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БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

 

1. Курмашева Г.Р. бастамасымен 2007 жылдың 22 қазаны мен 1 қарашасы аралығында Орал 

қаласының әкімдігінің бастамасымен № 4 мектепте 72 сағат көлемінде «Қазақстан 

Республикасындағы ақпараттық теңсіздікті төмендету бағдарламасы аясында компьютерлік 

сауаттылық» курсына қатысты.  

2. Курмашева Г.Р. 2008 жылдың 17-18 қаңтары аралығында Қазақстан инновациялық және 

телекоммуникациялық жүйелер университетінде «Жоғары оқу орындарында кредиттік жүйе 

бойынша оқу процесін ұйымдастыру» тақырыбындағы семинарға қатысты. 

3. Курмашева Г.Р. 2016 жылдың 12-13 сәуір аралығында Қазақстан инновациялық және 

телекоммуникациялық жүйелер университетінде өткен «Тұрақты даму. Табиғи ресурстарды 

ұтымды пайдалану. Денсаулық сақтау технологиялары» тақырыбындағы конференцияға 

қатысты. 

4. Курмашева Г.Р. 2017 жылдың 17 сәуір мен 03 мамыр аралығында Рязань қаласындағы Қазіргі 

заманғы техникалық университетте «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» бағыты 

бойынша халықаралық ғылыми тағылымдамадан өтті. 
5. Курмашева Г.Р. 2017 жылдың 21-22 ақпан аралығында Қазақ-Ресей халықаралық 

университетінде «Қазақстан Республикасының тұрақты дамуының өзекті экологиялық мәселелері» 

тақырыбындағы семинарға қатысты. 

6. Курмашева Г.Р. 14-15 наурыз аралығында Қазақ-Ресей халықаралық университетінде 

«Бұлтты технологияларды оқу үрдісінде қолдану» тақырыбында семинарға қатысты. 

7. Курмашева Г.Р. 2017 жылдың 12-13 сәуірі аралығында Қазақстан инновациялық және 

телекоммуникациялық жүйелер университетінде «Еуразиялық көпір» тақырыбында VII-ші 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысты. 
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8. Курмашева Г.Р. 2017 жылдың 12-13 сәуірі аралығында Қазақстан-Ресей халықаралық 

университетінде ЭКСПО-2017 көрмесіне арналған «Ғылыми-техникалық прогресс: болашақтың 

қазіргі және перспективалы бағыттары» тақырыбындағы IV Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференцияға қатысты. 

9. Курмашева Г.Р. 2018 жылдың 19-21 қыркүйек аралығында:«Азаматтық қорғаныс құрамасының 

командирі» тақырыбында  Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаментінде дәріс 

курсына қатысты.  

10. Курмашева Г.Р. 2018 жылдың 5-11 қараша аралығында «Жаһандық жылынуда көміртектің 

рөлі. Жасыл экономика» тақырыбында Батыс Қазақстан инновациялық -технологиялық 

университеті дәріс курсына қатысты. 

10. Курмашева Г.Р. 2019 жылдың 7-18 қаңтар аралығында «Ақсайгазсервис» АҚ-да «Қауіпсіздік 

және еңбекті қорғау» тақырыбындағы дәріс курсына қатысты. 

12. Курмашева Г.Р. 12-23 тамызы аралығында «Құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және 

орындау» тақырыбы бойынша «НұрГазПромСтрой» ЖШС-да дәріс курсына қатысты. 

13. Курмашева Г.Р. 2019 жылдың 9-20 желтоқсан аралығында «Экологиялық және өнеркәсіптік 

қауіпсіздік негіздері» тақырыбы бойынша «Ақсайгазсервис» АҚ-да дәріс курсына қатысты. 

14. Курмашева Г.Р. 2020 жылдың 11-21 мамыр аралығында «Өнеркәсіптік қауіпсіздік. 

Заңнамадағы соңғы өзгерістер» тақырыбы бойынша «Kaz-EN» ЖШС-да дәріс курсына қатысты. 

15. Курмашева Г.Р. 2020 жылдың 31 тамызынан 11 қыркүйегіне аралығында «Қауіпсіздік және 

еңбекті қорғау» тақырыбы бойынша «ПРОМЭКСПЕРТИЗА-KZ» ЖШС-да дәріс курсына қатысты. 

16. Курмашева Г.Р. 2020 жылдың 8-22 қыркүйегі аралығында «Өндірістік қалдықтарды кәдеге 

жарату және залалсыздандыру», «Төтенше жағдайларда шаруашылық объектілерінің 

тұрақтылығы», «Өндірістік қауіпсіздікті техникалық реттеу» тақырыптары бойынша «NurSer и 

Компании» ЖШС-да дәріс курсына қатысты. 

17. Курмашева Г.Р. 2020 жылдың 27-31 шілде аралығында «Қашықтықтан оқытуды үйрену» 

тақырыбы бойынша Назарбаев зияткерлік мектептерінде дәріс курсына қатысты. 

18. Курмашева Г.Р. 2021 жылдың 9-20 наурызы аралығында «Қауіпсіздік және еңбекті қорғау» 

тақырыбы бойынша «Ақсайгазсервис» АҚ-да  дәріс курсына қатысты. 

19. Курмашева Г.Р. 2020 жылдың желтоқсанында «Құрылыс кешеніндегі ресурстарды үнемдейтін 

технологиялар» тақырыбындағы VIII-ші халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға 

қатысты. 

20. Курмашева Г.Р. 2021 жылдың сәуірінде IPR MEDIA өткізген «ЖОҚ: бірлескен баспа 

жобалары: біз жоғары сапалы басылымдар мен қайта басып шығаруды жасаймыз, 

университеттердің оқу және ғылыми ортада жарияланымдарын ілгерілетеміз» тақырыбындағы 

семинарға қатысты. 

 

 

 

 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

 

1. № 33 мектеп                                                                               Орал қаласы, Қазақстан 

Педагог -психолог                                                                         қыркүйек 2003 ж. - маусым 2005 ж 

  

2. Облыстық балалар мен жасөспірімдер орталығы                  Орал қаласы, Қазақстан 

туризм және экология                                                                    қыркүйек 2006 ж. - маусым 2008 ж.  

Қосымша білім беру педагогы                                                      

 

3. Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық          Орал қаласы, Қазақстан 

жүйелері университеті                                                                    2007 ж. қыркүйек - 2014 ж. тамыз 

ЖҒП кафедрасының оқытушысы                                                  

                                                       

4. Батыс Қазақстан  Индустриалды колледжі                                Орал қаласы, Қазақстан 

Әлеуметтік педагог                                                                           қазан 2017 ж. – маусым 2018 ж. 

     

5. БҚИТУ, ИГФ, экология және биотехнология                      Орал қаласы, Қазақстан 

   



кафедрасы, аға оқытушы 

                                                                                       кыркүйек 2018 ж. - қазіргі уақытқа  

дейін 

                                                                                    

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР 

 

1. Курмашева Г.Р., Имангазин М.К., Мусаев Е.М. «Ақауларды анықтаудың радиографиялық әдісін 

қолдана отырып, мұнай -газ өнеркәсібінің объектілеріндегі қауіпті бағалау» // «Горный журнал 

Казахстана» г.Алматы, № 20170027 от 27.03.2017г. № 4, Б. 41-47 

2. Курмашева Г.Р. «Атырау облысындағы ЖШС «Каз-EN» өнеркәсіптік нысанының иондық 

сәулеленуші  құралдарды қолданудың адамдар мен қоршаған ортаға әсерін бағалау» // журнал 

НОК «КазИИТУ», «Батыс Қазақстанның инженерлік ғылымы мен білімінің жаңалықтары» 

г.Уральск, № 1, Б. 159-164 

3. Курмашева Г.Р. «Бұзылмайтын қадағалау бойынша қызмет көрсететін ЖШС «КАЗ-ЕN» 

компаниясының иондаушы сәулелену әсерінен қорғану шараларын бағалау» // Вестник 

ЗКИТУ, Уральск, 2019, № 1,  Б.11-16 

4. Курмашева Г.Р., Хамиева Н.С., Жұмағалиев И.К. «СТЕКЛО-СЕРВИС» компаниясының 

әйнек өңдейтін цехтарындағы жасанды жарықтандыруды есептеу // Д.Серікбаев атындағы 

Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің хабаршысы, Өскемен, 2019 

ж., № 3, Б. 122-126. 

  

 
 

ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР 

 

1. Курмашева Г.Р. «Экология. Сөздік. КазУИТС баспасы, 2011 ж. 30 б. 

2. Курмашева Г.Р. «Экологиядан тестер жинағы» КазУИТС баспасы, 2012 ж. 30 б. 

3. Курмашева Г.Р. «Топырақтанудан зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік 

нұсқау» КазУИТС баспасы, 2013 ж. 40 б. 

4. Курмашева Г.Р. 5В073100 - «Қоршаған ортаны қорғау және тіршілік әрекетінің 

қауіпсіздігі» мамандығына арналған «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі» пәні бойынша 

практикалық сабақтарды жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулар // Орал: БҚИТУ 

баспасы, 2019 ж. 48 б. 

5. Курмашева Г.Р., Байтлесова Л.И., Джубаялиева А.К., Хамиева Н.С. «Радиациялық 

қауіпсіздік негіздері», Оқу құралы 5В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және 

қоршаған ортаны қорғау» мамандығының студенттері үшін // Орал РББ «ҰҒТАО» АҚ БФ, 

2019, ISBN 978-601-7062-67-5 

6. Курмашева Г.Р., Завадская Л.Н., Жұмағалиев И.К. 5В073100 - «Қоршаған ортаны қорғау 

және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығы үшін мемлекеттік қорытынды 

аттестаттауға арналған әдістемелік нұсқау (қазақ және орыс тілдерінде) // Орал: БҚИТУ 

баспасы, 2019, 16 б. 

7. Курмашева Г.Р., С.Ш.Кадралиев, Л.Н.Завадская, И.К.Жумагалиев 5В073100  (6В11201) 

– «Қоршаған  ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығы (білім беру 

бағдарламасы) бойынша кешенді практикаға арналған әдістемелік нұсқау // Орал: БҚИТУ 

баспасы, 2019, 16 б. 

8. Курмашева Г.Р. «Құтқару жұмыстарының тактикасы және төтенше жағдайлардың 

салдарын жою» 6В11201 «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» 

мамандығының студенттеріне арналған Оқу құралы // Ауызша РББ «ҰҒТАО» АҚ БФ, 

2020, 82 б. ISBN 978-601-332-762-4 

9. Курмашева Г.Р., Ширванов Р.Б. 5В073100, 6В11201 - «Қоршаған  ортаны қорғау және 

өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығы бойынша дипломдық жұмыстарды (жобаларды) 

орындауға арналған әдістемелік нұсқау, Орал: БҚИТУ баспасы, 2020 – 20 б.  

 



10. Курмашева Г.Р. 6В11201 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі» мамандығына арналған «Өрт қауіпсіздігі негіздері» пәні бойынша дәрістер 

кешені / Орал: БҚИТУ баспасы. 2021. – 62 б. 

 

 

ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР 

 

1. Курмашева Г.Р., М.К. Имангазин «Kaz-EN» ЖШС өндірістік объектілерінің төтенше 

жағдайларды оқшаулауға және жоюға дайындығын қамтамасыз ету // «Инновациялық 

ғылым» халықаралық ғылыми журналы (ISSN 2410-6070), (СМИ – ПИ №ФС77-61597). 

«Аэтерна» ғылыми баспа орталығы, Уфа. № 3, Б. 64-70 

2. Курмашева Г.Р. «СТЕКЛОСЕРВИС» ЖШС өндірістік жарақаттарын талдау // 

Халықаралық ғылыми басылымдар журналы Сolloquiumjournal № 12(64), 2020 г. Б. 29-33 

3. Курмашева Г.Р., Хон В.Н., Живов И.А., Арзамастесев С.В. «Батыс Қазақстан 

облысының экологиялық проблемалары» // I Халықаралық ғылыми-техникалық 

конференция: Қазіргі ғылымның, техниканың және білімнің өзекті мәселелері // ISBN 978-

5-9907992-8-8 I Халықаралық ғылыми-техникалық конференцияның мақалалар жинағы. 

Энгельс 23-24 қараша, 2020 ж. Б. 301-305. 

4. Курмашева Г.Р. «Орал су арнасы» МКҚ эвакуациялық уақытын есептеу // Қазіргі 

замандағы өзекті ғылыми зерттеулер // 3 (71) шығарылым 1-бөлім 2021 ж., Б. 84-89. 

 

 

 

 
ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ 

 

 

 

 

Жоқ Пәннің атауы Мамандық 

1. Өндірістік желдету 6В11201 - «Қоршаған  ортаны қорғау және өмір 

тіршілігінің қауіпсіздігі» 

 2. Өндірістік қауіпсіздік 

негіздері 
6В11201 - «Қоршаған  ортаны қорғау және өмір 

тіршілігінің қауіпсіздігі» 

3. Өнеркәсіптік қауіпсіздікті 

техникалық реттеу 
6В11201 - «Қоршаған  ортаны қорғау және өмір 

тіршілігінің қауіпсіздігі» 

4. Еңбек гигиенасы 6В11201 - «Қоршаған  ортаны қорғау және өмір 

тіршілігінің қауіпсіздігі» 

5. Төтенше жағдайларда 

экономика объектілерінің 

тұрақтылығы 

5В073100 - «Қоршаған  ортаны қорғау және өмір 

тіршілігінің қауіпсіздігі» 

6. Құтқару техникасы және 

базалық машиналар 
5В073100 - «Қоршаған  ортаны қорғау және өмір 

тіршілігінің қауіпсіздігі» 

7. Өндірістік процестердің 

кауіпсіздігі 
6В11201 - «Қоршаған  ортаны қорғау және өмір 

тіршілігінің қауіпсіздігі» 


