
«Геодезия және картография колледжі» КМҚК  

 оқытушыларының 2015-2016 оқу жылы 

біліктілігін арттыру курстарынан өтуі 
 

№ 

Атауы Оқытуш

ылар 

саны 

Оқытушының  аты-

жөні Қашан? Қайда? 
Оқыту тілі 

қазақша орысша 

1 

Көпқабатты тұрғын 

ғимараттар салу кезінде 

геодезиялық 

аспаптар  (30 және одан 

да көп қабатты 

ғимараттар) 

 

15 

Романова И.П. 

Лямзин В.П. 

Кошурбаева Р.А. 

Ердешова А.К. 

Дронова О.М. 

Бексултанова З.Б. 

Баркова Е.Л.  

Адембаева Н.О. 

Абдрашитова О.Л. 

Аубакирова Г.А. 

Шевченко О.А. 

Чурина Т.Ю. 

Хохрякова А.А. 

Федорук Е.К. 

Тулесова Н.Д. 

Семей қаласының 

Шәкәрім атындағы 

мемлекеттік 

университеті, “Сібір 

мемлекеттік 

геожүйелерінің және 

технологиялар 

университеті,  28 

қыркүйек - 9 қазан 

2015ж , 36 сағат  

 орысша 

2.  

Білім беру 

мекемелерінде  дене 

шынықтыру   оқыту 

әдістемесіндегі жаңа 

тәсілдер  

 

1 Поуголков Ю.Н. 

Семей қаласының 

Шәкәрім атындағы 

мемлекеттік 

университеті 

Инновациялық білім 

беру орталығы,   5 - 10 

қазан 2015 жыл, 36 сағат 

 орысша 

3 

РГКП «Казгеодезия», 

«Шыгысгеодезия» 

қолданылатын қазіргі 

заманғы технологиялық 

жұмыстармен танысу. 

Сандық картографияда 

қолданылатын 

қолданбалы 

компьютерлік 

бағдарламаны меңгеру. 

 

 

2 
Баркова Е.Л. 

Хохрякова А.А. 

Семей қаласы, ҚР 

ұлттық экономика 

министрлігінің 

құрылыс, тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылық істері 

және жер ресурстарын 

басқару комитеті 

«Қазгеодезия» РМҚК 

«Шығысгеодезия» 

филиалында 

тағылымдама 

2015 жыл 20 тамыздан 

04 қыркүйек арасында  

Астана қаласы 

 орысша 

4 

РГКП «Казгеодезия», 

«Шыгысгеодезия» 

филиалында  

қолданылатын қазіргі 

заманғы технологиялық 

жұмыстармен танысу. 

Сандық картографияда 

қолданылатын 

қолданбалы 

компьютерлік 

бағдарламаны зерттеу. 

 

1 Федорук Е.К. 

Семей қаласы, ҚР 

ұлттық экономика 

министрлігінің 

құрылыс, тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылық істері 

және жер ресурстарын 

басқару комитеті 

«Қазгеодезия» РМҚК 

«Шығысгеодезия» 

филиалында 

тағылымдама 

 орысша 



 07 тамыздан - 18 

қыркүйек  2015 жыл.  

 

5.  

Білім беру 

мекемелерінде бейнелеу 

өнері, сызу және 

технология пәндерін 

оқытуда инновациялық 

технологияларды 

қолдану  

2 
Ердешева А.К 

Карасартова Г.С. 

Семей қаласының 

Шәкәрім атындағы 

мемлекеттік 

университеті 

Инновациялық білім 

беру орталығы,  05 - 12  

желтоқсан 2015 жыл, 36 

сағат   

қазақша  

6. 
 «Информатика пәнін 

оқытудың әдістемесі 
2 

Садвакасова А.О.  

Аубакирова Г.А. 

Қазақ инновациялық – 

гуманитарлық заң 

университеті 

Біліктілікті жетілдіру 

және мамандарды қайта 

даярлау институты,  

 05-15 қаңтар 2016 жыл, 

72 сағат  

 орысша 

7. 

Білім беру 

мекемелерінде  

әлеуметтік-

гуманитарлық пәндерді 

оқытуда инновациялық 

технологияларды 

қолдану  

 

 

 

1 Хакимова А.М. 

Семей қаласының 

Шәкәрім атындағы 

мемлекеттік 

университеті 

Инновациялық білім 

беру орталығы,  25 - 30  

қаңтар 2016 жыл, 36 

сағат   

 орысша 

8. 

Білім беру 

мекемелерінде қазақ тілі 

мен әдебиеті пәнін 

оқытуда инновациялық 

технологияларды 

қолдану 

1 Аскерханова А.Қ. 

Семей қаласының 

Шәкәрім атындағы 

мемлекеттік 

университеті 

Инновациялық білім 

беру орталығы,  16 - 21  

қараша 2015 жыл, 36 

сағат  

қазақша  

9. 

Үш тілді білім беру 

жүйесінде қазақ тілі 

оқытушыларының 

кәсіби құзіреттілігін 

көтеру   

3 

Абдрахманова А.Ж 

Аскерханова А.Қ. 

Омарова М.К. 

 

« М.О.Ауэзов атындағы 

педагогикалық 

колледж» КМҚК,  

 25 -30  сәуір 2016 жыл,  

36 сағат 

қазақша  

10 

Бейнелеу өнері, сызу 

және технология пәні 

мұғалімінің кәсіби 

қызметіндегі 

компьютерлік графика 

1 Мадиянова Э.М. 

Семей қаласының 

Шәкәрім атындағы 

мемлекеттік 

университеті 

Инновациялық білім 

беру орталығы,  16 - 21 

мамыр  2016 жыл, 36 

сағат  

қазақша  

11 

Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

жүйесінің жаңа 

формациядағы педагогі    

12 

Ердешова А.К. 

Бексултанова З.Б. 

Адембаева Н.О. 

Федорук Е.К. 

Усманова С.С. 

Абдрахманова 

А.Ж. 

«Кәсіпқор холдингі» 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

Кәсіптік білім беру 

орталығы, 72 сағат,  

2016 жылы 11 – 

22шілде.  

 орысша 



 

 

 

                             

Методист:                               Абдрахманова А.Ж. 

 

 

Мадиянова Э.М. 

Шестернина Т.Е. 

Самарханов С.Г. 

Чайникова Е.С. 

Карасартова Г.С. 

Садвакасова А.О. 

 

12 

РГКП «Казгеодезия», 

«Шыгысгеодезия» 

филиалында  

қолданылатын қазіргі 

заманғы технологиялық 

жұмыстармен танысу. 

Сандық картографияда 

қолданылатын 

қолданбалы 

компьютерлік 

бағдарламаны зерттеу. 

3 

Мадиянова Э.М. 

Адембаева Н.О. 

Бексултанова З.Б. 

Семей қаласы, ҚР 

ұлттық экономика 

министрлігінің 

құрылыс, тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылық істері 

және жер ресурстарын 

басқару комитеті 

«Қазгеодезия» РМҚК 

«Шығысгеодезия» 

филиалында 

тағылымдама 

 25 шілде 5 тамыз 2016 

жыл.  

 

 орысша 


