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"Геология және ПҚК барлау" ОӘБ бағыты бойынша  

"Менің мамандығым – менің болашағым" 

студенттердің кәсіби шеберлік конкурсының  

ЕРЕЖЕСІ 
 

Конкурстың мақсаттары мен міндеттері: 

- кәсіптік оқыту сапасын арттыру; 

- жұмысшы мамандықтарын насихаттау; 

- жастар ортасында еңбек құндылықтарын, кәсіпқойлықты және болашақ 

мамандықта өзінің шығармашылық әлеуетін қолдануды ілгерілету; 

- кәсіби өзін-өзі тануды ынталандыру, ой-өрісін кеңейту және болашақ мамандыққа 

деген қызығушылықты қалыптастыру; 

- кәсіптік бағдар беру жұмысының нұсқаларының бірі ретінде таңдалған 

мамандықтың оң имиджін құру. 

  

Өтетін орны: Абай облысы ББ "Геологиялық барлау колледжі" КМҚК, Семей қ.,  

Кәрменов к-сі, 11"В" 

Google Meet Платформасы. 

 

1. Конкурсты өткізу және материалдарды ұсыну мерзімі: 2022 жылғы 14 

желтоқсан 

Қатысуға өтінім және жұмыстар "Кәсіби шеберлік байқауы" деген белгімен [2-

қосымшаны қараңыз] umo_sgrk@mail.ru электрондық поштаға жіберіледі.  

Жұмыстарды жіберу мерзімі 2022 жылғы 09 желтоқсанға дейін. 

Ұйымдастыру жарнасы қарастырылмайды. 

  

2. Конкурсқа қатысу шарты. 

Конкурсқа қатысу үшін "Геология және ПҚК барлау" бейіні бойынша оқу-

әдістемелік бірлестіктің (бұдан әрі ОӘБ) мамандықтары бойынша мемлекеттік және 

мемлекеттік емес орта кәсіптік білім беру мекемелерінің (ұйымдарының) күндізгі 

оқыту нысанындағы білім алушылар шақырылады: 
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- 4S05320103 "Геологиялық суретке түсіру, пайдалы қазба кен орындарын іздеу мен 

барлау"/ 3W05320102 "Геологиялық түсірім және іздеу жұмыстарындағы 

жұмысшы"; 

- 4S05320203 " Пайдалы қазба кен орындарын іздеу мен барлаудың технологиясы 

мен техникасы"/ 3W05320202 "Бұрғылау қондырғысының машинисі"; 

- 4S05320303 "Гидрогеология және инженерлік геология "/ 3W05320302 

"Гидрогеологиялық түсірім және іздеу жұмыстарындағы жұмысшы"; 

- 4S05320403 "Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу мен барлаудың геофизикалық 

әдістері"/ 3W05320402 "Геофизикалық жұмыстардағы жұмысшы". 

 

3. Байқау құрылымы. 

Байқау онлайн форматта өткізіледі. 

Конкурс кәсіптік оқыту деңгейлері бойынша екі санатқа, жұмыс біліктілігі бойынша 

қатысушылардың конкурстық жұмыстарына және мамандықтар бойынша 

оқушылардың жұмыстарына бөлінеді. Команда құрамына 3 студент кіреді. 

 

Жұмыс біліктілігі бойынша Орта буын маманы бойынша 

1. http://www.youtube.com сайтта 

орналастырылған "Менің біліктілігім – 

менің болашағым" бейнеролигі; 

 

1. http://www.youtube.com сайтта 

орналастырылған "Менің 

мамандығым – менің болашағым" 
бейнеролигі; 

2. Жұмысшы біліктілігіне арналған кейс 

әдісі (3 курс): Әлеуметтік желілер мен 

интерактивті желілік қауымдастық 

өнеркәсіпке қалай пайда әкеледі? 

3. Мамандықтар бойынша кейс әдісі (4 

курс): "5 қауіпсіздік қадамы немесе 5 

рет өлшеңіз". 

 

4. Техникалық талаптар. 

4.1 Қатысушыларға жұмыс біліктілігі, олар оқитын мамандық бойынша бейнеролик 

жасау ұсынылады. Жұмыста- кәсіптегі еңбек мазмұны мен жағдайлары туралы 

ақпарат; оны білім беру мекемесінде алу шарттары мен ерекшеліктері; еңбек 

нарығында мамандықтың қажеттілігі туралы ақпарат, осы кәсіпте өзін-өзі дамыту 

перспективалары және мамандық туралы кез-келген басқа пайдалы ақпарат 

ұсынылуы керек. Бейне кез-келген фильм түсіру бағдарламасында орындалуы 

мүмкін. 

Бірінші кадрда жобаның атауы, жобаның авторы (аты-жөні), жетекшісі (аты-жөні) 

болуы керек.  

Бейнероликтің ұзақтығы 5 минуттан аспауы керек. 

4.2 Қатысушыларға кейстерді шешу үшін тақырыптар беріледі. Кейс MS  

Power Point бағдарламасында орындалады және баяндама PDF форматында қоса 

беріледі. 



                                                                                                                   
 

- Баяндама көлемі кестелерді, суреттер мен графиктерді қоса алғанда, А4 

форматындағы қазақ/орыс/ағылшын тілдеріндегі компьютерлік мәтіннің 5 бетіне 

дейін. Өрістер-барлық жағынан 2 см. 

 

- Автордың аты-жөні, басшының тегі, ұйымның атауы, қала/аудан, мақаланың атауы 

(қаріп Times New Roman, Kz Times New Roman, курсив, кегль 14) парақтың 

ортасына орналастырылуы керек. [1-қосымшаны қараңыз]. 

- Негізгі мәтін Times New Roman шрифтімен (14 түйреуіш), бір жол аралығы арқылы 

орындалады. Негізгі мәтіннің абзац шегінісі - 1 см; туралау-ені бойынша; мәтіндегі 

аудармаларды орналастыру – автоматты; беттердің нөмірленуін енгізбеу. 

- Әдебиеттер тізімі-негізгі мәтіннен кейін (қаріп Times New Roman, KZ Times New 

Roman, кегль 14). 

 

5. Жеңімпаздар туралы шешім 

5.1 Конкурс жеңімпаздары туралы шешім сараптама комиссиясының шешімімен 

қабылданатын болады. 

Қазылар алқасының құрамына "Геология және ПҚК барлау" бейіні бойынша ОӘБ 

колледждерінің базасына кіретін әрбір мамандық бойынша кемінде 1 (бір) сарапшы 

кіреді. Сарапшы өз оқу орындары ұсынатын қатысушылардың конкурстық 

жұмыстарын  бағаламайды. 

Конкурс жеңімпаздары жұмыс біліктілігі мен орта буын мамандары үшін I-ші, II-ші, 

III-ші дәрежелі дипломдармен марапатталады. 

Конкурсқа қатысушылар мен жетекшілерге сертификаттар беріледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   
 

 
№1 қосымша 

 

БАЯНДАМАНЫ РЕСІМДЕУ ҮЛГІСІ 

 

Петрова А. А., 

КМҚК "_________колледж", Семей қ. 

 

Жетекшісі: Иванова И. И. 

 

МАҚАЛАНЫҢ АТАУЫ 

Негізгі мәтін. Негізгі мәтін. Негізгі мәтін. [1, б. 1]. Негізгі мәтін. 
 

 

№2 қосымша 

Өтінім 

Оқу орны  

Қатысушының аты-жөні  

Оқу курсы  

Біліктілік  

Жетекші  

Қатысушының E-mail  

Жетекшінің E-mail    

Қатысушының байланыс телефоны  

Басшының байланыс телефоны  

 


