
2020-2021 жылдары біліктілікті арттырудың онлайн-курстарынан өткен 

ұйымдардың тізімі 

№ Ұйымның атауы Курс тақырыптары Өткізу мерзімі Тыңдаушылар 

саны 

1.  Атамұра 

корпорациясы, 

Шұғыла кітап 

Жаңартылған білім беру 

мазмұны жағдайындағы 

заманауи мектеп 

оқулығы /Современный 

школьный учебник в 

условиях обновленного 

содержания образования 

17-28.08.2020 45 

2.  Батыс Қазақстан 

инновациялық-

технологиялық 

университеті 

Жоғарғы оқу орнының 

оқытушысының кәсіби 

шеберлігін жетілдіру 

21-30.09.2020 28 

3.  Ақтөбе қ. Баишев 

университеті 

Цифровые инструменты 

в образовании 

28.09-09.10.2020 12 

Жоғарғы оқу орны 

оқытушыларының кәсіби 

шеберлігін жетілдіру 

 37 

4.  Ақтөбе қ. Баишев 

университеті 

Цифровые инструменты 

в образовании 

12-24.10.2020 33 

5.  Алматы қ. Ұлттық 

қауіпсіздік комитеті 

Использование кейс-

метода в обучении 

26.10-06.11.2020 10 

 

Цифровые инструменты 

в образовании 

 10 

6.  Жалпы білім беретін 

мектептің  бастауыш 

сынып мұғалімдері 

Особенности 

содержания и методики 

организации обучения 

математики в начальных 

классах 

05-14.11.2020 22 

7.  Облыстық/қалалық, 

аудандық/ 

әдістемелік 

кабинеттері мен 

орталықтарының 

әдіскерлері 

Қашықтықтан оқыту 

жағдайында 

мұғалімдердің кәсіби 

қызметін әдістемелік 

қолдау/ Методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности учителей в 

условиях 

дистанционного 

обучения 

21-25.12.2020 73 

8.  Облыстық/қалалық, 

аудандық/ 

әдістемелік 

кабинеттері мен 

орталықтарының 

әдіскерлері 

Білім сапасын 

қамтамасыз етуде 

аудандық әдістемелік 

кабинеттердің рөлі/ Роль 

районных методических 

кабинетов в обеспечении 

18-22.01.2021 180 



качества школьного 

образования 

9.  Атамұра 

корпорациясы, 

Баспаның атауы: 

Сапалы білім, 

Арман-ПВ,  Жаңа 

білім беру 

технологиялары ,  

Білім беруді 

ақпараттандырудың 

педагогикалық 

технологиялар 

орталығы , Эду 

Стрим, Келешек-

2030 

Жаңартылған білім беру 

мазмұны жағдайындағы 

заманауи мектеп 

оқулығы 

1-12.03.2021 147 

10.  Алматы облысы, 

Еңбекшіқазақ 

ауданы, Ломоносов 

атындағы орта 

мектеп 

Білім сапасын арттыру 

мақсатында педагогтың 

зерттеушілік іс-әрекетін 

ұйымдастыру 

25.03-3.04.2021 44 

11.  Баспаның атауы : 

Алматы кітап, 

Шанырак, Эду 

Стрим, Сапалы 

білім, Арман-ПВ, 

Атамұра 

Жаңартылған білім беру 

мазмұны жағдайындағы 

заманауи мектеп 

оқулығы/ Современный 

школьный учебник в 

условиях обновленного 

содержания образования 

26.04-10.05.2021 

 

138 

12.  Коммуналдық 

мемлекеттік мекеме 

№99 орта мектеп 

Организазионно-

педагогические условия 

реализации 

инклюзивного 

образования в 

общеобразовательной 

школе 

31.05-11.06.2021 41 

13.  Жалпы білім беретін 

мектептің  бастауыш 

сынып мұғалімдері 

Особенности содержания 

и методики организации 

обучения математики в 

начальных классах 

1-11.06.2021 44 

14.  Шағын жинақталған 

мектеп басшылары 

ШЖМ-де оқу-тәрбие 

үдерісін ұйымдастыру 

және 

басқару/Организация и 

управление учебно-

воспитательным 

процессом в МКШ 

25-29.10.2021 165 

15.  Жалпы білім беретін 

мектептің  бастауыш 

сынып мұғалімдері 

Особенности содержания 

и методики организации 

обучения математики в 

начальных классах 

01-11.11.2021 23 

16.  Мектепке дейінгі 

және мектептен тыс 

Білім беру мазмұнын 

жаңарту жағдайында 

8-19.11.2021 441 



 

 

 

 

БА ж ҚБО  басшының м.а     Данияр Есенулы 

білім беру 

ұйымдарының 

меңгерушілері,тәрби

ешілері мен 

әдіскерлері 

мектепке дейінгі  

ұйымдардың 

инновациялық қызметін 

басқару/ Управление 

инновационной 

деятельностью 

дошкольной организации 

в условиях обновления 

содержания 

дошкольного 

образования 

17.  Облыстық/қалалық, 

аудандық/ 

әдістемелік 

кабинеттері мен 

орталықтарының 

әдіскерлері 

Білім беру ұйымын 

басқарудың заманауи 

технологиялары және 

жаңартылған білім беру 

мазмұны жағдайында/ 

Современные 

технологии управления  

организацией 

образования и 

совершенствование 

методической работы в 

условиях обновленного 

содержания образования 

әдістемелік жұмысты 

жетілдіру 

13-24.12.2021 76 

          ВСЕГО  1569 


