
           «Картография» циклдық  комиссия онкүндігінің  қорытындысы 

 

 2017 жылдың 11 желтоқсан мен 22 желтоқсан аралығында колледжде 

Картография комиссиясының онкүндігі бекітілген жоспарға сәйкес барлық  іс-

шаралар жүзеге асырылып жоғары деңгейде өтті.   

2017 жылдың 11 желтоқсан мен 22 

желтоқсан  аралығында Шуршутбаева 

Л.Қ. және Касымова С.Т. «Сенің 

мамандығың» атты  кітап көрмесі 

ұйымдастырды.  

12 желтоқсанда 204 - топ студенттері 

арасында кітапхана меңгерушісі 

Шуршутбаева Л.Қ.  «Картаны 

алғашқы өтушілер құрастырады»  

атты кітаптар  шолуын  

ұйымдастырды.  

12 – желтоқсанда   II - курс 

студенттері арасында  арнайы пәндер оқытушылары Алдабергенова И.А. мен 

Зейтенгазинова М.Б    «Сызу әлемі»  атты кәсіби сайысты жоғары деңгейде 

өткізді. Қатысушылар аз уақыт ішінде әр түрлі элементтерді  өз түсіне сәйкес  

бояп сапалы безендірумен көзге  түсті. 

 
  

Сайыс жеңімпаздары:  

1-орын - Олжабеков Эльдар , 202 топ 

студенті   

2-орын - Тұралбай Әбубәкір,  204 топ 

студенті     

3-орын-  Балабек  Айдос,  204 топ студенті 

   

13 – желтоқсанда   III - курс 

студенттері арасында  арнайы пәндер 

оқытушылары Өзбекова Г.Б. мен  Ахметолдинова С.С. «ШАРТТЫ БЕЛГІ 

БІЛГІРІ» атты кәсіби сайысты  315 дәрісханада өткізді.  Қатысушылар әртүрлі 

шартты белгілердің  өлшемдері мен атауын дұрыс тауып, картографиялық сызу 

пәнінен білімдерін көрсетті. 



 

Сайыс жеңімпаздары: 

1-орын - Бекзатбекова Еркежан, 304 топ 

студенті 

2 -орын - Шаяхметов Алишер, 302 топ 

студенті 

3 -орын - Мерхатова Моншақ,  306 топ 

студенті 

 

 

 

 

14 – желтоқсанда   II - курс        202 топ, 203 топ, 204 топ, 206 топ    

студенттері арасында арнайы пәндер оқытушысы   Садвакасова А.О.   

жауапкершілік пен зейінділікке, белсенділік пен  сенімділікке  тәрбиелеу 

мақсатында      «ТОПОГРАФИЯЛЫҚ КАРТА ҮЗДІГІ» атты кәсіби сайысты  

жоғары деңгейде өткізді.  Қатысушылар топографиялық  карта бойынша 

шығарылатын кәсіби есептерді  шешуде өте  жақсы білімдерін  көрсете білді. 

 

 Сайыс жеңімпаздары: 

1-орын -  Турсуметов Зафар,  203 топ 

студенті     

2 -орын - Кеңесбеков Бекжан, 203 топ 

студенті   

3 -орын - Серікбаев Дастан,  206 топ студенті    

 

15 – желтоқсанда   304 топ, 404 топ   

студенттері      арасында   арнайы пәндер 

оқытушысы Ксупова А.А. картографиялық  терминдерді меңгергендерін тексеру 

және алған білімдерін қорытындылау мақсатында  «БІЛЕКТІ БІРДІ, БІЛІМДІ 

МЫҢДЫ ЖЫҒАДЫ» атты сайысты қызықты да тартымды өткізді. Студенттер      

шапшаң  ойларымен өте жоғары білім деңгейімен ерекшеленді. 

  

Сайыс жеңімпаздары: 

  

1 -орын  - Адаспаев Дәулет, 304 топ 

студенті  

2 -орын - Серікқазинов Мадияр,  304 

топ студенті  

 3-орын -  Шигинбаева Айдана,  404 

топ студенті  

 

 

20 – желтоқсанда   IV - курс        студенттері      арасында   арнайыпәндер 

оқытушысы Ердешева А.К. мамандыққа деген  сүйіспеншілігін арттыру, 

белсенділік пен  сенімділікке  тәрбиелеу мақсатында «ГЕОДЕЗИЯ ЖӘНЕ 



КАРТОГРАФИЯ ӘЛЕМІНДЕГІ ПОЭЗИЯ» атты сырттай сайысты өзгешелеп 

шығармашылық тартымды етіп өткізді.   

   

               Сайыс жеңімпаздары: 

 

I орын   - 406  топ студенттері  

II орын   - 404  топ студенттері  

 

 

 

21 – желтоқсанда   II - курс        202 топ, 203 топ, 204 топ, 206 топ    

студенттері арасында арнайыпәндер оқытушысы   Төлеубек И.Т. география 

пәнінен   алған білімдерін  тексеру мақсатында  «ГЕОГРАФИЯНЫҢ 

МАМАНДЫҚТАҒЫ  РӨЛІ»  атты сайысты  қызықты өткізді.  Командалық 

топтар  озық  ойлары мен  белсенділіктерімен көзге түсті. 

  

         Сайыс жеңімпаздары: 

  

I орын  - 203 топ студенттері  

II орын -  206 топ студенттері  

III орын - 204 топ студенттері  

 

 

 

 

22 – желтоқсанда  арнайы пәндер оқытушысы Тобықбаева Б.Ұ. мен Рахимжанова 

А.М «КАРТОГРАФИЯЛЫҚ  АЛАҢ» интеллектуалдық ойынды студенттердің 

білімдерін кеңейту мен мамандыққа деген  сүйіспеншілігін арттыру мақсатында  

акт залында өткізді. Іс-шара өте  жоғары  деңгейде өтті.  Үлкен іс –шара соңында 

«Картография» циклдық  комиссия онкүндігінің  қорытындысы жарияланып, 

жеңімпаздарды мадақтама, алғыс хаттармен марапатталды.   

 

          

 

 

 

 

 



 

Интеллектуалды-командалық ойын 

«КАРТОГРАФИЯЛЫҚ  АЛАҢ»  

 қорытындысы  бойынша келесі 

жүлделі орындар берілді:  

 

I орын - 304 топ студенттері  

II орын -  404 топ студенттері  

 

2017 жылдың 11 желтоқсан мен 22 

желтоқсан аралығында «Картография» 

циклдық  комиссия онкүндігінің  аясында 

өткен  сайыстардың барлығы өте жоғары 

дәрежеде ұйымдастырылып, өткізілді. 

 

 

Циклдік комиссия төрайымы _____________ / Садвакасова А.О. 


