
«Пайдалы қазба кен орындарын  іздеу мен барлаудың геофизикалық 

әдістері» мамандығы бойынша көптілділікті енгізу тәжірибесінен» 
Құрманбаев Шәкәрім Алтынбекұлы - «Геологиялық барлау колледжі» КМҚК ағылшын 

тілін меңгерген арнайы пән оқытушы 
Мен, Құрманбаев Шәкәрім Алтынбекұлы Семей қаласының «Геологиялық 

барлау колледжінде» арнайы пәндер оқытушысы болып, 2016 жылдан бастап 

жұмыс істеп келемін. Өзім осы колледждің түлегімін. 2010 жылы «Пайдалы қазба 

кенорындарын геофизикалық әдістермен іздеу мен барлау» мамандығын бітірдім. 

Колледж бітірісімен, 2010 жылы «Schlumberger Logel Co» компаниясында еңбек 

жолымды бастадым. «Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады» деген 

мақалды басшылыққа алып, оқуымды Өскемен қаласындағы Шығыс Қазақстан 

мемлекеттік техникалық университетінде жалғастырып, 2014 жылы «Геология 

бакалавры» мамандығын алдым.  

«Жігітке жеті өнерде аз» деген ұстамыммен, жастайымнан тілдерді үйренуге 

және білім алуға құштар болдым. Қазақ тілі – Ана тілім, орыс тілі мен ағылшын 

тілін мектеп кезінен үйрендім. «Schlumberger Logel Co» компаниясында жұмыс 

істеп жүрген кезімде Пакистан және Түркия мемлекеттерінде өз тәжірибемді 

жоғарлатқан болатынмын. Сол мемлекеттерде жүріп тек тәжірибемді ғана көтеріп 

қоймай, ағылшын тілінде сөйлеп, хат жазуға да машықтандым. Қазір 

«Геологиялық барлау колледжінде» үш тілде сабақ беремін. Елбасымыз 

Нұрсұлтан Әбішұлы бір сөзінде «Үш тілді меңгеру, білу – бұл жаһанданған 

әлемге жолдама деген сөз» деп еді. Міне, сол үш тілді меңгергенім «Schlumberger 

Logel Co» компаниясында, қазір «Геологиялық барлау колледжінде» жұмыс 

істегенімде менің заманға сай жетістігім болып саналады. 

Мен осы уақытқа дейін алған білімім мен жинаған тәжірибемді ары қарай 

дамытсам, қазіргі ағылшын тілінде дәріс беріп жүрген «Кәсіптік геофизика» 

пәніне пайдасы болатын тәжірибеден өтсем деп ойлап жүретінмін. Осы ойым іске 

асып, 2017 жылдың 20 қарашасынан 21 желтоқсанына дейін техникалық және 

кәсіптік білім беретін мекемелердің оқытушыларына арналған қысқа мерзімді 

бағдарламамен Финляндия мемлекетінің Валкеакоски қаласында тәжірибеден 

өттім. Тәжірибе барысында ағылшын тілін меңгеруді дамытып, Фин елінің 

Басқару және Жетекшілік әдістемесін меңгердік.  

Бағдарлама барысында ХАМК қолданбалы ғылымдар университетінің 

серіктестері, әр түрлі деңгейдегі компанияларға барып тәжірибемізді дамыттық. 

Сол компаниялардың өкілдері лекция оқып, компанияларының жетістіктерімен 

бөлісті. Тәжірибе барысында Швециия астанасы Стокгольм қаласына және 

Эстония астанасы Таллин қаласына сапар шектік.  

Ағылшын тілін үйретуде университет ұстаздары көп жұмыс атқарды. 

Деңгейлерімізге сай 3 топқа бөліп, әр топқа сай тапсырмалар беріліп отырды. 

Тапсырмалардың басым бөлігі топ арасында жұмыс жасап, соларды ағылшын 

тілінде қорғау болды.  

ХАМК университетінде көптеген тәжірибе жинап, ағылшын тілін дамытып, 

алған тәжірибемізді өз дәрістерімізде қолдануға және жаңа асуларды бағындыруға 

жол бастадық.   

Бұл бастамада ҚР білім және ғылым министрлігі мен «Болашақ» 

бағдарламасының жасап жатқан еңбегі зор және бұл бағдарламаның келешек 

жастарға сапалы білім беру үшін жұмыс істеп жүрген ұзтаздарға көмегі көп.  


