
«Геодезия және картография колледжі» КМҚК  

 оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарынан өтуі 

2017-2018 оқу жылы 

№ 

Атауы Оқыту

шылар 

саны 

Оқытушылардың 

аты-жөні Қайда? Қашан? 
Оқыту тілі 

Қазақша Орысша 

1 

РГКП «Казгеодезия», 

«Шыгысгеодезия» -да 

қолданылатын қазіргі 

заманғы 

технологиялық 

жұмыстармен танысу. 

Сандық картографияда 

қолданылатын 

қолданбалы 

компьютерлік 

бағдарламаны зерттеу. 

5 

Садвакасова А.О. 

Самарханов С.Г. 

Алдабергенова 

И.А. 

Зейтенгазинова 

М.Б. 

Торебаева Т.Е. 

Семей қаласы, ҚР 

ұлттық экономика 

министрлігінің құрылыс, 

тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық істері және 

жер ресурстарын басқару 

комитеті «Қазгеодезия» 

РМҚК «Шығысгеодезия» 

филиалында тағылымдама 

3 - 14 тамыз 2017 жыл. 

   

2 

Автокөлік жолдарын 

құрылысы кезінде 

қолданылатынт қазіргі 

заманғы 

технологиялық 

топографо-

геодезиялық 

жұмыстармен танысу. 

1 Тулесова Н.Д. 

ТОО «ТТ Строй Групп»  

17 - 31 шілде  2017 жыл, 

Семей-Павлодар 

жолдарында тағылымдама 

   

3. 

«Валеология» пәнін 

оқытуда салауатты 

өмір салты 

дағдыларын 

қалыптастыру 

1 Мырзаханова А.А. 

Семей қаласының 

Шәкәрім атындағы 

мемлекеттік университеті 

Инновациялық білім беру 

орталығы,  36 сағат, с 11 

16 қыркүйек 2017 жыл 

   

4. 

Техникалық және 

кәсіптік орта білімнен 

кейінгі білім беру 

ұйымдарында 

қолданбалы 

бакалавриаттың білім 

беру бағдарламаларын 

іске асыру. 

3 

Баркова Е.Л. 

КабдуллинаК.М. 

Кулакова  Ш.Б. 

 

«Кәсіпқор холдингі» 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

Кәсіптік білім беру 

орталығы, 72 сағат,  2017 

жылғы 23 қазан - 06 

қараша. 

   

5. 

Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

ұйымдарында 

оқытудың кредиттік – 

модульдік 

технологияларын 

енгізудің 

ерекшеліктері.  

2 
Бексултанова З.Б. 

Самарханов С.Г. 

«Кәсіпқор холдингі» 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

Кәсіптік білім беру 

орталығы, 72 сағат,  2017 

жылғы 25 қыркүйек - 06 

қазан.   

   

6. 

CLiL (клил) 

әдістемесі: арнайы 

пәндерді ағылшын 

тілінде оқыту 

процесінде пәндік-

тілдік 

интеграцияланған 

оқыту 

2 
Тулесова Н.Д. 

Асемканов А.А. 

«Кәсіпқор холдингі» 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

Кәсіптік білім беру 

орталығы, 72 сағат,  2017 

жылғы 25 қыркүйек - 06 

қазан.   

   



 

                                                   Методист:                               А.Ж.Абдрахманова  

7. 

Географиялық есептер 

оқушылардың ойлау 

қабілеттерін дамытуда 

1 Толеубек И.Т. 

Семей қаласының 

Шәкәрім атындағы 

мемлекеттік университеті 

Инновациялық білім беру 

орталығы,  36 сағат, 30 

қазан – 4 қараша  2017 

жыл 

   

8. 

«Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

ұйымдарын тиімді 

басқару. ISO 9001 

халықаралық 

стандартына 

негізделген білім 

сапасын басқару 

жүйесі  

1 Салакчинов Б.А. 

АlmaU жоғары бизнес 

мектебі, Өскемен қаласы,  

2017 жыл 07 тамыз -  27 

қазан, 92 сағат. 

Сертификат № 1794 

   

9. 

Басшыларды және 

жұмысшыларды еңбек 

қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау»  

2 
Салакчинов Б.А. 

Рахимжанова А.М. 

Оқу оралығы  КМУ 

«ЭВОЗ», 30 қараша 2017 

жыл. Сертификат № 

0272,0270 

   

10 

Модульдік-

құзыреттілік тәсілі   

негізінде әзірленген 

білім беру 

бағдарламаларын 

енгізу.  

 

1 Усманова С.С 

Өскемен қаласы, 

«Кәсіпқор холдингі» 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғам 

басқармасы 24 қараша 

2017 жыл. 

   

11 

Орта білім мазмұнын 

жаңарту процесі 

шеңберінде 

математикадан тесттік 

тапсырмаларды 

орындауға оқыту  

1 Джолдыбаева Р.Х. 

Қазақ инновациялық – 

гуманитарлық заң 

университеті Біліктілікті 

жетілдіру және 

мамандарды қайта даярлау 

институты,  2018 жылдың 

8 қаңтарынан 17 

қаңтарына дейін, 72 сағат  

   

12 

Ағылшын тілі 

сабақтарында тиімді 

тәсілдер мен әдістерді 

пайдалану.  

1 Чайникова Е.С. 

Қазақ инновациялық – 

гуманитарлық заң 

университеті Біліктілікті 

жетілдіру және 

мамандарды қайта даярлау 

институты,  2018 жылдың 

8 қаңтарынан 17 

қаңтарына дейін, 72 сағат  

   

13 

«Жаңарту шеңберінде 

қазақ тілі мен 

әдебиетін оқытудың 

ерекшеліктері» 

1 Омарова М.К. 

Қазақ инновациялық – 

гуманитарлық заң 

университеті Біліктілікті 

жетілдіру және 

мамандарды қайта даярлау 

институты,  2018 жылдың 

8 қаңтарынан 17 

қаңтарына дейін, 72 сағат  

   


