
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 

№ 
Іс- шараның атауы 

Іс- шараның мазмұны Мерзімі Орындалғаны 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. 

наурыз 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 

Выполнено (всего 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 

Выполнено.  

-1514000 «Экология и 

рациональное использование 

природных ресурсов в области 

недропользования» 

разрабатывали не наше УМО 



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 

 

 

 

Исп.: Есенаманов Д.Р. 

1-қосымша 

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

атауы. 

№ қазақ тілінде кітап атауы  Кітаптың орыс тіліндегі атауы Автор 

1 
Геодезия және картография 

негіздері 
Геодезия и картография 

-Раймбекова Альбина Тулепбергеновна 

- Кадылбеков Дамир Талатович 

- 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 

 

№ Название 

колледжа 

Директор 

колледжа 

Специальности, по которым 

осуществляется подготовка 

Адрес Стоимость 

обучения 

1 КГКП 

«Геологоразведо

чный колледж» 

УО ВКО А 

Адильжанов 

Ардак 

Адилгазыевич 

0701000 «Геологическая съемка, поиск и 

разведка МПИ» 

0702000 «Технология и техника разведки 

МПИ» 

0703000 «Гидрогеология и инженерная 

геология» 

0704000 «Геофизические методы поисков и 

разведки МПИ» 

1514000 «Экология и рациональное 

использование природных ресурсов» 

Восточно-

казахстанская 

область, 

г.Семей, 

ул.Карменова 

11в 

Очное 

185 000 

Заочное 

148 000 



2 Талдыкоргански

й агро-

технический 

колледж 

Ермуханбетов 

Шахуал 

Ермуханбетович 

1514000 «Экология и рациональное 

использование природных ресурсов» 

Г.Талдыкорган, 

ул.Каблиса 

Жырау, 211 

8-728-2-31-83-87 

87015438491 

Очное 

130 000 

Заочное  

75 000 

3 Ушконырский 

колледж водного 

хозяйства  

 

Ибрагимов Тахир 

Абдусаметович 

1514000 «Экология и рациональное 

использование природных ресурсов» 

Карасайский 

район, 

с.Ушконыр, 

ул.Адильбекова, 

1 

8 (7277)15-05-80 

Очное 95 000 

 

4 Атырауский 

колледж Бизнеса 

и права 

Айтиева Нурлы 

Тельмановна 

0701000 «Геологическая съемка, поиск и 

разведка МПИ» 

г. Атырау, ул. 

Баймуханова, 

51а 

Тел.: +7 (7122) 

36-17-22 

Очное 

120 000 

Заочное  

120 000 

1514000 «Экология и рациональное 

использование природных ресурсов» 

 

5 Кызылординский 

колледж 

«Кызмет» 

Сейсенова Алия 

Бакытбековна 

1514000 «Экология и рациональное 

использование природных ресурсов» 

г. Кызылорда, 

ул. Журба 27 

8(7242)26-35-84 

Очное 

110 000 

 

6 Мангистауский 

политехнический 

колледж 

Ниталиев Жанбек 

Корганбаевич 

1514000 «Экология и рациональное 

использование природных ресурсов» 

г.Актау, 3б мкр. 

+7 (7292) 50-76-

16 

Очное 

100 000 

Заочное  

100 000 

7 Жанаозенский 

колледж нефти и 

газа 

О.Турмаганбетул

ы 

Ускембаев Танат 

Максимович 

0701000 «Геологическая съемка, поиск и 

разведка МПИ» 

Жанаозен, мкр. 

Коктем 

+7 (72934) 42873 

Очное 

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; 

Задачи семинара-практикума: 

1) обмен опытом по 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 по проведению итоговой аттестации выпускников 

(защита специального вопроса дипломного проекта на английском языке) 

3) обмен опытом по учебно-методическому обеспечению дисциплин в 

группах с углубленным изучением английского языка; 

4) обмен опытом по созданию благоприятных условий и лучшей 

адаптации студентов к условиям межкультурной коммуникации и 

поликультурного общества; 



Семинар-практикумның қорытындысы бойынша ТжКБ ұйымдарының 

білім беру үдерісінде көптілділік негізінде кадрларды даярлаудың 

инновациялық технологияларын табысты іске асыру және енгізу бойынша 

ұсыныстар әзірленді. 

По итогам семинара-практикума разработаны рекомендации по успешной 

реализации и внедрению инновационных технологий подготовки кадров 

на основе полиязычия в образовательном процессе организаций ТиПО. 

 

 

2019 жыл 

№ Іс- шараның атауы Орындау 

мерзімдері 

Жауапты Орындалғаны туралы белгі 

 2019 жылға арналған "Кәсіпқор" 

Холдингі КЕАҚ-мен бейіндер бойынша 

оқу-әдістемелік бірлестіктердің жұмыс 

жоспарларын келісу 

қаңтар ОӘБ төрағалары 

бекітілген 

қызметкерлер 

Холдинг 

Орындалды, 4- қосымша 

 ТжКБ жүйесін дамыту бойынша 

жаңалықтарды енгізу, ТжКБ оқу 

орындарының әдістемелік жұмысын 

жетілдіру және әдіснамалық 

қамтамасыз ету мәселелері бойынша 

бейіндері бойынша оқу-әдістемелік 

бірлестіктер ұйымдастырған 

кеңестерге, семинарларға қатысу 

Бір жылдың 

ішінде 

(бейін бойынша 

ОӘБ жұмыс 

жоспарына 

сәйкес) 

Облыстардың және 
Астана және Алматы 
қалаларының білім 
басқармалары 
ОӘБ төрағалары 
Холдингтің бекітілген 

қызметкерлері 

*" Техникалық және кәсіптік , 

орта білімнен кейінгі білім 

беру жүйесін жаңғыртудың 

өзекті мәселелері" 

республикалық семинар-

практикум 21.11.2018 

* "WORLD SKILLS 

модульдік-құзыреттілік тәсілі 

мен стандарттарын енгізу 

шеңберіндегі өндірістік оқыту 

шеберлерінің және арнайы 

пәндер оқытушыларының 

қызметі" республикалық 

семинар-кеңесі 25-26. 04. 2019 

 ОӘБ жұмысы туралы жиынтық ақпарат 

дайындау 

Тоқсан сайын ОӘБ төрағалары 

Жумабекова М. О. 

Холдингтің бекітілген 

Орындалды 

Тізімдер берілді:  

- салалық біліктілік шеңберін 



қызметкерлері және кәсіби стандарттарды 

әзірлеу бойынша 

шығармашылық топ;  

- оқулықтар рецензенттерінің 

тізімі;  

- пед біліктілік тестілеуін 

әзірлеушілер мен рецензенттер 

авторларының тізімі. 

қызметкерлер 

 ОӘБ-ның бір жылғы бейіні бойынша 

жұмысы туралы қорытынды есепті 

дайындау 

желтоқсан 

 

Председатели УМО 

Жумабекова М. О. 

Закрепленные 

сотрудники Холдинга 

Орындалды 

Есеп Холдингке 2018ж. 

тапсырылды 

 Дайындау бейіндері бойынша РӘБ 

ұсынған кандидатуралар қатарынан 

үлгілік оқу бағдарламалары мен 

жоспарларын өзектендіруге қатысу 

үшін бірлесіп орындаушы -

сарапшыларды тарту 

наурыз 

 

Далабаев Ж. К. ТжКБ 

КЖБ қызметкерлері, 

ОӘБ төрағалары 

26.04.19 ж. ТБ өзектендіру 

бойынша сарапшы-

Консультанттарға арналған 

Семинар 

(Есенаманов Д. Р. және 

Абикешев М. Р.) 

 Білім беру деңгейлерін 

интеграциялауды ескере отырып, 

модульдік-құзыреттілік тәсіл негізінде 

ТжКБ мамандықтары бойынша 30 

үлгілік оқу жоспарлары мен 

бағдарламаларын өзектендіру және 

сараптау бойынша оқыту 

семинарлары мен дөңгелек үстелдерге 

қатысу 

Сәуір, тамыз, 

қыркүйек 

Далабаев Ж. К. ТжКБ 

КЖБ қызметкерлері, 

ОӘБ төрағалары  

26.04.19 ж. ТБ өзектендіру 

бойынша сарапшы-

Консультанттарға арналған 

Семинар 

(Есенаманов Д. Р. және 

Абикешев М. Р.) 

 Жаңартылған үлгілік оқу жоспарлары 

мен бағдарламаларына сараптама 

жүргізу 

Қыркүйек, қазан  ОӘБ төрағалары 

Далабаев Ж.К ТиППО, 

Әзірлеу процесінде 0701000 

және0702000 бойынша 

тұйықтар (әзірлеушілер 



Есенаманов Д. Р. және 

Абикешев М. Р.) 

 ТжКБ мамандықтары бойынша 

жаңартылған үлгілік оқу жоспарлары 

мен бағдарламаларын енгізу бойынша 

жұмысқа ОӘБ 

Бір жылдың 

ішінде 

Председатели УМО 

Далабаев Ж.К. ТиПО, 

0701000, 0702000, 0703000, 

0704000, 1514000 бойынша 

тұйықтар оқу процесіне 

енгізілді 

 Даярлау бейіндері бойынша ОӘБ 

ұсынған ТжКБ жүйесіне арналған 

өзектілендірілген үлгілік оқу 

жоспарлары мен бағдарламалары 

бойынша оқу құралдарын әзірлеуге 

қатысу үшін бірлесіп орындаушы -

сарапшыларды тарту 

Сәуір, мамыр  Сабирова Р.Б. 

ОӘБ қызметкерлері 

ТжКБ 

ОӘБ төрағалары 

Холдингпен бірлесіп 2 тілде 5 

оқу құралы әзірленіп, 

шығарылды (орыс., қаз.). 

Колледж кітапханаға 210 оқу 

құралын алды. 

1 және 5- қосымшалар 

 Аса талап етілетін модульдер 

бойынша оқу-әдістемелік құралдардың 

әзірлемелерін ұйымдастыру 

(пәндер) 

бір жылдың 

ішінде 

ОӘБ қызметкерлері 

ТжКБ 

ОӘБ төрағалары 

2019 жылы Холдинг әзірлеуге 

өтінім берген жоқ. 6- қосымша 

 Инженерлік-педагогикалық 

қызметкерлерді және техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарының 

басшыларын курстық оқытудың жаңа 

бағдарламаларын әзірлеуге тарту, оның 

ішінде робототехника және электроника 

негіздері бойынша ОӘБ; модульдік-

құзыреттілік тәсілді ескере отырып, 

ТжКБ жүйесін жаңғырту шеңберінде 

модульдерді/пәндерді оқыту процесін 

жобалау және т. б. 

қаңтар, ақпан, 

наурыз 

Н. Жанайдаров  

ОӘБ қызметкерлері 

ТжКБ 

ОӘБ төрағалары 

 

Орындалды  

7- қосымша 

 " WorldSkills модульдік-құзыреттілік 

тәсілі мен стандарттарын енгізу 

шеңберінде өндірістік оқыту шеберлері 

Сәуір  С.Койлыбаева Орындалды 

(Кимкина В.М., 

Мухаметжанова А. К., 



мен Арнайы пәндер оқытушыларының 

қызметі" республикалық семинар-

кеңеске қатысу» 

Бекмухамбетова М. Б.) 

 Холдинг бекіткен модульдік 

тұйықтарды ҚР ТКЖ-мен салыстырып 

тексеруді жүргізу 

МББ жоспарына 

сәйкес - қаңтар 

2019ж. 

ОӘБ төрағасының 

орынбасары, ПЦК 

төрағалары 

Салыстырып тексеру нәтижесі 

бойынша 0703000 және 

1514000 мамандықтары 

бойынша өзгерістер енгізу 

бойынша ПЦК 

хаттамаларынан үзінді 

директордың ОІ жөніндегі 

орынбасары берілді. 

 Холдингпен бірлесіп, оқу құралдарын 

жасаудың2019-20 жылдарға арналған 

перспективалық жоспарын әзірлеу ҰЖ 

әзірлеуге және оларды кейіннен 

рецензиялауға тартылған 

оқытушылардың тізбесін, сондай-ақ 

бастапқы және қорытынды 

рецензиялауға тартылған Өндірісшілер 

мен ғылым кандидаттарының тізімін 

жасау . 

МББ жоспарына 

сәйкес ақпан 

2019ж. 

ОӘБ төрағасының 

орынбасары, ПЦК 

төрағалары 

Орындалды  

 ОӘБ төрағасының және төраға 

орынбасарының іссапар шығыстарына 

өтінім жасау 

Қараша 2018ж, 

қазан 2019ж 

ОӘБ төрағасының 

орынбасары 

Жалпы сомамен орындалды  

3 330 200 тг. 

 Құжаттар базасын құру және 

мыналарды: Қазақстан 

Республикасының Конституциясын, 

Қазақстан Республикасының 

Азаматтық Кодексін, Қазақстан 

Республикасының "Білім туралы", " 

Мемлекеттік кәсіпорын туралы ", " 

Жыл ішінде ОӘБ төрағасының 

орынбасары 

Орындалды  



Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

туралы ", "Қазақстан 

Республикасындағы тіл туралы" 

Заңдарын, білім беруді дамытудың 

мемлекеттік бағдарламаларын, білім 

алушыларды білім беру мен тәрбиелеу 

мәселелері бойынша басқа да 

нормативтік құқықтық актілерді; 

педагогика және психология негіздерін, 

басқарудың инновациялық әдістерін; 

әдістемелік және ақпараттық 

материалдарды жүйелеу принциптерін; 

білім беру ұйымдарында оқу-

бағдарламалық; қазіргі педагогикалық 

ғылым мен практиканың жетістіктері, 

экономика негіздері, еңбек туралы 

заңнама, еңбекті қорғау, қауіпсіздік 

техникасы және өртке қарсы қорғау 

ережелері мен нормалары. 

 А4 ксероксті қағазға сметаға өтінім 

беру , файлдар, тіркелімдер 

Қараша 2018ж, 

қазан 2019ж 

ОӘБ төрағасының 

орынбасары 

2018 орындалды/ 

 Авторлық үшін шарттарды төлеуге 

өтінім беру (шарт сомасының 50% 

Қараша 2018ж, 

қазан 2019ж 
ОӘБ төрағасының 

орынбасары 

2018 орындалды/ 

 Экспресс пошта арқылы шығыстарға 

өтінім 

Қараша 2018ж, 

қазан 2019ж 
ОӘБ төрағасының 

орынбасары 

2018 орындалды/ 

 ГБК жанындағы ОӘБ бар екендігі 

туралы анықтаманы бас бухгалтерге 

тапсыру 

2019ж 15 

қазанға дейін 

ОӘБ төрағасының 

орынбасары 

2018 орындалды/ 

 

 



 

4-қосымша 

 



 

5-қосымша 



  



  



  



  



 



Приложение  6 

ТжКБ- ның өзектілендірілген үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары бойынша әзірлеуге қажетті оқу 

құралдарының тізбесі 

№ Оқу құралының атауы Модуль /пән атауы Тілі 

1 "070301 2 -" Гидрогеологиялық жұмыстардағы жұмысшы»» біліктілігі 

1 Геологиялық объектілерді зерттеу және 

белгілеу бойынша жұмыстарды жүргізу 

жөніндегі оқу құралы 

ПМ 01. Геологиялық объектілерді зерттеу және 

белгілеу бойынша жұмыстарды жүргізу 

қазақша 

орысша 

2 Бұрғылау жұмыстарын жүргізу және 

құжаттама бойынша оқу құралы 

ПМ 02.  Бұрғылау жұмыстарын жүргізу және 

құжаттама 

қазақша 

орысша 

3 Қарапайым далалық гидрогеологиялық және 

инженерлік-геологиялық жұмыстарды орындау 

жөніндегі оқу құралы 

ПМ 03. Қарапайым далалық гидрогеологиялық 

және инженерлік-геологиялық жұмыстарды 

орындау 

қазақша 

орысша 

4 Зертханалық талдауларды дайындау және 

жүргізу бойынша оқу құралы 

ПМ 04. Зертханалық талдауларды дайындау 

және жүргізу 

қазақша 

орысша 

5 Гидрогеологиялық жұмыстардағы жұмысшы 

біліктілігіне сәйкес жұмыстарды орындау 

бойынша оқу құралы 

ПМ 05. Гидрогеологиялық жұмыстарда 

жұмысшының тиісті біліктілігін орындау 

қазақша 

орысша 

2 «070302 2  «Геологиялық-түсіру және іздеу жұмыстарындағы жұмысшы» біліктілігі» 

6 Құжаттаманы негіздеу және геологиялық 

қиманы құру бойынша оқу құралы 

ПМ 06. Құжаттаманы негіздеу және 

геологиялық қиманы құру 

қазақша 

орысша 

7 Түсіру жұмыстарын жүргізу үшін геологиялық 

зерттеу әдістерін қолдану 

ПМ 07. Түсіру жұмыстарын жүргізу үшін 

геологиялық зерттеу әдістерін қолдану 

қазақша 

орысша 

8 Түсірілім жүргізу кезінде негізгі 

гидрогеологиялық және инженерлік-

геологиялық жұмыстарды орындау бойынша 

оқу құралы 

ПМ 08. Түсіруді жүргізу кезінде негізгі 

гидрогеологиялық және инженерлік-

геологиялық жұмыстарды орындау 

қазақша 

орысша 

9 "Геологиялық-түсіру және іздеу 

жұмыстарындағы жұмысшы" біліктілігі 

ПМ 09. Геологиялық-түсіру және іздеу 

жұмыстарындағы жұмысшы" біліктілігі 

қазақша 

орысша 



бойынша жұмыстарды орындау бойынша оқу 

құралы» 

бойынша тиісті жұмыстарды орындау» 

3 «070303 3 Техник-гидрогеолог»біліктілігі 

10 Зерттеу нәтижелері бойынша негізгі 

гидрогеологиялық және инженерлік-

геологиялық болжамдарды негіздеу бойынша 

оқу құралы 

ПМ 10. Зерттеулер нәтижелері бойынша негізгі 

гидрогеологиялық және инженерлік-

геологиялық болжамдардың негіздемесі 

қазақша 

орысша 

11 Жүргізілетін жұмыстардың тиімділігі мен 

рентабельділік көрсеткіштерін алу бойынша 

оқу құралы 

ПМ 11. Жүргізілетін жұмыстардың 

рентабельділік және тиімділік көрсеткіштерін 

алу 

қазақша 

орысша 

12 Орындалған жұмыстардың нәтижелері 

бойынша есептерді, схемаларды құрастыру 

бойынша оқу құралы 

ПМ 12. Орындалған жұмыстардың нәтижелері 

бойынша есептер, схемалар жасау 

қазақша 

орысша 

13 "Техник-гидрогеолог" біліктілігі бойынша 

жұмыстарды орындау бойынша оқу құралы» 

ПМ 13. «Техник-гидрогеолог» біліктілігі 

бойынша тиісті жұмыстарды орындау  

қазақша 

орысша 
 

7-қосымша 

№ Оқытушылардың 

аты- жөні 

Форма       

курстардан өту орны курс тақырыбы өткізу күні тағылымда

ма өту 

орны 

1. Адильжанов А.А. НАО «Холдинг «Кәсіпқор» «ТжКБ ұйымдарында кәсіпкерлік 

қызмет және қаржы-құқықтық 

сауаттылық жүйесін дамыту» 

22.10.-

02.11.2018.г 

 

2. Касымжанова 

Ш.А. 

КазГЮИУ Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

«Білім беру жүйесін жаңарту 

шеңберінде биология мұғалімдерінің 

кәсіби құзыреттілігін дамыту» модулі 

бойынша  72 сағат 

7-17 қараша 

2018 жыл 

 Тіркеу 

нөмірі №845                                                                                            

 



3. 

4. 

5. 

6. 

Мухамеджанова 

Л. С. 

Матаева Г.Г. 

Игнатенко Н. А. 

Омарбеков Ұ.Б. 

НАО «Холдинг «Кәсіпқор», 

КМҚК «Электротехникалық 

колледж» базасы 

ТжКБ ұйымдарының білім беру 

процесіне ІТ технологиясын енгізу 

12.11.18-

23.11.18 
 

7. Мусатаева А.К 

Мукажанова 

М.Ж. 

Алматы қ., ЖШС 

«Макромайн Центральная 

Азия»  

Оқу сыныбы базасында өткен Ггис 

Micromine оқытушылар үшін озық 

геологиялық курс 

17.12-

20.12.2018 

 

8. 

9. 

Мусатаева А.К 

Мукажанова М. 

Ж. 

Петропавловск қ. ЭРА ПК бағдарламалық кешенімен 

жұмыс 

18-

20.03.2019 
 

10. Омиртаев Е.С M.S.Narikbaev atyndagy 

KAZGUU Universiteti 

акционерлік қоғамы, Астана 

«Әскери іс негіздері» және «Тіршілік 

етуқауіпсіздігі негіздері пәндері 

бойынша кәсіби –педагогикалық 

қызметті ұйымдастыру» 

14-

22.11.2018г 
 

11. 

12. 

13. 

Минаева Н.Т. 

Абикенева Г.М. 

Мейрашева Н. 

 

"Кәсіпқор Холдингі"КЕАҚ, 

кәсіптік білім беру 

орталығы, " Индустриялық-

технологиялық колледжі" 

КММ» 

Модульдік-құзыреттілік тәсілді 

енгізумен оқу-білім беру 

бағдарламаларын іске асыру 

 

15-

26.04.2019 

 

14. Саламатина А.С.  Өндірістік тағылымдама 

"Трокслер " аспабымен 

радиоизотоптық өлшеу әдістері» 

19.-

25.02.2019 г. 

ЖШС 

«Сырласу» 

Аксай қ. 

 



 

 


