
Есеп 

ҚР ТжКБ ұйымдарының республикалық оқу-әдістемелік бірлестігінің 

"Геология, тау- кен өнеркәсібі, пайдалы қазбаларды өндіру , өрт қауіпсіздігі және төтенше жағдайларды қорғау" 

бейіні бойынша 2018 жыл 

№ 
Атауы 

Іс- шаралар Мерзімі Орындалуы туралы белгі 

Ұйымдастыру жұмысы 

1.  

Жұмыс жоспарына 

және бейіні бойынша ОӘБ 

ұйымдастыру ережесіне 

өзгерістер енгізу 

ҚР БҒМ 27.07.2015 ж. №488 

бұйрығына сәйкес:  

-оқу әдебиеттерін, ғылыми-

әдістемелік және оқу-әдістемелік 

құралдарын, оның ішінде 

электронды тасығыштарды және 

дидактикалық материалдарды 

әзірлеуге қатысу;  

- еңбек нарығының талаптарын 

ескере отырып, оқу 

бағдарламалары мен жоспарларын 

сараптау;  

- оқу әдебиеттерін, оқу, оқу-

әдістемелік құралдарын, ғылыми-

әдістемелік әзірлемелерді, 

жобаларды сараптау. 

март Орындалды қосымша 1 

2.  

ОӘБ бейіні бойынша 

ТжКБ мамандықтары 

бойынша колледждер 

базасын жаңарту 

Осы бейін бойынша мамандар 

даярлауды жүргізетін барлық 

колледждермен байланыс орнату 

тамыз-

қыркүйек 
Орындалды қосымша 2 

Оқу-әдістемелік сүйемелдеу 



3.  

"Көптілділік - геология 

саласын өнеркәсіптік-

технологиялық ортаға 

интеграциялаудың негізгі 

басымдығы ретінде" 

республикалық семинар-

практикумы» 

– Республикалық семинарды 

ұйымдастыру және өткізу 
23.02.2018 Орындалды қосымша 3 

4.  

ТжКБ ұйымдарының 

басшы және инженерлік-

педагогикалық 

қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыру 

– Курстарды ұйымдастыруға 

қатысу және өткізу 

– ТжКБ ұйымдарында 

инновациялық білім беру 

технологияларын енгізу және 

іске асыру тәжірибесін 

жинақтауға арналған іс- 

шараларды ұйымдастыруға 

және қатысуға жәрдемдесу 

2 жарты 

жылдық 

Орындалғаны (барлығы 26) 

 

5.  

Мамандықтар бойынша 

Холдинг актуальдандырған 

ҮОЖ негізінде кәсіптік 

модульдер бойынша 

жұмыс бағдарламаларын 

әзірлеу (эксперимент 

режимінде):  

- 0701000 " пайдалы 

қазбалар кен орындарын 

геологиялық түсіру, іздеу 

және барлау»;  

- 0702000 " пайдалы 

қазбалар кен орындарын 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 5 мамандық бойынша жұмыс 

бағдарламаларын әзірлеу 

1 жарты 

жылдық 

Орындалды.  

-1514000 "Экология және жер 

қойнауын пайдалану 

саласындағы табиғи 

ресурстарды тиімді пайдалану" 

біздің ОӘБ әзірлемеді 



барлау технологиясы және 

техникасы»;  

- 0703000 "Гидрогеология 

және инженерлік 

геология"»;  

-0704000 "пайдалы 

қазбалар кен орындарын 

іздеу және барлаудың 

геофизикалық әдістері"»;  

-1514000 "Экология және 

жер қойнауын пайдалану 

саласында табиғи 

ресурстарды тиімді 

пайдалану" 

6.  

"Кәсіпқор" Холдингі КЕАҚ 

әдістемелік ұсынымдарына 

сәйкес перспективалық-

тақырыптық және сабақ 

жоспарларын әзірлеу, 

Астана 2016ж. 

- әдістемелік және педагогикалық 

кеңестер өткізу 

1 жарты 

жылдық 
Орындалды 

7.  

Бейіндегі мамандықтар 

бойынша шетелдік оқу 

әдебиетін (100 атау) аудару 

сапасын қамтамасыз ету 

жөніндегі жұмысқа 

мамандарды тарту 

- Мамандықтар бөлінісінде 

ауыстыруды ұйымдастыру 

үшін шетелдік оқу 

әдебиетінің тізбесін анықтау 

және келісу 

- Оқу әдебиетінің мазмұны 

туралы пікір 

2 жарты 

жылдық 

Орындалды хаттама 5  

 5 желтоқсан 2018ж 

8.  

Оқу орындарына бейіні 

бойынша әдістемелік 

көмек көрсету (сұраныс 

бойынша) 

– Кеңес беру қызметін 

көрсету 
2018 жыл Орындалды 



Ақпараттық қамтамасыз ету 

9.  
Холдингтің ақпараттық 

қоғамдастығына қатысу 

- ОӘБ жұмысы туралы ақпаратты 

колледж сайтына орналастыру 

- Форумдарға қатысу және Холдинг 

сайтына ақпарат беру 

2 жарты 

жылдық 
Орындалды 

10.  

"Білім берудің 

жаңартылған мазмұны 

шеңберіндегі ОӘБ жұмыс 

тәжірибесі" атты 

республикалық 

конференцияға қатысу 

- Республикалық конференцияға 

қатысу 
Қазан 

Минаева Н.Т., 

Жумагалиева А.Ж., 

Кимкина В.М. 

конференцияға қатысты 

 

 

 

Орындаушы: Есенаманов Д.Р. 

1- қосымша 

2018ж. әзірленген 0703000 "Гидрогеология және инженерлік геология" мамандығы бойынша оқу құралдарының 

атауы. 

№ 
Кітаптың қазақ тіліндегі 

атауы 
Кітаптың орыс тіліндегі атауы Автор 

1 
Геодезия және картография 

негіздері 
Геодезия и картография 

-Раймбекова Альбина Тулепбергеновна 

- Кадылбеков Дамир Талантович 

- Абдрахман Нұрсауле 

- Ергожин Асет Саматказыевич 

2 Жалпы геология Общая геология 

-Турлыбаева Асия Мырзабековна 

- Москальцева Марина Сергеевна 

- Хажиякпарова Айгерим Сериковна 

- Махмутова Юлия Сергеевна 



3 
Минералогия және 

кристаллография 

Минералогия и кристаллография 

 

- Гребенюкова Лариса Николаевна 

- Сабитова Юлия Яковлевна 

- Шапортина Любовь Анатольевна 

- Тен Майя Владимировна 

4 

Қарапайым далалық 

гидрогеологиялық және 

инженерлі - геологиялық 

жұмыстар 

Простейшие полевые 

гидрогеологические и инженерно-

геологические работы 

 

-Кимкина Валентина Михайловна 

-Макишев Дамир Нурланович 

-Саламатина Анна Садвакасовна 

-Тюрин Владимир Михайлович 

5 

Түсірілім өткізу кезіндегі 

негізгі гидрогеологиялық 

және инженерлі - 

геологиялық жұмыстар 

Основные гидрогеологические и 

инженерно-геологические 

работы при проведении съемки 

 

-Кимкина Валентина Михайловна 

-Макишев Дамир Нурланович 

-Саламатина Анна Садвакасовна 

-Тюрин Владимир Михайлович 

 



  

 



Бұйрық 

0713000 "Геодезия және картография" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларының 

жобаларына сараптама жүргізу жөніндегі жұмыс тобын құру туралы» 

          Негізінде: 

1. ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 22 мамырдағы № 218 бұйрығына қосымша : «Техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарының оқу-әдістемелік бірлестіктерінің». 

2. 2018 жылы типтік оқу жоспарлары мен бағдарламаларын өзектендіру бойынша 73 мамандық тізбесін келісу туралы 

Білім және ғылым министрлігінің 18.05.2018 ж. №2349-4-4847/13-2 хаты. 

 

Бұйырамын: 

Келесі құрамда жұмыс тобын құру: 

1. Усманова Суфия Салихжановна – КМҚК «Геодезия және картография колледжі» оқу бөлімі бойынша директордың 

орынбасары,  жоғары санатты оқытушы. 

2. Чурина Татьяна Юрьевна – КМҚК «Геодезия және картография колледжі» 0713013 "Техник-геодезист" біліктілігі 

бойынша арнайы пәндердің жетекші оқытушысы. 

3. Баркова Елена Леонидовна – КМҚК«Геодезия және картография колледжі" бөлімшесінің меңгерушісі, «Қазақстан 

Республикасының құрметті геодезисті" белгісімен марапатталған, жоғары санатты оқытушы. 

4. Самарханов Саят Габдылмуталипович – КМҚК  «Геодезия және картография колледжі» арнайы пәндер оқытушысы 

экология магистрі. 

 

 



2-қосымша 

Колледждер базасы 

 "Геология және пайдалы қазбаларды өндіру" бейіні бойынша техникалық және кәсіптік білім мамандықтары 

бойынша 

№ Колледж атауы Колледж 

директорі 

Даярлау жүзеге асырылатын мамандықтар Мекен-жайы Оқу құны 

1 КМҚК 

«Геологиялық 

барлау колледжі» 

ШҚО ББ 

Адильжанов 

Ардак 

Адилгазыев

ич 

0701000 " Геологиялық түсіру, іздеу және 

барлау»  

0702000 «ПҚК барлау технологиясы және 

техникасы»  

0703000  «Гидрогеология және инженерлік 

геология»  

0704000 «ПҚК іздеу және барлаудың 

геофизикалық әдістері»  

1514000  «Экология және табиғи ресурстарды 

тиімді пайдалану» 

Шығыс 

Қазақстан 

облысы, Семей 

қ., Карменова 

көшесі, 11в 

Күндізгі 

185 000 

Сырттай 

148 000 

2 Талдықорған 

агро-техникалық 

колледжі 

Ермуханбет

ов Шахуал 

Ермуханбет

ович 

1514000  «Экология және табиғи ресурстарды 

тиімді пайдалану» 

Талдыкорган қ., 

Каблиса Жырау 

көшесі, 211 

8-728-2-31-83-87 

87015438491 

Күндізгі 

130 000 

Сырттай 

75 000 

3 Үшқоңыр су 

шаруашылығы 

колледжі 

Ибрагимов 

Тахир 

Абдусамето

вич 

1514000  «Экология және табиғи ресурстарды 

тиімді пайдалану» 

Қарасай ауданы, 

Ушконыр 

ауылы, 

Адильбекова 

көшесі, 1 

8 (7277)15-05-80 

Күндізгі 

 95 000 

 

4 Атырау бизнес 

және құқық 

Айтиева 

Нурлы 

0701000 " Геологиялық түсіру, іздеу және 

барлау»  

Атырау қ.,  

Баймуханова 

Күндізгі 

 120 000 



колледжі Тельмановна  көшесі, 51а 

Тел.: +7 (7122) 

36-17-22 

Сырттай 

120 000 

1514000  «Экология және табиғи ресурстарды 

тиімді пайдалану» 

 

5 Қызылорда 

колледжі 

«Кызмет» 

Сейсенова 

Алия 

Бакытбековн

а 

1514000  «Экология және табиғи ресурстарды 

тиімді пайдалану» 

Кызылорда қ., 

Журба көшесі, 

27 

8(7242)26-35-84 

Күндізгі 

 110 000 

 

6 Маңғыстау 

политехникалық 

колледжі 

Ниталиев 

Жанбек 

Корганбаеви

ч 

1514000  «Экология және табиғи ресурстарды 

тиімді пайдалану» 

Актау қ., 3б мкр. 

+7 (7292) 50-76-

16 

Күндізгі 

100 000 

Сырттай 

100 000 

7 О. 

Тұрмағанбетұлы 

атындағы 

Жаңаөзен мұнай 

және газ 

колледжі 

Ускембаев 

Танат 

Максимович 

0701000 " Геологиялық түсіру, іздеу және 

барлау»  

 

Жанаозен, 

Коктем мкр. 

+7 (72934) 42873 

Күндізгі 

110 000 

 

 

3-қосымша 

2018 жылға арналған "Геология және пайдалы қазбаларды өндіру" бейіні бойынша республикалық оқу-әдістемелік 

бірлестігінің жұмыс жоспарын жүзеге асыру аясында "Кәсіпқор "Холдингі" КЕАҚ "Семей геологиялық барлау колледжі" 

КМҚК, Шығыс Қазақстан облысының Білім басқармасы және "Шығыс Қазақстан облысының техникалық және кәсіптік білім 

беру және кадрларды даярлау орталығы" КММ бірлесіп, "Семей геологиялық барлау колледжі" КМҚК базасында 2018 

жылдың 15 наурызында "Көптілділік" тақырыбында семинар-практикум өткізілді. – геология саласын өнеркәсіптік-

технологиялық ортаға интеграциялаудың негізгі басымдығы ретінде". 



Семинар-практикумға Тараз, Атырау, Өскемен, Семей, Риддер, Шемонаиха колледждері директорларының оқу-әдістемелік 

жұмыс жөніндегі орынбасарлары, әдіскерлер, өндірістік оқыту шеберлері, арнайы пәндер мен ағылшын тілі оқытушылары, 

сондай-ақ ШҚО ауылдық колледждерінің өкілдері қатысты. 

Семинар-практикум бағдарламасының мазмұны 0701000 "Геологиялық түсіру, пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және 

барлау" және 0704000 "пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлаудың геофизикалық әдістері" мамандықтарының 

техникалық ағылшын тілін біле отырып орта буын мамандарын даярлау бойынша тәжірибелік оқу жоспарларын енгізудің 

практикалық тәжірибесін жинақтауды және білім мазмұнын жаңартуға сәйкес "Геология және пайдалы қазбалар өндіру" 

бейіні бойынша кадрлар даярлаудың өзекті міндеттерін айқындауды көздейді. 

 

Семинар-практикумның міндеттері: 

1) қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қосарлас оқыту негізінде тілдік 

құзыреттілікке ие, мәдениетаралық коммуникацияға қабілетті, 

халықаралық білім беру кеңістігі мен еңбек нарығында ұтқыр геология 

саласының бәсекеге қабілетті мамандарын даярлау бойынша тәжірибе 

алмасу; 

2) бітірушілерді қорытынды аттестаттаудан өткізу бойынша тәжірибе 

алмасу (диплом жобасының арнайы сұрағын ағылшын тілінде қорғау)) 

3) ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын топтарда пәндерді оқу-әдістемелік 

қамтамасыз ету бойынша тәжірибе алмасу; 

4) мәдениетаралық коммуникация және полимәдени қоғам жағдайларына 

студенттердің жақсы бейімделуі мен қолайлы жағдай жасау бойынша 

тәжірибе алмасу; 

Семинар-практикумның қорытындысы бойынша ТжКБ ұйымдарының 

білім беру үдерісінде көптілділік негізінде кадрларды даярлаудың 

инновациялық технологияларын табысты іске асыру және енгізу бойынша 

ұсыныстар әзірленді. 

 

 

 



 


