
ЖҰМЫСШЫ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША КУРСТАР 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ кәсіптік даярлау және біліктілікті 

арттыру ресурстық орталығы ҚР БҒМ бекіткен бағдарламаларға сәйкес 

жұмыс мамандықтары бойынша оқытуды жүргізеді. Біз курс 

тыңдаушыларына теориялық материалды тез меңгеруге және практикалық 

дағдыларды меңгеруге мүмкіндік беретін заманауи әдістемелерді 

қолданамыз. 

Курстар жаңадан бастаушыларға және жалғастырушыларға арналған. 

Оқыту қаланың жетекші кәсіпорындары базасында қазіргі заманғы 

жабдықтарда жүргізіледі. Сабақтарды жұмыс тәжірибесі бар дипломды 

мамандар жүргізеді. 

Оқу ұзақтығы 1 айдан 3 айға дейін (72-240 сағат) мамандық пен 

дайындық форматына байланысты.  

Базалық курс 2 айға есептелген. Сабақ аптасына 3 рет 3 сағаттан өтеді.  

Бағасы 25000-нан 40000 теңгеге  дейін өзгереді, кәсіпорын 

қызметкерлерін ұжымдық оқыту құны жеке есептеледі. 

Курс аяқталғаннан кейін белгіленген үлгідегі біліктілі берілетін куәлік 

беріледі  

Құжаттар тізімі: 

Жұмыс кәсіптері бойынша оқыту үшін келесі құжаттар пакетін ұсыну 

қажет: 

 жеке куәліктің көшірмесі; 

 медициналық қарсы көрсетілімдердің жоқтығы туралы анықтама 

немесе медициналық кітапша; 

 3 х 4 см форматтағы 1 түсті фотосурет. 

 

Сіздерді Өскемен қаласы, Қазақстан көшесі, 55,  

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ КДжБА Ресурстық орталығы, 207 каб.  

мекенжайы бойынша күтеміз. 

 

Толығырақ ақпаратты 87771733450 

телефоны арқылы білуге болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АСПАЗШЫ 

 

Егер сіз өз өміріңізді кулинариямен байланыстыруды жоспарласаңыз - 

қосымша дәрістік сағат кәсіби ас үйдің қалай орналасқанын және жұмыс 

істейтінін түсінуге көмектеседі. 

Аспаздар курстарында сіз сорпа, тағамдар мен салаттар, пирогтар, 

классикалық және еуропалық десерттер, құс, балық, теңіз өнімдерінен 

жасалған негізгі тағамдарды қалай дайындауға, үстелді өз қолыңызбен әдемі 

дайындауға үйренесіз, сондай-ақ еуропалық және шығыс тағамдарын 

дайындау технологиясы мен калькуляциясын үйренесіз!  

Курс бастаушы және практикалаушы кулинарларға барлық базалық 

және кәсіби аспаздық негіз береді 

 

ТІГІНШІ 

Егер Сіз ұқыпты, әдемі, ең бастысы кәсіби киім тігуді немесе жаңа 

қызықты және сұранысқа ие "тігінші" мамандығын алуды армандайтын 

болсаңыз, бізге қош келдіңіз! 

Сіз төмендегі және көптеген, көптеген басқала тігін жұмыстарды кәсіби 

жасауға үйренесіз№ 

 Қол және машина тігістерінің барлық түрлері. 

 Әр түрлі мойынды өңдеу. 

 Әр түрлі белдіктерді қалыптастыру және өңдеу. 

 Әр түрлі «замок», «молнияларды» бекіту. 

 Түрлі пішінді жағалар: ағылшын, шаль, тірек, қайырмалы 

 Қалталардың барлық түрлері: рамкада, клапанмен, жапырақ тәріздес,  

бүйіріндегі, тігістегі және т.б. 

 Жеңдерді дұрыс отырғызу және қайрау.  

 Қаптау, таңдау, қиғаш бейка тігу. 

 Барлық түрлері манжетті жасау. 

 Шлицаны өңдеу. 

 Рельеф, әр түрлі тартулар. 

 Киімдегі астарымен дұрыс жұмыс жасау. 

 


