
 

 

Біліктілікті арттыру курстарында 

 

Біліктілікті арттыру-бұл қызметкерлерді кәсіби оқыту түрлерінің бірі. 

Тек жас мамандарға ғана емес, сондай-ақ үлкен жұмыс өтілі бар білім беру 

қызметкерлеріне де біліктілікті арттыру курстарына бару пайдалы және 

қажет. 

2019 жылдың 28 қазаны мен 8 қарашасы аралығында «Құрылыс 

колледжі» КМҚК жас мамандары өндірістік оқыту шеберлері мен 

оқытушылары Семей қаласында "Кәсіпқор" Холдингі "КЕАҚ ұйымдастырған 

біліктілікті арттыру курстарынан өтті.  
 

 
 

 
 



Облыстық семинар-практикум 

 

30 қазан күні "Құрылыс колледжі" КМҚК –ның жас оқытушысы 

Омарова Н.М және әдіскер Терликбаева А.Т ШҚО ТжКБ жүйесінің  

әдіскерлерінің ОӘБ жұмыс жоспары аясында "Бизнес және сервис 

колледжінде" КМҚК "Кәсіптік оқыту жүйесінде білім беру бағдарламасының 

жаңартылған элементтерін пайдалану" тақырыбында облыстық  
 

  

 

   

 

 

 

 



Құрылыс–жол пәндер бірлестігіндегі  жас мамандар 

 

Құрылыс-жол пәндер бірлестігі оқытушылары 25 және 29 қарашасы 

аралығында  студенттердің өздік жұмыстары мен курстық жоба көрмесін 

ұйымдастырды. Ашық сабақтар, тәрбие сағаттар, сыныптан тыс сағаттарын 

өткізіп білім алмасып біліктіліктерін көрсетті.  

Жекелей тоқталатын болсақ: 25 қараша күні студенттердің өздік 

жұмыстары мен курстық жоба көрмесін ұйымдастырды (КЗиС, ТиОСП, 

Құрылыс конструкциялау пәндері бойынша), сонымен қатар «Материалтану» 

пәнінен жас оқытушы Қызыров Д.Б. Сонымен қатар экономика пәні 

оқытушысы  Омарова Н.М колледж студенттерімен «Милион кімге 

бұйырады» атты сыныптан тыс іс-шара өткізді. 28 қараша күні жас оқытушы 

Мақсұтова Б.М, 21 ПГС тобында «Синтетикалық және полимерлік 

материалдарға арналған мастикалар, желімдер» тақырыбында ашық сабақ 

өткізді. 28 қараша күні жас оқытушы Маратова М.М, С-31 тобында «Жеке 

паркетті әр түрлі жұқа тақтайшалардан квадрат түрінде төсеу» тақырыбында 

ашық сбақ өткізді. 29 қараша күні жас оқытушы Алемжанова А.М, С 22 

тобында «Жаңғыш газдар» тақырыбында ашық сабақ өткізді. 28 қараша күні 

жас оқытушы Омарова Н.М., 33 ПГС тобында «Деньги –рациональное 

использование экономики» атты тәрбиелік іс-шара өткізді 
 

 

   



 
 

Жас оқытушылар жетістігі 

2019 жылдың қараша айында  «Құрылыс колледжі» КМҚК жас 

оқытушылары түрлі сайыстарға қатысып жоғары нәтижелер көрсетуде. 

Атап айтатын болсақ: Эканомика пәнінің оқытушысы Омарова Назерке 

Манарбекқызының жетекшілігімен КМҚК «Құрылыс кғолледжі» студенті 

Пархоменко Агата Владимировна  «Дарабоз» оқу орталығының 

ұйымдастырылуымен 4-15 қараша күндері аралығында өткен Республикалық 

«Елін сүйген, елі сүйген Елбасы» конкурсына қатысып Бас жүлдені иеленді. 

физика пәнінің оқытушысы Мадиева Ләззат Ризабекқызы Физика пәнінің 

мұғалімдері мен оқушыларына арналған Республикалық байқауға белсене 

қатысқаны үшін «НұрScience» ғылыми-әдістемелік жоғары мектебі   І-

дәрежелі Дипломмен марапаттады. 

Физика пәнінің оқытушысы Такенова Инкар Толегеновна Физика 

пәнінің мұғалімдері мен оқушыларына арналған Республикалық байқауға 

белсене қатысқаны үшін «НұрScience» ғылыми-әдістемелік жоғары мектебі   

ІІІ-дәрежелі Дипломмен марапаттады. 
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«Физика және астрономия» пәнінен   ашық сабақ 

 

 2020 жылдың 17 ақпан күні «Құрылыс колледжі» КМҚК-да «физика 

және астрономия» пәні оқытушысы жас маман Такенова И.Т., «Айнымалы 

ток тізбегіндегі активті кедергі. Айнымалы ток тізбегіндегі сыйымдылық 

кедергі. Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивті  кедергі» тақырыбында С-11 

тобымен ашық сабақ өткізді. Сабақ жоғары деңгейде өтіп, қатысқан 

оқытушылар тәжірибе алмасты. 
 

   

 

 

 

 

 



Құндылықтарға негізделген білім беру» мақсатында ашық сабақ 

2020 жылдың 18 ақпанында «Құндылықтарға негізделген білім беру» 

мақсатында «Құрылыс колледжі» КМҚК-нің информатика пәні оқытушысы, 

жас маман  Қабылғазин Арын Ғалымұлы М-11 тобында «MS Word редакторы 

туралы жалпы мәлімет, оның мүмкіндіктері, жұмыс аумағымен танысу» атты 

колледжішілік ашық сабақ өткізді. Ашық сабаққа қатысқан оқытушылар 

тәжірибе алмасып,  сабаққа жоғарғы деңгейде өтті деп баға берді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физика және астрономия пәнінен ашық сабақ 
 

2020 жылдың 21 ақпанында «Құрылыс колледжі» КМҚК-ның физика 

пәні оқытушысы, жас маман Мадиева Ләззат Ризабекқызы С-14 тобында  

«Өздік индукция құбылысы. Магнит өрісінің энергиясы» атты колледжішілік 

ашық сабақ өткізді. Ашық сабаққа қатысқан оқытушылар тәжірибе алмасып, 

сабақ жоғары деңгейде өтті деп баға берді. 

 

   

 

 


