
 

Шығыс Қазақстан облысы Білім басқармасы «Геодезия және картография жоғары колледжі» коммуналдық мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорынының оқытушылары мен студенттері 2019-2020 оқу жылында қатысқан  әдістемелік іс-шаралар  

№ Іс-шара түрі Іс-шара тақырыбы Жауапты Қатысушылар Өткен 

күні 

Өткен жері Нәтиже 

1 Республикалы

қ сайыс 

Ұстаз өнері «Сұңқар» 

интеллектуалды 

білім порталы 

Бексултанова 

З.Б. 

30.09.2019 «Сұңқар» 

интеллектуалды 

білім порталы 

2 дәрежелі 

Диплом 

2 Республикалы

қ  сайыс 

Үздік сабақ жоспары «Сұңқар» 

интеллектуалды 

білім порталы 

Мадиянова Э.М. 30.09.2019 «Сұңқар» 

интеллектуалды 

білім порталы 

2 дәрежелі 

Диплом 

3 Студент 

тердің ІІІ –ші 

облыстық 

ғылыми – 

тәжірибелік 

конференцияс

ы 

Жас зерттеушілердің 

шығармашылығы – 

бәсекеге қабілетті 

мемлекетті 

қалыптастыруға қосқан 

үлесі 

КМҚК 

«Геологиялық 

барлау 

колледжі» 

Кенесбеков Б. 

Жетекші: 

Мадиянова Е.М. 

25.10.2019 

жыл 

КМҚК 

«Геологиялық 

барлау колледжі» 

Студентке 

Грамота 

«Танымдық 

және 

шығармашылық 

шеберлік» 

номинациясында  

жетекшіге 

сертификат 

4 Облыстық 

семинар-

практикум 

CLIL технологиясын 

қолдану арқылы 

арнайы пәндерді оқыту 

үдерісіндегі пәндік-

тілдік кіріктірілген 

оқыту 

КММ «Шығыс 

Қазақстан 

облысының 

кәсіптік білім 

беру орталығы» 

Арнайы пәндер 

оқытушылары 

Абешов Г.М., 

Баяхметова А.Ж. 

29.11.2019 

жыл 

КММ «Шығыс 

Қазақстан 

облысының 

кәсіптік білім беру 

орталығы» 

сертификат 

5 Облыстық 

семинар-

практикум 

Жаңартылған білім 

бағдарламасының 

элементтерін кәсіптік 

оқыту жүйесінде 

КММ «Шығыс 

Қазақстан 

облысының 

кәсіптік білім 

Колледж 

әдіскері 

Абдрахманова 

А.Ж. 

30.10.2019 

жыл 

«Бизнес және 

сервис колледжі» 

КМҚК 

Сертификат 



қолдану беру орталығы» 

6 Облыстық 

жастар  

Форумы 

«Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» 

бағдарламасы және 

Еріктілер жылы, Ұлы 

Абайдың 175 

жылдығы аясында 

өткен  «Саналы ұрпақ 

- Мәңгілік ел 

болашағы» атты 

форум 

«Рымбек 

Байсейтов 

атындағы 

Семей қаржы –

экономикалық 

колледжі» 

КМҚК 

 

Жунусов Максат 

Т. – 306 топ; 

Сексенбаев 

Адиль А. – 201 

топ. 

Жетекші: 

Омарова М.К. 

21.02.2020 

жыл 

«Рымбек 

Байсейтов 

атындағы Семей 

қаржы –

экономикалық 

колледжі» КМҚК 

 

Мадақтама – 

1 орын 

7 Облыстық 

семинар-

практикум 

ІТ құзіреттілігі 

бойынша мамандарды 

даярлау үдерісіне 

Worldskills 

стандарттары мен 

талаптарын енгізу 

КММ «Шығыс 

Қазақстан 

облысының 

кәсіптік білім 

беру орталығы» 

Мадиянова Э.М., 

Толеубек И.Т. 

21.20.2020 

жыл 

«Радиотехника 

және байланыс 

колледжі» КМҚК 

 

Сертификат 

8 Студент 

тердің  

облыстық 

ғылыми – 

тәжірибелік 

конференцияс

ы 

Қазақстанның 

инновациялық 

дамуына қазіргі 

жастардың үлесі 

«Рымбек 

Байсейтов 

атындағы 

Семей қаржы –

экономикалық 

колледжі» 

КМҚК 

 

Смородников 

Г.А. 

Кадырбеков Ә.Т. 

401 топ 

студентері 

Жетекшілері: 

Романова И.П. 

Чурина Т.Ю. 

2019 жыл «Рымбек 

Байсейтов 

атындағы Семей 

қаржы –

экономикалық 

колледжі» КМҚК 

 

Сертификаты 

9 Қалалық 

олимпиада 

Информатика және 

есептеу техникасы 

Семей 

қаласының 

Шәкәрім 

атындағы 

мемлекеттік 

университеті 

Ахметхан 

Данара 

жетекші: 

Аблакашева Т.Е. 

26 наурыз 

2019 жыл 

Семей қаласының 

Шәкәрім атындағы 

мемлекеттік 

университеті 

Диплом, 

1 орын 

10 Пән бойынша 

Бүкілресейлік 

Геодезия негізі "Олимпиадалар- 

әлемі " 

Кенесбеков 

Бекжан,жетекші: 

29 

желтоқсан 

"Олимпиадалар- 

әлемі " қашықтық 

Диплом, 

1 орын 



 

 

олимпиада қашықтық 

олимпиадалар 

мен конкурстар 

порталы» 

Аблакашева Т.Е. 2019 жыл олимпиадалар мен 

конкурстар 

порталы» 

11 Пән бойынша 

Бүкілресейлік 

олимпиада 

сызу "Олимпиадалар- 

әлемі " 

қашықтық 

олимпиадалар 

мен конкурстар 

порталы» 

Кенесбеков 

Бекжан, 

жетекші: 

Зейтенгазинова 

М.Б. 

 

4 наурыз 

2020 жыл 

"Олимпиадалар- 

әлемі " қашықтық 

олимпиадалар мен 

конкурстар 

порталы» 

Диплом, 

1 орын 

12 Оқушылар 

мен 

студенттердің 

ғылыми 

жұмыстарын

ың 

республикалы

қ сайысы 

Заманауи ғылым «ZIAT» 

Ғылыми – 

әдістемелік 

орталығы 

Мажитов Аскар, 

жетекші: 

Мадиянова Э.М. 

28.12.2019 

жыл 

«ZIAT» Ғылыми – 

әдістемелік 

орталығы 

Диплом, 

2 орын 


