                             Н Е М Е Ц К О Е   Э К О - ландыш 

 

Диктор (каз): Әрбір ұлтта өзінің белгілі гүлі бар. Немістерде бұл гүл - 

ландыш! 

 

Диктор (рус): У молодых немцев букетики ландышей не только желанные 

подарки,  но и повод  объяснение в любви. А в нашем онлайн фестивале - 

хороший повод для представителей немецкого этнокультурного объединения 

поздравить горожан с праздником 1 Мая!! 

                     

Поздравление представителя немецкого ЭКО 

 

У К Р А И Н С К О Е      Э К О - подсолнух 

 

Диктор (каз):  Қазақстан халықтары бірлігі күнімен барлық өскемендіктерді 

құттықтай отыра украин этно мәдени бірлестігі өз мерекелік тілектерін 

жолдайды! 

 

Поздравление представителя украинского ЭКО 

 

Украинская песня. Видео взято из архива. 

        

         А З Е Р Б А Й Д Ж А Н С К О Е    Э К О  - Хаара-бюль-бюль 

 

Видеосюжет от азербайджанского этнокультурного объединения. 

(знакомят с традицией, костюмом, поздравляют с Днем единства) 

 

Поздравление представителя украинского ЭКО 

 

Без объявления начинается песня группы «Инкоро» - Попурри на 6 языках 
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Диктор (каз): Шығыс Қазақстан тамаша да, таңғажайып өлке. Біз өзіміздің 

салт – дәстүрлерін ерекше жоғары бағалайтын, мәдени – рухани бай өлке. Осы 

Тәңір жарылқаған қасиетті өлкеде бүкіл әлемге таңымал қазақ елінің Ұлы 

ақыны, ағартушы Абай Құнанбайұлы туылған!  

 

Диктор (рус): В этом году мы отмечаем 175-летие со дня рождения   

гениального сына казахского народа, поэта и философа планетарного  

масштаба – Абая Кунанбаева! 

 

Диктор (каз): Әлемнің вокалды өнерінің жұлдыздары Бибигүл Төлегенова 

мен Роза Рымбаева осы киелі жерден өз шығармаларына шабыт тапқан. 

 

Диктор (рус): Неиссякаемой энергией творчества и созидания наполнила 

родная земля сердца своих детей известных звезд Казахстана и России – 

Толкын Забировой, Улығбек Есдаулета и др.  

 

Диктор (каз): Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев 2020 жылды 

еріктілер жылы деп жариялады. Этномәдени бірлестіктердің жастары 

еріктілер қозғалысының белсенді қатысушылары болып табылады. 

 

Видеокадры о волонтерах Усть-Каменогорска. 

 

Диктор (рус): Проведенные ими акции получили широкий резонанс и 

положительную оценку среди горожан! Они стали примером для подражания 

не только школьной и студенческой молодежи, но и для более старшего 

поколения. 

 

Диктор (каз):  Қазақстан халқына арнаған Жолдауында Елбасы Н. Назарбаев 

осылай айтқан: «Біз біргеміз. Қиын қыстау кезінде біздің бірлігіміз бен 

келісімділігімізді сақтай өтеміз!» «Біздің жастарымыз Еліміздің болашағы!» 

 

      

Без объявления начинается клип  на исполнение песни «Мы твой 

завтрашний день Казахстан в исполнении группы «Инкоро» 
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Цель Совета кураторов университета - совершенствование и повышение качества и эффективности методической 

и организационной составляющих воспитательной работы со студентами университета путем обеспечения организации и 

координации эффективной деятельности кураторов, взаимодействия между кураторами и студентами, мониторинг 

качества кураторской работы. 

 

Основная задача: 

- Объединение усилий кураторов университета на реализацию и принятие решений по основным вопросам 

деятельности групп в сфере воспитательного и учебного процесса. 

 

План работы Совета кураторов на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Утверждение состава Совета кураторов сентябрь, 2020г. Проректор по ВР 

Отдел по ВРиСВ 

2.  Утверждение списка кураторов академических групп и 

старост групп 

сентябрь, 2020г. Деканы факультетов 

отдел по ВРиСВ 

3.  Заседание Совета кураторов по ознакомлению с планом 

работы на учебный год 

сентябрь, 2020г. Председатель Совета 

кураторов 

4.  Заседание Совета кураторов на тему: «Профилактика 

правонарушении среди студентов. Проблемы и пути 

решения» 

октябрь, 2020г. Председатель Совета 

кураторов 

5.  Заседание Совета кураторов по вопросам проживания 

студентов в Домах студентов (по итогам адаптационной 

недели) 

ноябрь, 2020г. Председатель Совета 

кураторов 

6.  Заседание Совета кураторов по вопросам активизации работ 

старост групп в участии учебной и воспитательной 

деятельности университета  

декабрь, 2020г. Председатель Совета 

кураторов 
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7.  Заседание Совета кураторов по итогам первого полугодия  январь, 2021г. Председатель Совета 

кураторов 

8.  Заседание Совета кураторов по вопросам улучшения и 

совершенствования работы совета кураторов и кураторов 

академических групп. 

февраль, 2021г. Председатель Совета 

кураторов 

9.  Заседание Совета кураторов по вопросам выпуска статьей 

посвященных 155-летию общественного и 

государственного деятеля, лидера национал-

демократической партии «Алаш» Ә.Н.Бөкейханова 

март, 2021г. Председатель Совета 

кураторов 

10.  Заседание Совета кураторов по проведению конкурса 

«Лучший куратор года» и «Лучшая академическая группа» 

апрель, 2021г. Председатель Совета 

кураторов 

11.  Заседание Совета кураторов на тему: «Подведение итогов 

учебного года» (отчет по итогам проверки папки куратора 

факультетов) 

май, 2021г. Председатель Совета 

кураторов 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

С.АМАНЖОЛОВА 

 

 

 

 
 

 
 

Методическая разработка представляет интерес и может быть 
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