ТОО «Республиканский учебно-методический центр Гражданской защиты» КЧС МВД РК
Коммерческое предложение
на оказание услуг по обучению пожарно-техническому минимуму руководителей и лиц,
ответственных за пожарную безопасность в организациях
Форма обучения:
семинар – тренинг
Место прохождения семинара: г.Алматы, ул. Байзакова 300, уг. ул. Бухар-Жырау,
Время проведения занятий:
еженедельно (по средам и пятницам с 1300 до 1900)
Организация обучения
-Ваша заявка; заключение договора с
последующей оплатой за предоставляемые
услуги;
-наличие фото слушателей 3х4 - 2шт;
-проведение занятий на казахском и русском
языках;
- обеспечение слушателей раздаточными
учебными материалами;
-сдача итогового тестирования; успешно
сдавшим экзамены, выдается удостоверение
установленного образца МВД РК
- предоставление библиотеки для
самоподготовки слушателей и возможность
приобретения литературы, наглядных пособий
и учебных фильмов в области пожарной
безопасности с предоставлением отчетных
финансовых документов;

Применяемые методики обучения
-ознакомление с основными нормативными
правовыми актами по пожарной безопасности;
-проведение практических занятий в специально
оборудованных классах;
-изучение первичных средства пожаротушения и
правила их эксплуатации;
-практическое ознакомление и работа с
огнетушителем на модельном очаге пожара;
-практическое ознакомление с работой
автоматической системы противопожарной защиты;
-участие в тренировке по эвакуации людей по
пожарной тревоге.
стоимость обучения одного слушателя составляет 7350 тенге без учета НДС. Форма оплаты любая.

Почтовый адрес: 050040, г. Алматы, ул. Байзакова 300, ст. метро «Театр им. М. Ауезова»
Телефоны:
8-(727) 274-64-26 – приемная
8-(727) 394-56-36; 8-705-301-7-301 – учебный отдел;
8-(727) 274-91-54 – бухгалтерия
8-(727) 274-78-12 – дежурный по учебному Центру
Электронная почта: < gz_center@mail.ru > < kursy@bk.ru >
Сайт:
< www.tg-oku.kz>

ҚР ІІМ ТЖК «Азаматтық қорғау Республикалық оқу-әдістемелік орталығы» ЖШС
Объектілердің басшылары мен өрт қауіпсіздігіне жауапты тұлғаларды өрт –техникалық
минимумына оқыту бойынша қызмет көрсету
коммерциялық ұсынысы
Оқыту нысаны:
семинар– тренинг
Семинардың өткізілетін орны: Алматы қ., Байзаков к-сі 300, Бұқар-Жырау к-сінің қиылысы
Сабақ өткізу уақыты:
апта сайын (сәрсенбі, жұма сағат 1300 ден 1900дейін)
Оқуды ұйымдастыру:
-Сіздің тапсырысыңыз; келісім шарт жасасу,
көрсетілетін қызметтің ақысын төлеу;
-тыңдаушының 3х4 – суреті 2 дана;
-сабақ қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі;
- тыңдаушыларды қажетті оқу үлестіру
материалдарымен қамтамассыз ету;

-қорытынды тест тапсыру; емтиханнан өткен
тыңдаушыларға ҚР ІІМ бекіткен үлгідегі
куәлік беріледі
- тыңдаушылар өз бетімен дайындалуы үшін
кітапхана ұсынылады және кітап киоскісінен
өрт қауіпсіздігі бойынша оқулықтарды,
көрнекі оқу құралдарын, оқу фильмдерін
қаржылық құжаттарды рәсімдей отырып,
сатып алу мүмкіндігі қарастырылған;
Қолданылатын оқу әдістері
-өрт қауіпсіздігі бойынша негізгі нормативтікқұқықтық актілермен танысу;
-арнайы жабдықталған кластарда тәжірибелік
сабақтар өткізу;
-алғашқы өрт сөндіру құралдарымен танысу
және олардың қолдану ережесі;
-модельді өрт ошағында өрт сөндіргіштермен
практикалық түрде таныстыру;
-автоматтандырылған өрттен қорғау
жуйелерімен практикалық түрде таныстыру;
-өрт дабылы бойынша адамдарды эвакуациялау
жаттығуына қатыстыру.
Бір тыңдаушының оқу құны 7350 теңгені құрайды, ҚҚС-сыз.
Төлемді кез-келген формада жасауға болады.

Пошталық мекен-жай: 050040, Алматы қ., Байзақов к-сі 300, «М. Әуезов ат. театр» метро ст.
Телефондары:
8-(727) 274-64-26 – қабылдау бөлмесі
8-(727) 394-56-36; 8 705 301 7 301– оқу бөлімі
8-(727) 274-91-54 – бухгалтерия
8-(727) 274-78-12 – оқу орталығының кезекшісі
Электронды почта: < gz_center@mail.ru > < kursy@bk.ru >
Сайт:
< www.tg-oku.kz >

