
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

«КӘСІПҚОР» ХОЛДИНГІ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 

 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ 

«ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМНЫҢ 

БАҒДАРЛАМАСЫ 

«ӨНДІРІСТІК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАҒА ГЕОЛОГИЯЛЫҚ 

САЛАНЫ КІРІКТІРУДЕГІ ҚӨПТІЛДІЛІКТІҢ МАҢЫЗЫ» 

 

ПРОГРАММА 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО СЕМИНАРА – ПРАКТИКУМА 

«ПОЛИЯЗЫЧИЕ - КАК ОСНОВНОЙ ПРИОРИТЕТ 

ИНТЕГРАЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В 

ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ» 

 

PROGRAMME 

REPUBLICAN PRACTICAL SEMINAR 

“POLYLINGUIZM AS A MAIN PRIORITY OF INTEGRATION 

OF GEOLOGICAL BRANCH INTO INDUSTRIAL AND 

TECHNOLOGICAL ENVIRONMENT” 
 

 
«Геология және пайдалы қазбаларды өндіру» бейіні бойынша республикалық 

оқу-әдістемелік бірлестігі 

 

СЕМЕЙ қ. 2018 ж. 
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Дата проведения 

семинара-практикума:  

15 марта 2018 года 

 Место проведения: г. Семей, 

КГКП «Геологоразведочный 

колледж» 

 

Ключевым приоритетом образовательных программ должно стать развитие способности к постоянной 

адаптации к изменениям и усвоению новых знаний... Это поможет успешно интегрировать молодое 

поколение в научно-исследовательскую и промышленно-технологическую среду. 

/Послание Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана. 10 января 2018 г. / 

 

Цели семинара-практикума: 

1) Определение актуальных задач подготовки кадров по профилю «Геология и 

добыча полезных ископаемых» в соответствии с обновлением содержания 

образования; 

2) Трансляция опыта внедрения экспериментальных учебных планов по 

подготовке специалистов среднего звена со знанием технического английского 

языка специальностей 0701000 «Геологическая съемка, поиск и разведка 

месторождений полезных ископаемых» и 0704000 «Геофизические методы 

поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» 

 

Задачи семинара-практикума: 

1) обмен опытом в подготовке конкурентоспособных специалистов 

геологической отрасли, обладающих языковой компетенцией на основе 

параллельного обучения на казахском, русском и английском языках, 

способных к межкультурной коммуникации, мобильных в международном 

образовательном пространстве и рынке труда;  

2) обмен опытом в проведении итоговой аттестации выпускников (защита 

специального вопроса дипломного проекта на английском языке) 

3) обмен опытом в учебно-методическом обеспечении дисциплин в группах с 

углубленным изучением английского языка; 

4) обмен опытом в создании  благоприятных условий и лучшей адаптации 

студентов к условиям межкультурной коммуникации и поликультурного 

общества; 

 

Модератор: Минаева Назигуль Толеугазиевна - и.о. директора 

КГКП «Геологоразведочный колледж», председатель УМО по профилю 

«Геология и добыча полезных ископаемых». 

 
Расписание семинара-практикума 

 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-10.00 Кофе-брейк 

10.00-11.30 Пленарное заседание 

(Актовый зал) 

10.00-10.10 Приветственное слово. 

Байжанова Айгуль Оралгазиновна - заместитель руководителя 
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Управления образования Восточно-Казахстанской области 

10.10-10.20 Приветственное слово. 

Минаева Назигуль Толеугазиевна - и.о. директора КГКП 

«Геологоразведочный колледж», председатель УМО по профилю 

«Геология и добыча полезных ископаемых» 

10.20-10.30 Приветственное слово. 

Рамазанов Ришат Сагибекович- директор КГУ "Центр 

технического и профессионального образования и подготовки 

кадров Восточно-Казахстанской области"  

10.30-10.40 «Важность повышения квалификации преподавателей при 

внедрении инновационных образовательных технологий в 

организациях технического и профессионального образования» 

Орманов Асылжан Калиевич – внештатный тренер  

НАО «Холдинг «Кәсіпқор», руководитель профессиональной 

практики КГКП «Семипалатинский финансово-экономический 

колледж имени Рымбека Байсеитова» 

10.40-10.55 «Опыт внедрения полиязычного образования в КГКП 

«Геологоразведочный колледж»»  
Омарбекова Айгуль Толеутаевна – заведующая отделением групп 

с английским языком обучения КГКП «Геологоразведочный 

колледж» 

10.55-11.10 «Опыт внедрения полиязычия по специальности 0704000 

«Геофизические методы поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых»»  

Ибатулина Дарига Жомартовна, Құрманбаев Шәкәрім 

Алтынбекұлы - преподаватели специальных дисциплин со знанием 

английского языка КГКП «Геологоразведочный колледж» 

11.10-11.30 Свободный микрофон – вопросы и ответы 

11.30-12.00 Методическая выставка 

(читальный зал) 

12.00-13.00 Обед 

13.00-13.30 

Аудитория 

№104 

«Из опыта работы кружка «Театрал», English club» 

Молтабаева Гульзада Нурлановна, Каримова Алина Гильмановна -

преподаватели английского языка КГКП «Геологоразведочный 

колледж» 

Аудитория 

№80 

Презентация проведения итоговой аттестации выпускников 

Омарбекова Айгуль Толеутаевна  - заведующая отделением  групп 

с английским языком обучения КГКП «Геологоразведочный 

колледж» 

13.30-14.15 Открытые интегрированные уроки 

Аудитория 

№95 

“Физические свойства минералов”  

Ибатулина Дарига Жомартовна - преподаватель английского 

языка КГКП «Геологоразведочный колледж», Матаева Гульнур 

Габдулмаровна - преподаватель специальных дисциплин КГКП 
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«Геологоразведочный колледж» 

Аудитория 

№109 

“Измерение во время бурения. Каротаж во время бурения” 
Құрманбаев Шәкәрім Алтынбекұлы - преподаватель специальных 

дисциплин со знанием английского языка КГКП 

«Геологоразведочный колледж» 

Аудитория 

№35 

“Горное образование в мире”  

Бейсембинова Баян Жумабековна, Садыкова Айжан 

Сайлаубековна - преподаватели английского языка КГКП 

«Геологоразведочный колледж», Жумагалиева Алуа Жумагалиевна  

преподаватель русского языка КГКП «Геологоразведочный 

колледж» 

Аудитория 

№34 

Из опыта прохождения международной стажировки в 

Великобритании “Условные предложения 1,2,3 типов” 

Жайсембаева Гульнур Нурбековна - преподаватель английского 

языка КГКП «Геологоразведочный колледж» 

14.15-15.00 Торжественное мероприятие 

(Актовый зал) 

15.00-15.30 Подведение итогов семинара-практикума 

(Актовый зал) 
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Семинар-практикумның 

өткізілетін күні: 

15 наурыз 2018 ж. 

 Өткізілетін орны: Семей қ., 

«Геологиялық барлау 

колледжі» КМҚК 

 

Білім беру бағдарламаларының негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі бейім болу және жаңа білімді меңгеру 

қабілетін дамыту болуға тиіс... Бұл жас ұрпақты ғылыми-зерттеу саласына және өндірістік-

технологиялық ортаға ұтымды түрде кірістіруге көмектеседі. 

/ҚР Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2018 жылғы 10 қаңтар/ 

 

Мақсаты: 

1) Білім беру мазмұнындағы жаңартуларға сәйкес «Геология және пайдалы 

қазбаларды өндіру» профилі бойынша мамандарды дайындаудағы өзекті 

мәселелерді анықтау; 

2) 0701000 «Геологиялық суретке түсіру, пайдалы қазба кен орындарын іздеу 

мен барлау» және 0704000 «Пайдалы қазба кен орындарын  іздеу мен 

барлаудың геофизикалық әдістері» мамандықтары бойынша  техникалық 

ағылшын тілін білетін орта буын мамандарды даярлаудың  эксперименталды 

оқу жоспарларын енгізу тәжірибесін  трансляциялау. 

Міндеттері: 

- геология саласының бәсекеге қабілетті қазақ, орыс және ағылшын тілін қатар 

оқыту негізінде тілдік құзыреттікке ие, мәдениаралық қатынасқа қабілетті, 

халықаралық білім беру кеңістігі мен еңбек нарығында икемді мамандарын  

дайындау тәжірибесімен алмасу; 

- түлектердің қорытынды аттестациясын өткізу тәжірибесімен алмасу 

(дипломдық жобаның  арнайы сұрағын ағылшын тілінде қорғау); 

- ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын топтардағы пәндерді оқу-әдістемелік 

тұрғыда қамтамасыз ету тәжірибесімен алмасу; 

- студенттердің мәдениаралық қатынастар мен көп мәдениетті қоғам 

жағдайларына жақсы бейімделуі және қолайлы жағдайлар туғызу 

тәжірибесімен алмасу; 

 

Модератор: Минаева Назигуль Толеугазиевна – «Геологиялық барлау 

колледжі» КМҚК директорының м.а., «Геология және пайдалы қазбаларды 

өндіру» профилі бойынша ОӘБ төрайымы. 

 
Семинар-практикум кестесі 

 

9.00-9.30 Семинарға қатысушыларды тіркеу 

9.30-10.00 Кофе-брейк 

10.00-11.30 Пленарлық мәжіліс 

(Акт залы) 

10.00-10.10 Алғы сөз. 

Байжанова Айгуль Оралгазиновна - Шығыс Қазақстан облысы 

Білім басқармасы басшысының орынбасары 

10.10-10.20 Алғы сөз. 
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Минаева Назигуль Толеугазиевна – «Геологиялық барлау 

колледжі» директорының м.а. КМҚК, «Геология және пайдалы 

қазбаларды өндіру» профилі бойынша ОӘБ төрайымы. 

10.20-10.30 Алғы сөз. 

Рамазанов Ришат Сагибекович- КММ "Шығыс Қазақстан 

облысының техникалық және кәсіптік білім беру және кадрларды 

даярлау орталығының" директоры 

10.30-10.40 «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына 

инновациялық білім беру технологияларын енгізуде 

оқытушылардың біліктілігін арттырудың маңыздылығы» 

Орманов Асылжан Калиевич - «Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ 

штаттан тыс тренері, «Рымбек Байсейітов атындағы Семей 

қаржы-экономикалық колледжі» КМҚК кәсіптік тәжірибе 

жетекшісі 

10.40-10.55 «КМҚК «Геологиялық барлау колледжінің көптілділікті енгізу 

тәжірибесінен» 
Омарбекова Айгуль Толеутаевна - «Геологиялық барлау колледжі» 

КМҚК ағылшын тілінде оқитын топтардың меңгерушісі 

10.55-11.10 0704000 «Пайдалы қазба кен орындарын  іздеу мен барлаудың 

геофизикалық әдістері» мамандығы бойынша көптілділікті 

енгізу тәжірибесінен» 

Ибатулина Дарига Жомартовна, Құрманбаев Шәкәрім 

Алтынбекұлы - «Геологиялық барлау колледжі» КМҚК ағылшын 

тілін меңгерген арнайы пән оқытушылары 

11.10-11.30 Ашық микрофон – сұрақтар мен жауаптар 

11.30-12.00 Әдістемелік көрме 

(оқу залы) 

12.00-13.00 Түскі ас 

13.00-13.30 

№104 

аудитория 

«Театрал», English club»үйірмелерінің тәжірибесінен 

Молтабаева Гульзада Нурлановна, Каримова Алина Гильмановна  

- «Геологиялық барлау колледжі» КМҚК ағылшын тілінің 

оқытушылары 

13.00-13.30 

№80 

аудитория 

Түлектердің қортынды аттестациясын өткізу 

презентациясы 

Омарбекова Айгуль Толеутаевна - «Геологиялық барлау колледжі» 

КМҚК ағылшын тілінде оқитын топтардың меңгерушісі 

13.30-14.15 Кіріктірілген ашық сабақтар 

№95 

аудитория  

“Минералдардың физикалық қасиеті”  

Ибатулина Дарига Жомартовна -  «Геологиялық барлау 

колледжі» КМҚК ағылшын тілінің оқытушысы, Матаева Гульнур 

Габдулгумаровна   - «Геологиялық барлау колледжі» КМҚК 

арнайы пәндер оқытушысы 

№109 

аудитория  

“Бұрғылау кезінде өлшеу. «Бұрғылау кезіндегі каротаж.” 
Құрманбаев Шәкәрім Алтынбекұлы - «Геологиялық барлау 
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колледжі» КМҚК ағылшын тілін меңгерген арнайы пәндер 

оқытушысы 

№35 

аудитория  

“Әлемдегі тау-кен білімі” 

Бейсембинова Баян Жумабековна, Садыкова Айжан 

Сайлаубековна  - «Геологиялық барлау колледжі» КМҚК ағылшын 

тілінің оқытушылары 

Жумагалиева Алуа Жумагалиевна - «Геологиялық барлау 

колледжі» КМҚК орыс тілінің оқытушысы 

№34 

аудитория  

Ұлыбританиядағы халықаралық  тағлымдамадан өту 

тәжірибесінен «1,2,3 типтегі шартты сөйлемдер» 

Жайсембаева Гульнур Нурбековна - «Геологиялық барлау 

колледжі» КМҚК ағылшын тілінің оқытушысы 

14.15-15.00 Салтанатты іс-шара 

(Акт залы) 

15.00-15.30 Семинар-практикумның қортындысын шығару 

(Акт залы) 

  



8 

Date: 

15th  of March 2018  

 Venue: Geological-Prospecting 

College, Semey city 

 

The key priority of educational programmes should be the development of the skills which allow students to 

constantly adapt to changes and assimilate new knowledge…This will help successfully integrate the younger 

generation into the research and industrial and technological environment.  

/State of the Nation Address by the President of the RK Nursultan Nazarbayev, January 10, 2018/ 

 

Purpose:  

1) Identification of actual tasks of teachers training on profile “Geology and 

extraction of useful minerals” in accordance with updated content of education; 

2) Demonstration of introduction experience of experimental curricula on training of 

specialists of middle level specialists with knowledge of technical English of 

specialties 0701000 “Geological survey, prospecting and exploration of useful 

mineral deposits” and 0704000 “Geophysical methods of prospecting and exploration 

of useful mineral deposits” 

 

Tasks: 

- experience exchange in training competitive specialists of geological  branch, 

possessing language competence  on the basis of parallel learning  in Kazakh, 

Russian and English, capable to intercultural communication, mobile in  international 

educational sphere and  labor market;  

- experience exchange in conducting final attestation of graduates (defense of special 

question of the diploma project in English); 

- experience exchange in educational-methodological provision of subjects in groups 

with intensive learning of English; 

- experience exchange in establishing of favourable conditions and students’ better 

adaptation to conditions of intercultural communication and polycultural society; 

Moderator: Minaeva Nazigul Tleugazyevna – acting director of Geological-

Prospecting College, chairman of educational and methodological association on 

profile “Geology and extraction of useful minerals”. 

 
Time-table of practical seminar 

 

9.00-9.30 Registration of participants 

9.30-10.00 Coffee-break 

10.00-11.30 Plenary session  (Assembly hall) 

10.00-10.10 Greeting speech of  representative of  the department of education  of   

the East Kazakhstan region – Aigul Oralgazinovna Baizhanova 

10.10-10.20 Greeting speech of acting director of Geological-Prospecting college, 

chairman of educational and methodological association on profile 

“Geology and extraction of useful minerals” - Minaeva Nazigul 

Tleugazyevna 

10.10-10.20 Greeting speech of director of  the CSI “Centre of technical and 
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professional education of the department of education and personnel 

training  of   the East Kazakhstan region” – Rishat Sagibekovich 

Ramazanov 

10.30-10.40 “The importance of teachers qualification training in introduction of 

innovative technologies in institutions of vocational and technical 

education” - report of trainer of non-commercial joint-stock company 

“Holding-“Kasipkor”, manager of professional practice of the 

Semipalatinsk financial-economical college named after Rymbek 

Baiseitov – Assylzhan Kalievich Ormanov  

10.40-10.55 «Polylingual education introduction experience in  the Geological-

Prospecting College»» - Aigul Toleutaevna Omarbekova – Faculty 

Manager of English groups in the Geological-Prospecting College 

10.55-11.10 «Polylingual education introduction experience on specialty 0704000 

«Geophysical methods of prospecting and exploration of useful 

minerals deposits”» - Dariga Zhomartovna Ibatulina, Shakarim 

Altynbekuly Kurmanbaev - teachers of  specialized subjects  teaching  

in English 

11.10-11.30 Feedback – questions and answers 

11.30-12.00 Methodical exhibition (reading hall)   

12.00-13.00 Lunch break 

13.00-13.30 

Classroom

№104 

From  the experience of  «Тeatral», English club“Triumph of justice” 

(“Oliver Twist” by C. Dickens) Gulzada Nurlanovna Moltabaeva, 

Alina Gilmanovna Karimova (teachers of English) 

13.00-13.30 

Classroom

№80 

Presentation of final attestation of graduates  - Aigul Toleutaevna 

Omarbekova – Faculty Manager of English groups in the Geological-

Prospecting College 

13.30-14.15 Open integrated lessons 

Classroom

№95 

“Physical properties of minerals” -  Dariga Zhomartovna Ibatulina 

(teacher of English), Gulnur Gabdulgumarovna Mataeva (teacher of  

specialized subjects  ) 

Classroom 

№109 

“Measurement while drilling. Logging while drilling” - Shakarim 

Altynbekuly Kurmanbaev (teacher of  specialized subjects  teaching  in 

English) 

Classroom 

№35 

“Mining education in the world” Bayan Zhumabekovna 

Beysembinova  (teacher of English), Aizhan Sailaubekovna  Sadykova 

(teacher of English), Alua Zhumagalievna Zhumagalieva (teacher of 

Russian) 

Classroom 

№34 

From  the experience of international traineeship in Great Britain 

“First, second, third conditional sentences” Gulnur Nurbekovna 

Zhaisembayeva (teacher of English) 

14.15-15.00 Ceremonial measure (Assembly hall) 

15.00-15.30 Discussion of results of the seminar (Assembly hall) 
 


