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“Заман біздікі” Интеллектуалды Элиталар Одағы 
 

Пікірталас ойындары негізінен американдық парламенттік формат(АПФ), «л-д»(ЛД) 

форматы турасында ойнатылып, үйретіледі. Қосымша бретандық парламенттік формат 

(БПФ), президенттік формат секілді форматтар жүйесі бойынша ойындар жүргізіліп, 

үйретіледі. 

 

Мақсаттары: 
 

* Студенттер қатарынан шешендік шеберлігі бар, өзінің көзқарасын қорғай алатын 

пікірсайысшыларды тәрбиелеу. 
 

* Студент жастардың азаматтық белсенділігін арттыру. 
 

* Студент жастар арасында қоғамдық және шығармашылық белсенділігін арттыру және 

қоғамда болып жатқан әлеуметтік құбылыстарға қызығушылығын туғызу. 
 

* Болашақта өмірлік жағдайда қажет болатын дағды мен ұстанымды дамыту. 
 

* Студенттер мен басқа да жастар қоғамдық ұйымдарының арасындағы қарым-қатынасты 

дамыту. 
 

* Нақты мәселелерді шешу жолдары мен механизмдерін қалыптастыру, студенттердің 

логикалық ойлау қабілетін дамыту. 
 

* Студент жастар арасында отансүйгіштік пен төзімділік және азаматтық сана сезімдерін 

ояту. 
 

Міндеттері: 
 

* Қоғамдық өмірде жастардың әлеуметтік рөлін нығайту; 
 

* Мемлекет жүргізіп жатқан саясатқа қолдау көрсету және насихаттау; 
 

* Жас талантардың ғылыми ізденістеріне қолдау көрсету; 
 

* Жас азаматтардың әлеуметтік тұлға ретінде қалыптасуына үлкен әсер ететін жастар 

арасында өнерді және спортты дамытуға үлес қосу; 
 

* Студент жастар арасында әлеуметтік және құқықтық білімдерді насихаттау; 
 

* Студент жастар арасын көшбасшы қасиетін өсіру; 
 

* Акция, семинар, тренингтер және концерттерді өткізу; 
 

* Пікірсайыс турнирлерін өткізу; 
 

* Шешендік өнерді көтеру; 
 

Қызметі 



* Халықаралық, республикалық, аймақтық, облыстық, қалалық, клубішілік пікірсайыс 

турнирлеріне, зияткерлік ойындарға қатысу; 
 

* Пікірсайыс турнирлерінде жеңіске жеткен, клуб дамуында белді үлес қосқан мүшелерін 

мадақтауға; 
 

* Халықаралық, республикалық, аймақтық, облыстық, қалалық, клубішілік пікірсайыс 

турнирлерін өткізу; 
 

* Халықаралық, республикалық, аймақтық, облыстық, қалалық, клубішілік пікірсайыс 

турнирлеріне өткізу кезінде жарна жинау; 
 

* Колледж ішінде зияткерлік ойындар өткізу, қоғамдық, мәдени, саяси, әлеуметтік іс-

шараларды өткізу; 
 
 
 
 

«Заман біздікі» Интеллектуалды Элиталар Одағы (дебат клубы). 
Құрылу уақыты : 2015 жылы 16 қазан 

Құрылу мақсаты: жастардың интеллектуалды ой-өрісін кеңейту ,ораторлық шеберлігін 

дамыту, көшбасшылық қасиетін ояту, критикалық ойлау жүйесін қалыптастыру,жан-

жақты сауатты ету. 

Президент : Отарбай Алиасқар 

Координатор : Тайрбекова Асем 
 

Жетістіктері : 
- 2016 ж. Орал қаласында өткен республикалық турнирдың 2-орын иегерлері 

Уразалин Азат,Күртебай Мейрамбек; 

- 2016 ж. Жас Отан жастар қанатының ұйымдастыруымен өткен «Happy game» 

спорттық турнирінің 1-орын иегері; 

- 2017 ж. Астана қаласында өткен республикалық турнирдің жастар финалының 2-

орын иегерлері Орынбаева Назгүл, Қуандық Заманбек; 

- 2017 ж. Атырау қаласында өткен республикалық турнирдың 1-орын иегерлері 

Уразалин Азат, Күртебай Мейрамбек; 

- 2017 ж. Қостанай қаласында өткен республикалық турнирдың үздік спикері 

Күртебай Мейрамбек; 

- 2017 ж. Қостанай қаласында өткен республикалық турнирдың 3-орын иегерлері 

Күртебай Мейрамбек, Отарбай Алиасқар; 

- 2017 ж. Ақтөбе қаласында өткен республикалық турнирдің жастар финалының 1-

орын иегерлері Темирханов Бағдат, Оспанов Жанболат; 

- 2017 ж. Ақтау қаласында өткен республикалық турнирдың 3-орын иегерлері 

Сутенов Жәнібек , Телжанов Райбек және т .б 


