
 

"Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі" ЖШС жеке мекемесі 

Оқытылатын пәннің бейініне сәйкес соңғы бес жылда кадрлардың біліктілік арттырудан және қайта 

даярлаудан өткені туралы 

Тегі, аты, 

әкесінің аты 

(болған 

жағдайда) 

Тақырыптың атауы 

Оқыған 

орны мен 

кезеңі 

Оқыған ұйымның 

атауы 

Сағат 

саны  

Аяқталу 

нысаны 

 
Розакулова 

Нулифар 

Авазхановна 

.«Center for training and development of 

languages» 

  Тілдерді оқыту және 

дамыту орталығы 

72 Сертификат  

 
.«Center for training and development of 

languages» 

  Тілдерді оқыту және 

дамыту орталығы 

72 Сертификат  

 
«Техникалық және кәсіби білім беру 

жүйесін жетілдіру жағдайындағы  жалпы 

білім беретін пәндер оқытушыларының 

кәсіби құзыреттілігі»  

31.08.2020 

ж. 

 «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

36 Сертификат  

 
«Техникалық және кәсіби білім беру 

жүйесін жетілдіру жағдайындағы  жалпы 

білім беретін пәндер оқытушыларының 

кәсіби құзыреттілігі»  

31.08.2020 

ж. 

 «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

36 Сертификат  

 
 «Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру»  

31.08.2020 

ж. 

 «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

36 Сертификат  

 
Назарбаев зияткерлік мектептері 

«Орта білім мазмұнын жаңарту 

шеңберінде педагог кадрларды 

даярлайтын колледждер  

оқытушыларының біліктлігін арттыру 

02.10.2021 

ж. 

Назарбаев 

зияткерлік 

мектептері 

80 Сертификат  

 
Цифровые технологии в 

профессионально-техническом 

образовании. Зарубежные практики 

18.12.2020ж

. 

  80 Сертификат  

 
 Междунароные практики 

профессионального образовани 

19.06.2020 

ж. 

Sklad. 24 Сертификат  

 
Күншуақ бөбекжай балабақшасында 

біліктілігін арттыру және тәжірибе 

алмасу 

20.02.2021 

ж. 

Күншуақ бөбекжай 

балабақшасы 

36 Сертификат  

 

 

  

 

 

Математика мұғалімінің кәсіби 

құзіреттілігін дамыту. 

 

06.05.22ж «Өрлеу»БАҰҚ АҚ-

ның филлиалы 

Түркістан облысы 

және Шымкент 

қаласы 

80 Сертитфикат 

 



 

«Техникалық және кәсіптік білім 

беру саласында кредиттік 

модульдік технологиялардың 

тиімділігі»   

22.04.22ж Түркия елінің орта 

оқуларына барып 

халықаралық 

деңгейде 

40 Сертификат 

 

Халмурадов 

Шавкат  

Розакулович 

Дене шықтыру мұғалімінің кәсіби 

құзіреттілігін арттыру. 

2021ж  Өрлеу біліктілікті 

арттыру ұлттық орт 

Дене шықтыру 

мұғалімінің кәсіби 

құзіреттілігін 

арттыру. 

36 Сертификат  

 
Саипов 

Мухамадияр 

Бахтиярұлы 

 Дене шықтыру мұғалімінің кәсіби 

құзіреттілігін арттыру. 

2021ж Өрлеу біліктілікті 

арттыру ұлттық орт 

Дене шықтыру 

мұғалімінің кәсіби 

құзіреттілігін 

арттыру. 

36 Сертификат  

 
Ахмедова 

Ранахан  

Абдрахмановна 

«Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру» «Талап» 

акционерлік коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы.Техника кәсіптік 

білім беру ұйымдарында оқытудың 

кредиттік-модульдік енгізудің 

ерекшеліктері 

 2018ж2020 

ж 

 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы.Өрлеу 

біліктілікті арттыру 

ұлттық орталығы. 

152 Сертификат  

 
 «Техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарында  оқытудың кредиттік-

модульдік технологияларын енгізудің  

ерекшеліктері»    

30.11.2018  «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы.Өрлеу 

біліктілікті арттыру 

ұлттық орталығы. 

36 Сертификат  

 
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік орталығы 

әзірлеген Қазақстан Республикасында 

орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 

колледждер оқытушыларының 

біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы 

23.01.2019 «Назарбаев 

Зияткерлік 

мектептері» 

80 Сертификат  

 
 «Педагогтердің IT- құзіреттіліктерін  

дамыту және  жетілдіру» сертификат. 

21.08.2020 «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

36 Сертификат  

 
«Центр по обучению и развитию языков» 06.06.2018 Тілдерді дамыту 

орталығы 

100 Сертификат  

 
«Центр по обучению и развитию языков» 20.02.2021 Тілдерді дамыту 

орталығы 

36 Сертификат  

 
«Маърифат ана» бөбекжай 18.12.2020   80 Сертификат  

 

 

Бастауыш білім беру жағдайында 4 к 

білім беру моделін жүзеге асырудың 

педагогикалық-психологиялық жағдай 

жасау. 

29.04.2022ж «Өрлеу»БАҰҚ АҚ-

ның филлиалы 

Түркістан облысы 

және Шымкент 

қаласы 

40 Сертификат 

 

      
 

Абзелова Ұлпан 

Оралбекқызы 

«Цифровые технологии в 

профессионально-техническом 

оброзовании. Зарубежные практики» 

18.12.2020ж Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы.Назарбаев 

зияткерлік мектебі 

80 

сағат 

Сертификат  

 



«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру ұйымдарындағы 

қашықтықтан оқыту: контентін құрудан 

бастап оқу процесін ұйымдастыруға 

дейін» тақырыбында 

21.08.2020ж «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру»  

36 

сағат 

Сертификат  

 
«Педагогтардың IT- құзыреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру» тақырыбында 

22.08.2020ж «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру»  

36 

сағат 

Сертификат  

 
«Техникалық және кәсіптік  білім беру 

ұйымдарында оқытудың кредиттік-

модулдік технологияларын енгізудің 

ерекшеліктері» 

30.11.2018ж «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру»  

36 

сағат 

Сертификат  

 
«Қашықтықтан оқыту жағдайында 

студенттердің өзіндік жұмысын 

ұйымдастыру» 

21.08.2020ж «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру»  

36 

сағат 

Сертификат  

 
«Назарбаев зияткрлік мектекптері» ДББҰ 

Шымкент.қ педагогикалық шеберлік 

орталығы әзірлеген ҚР да орта білім 

мазмұның жаңарту шеңберінде педагог 

кадрларды даярлайтын колледждер 

оқытушылардың біліктілігін арттыру 

білім беру бағдарламасы бойыша  80 

академиялық сағат көлемінде оқу курсын 

аяқтады. 

23.01.2019ж «Назарбаев 

Зияткерлік 

мектептері» 

80 

сағат 

Сертификат  

 
Тажибеков 

Муратали 

Ирсалиевич  

 «Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру» «Талап» 

акционерлік коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

 2020 ж «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру»  

36 Сертификат  

 
 Тілдерді оқыту және дамыту орталығы 

«Қазақ тілі» курсы В2 деңгейі  

12.06.2020 

ж 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру»  

100 Сертификат  

 
«Қашықтықтан оқыту жағдайында 

студенттердің өзінді жұмысын 

ұйымдастыру» 

21.08.2020 

ж 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру»  

36 Сертификат  

 
«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру ұйымдарындағы 

қашықтықтан оқыту: контентін құрудан 

бастап оқу процесін ұйымдастыру дейін» 

12.06.2018 

ж 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру»  

36 Сертификат  

 
Өндірістік оқытудың аға шебері 

біліктілігі берілді 

20.10.2018 

ж. 

ЖК «Щеколдин» 216 Сертификат  

 
Мырзаев Мухтар 

Абиназарович 

  

  

  

  

  

 «Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру» «Талап» 

акционерлік коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы.Техника кәсіптік 

білім беру ұйымдарында оқытудың 

кредиттік-модульдік енгізудің 

ерекшеліктері 

 2019ж2020 

ж 

 ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

72 Сертификат  

 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 

орталығы. 
2016 жыл «Өрлеу» біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы. 

36 Сертификат  

 



  

«ТжКББ жүйесін жетілдіру жағдайындағы 
жалпы білім беретін пәндер 

оқытушыларының кәсіби құзіреттілігі» 
(арнайы пән оқытушылары) 

2018 жыл «ТжКББ жүйесін 

жетілдіру 

жағдайындағы 

жалпы білім беретін 

пәндер 

оқытушыларының 

кәсіби құзіреттілігі» 

100 Сертификат  

 
 «тілдерді оқыту және дамыту орталығы» 

комуналдық мемлекеттік мекемесі  В1 

деңгей  

2018 жыл ОҚО Сайрам 

аудандық мәдениет 

және тілдерді 

дамыту бөлімінің 

36 Сертификат  

 
  

  

  

  

 «центр по обучению и развитию языков» 

В2 деңгей 

22.08.2020ж ЮКО Сайрамский 

районный отдел 

культуры и 

развития языков 

коммунальное 

государственное 

учреждение 

36 Сертификат  

 
TALAP   Қашықтықтан оқыту 

жағдайында студенттердің өзіндік 

жұмысын ұйымдастыру  

22.08.2020ж «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

80 Сертификат  

 
TALAP   Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтан оқыту: 

контенгент құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін 

22.08.2020ж «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

26 Сертификат  

 
TALAP   Педогогтердің IT 

құзіреттіліктерін дамыту және жетілдіру 

тақырыбында  

07.12.2020-

18.12.2020 

г., 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
      

 

Шатемирова 

Ақида 

Рахматуллаевна 

Өрлеу 

«Техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарында оқытудың кредиттік-

модульдік технологияларын енгізудің 

ерекшеліктері» 

30.11.2018  ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы.Педагогикал

ық шеберлік 

орталығы.Назарбаев 

зияткерлік мектебі 

36 Сертификат  

 
Center for training and development 

languages «Pre-Intermediate» 
02.03.2021 Тілдерді оқыту және 

дамыту орталығы 

108 Сертификат  

 
Назарбаев зияткерлік мектептері 

«Оқушылардың математикалық 

кадрлардың біліктілігін арттырудың білім 

беру бағдарламасы » 

23.01.2019 Назарбаев 

зияткерлік 

мектептері 

56 Сертификат  

 



Назарбаев зияткерлік мектептері 

«Орта білім мазмұнын жаңарту 

шеңберінде педагог кадрларды 

даярлайтын колледждер  

оқытушыларының біліктлігін арттыру » 

                  

24.08.2020  

Назарбаев 

зияткерлік 

мектептері 

80 Сертификат  

 
Talap 

«Педагогтердің ІТ құзіреттіліктерін 

дамыту1. және жетілдіру» 

                  

24.08.2020  

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру»  

36 Сертификат  

 

 

Математика мұғалімінің кәсіби 

құзіреттілігін дамыту. 

 

06.05.22ж «Өрлеу»БАҰҚ 

АҚ-ның 

филлиалы 

Түркістан облысы 

және Шымкент 

қаласы 

80 Сертитфикат 

 

Шадиева 

Мавлуда 

Ирисматовна 

«Техниклық және кәсіптік  білім беру  

ұйымдарында педагогикалық 

мамандықтар бойынша білім беру 

технологияларын тиімді оқыту»  

17.02.2018ж Өрлеу біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы. 

40 

сағат 

Сертификат  

 
«Тілдерді оқыту және дамыту орталығы» 

қазақ  тілі курсы 

12.06.2018 

ж 

тілдерді оқыту және 

дамыту орталығы 

100 

сағат 

Сертификат  

 
«Тілдерді оқыту және дамыту орталығы» 

орыс тілі  курсы 

тілдерді оқыту және 

дамыту орталығы 

70 Сертификат  

 
«Техниклық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарында оқытудың кредиттік-

модульдік технологияларын енгізу 

ерекшеліктері» 

11.06.2018ж «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру»  

36 Сертификат  

 
Наушабаева 

Халима 

Абдиллаевна 

 «Талап» акционерлік коммерциялық 

емес акционерлік қоғамы 

 2020 ж «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
Рахметова 

Лаззат 

Нартбековна      

«Талап» акционерлік коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

 2020 ж «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
Бекенова 

Хуриниса 

Эргашбековна 

«Техникалық және кәсіби білім беру 

жүйесін жетілдіру жағдайындағы  жалпы 

білім беретін пәндер оқытушыларының 

кәсіби құзыреттілігі»  

26.11-

30.11.2018ж 

«Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы.Педагогикал

ық шеберлік 

орталығы.Назарбаев 

зияткерлік мектебі 

36 Сертификат  

 
«Техникалық және кәсіби білім беру 

жүйесін жетілдіру жағдайындағы  жалпы 

білім беретін пәндер оқытушыларының 

кәсіби құзыреттілігі»  

2020 «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру»  

80 Сертификат  

 



Қазақстан Республикасында орта білім 

мазмұның жаңарту шеңберінде педагог 

кадрларды даярлайтын колледждер 

оқытушыларының біліктілігін арттыру 

білім беру бағдарламасы бойынша  

2020 «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру»  

36 Сертификат  

 
 «Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру»  

15-29 

маусым 

2020 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру»  

36 Сертификат  

 
«Международные практики 

профессионального образования»  

14.12.2019-

15.10. 

  24 Сертификат  

 
TKT –1-3  модулдері бойынша   2020   80 Сертификат  

 
Джанабаева 

Жанна 

Сатыбалдиевна 

 «Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру» ."Развитие 

профессиональных компетенций учителя 

руского языка и литературы". 

2020ж 

2022ж 

"Өрлеу"Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы  

36-40 Сертификат  

 
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік орталығы 

әзірлеген Қазақстан Республикасында 

орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 

колледждер оқытушыларының 

біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы 

02.10.2020 «Назарбаев 

Зияткерлік 

мектептері» 

80 Сертификат  

 
 «Педагогтердің IT- құзіреттіліктерін  

дамыту және  жетілдіру» сертификат. 

24.08.2020 «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру»  

36 Сертификат  

 
24.08.2020 «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру»  

36 Сертификат  

 
 «Қашықтықтан  оқыту  жағдайында  

студенттердің  өзіндік жұмысын  

ұйымдастыру» 

24.08.2020 «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру»  

36 Сертификат  

 
«Техникалық  және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы  қашықтықтан оқыту: 

контентін құрудан бастап  оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін» 

05.03.2021 «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру»  

36 Сертификат  

 

 

Орыс тілі және әдебиет пәні 

мұғалімінің кәсіби құзіреттілігін 

дамыту. 

 

06.05.22ж «Өрлеу»БАҰҚ АҚ-

ның филлиалы 

Түркістан облысы 

және Шымкент 

қаласы 

40 Сертитфикат 

 



Шөнкебаева 

Майра 

Айтхожаевна 

«Техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының оқыту процесіне 

критериалдық бағалаудың әдістерін 

енгізу» 

16.04.2021 «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру»  

36 Сертификат  

 
«Адамның үйлесімді дамуы ұлттық 

институты» біліктілікті арттыру «Өзін-өзі 

тану» пәнін оқытудың ғылыми-

әдістемелік негіздері 

04.07.2021   72 Сертификат  

 
Ахназарова 

Нигора 

Равшанбековна 

 «Особенности внедрение кредитно- 

модульной технологии» 

5.03.2021г «Назарбаев 

Зияткерлік 

мектептері» 

36 Сертификат  

 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 

орталығының «Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарында оқытудың 

кредиттік-модульдік технологияларын 

енгізудің ерекшеліктері» 

30.11.2018ж

. 

Өрлеу біліктілікті 

арттыру курсы 

36 Сертификат  

 
NIS «Назарбаев Зияткерлік мектептері»  

ДББҰ Педагогикалық шеберлік 

орталығының ҚР орта білім мазмұнын 

жаңарту шеңберінде 

17.01.2020ж

. 

Назарбаев 

зияткерлік 

мектептері 

80 Сертификат  

 
NIS Nazarbaytv Intellectual Schools Назарбаев 

зияткерлік 

мектептері 

32 Сертификат  

 
«Тиімді оқыту және бағалау» 17.01.2020г «Назарбаев 

Зияткерлік 

мектептері» 

60 Сертификат  

 
Тілдамыту орталығы«Pre-Intermediate» 10.02.2021г Тілді дамыту 

орталығы 

60 Сертификат  

 
Тілдамыту орталығы«Elementary» 30.10.2020г Тілді дамыту 

орталығы 

36 Сертификат  

 
«Педогогтердың ІТ-кұзреттіліктерін 

дамыту және  жетілдіру» 

24.08.2020г «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру»  

36 Сертификат  

 

 

Орыс тілі және әдебиет пәні 

мұғалімінің кәсіби құзіреттілігін 

дамыту. 

 

06.05.22ж «Өрлеу»БАҰҚ АҚ-

ның филлиалы 

Түркістан облысы 

және Шымкент 

қаласы 

40 Сертитфикат 

 

Әбдіқаппарова 

Гаухар 

Әбдікеримқызы  

«CLIL (КЛИЛ) әдістемесі: жалпы білім 

беретін пәндерді ағылшын тілінде оқыту 

процесінде пәндік – тілдік 

интеграцияланған оқыту 

2020 ж «Өрлеу» біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы 

акционерлік 

қоғамының 

40 Сертификат  

 
 «Техникалық және  

кәсіптік білім  

ұйымдарында дуальды 

 оқытудың ыңғайлы  

стандарттарын және 

 жануарлардың  

экзотикалық жұқпалы 

ауруларын балау, емдеу және  

алдын –алу шаралары» 

22.10.018 SENIOR 

EXPERTEN 

SERVICE 

72 Сертификат  

 
«Латын графикасын оқыту»   Мамыр «Шымкент қаласы 

тілдерді оқыту 

орталығы» КММ 

26 Сертификат  

 



Қазақстан Республикасында орта білім 

беру мазмұнын жаңарту аясында «Қазақ 

тілі мен әдебиеті» жалпы білім беру 

бағдарламасы 

21.08.2020 «Назарбаев 

Зияткерлік 

мектептері» ДББҰ 

жекеменшік 

мекемесі 

80 Сертификат  

 
Ұстаздарды аттестациядан өткізу: 

қағидалары мен шарттары 

29.10.2020 «Ұстаз тілегі» 

ғылыми-әдістемелік 

орталығы 

  Сертификат  

 

 

Қазақ тілі  және әдебиет пәні 

мұғалімінің кәсіби құзіреттілігін 

дамыту. 

 

21.05.22ж «Өрлеу»БАҰҚ АҚ-

ның филлиалы 

Түркістан облысы 

және Шымкент 

қаласы 

80 Сертитфикат 

 

Рахматуллаева 

Севара 

Торажановна 

Техника кәсіптік білім беру ұйымдарында 

оқытудың кредиттік-модульдік енгізудің 

ерекшеліктері.Қ.Р да орта білім беру 

жаңарту шеңберінде педагог кадрларды 

даярлайтын колледждер 

оқытушыларының біліктілігін арттыру 

білім беру бағдарламасы.Заманауи білім 

беру үлгісін жетілдіру және 

жаңаландыру."Білім беру процесіндегі 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар" 

 

2018ж.2022

ж 

Өрлеу біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы.Педагогик

алық шеберлік 

орталығы.Назарбаев 

зияткерлік 

мектебі.Павлодар 

облысы білім беру 

басқармасы жоғары 

инноавциялық көп 

салалы 

колледжі.Павлодар 

жоғары басқару 

колледжі. 

116-36-

48 

Сертификат . 

Тағылымдама. 

 
Ахматкулова 

Зилола 

Хикматжановна 

 «Талап» акционерлік коммерциялық 

емес акционерлік қоғамы. 

 2018ж 2020 

ж 

 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
Пернебаева 

Жанерке 

Жанабаевна 

«Техникалық және кәсіби білім беру 

жүйесін жетілдіру жағдайындағы  жалпы 

білім беретін пәндер оқытушыларының 

кәсіби құзыреттілігі»  

31.08.2020 

ж. 

 «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

36 Сертификат  

 
«Техникалық және кәсіби білім беру 

жүйесін жетілдіру жағдайындағы  жалпы 

білім беретін пәндер оқытушыларының 

кәсіби құзыреттілігі»  

31.08.2020 

ж. 

 «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

36 Сертификат  

 
 «Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру»  

31.08.2020 

ж. 

 «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

36 Сертификат  

 
Назарбаев зияткерлік мектептері 

«Орта білім мазмұнын жаңарту 

шеңберінде педагог кадрларды 

даярлайтын колледждер  

оқытушыларының біліктлігін арттыру 

02.10.2021 

ж. 

Назарбаев 

зияткерлік 

мектептері 

80 Сертификат  

 
Мадаев Азатилла 

Абдижаппарови

ч 

Talap 

«Қашықтықтан оқыту жағдайында 

студенттердің өзінді жұмысын 

ұйымдастыру» 

 2020 ж «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 



Talap 

«Педагогтердің ІТ құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру» 

12.06.2020 

ж 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру ұйымдарындағы 

қашықтықтан оқыту: контентін құрудан 

бастап оқу процесін ұйымдастыру дейін» 

21.08.2020 

ж 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
Тілдерді оқыту және дамыту орталығы 

«Қазақ тілі» курсы В2 деңгейі  

12.06.2018 

ж 

Тілдерді оқыту және 

дамыту орталығы 

36 Сертификат  

 
Оңтүстік қауіпсіздігімен еңбек қорғау 

жөнінде 

«Еңбек қауіпсіздігімен еңбек қорғау 

жөнінде » оқу бағдарламасы 

20.10.2018 

ж. 

«Еңбек 

қауіпсіздігімен 

еңбек қорғау 

жөнінде » оқу 

бағдарламасы 

100 Сертификат  

 
Автокөлік жөндеу мамандығы аға шебері 

біліктілігі берілді 

2018 ж.       

 

 

«WorldSkills стандарттары  

бойынша аймақтық чемпионаттарды 

ұйымдастыру  

және өткізу процесінің негізгі аспектілері 

16.02.2022ж «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат 

 

Убаев Каримжан 

Камилжанович 

«Техникалық және кәсіби білім беру 

жүйесін жетілдіру жағдайындағы  жалпы 

білім беретін пәндер оқытушыларының 

кәсіби құзыреттілігі»  

30.11.2018 

ж. 

 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы.Өрлеу 

біліктілікті арттыру 

ұлттық 

орталығы.Педагогик

алық шеберлік 

орталығы.Назарбаев 

зияткерлік мектебі 

36 Сертификат  

 
«Техникалық және кәсіби білім беру 

жүйесін жетілдіру жағдайындағы  жалпы 

білім беретін пәндер оқытушыларының 

кәсіби құзыреттілігі»  

30.11.2018 

ж. 

«Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы. 

36 Сертификат  

 
Талап   30.11.2018 

ж. 

«Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы.Өрлеу 

36 Сертификат  

 
Мектеп және кәсіптік білім берудің 

прогрессивті технологиялары. Кәсіптік 

бағдар беру жұмысының модельдері. 

Германия, Швейцария, Австрияның 

тәжірибесі. 

22-

30.03.2018 

ж. 

 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

54 Сертификат  

 



Назарбаев зияткерлік мектептері 

«Орта білім мазмұнын жаңарту 

шеңберінде педагог кадрларды 

даярлайтын колледждер  

оқытушыларының біліктлігін арттыру 

2020 ж. Назарбаев 

зияткерлік 

мектептері 

80 Сертификат  

 
Мирзаметов 

Жасур 

Мехманкулович 

«Техникалық және кәсіби білім беру 

жүйесін жетілдіру жағдайындағы  жалпы 

білім беретін пәндер оқытушыларының 

кәсіби құзыреттілігі»  

31.08.2020 

ж. 

 «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы.Өрлеу 

біліктілікті арттыру 

ұлттық 

орталығы.!Жеке 

Кәсіпкер 

"MECABIT" 

36 Сертификат  

 
«Техникалық және кәсіби білім беру 

жүйесін жетілдіру жағдайындағы  жалпы 

білім беретін пәндер оқытушыларының 

кәсіби құзыреттілігі»  

31.08.2020 

ж. 

 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
 «Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру»  

31.08.2020 

ж. 

 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
«Техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарында оқытудың кредиттік-

модульдік технологияларын енгізудің 

ерекшеліктері» 

30.11.2018 

ж. 

 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
Назарбаев зияткерлік мектептері 

«Орта білім мазмұнын жаңарту 

шеңберінде педагог кадрларды 

даярлайтын колледждер  

оқытушыларының біліктлігін арттыру 

2020 ж. Назарбаев 

зияткерлік 

мектептері 

80 Сертификат  

 
Рустамов 

Исматулла 

Шухратиллаевич 

«Техникалық және кәсіби білім беру 

жүйесін жетілдіру жағдайындағы  жалпы 

білім беретін пәндер оқытушыларының 

кәсіби құзыреттілігі»  

31.08.2020 

ж. 

 «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

36 Сертификат  

 
  «Техникалық және кәсіби білім беру 

жүйесін жетілдіру жағдайындағы  жалпы 

білім беретін пәндер оқытушыларының 

кәсіби құзыреттілігі»  

31.08.2020 

ж. 

 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
   «Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру»  

31.08.2020 

ж. 

 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 



  «Техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарында оқытудың кредиттік-

модульдік технологияларын енгізудің 

ерекшеліктері» 

30.11.2018 

ж. 

 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
  Назарбаев зияткерлік мектептері 

«Орта білім мазмұнын жаңарту 

шеңберінде педагог кадрларды 

даярлайтын колледждер  

оқытушыларының біліктлігін арттыру 

02.10.2021 

ж. 

Назарбаев 

зияткерлік 

мектептері 

80 Сертификат  

 
   

 НАО им.Ы.Алтынсарин 

«Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА» 

Алтынсарин курстарының Оқу 

жетістіктерін бағалау. Критериалды 

бағалау жүйесі 

18.01.2021 

ж. 

НАО 

им.Ы.Алтынсарин 

72 Сертификат  

 
  Өрлеу 

«Техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарында оқытудың кредиттік-

модульдік технологияларын енгізудің 

ерекшеліктері» 

30.11.2018 

ж. 

 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
   Тілдерді оқыту және дамыту орталығы 

«Орыс тілі» курсы, орта В1 деңгейі 

11.06.2018 

ж. 

Тілдерді оқыту және 

дамыту орталығы 

70 Сертификат  

 
Саипов Кудрат "Заманауи білім беру үлгісін жетілдіру 

және жаңаландыру" 

2021ж Шымкент қаласы, 

Megabit 

72 Сертификат  

 
Саипова Шоира 

Абдинадирова 

"Заманауи білім беру үлгісін жетілдіру 

және жаңаландыру" 

2021ж Шымкент қаласы, 

Megabit 

72 Сертификат  

 
Яхшибеков 

Жасурбек 

«Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру»  

 2020 ж  «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
Габрильянц 

Элеонора  

Арутюновна 

«Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру»  

 2020 ж  «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
Жолдасов 

Нұркен 

Биикович  

WorldSkills стандарттары бойынша 

аймақтық чемпионаттарды ұйымдастыру 

және өткізу процесінің негізгі аспектілері 

16.02.2022 

ж. 

 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
Жумабаева 

Индира 

Муратбековна 

WorldSkills стандарттары бойынша 

аймақтық чемпионаттарды ұйымдастыру 

және өткізу процесінің негізгі аспектілері 

16.02.2022 

ж. 

 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
Тұрғын Дана 

Нұрмахамбетовн

а 

«Техникалық және кәсіби білім беру 

жүйесін жетілдіру жағдайындағы  жалпы 

білім беретін пәндер оқытушыларының 

кәсіби құзыреттілігі»  

31.08.2020 

ж. 

 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 



«Техникалық және кәсіби білім беру 

жүйесін жетілдіру жағдайындағы  жалпы 

білім беретін пәндер оқытушыларының 

кәсіби құзыреттілігі»  

31.08.2020 

ж. 

 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
 «Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру»  

31.08.2020 

ж. 

 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
Назарбаев зияткерлік мектептері 

«Орта білім мазмұнын жаңарту 

шеңберінде педагог кадрларды 

даярлайтын колледждер  

оқытушыларының біліктлігін арттыру 

02.10.2021 

ж. 

Назарбаев 

зияткерлік 

мектептері 

80 Сертификат  

 
WorldSkills стандарттары бойынша 

аймақтық чемпионаттарды ұйымдастыру 

және өткізу процесінің негізгі аспектілері 

16.02.2022 

ж. 

 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
Алиева  Макпал   

Бекбосыновн 

Қ.Р.педагогика кадрларының біліктілігін 

арттырудың бағдарламасы бойынша 

мектепке дейінгі ұйым педагогтарына 

арналған «Мектепке дейінгі ұйымдарда 

білім беру процесін жалпы білім 

берудің үлгілік оқу бағдарламасына 

сәйкес жобалау»тақырыбында оқыту 

курсын аяқтады (36 с) 

08.09.2018 

ж 

 Жоспарлау және 

жаңартырылған оқу 

бағдарламасының 

оқыту әдістемесі 

.Педагогтардың 

біліктілігін арттыру 

орталығы 

36 

сағат 

Сертификат  

 
  Қ.Р.педагогика кадрларының біліктілігін 

арттырудың бағдарламасы бойынша 

«Мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқытудың мазмұнын жаңарту 

жағдайындағы оқу-тәрбие үрдісінің 

жасалу бағыттары»тақырыбында оқыту 

курсын аяқтады (72 а.с) 

08.09.2018 

ж 

Қ.Р.педагогика 

кадрларының 

біліктілігін арттыру 

72 

сағат 

Сертификат  

 
  «Қашықтықтан оқыту жағдайында 

студенттердің өзіндік жұмысын 

ұйымдастыру» тақырыбында 36 сағат 

көлемінде қашықтықтан біліктілік 

арттыру курсынан өткендігін растайды. 

13.09.2018 

ж 

 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

Сертификат  

 
  «Педагогтердің IT-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру» тақырыбында 

36 сағат көлемінде қашықтықтан 

біліктілік арттыру курсынан өткендігін 

растайды. 

   «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 

сағат 

Сертификат  

 



  «Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтықтан 

оқыту: контентін құрудан бастап оқу 

процесін ұйымдастыруға дейін» 

тақырыбында 36 сағат көлемінде 

қашықтықтан біліктілік арттыру 

курсынан өткендігін растайды. 

21.08.2020 

ж 

 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 

сағат 

Сертификат  

 
  Прошла курсы повышения квалификации 

педагогов организаций технического и 

профессионального,послесреднего 

22.08.2020 

ж 

 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36саға

т 

Сертификат  

 
  Образования по образовательной 

программе «Основные аспекты 

процесса организации и проведения 

региональных чемпионатов по 

стандартам WordSkills» в оъеме 36 

часов в период с 22-26 февраля 2021 года 

21.08.2020 

ж 

 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

Сертификат  

 
  Сертификат- NIS «Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» ДББҰ Педагогикалық 

шеберлік орталығының «Тиімді оқыту 

және бағалау» тақырыбындағы 32  

академиялық сағат көлеміндегі оқыту 

семинары   

17.01.2020 

ж. 

Назарбаев 

зияткерлік 

мектептері 

32 

сағат 

Сертификат  

 
  Ағылшын тілі курсы(15.07-30.10.2020)     Сертификат  

 
 Қазақ тілі  және әдебиет пәні 

мұғалімінің кәсіби құзіреттілігін 

дамыту. 

 

21.05.22ж «Өрлеу»БАҰҚ АҚ-

ның филлиалы 

Түркістан облысы 

және Шымкент 

қаласы 

80 Сертитфикат 

 

Бахутова Савли 

Ридвановна 

  

  

  

  

  

Туркестанской облость, Сайрамский 

районный отдел культуры и развития 

языков коммунальное государственное 

учреждение прошла курсы русского 

языка  

2021ж «Центр по 

обучению и 

развитию языков»  

60 Сертификат  

 
Туркестанской облость, Сайрамский 

районный отдел культуры и развития 

языков коммунальное государственное 

учреждение прошла курсы русского 

языка и усаешно окончила В1 уровень 

2021 ж. «Центр по 

обучению и 

развитию языков»  

60 Сертификат  

 
«Білім берудің жаңа парадигмасы 

жағдайында мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқыту ұйымдары тәрбиешісінің іс-

әрекетінде ақпараттық-коммуникациялық 

техналогияларды пайдалану» (қазақ тілі) 

тақырыбында  

2020 ж. «Центр по 

обучению и 

развитию языков»  

36 Сертификат  

 
    40 Сертификат  

 
Усаешно завершила курс «Учусь учить 

дистанционно» 

2020 ж.  «Өрлеу» 

біліктілікті арттыру 

арттыру ұлттық 

орталығы 

акционерлік қоғамы 

36   

 



«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру ұйымдарындағы 

қашықтықтан оқыту: контентін құрудан 

бастап оқу процесін ұйымдастыруға 

дейін» тақырыбында көлемінде 

қашықтықтан біліктілік арттыру курсы 

2019 ж.  «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36   

 
  

  

  

  

«Қашықтықтан оқыту жағдайында 

студенттердің өзіндік жұмысын 

ұйымдастыру» тақырыбында көлемінде 

қашықтықтан біліктілік арттыру курсы 

2019ж.  «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы 

36   

 
«Педагогтардың IT-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру» тақырыбында 

көлемінде қашықтықтан біліктілік 

арттыру курсынан өткендігін растайды. 

2020 ж. Center of Excellense 

NIS Nazarbaev 

Intellectual Schools 

80   

 
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік орталығы 

әзірлеген Қазақстан Республикасында 

орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 

колледждер оқытушыларының 

біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы  

2021 ж. Назарбаев 

зияткерлік 

мектептері 

36   

 
2021 жыл 15-20 ақпан аралығында 

«0101000 - Мектепке дейінгі тәрбие және 

оқыту» мамандығы бойынша біліктілігін 

арттыру және тәжірибе алмасу 

мақсатында тағылымдама. 

2022 ж.  «Talap» 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

40   

 
Дулатова Ақбота 

Увайдуллақызы 

 Дене шықтыру мұғалімінің кәсіби 

құзіреттілігін арттыру.«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және жетілдіру»  

2020ж 

2021ж 

 Өрлеу біліктілікті 

арттыру ұлттық орт 

Дене шықтыру 

мұғалімінің кәсіби 

құзіреттілігін 

арттыру.«Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

72 Сертификат  

 
Хидирбаев 

Улугбек 

Орумбаевич  

«Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру» .Қ.Р да орта 

білім беру жаңарту шеңберінде педагог 

кадрларды даярлайтын колледждер 

оқытушыларының біліктілігін арттыру 

білім беру бағдарламасы 

 2018ж 2020 

ж 

«Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы.Педагогикал

ық шеберлік 

орталығы.Назарбаев 

зияткерлік мектебі 

152 Сертификат  

 
«Қашықтан оқыту……» 14.08.2020 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
«Қашықтан оқыту……» 14.08.2020 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 



«Қашықтан оқыту……» 14.08.2020 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
«Международные практики 

профессионального образования» 

19.06.2020 SKLAD 24 Сертификат  

 
«Обновление содержания среднего 

образования РК» 

02.10.2020 НИШ 80 Сертификат  

 
«Цифровые технологии в 

профессионально – техническом 

образовании. Зарубежные практики» 

18.12.2020 SKLAD 80 Сертификат  

 
«Техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарында оқытудың кредиттік – 

модульдік технологияларын енгізудің 

ерекшеліктері» 

05.03.2021 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
«Сайрам аудандық тілдерді дамыту» 15.11.2019 Тіл дамыту 

орталығы 

70 Сертификат  

 
Затыбек Айжан 

Сапарқанқызы 

  2022ж. Бастауыш білім 

беру жағдайында 4К 

моделін жүзеге 

асырудың 

психологиялық-

педагогикалық 

жағдай жасау. 

40 Сертификат  

 
      

 

Кулахметова 

Нозакат  

Ахматбековна 

«Бес Терек»  жобасы аясында 

«Аутодеструктивті мінез-құлықты білім 

алушылардың тәукел топтарын  анықтау» 

тақырыбында  біліктілік арттыру курсы 

11.02.2020ж REFRAME  

тұлғалық дамыту 

орталығы 

56 Сертификат  

 

 
«Бес Терек»  жобасы аясында 

«Аутодеструктивті мінез-құлықты білім 

алушылардың тәукел топтарын  анықтау» 

тақырыбында  біліктілік арттыру курсы 

17.01.2020ж «Өрлеу »біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы 

Акционерлік 

қоғамы 

72 

  

Сертификат  

  

«Өзін –өзі тану»пәнін оқытудың ғылымы-

әдіснамалық негіздері тақырыбында 

біліктілік арттыру курсы 

30.10.2020   72 Сертификат  

 
Ағылшын тілі курсы 10.02.2021 Тіл дамыту 

орталығы 

72 Сертификат  

 



Исматуллаева 

Алия 

Мұратқызы 

                  ReFreme тұлғалық дамыту 

орталығы "Бестерек жобасы" курсы,       

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру ұйымдарындағы 

қашықтықтан оқыту: контентін құрудан 

бастап оқу процесін ұйымдастыруға 

дейін»  Өзін-өзі тану пәнінен кәсіби 

құзіреттілікті қалыптыастыру. Техника 

кәсіптік білім беру ұйымдарында 

оқытудың кредиттік-модульдік енгізудің 

ерекшеліктері.Қ.Р да орта білім беру 

жаңарту шеңберінде педагог кадрларды 

даярлайтын колледждер 

оқытушыларының біліктілігін арттыру 

білім беру бағдарламасы. "Бастауыш 

білім беру жағдайында 4К моделін жүзеге 

асырудың психологиялық-педагогикалық 

жағдай жасау."Заманауи білім беру 

үлгісін жетілдіру және жаңаландыру"." 

Білім беру процесіндегі ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар" 

.2018ж.2020

ж.2022ж. 

 ReFreme тұлғалық 

дамыту орталығы 

"Бестерек жобасы" 

курсы,      2020ж 

WSK чемпионаты 

бойынша "Болашақ 

колледжі " тағылым 

2020 ж«Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы«Техникалы

қ және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы 

қашықтықтан 

оқыту: контентін 

құрудан бастап оқу 

процесін 

ұйымдастыруға 

дейін» 2019-2020 

Өрлеу біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығыПавлодар 

облысы білім беру 

басқармасы жоғары 

көп салалы 

колледжі. .  

334-48 Сертификат . 

Тағылымдама. 

 
Нурметова 

Дилбар 

Авазхановна 

«Қашықтан оқыту……» 21.08.2020 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
«Қашықтан оқыту……» 21.08.2020 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
«Қашықтан оқыту……» 20.08.2020 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
Назарбаев зияткерлікмектептерді ДББҰ 

педагогикалықшеберлікорталығыәзірлеге

нҚазақстанРеспубликасында орта 

біліммазмұнынжаңартушеңберінде 

педагог 

кадрлардыдаярлайтынколледждероқытуш

ыларыныңбіліктілігінарттырубілім беру 

бағдарламасы 

23.01.2019   80 Сертификат  

 
Тілдердіоқытужәнедамытуорталығындақ

азақтіліжәнеағылшынтілі курсы 
30.10.2020   70 Сертификат  

 
 «Техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының оқыту процесіне 

критериалдық бағалаудың әдістерін  

еңгізу»  

16.04.2020   36 Сертификат  

 



Ы.Алтынсарынатындағы ҰБА 

мақулдауымен Elab.Asia 

«Киберпедагогика негіздері»курсын 

12.01.2021   72 Сертификат  

 
«Біліктіліктіарттыружәнетәжірибеалмасу 05.03.2021   36 Сертификат  

 
Ағылшын тілі курсы 02.02.2021   70 Сертификат   

 

«WorldSkills стандарттары  

бойынша аймақтық 

чемпионаттарды ұйымдастыру  

және өткізу процесінің негізгі 

аспектілері  

16.02.2022ж «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы. 

36 Сертитфикат 

 

 

Бастауыш білім беру жағдайында 

4 к білім беру моделін жүзеге 

асырудың педагогикалық-

психологиялық жағдай жасау. 

29.04.2022ж «Өрлеу»БАҰҚ АҚ-

ның филлиалы 

Түркістан облысы 

және Шымкент 

қаласы 

40 Сертитфикат 

 

Умарова 

Санабар  

Анартаевна 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік орталығы 

әзірлеген Қазақстан Республикасында 

орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 

колледждер оқытушыларының 

біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы 

02.10.2020 «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы. "Өрлеу" 

Біліктілікті арттыру 

ұлттық орталығы. 

80 Сертификат  

 
«Центр по обучению и развитию языков» 10.02.2021   36 Сертификат  

 
«Центр по обучению и развитию языков» 30.10.2020   36 Сертификат  

 

 

Бастауыш білім беру жағдайында 

4 к білім беру моделін жүзеге 

асырудың педагогикалық-

психологиялық жағдай жасау. 

29.04.2022ж «Өрлеу»БАҰҚ АҚ-

ның филлиалы 

Түркістан облысы 

және Шымкент 

қаласы 

40 Сертитфикат 

 

Аблаева 

Амангуль 

Сайитахматқызы 

«Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың ғылыми-

әдістемелік негіздері 

17.01.2020   72 Сертификат  

 
 ДББҰ Педагогикалық шеберлік 

орталығы әзірлеген Қазақстан 

Республикасында орта білім мазмұнын 

жаңарту шеңберінде колледждер 

оқытушыларының біліктілігін арттыру 

білім беру бағдарламасы 

02.10.2020 «Назарбаев 

Зияткерлік 

мектептері» 

80 Сертификат  

 
 «Педагогтердің IT- құзіреттіліктерін  

дамыту және  жетілдіру» сертификат. 

26.08.2020  «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

  

36 Сертификат   
25.12.2019 48 Сертификат  

 
«Центр по обучению и развитию языков» 16.06.2020   48 Сертификат  

 
«Центр по обучению и развитию языков» 24.08.2020   36 Сертификат  

 
 «Қашықтықтан  оқыту  жағдайында  

студенттердің  өзіндік жұмысын  

ұйымдастыру» 

22.11.2021  «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

40 Сертификат  

 



 

Бастауыш білім беру жағдайында 

4 к білім беру моделін жүзеге 

асырудың педагогикалық-

психологиялық жағдай жасау. 

29.04.2022ж «Өрлеу»БАҰҚ АҚ-

ның филлиалы 

Түркістан облысы 

және Шымкент 

қаласы 

40 Сертитфикат 

 

Уразматова 

Ардак 

Сериковна 

Орыс тілі курс 30.12.2019ж

. 

«Тілдерді оқыту 

және дамыту 

орталығы» 

  Сертификат  

 
«Центр по обучению и развитию языков» 18.06.2020ж «Тілдерді оқыту 

және дамыту 

орталығы» 

  Сертификат  

 
Орыс тілі курс 21.08.2020ж «Тілдерді оқыту 

және дамыту 

орталығы» 

  Сертификат  

 
«Центр по обучению и развитию языков» 21.08.2020ж «Тілдерді оқыту 

және дамыту 

орталығы» 

  Сертификат  

 
«Қашықтықтан оқыту жағдайында 

мтуденттерлің өзіндік жұмысын 

ұйымдастыру»  

21.08.2020ж  «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

  Сертификат  

 
      Сертификат  

 
«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру беру ұйымдарындағы 

қашықтықтан оқыту: контентін құрудан 

бастап оқу процесін ұйымдастыруға 

дейін»  

21.08.2020ж  «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

  Сертификат  

 
«Педагогтердің IT – құзыреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру» 

09.12.2020ж  «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

  Сертификат  

 
Қазақстан Республикасында орта білім 

мазмұнын жаңарту  

  «Назарбаев 

Зияткерлік 

мектептері» 

  Сертификат  

 
Шонкебаева 

Майра 

Айткожаевна 

«Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру 

 2020 ж  «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
      

 

Айтбай Қуаныш  

Тұрарұлы 

 «Техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының  оқыту процесіне 

критериалдық бағалаудың әдістерін 

енгізу»    

   «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік орталығы 

әзірлеген Қазақстан Республикасында 

орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 

колледждер оқытушыларының 

біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы 

  «Назарбаев 

Зияткерлік 

мектептері» 

80 Сертификат  

 



Садыкова  

Арайлым 

Ербосыновна 

 «Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру» «Талап» 

акционерлік коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

2020  «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

108 Сертификат  

 
Сайрам аудандық мәдениет және тілдерді 

дамыту бөлімінің «тілдерді оқыту және 

дамыту орталығы» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі 

27.02.2018ж 

бастап 

Сайрам аудандық 

мәдениет және 

тілдерді дамыту 

бөлімі 

70 Сертификат  

 
TALAP   Қашықтықтан оқыту 

жағдайында студенттердің өзіндік 

жұмысын ұйымдастыру  

06.06.2018ж 

дейін 

 «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
TALAP   Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтан оқыту: 

контенгент құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін 

22.08.2020ж  «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
22.08.2020ж     Сертификат  

 
TALAP   Педогогтердің IT 

құзіреттіліктерін дамыту және жетілдіру 

тақырыбында  

22.08.2020ж  «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

24 Сертификат  

 
 «Международные практики 

профессионального образования» на 

образовательной онлайн платформе 

SKLAD  

15-

29.07.2020ж 

образовательной 

онлайн платформе 

SKLAD  

72 Сертификат  

 
Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА 

«Алтынсарин курстарының» сессия 

бағдарламасы бойынша Қазақстан 

Республикасы педогогтарының 

біліктілігін арттыруда   

06-15. 01 

2021ж 

Ы. Алтынсарин 

атындағы ҰБА 

216 Сертификат  

 
өндірістік оқыту шебері біліктілігі 

бойынша тағлымдамадан өтті. 

6.07.2018 ж 

бастап 

ЖШС Восход 

фирмасы 

  Сертификат  

 
 П Бенков атындағы Республикалық 

суретшілер колледжінде тағылымдамадан 

өтті  

25.08. 

2018ж дейін 

Өзбекстан 

Республикасы, 

36 Сертификат  

 
Дизайн мамандығы бойынша, ЖҚ 

«Елена» тігін шеберханасында 

біліктілігін арттыру және тәжірибе 

алмасу мақсатында тағлымдамадан өтті 

28.11.2018ж 

бастап 

ЖҚ «Елена» 36 Сертификат  

 



 

     

 

 

«WorldSkills стандарттары  

бойынша аймақтық 

чемпионаттарды ұйымдастыру  

және өткізу процесінің негізгі 

аспектілері  

16.02.2022ж «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы. 

36 Сертитфикат 

 

Коскулаков 

Ералхан 

Аюбаевич 

 «Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру» «Талап» 

акционерлік коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

   «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
Саипова 

Минавар 

Фазиловна 

TALAP   Қашықтықтан оқыту 

жағдайында студенттердің өзіндік 

жұмысын ұйымдастыру.                                                                                                                                   

22.08.2020ж  «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
Контенгент құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін 

23.08.2020ж  «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
  Педогогтердің IT құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру тақырыбында  

25.08.2020ж  «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
   «Международные практики 

профессионального образования»  

15-

29.07.2020ж 

на образовательной 

онлайн платформе 

SKLAD  

24 Сертификат  

 
  Сайрам аудандық мәдениет және тілдерді 

дамыту бөлімінің «тілдерді оқыту және 

дамыту орталығы» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі 

21.07.2020ж 

бастап 

Сайрам аудандық 

мәдениет және 

тілдерді дамыту 

бөліміні 

70 Сертификат  

 
  NIS оқу орталығы  30.10.2020ж 

дейін 

NIS оқу орталығы  40 Сертификат  

 
  «Киім құрастыру» тақырыбында 

біліктілік курсын бітіріп шықты.  

02.08.2020ж  Қожа Ахмет Яссауи 

атындағы 

халықаралық Қазақ 

- Түрік университеті 

үздіксіз білім беру 

және қашықтықтан 

оқыту орталығында  

72 Сертификат  

 
  Германия, Швейцария және Австрия 

мемлекеттерінде, мектеп және кәсіптік 

білім берудің прогрессивті 

технологиялары біліктілік курсы.  

      23-

29.05.2019ж 

Германия, 

Швейцария және 

Австрия 

мемлекеттері 

54 Сертификат  

 



  Progressive tehnjlogies of school and 

vocational education. Model of vocational  

guidance work.  

22-30.03. 

2018ж 

Progressive 

tehnjlogies of school 

and vocational 

education. 

216 Сертификат  

 
  The experiention of Switzerland of Germany 

and Austria  

6.07.2018 ж 

бастап 

of Germany and 

Austria 

  Сертификат  

 
   өндірістік оқыту шебері біліктілігі 

бойынша тағлымдамадан өтті. 

25.08. 

2018ж дейін 

ЖШС Восход 

фирмасы 

36 Сертификат  

 
  П Бенков атындағы Республикалық 

суретшілер колледжінде тағылымдамадан 

өтті  

28.11.2018ж 

бастап 

Өзбекстан 

Республикасы, П 

Бенков атындағы 

Республикалық 

суретшілер 

колледжі 

36 Сертификат  

 
 «WorldSkills стандарттары  

бойынша аймақтық 

чемпионаттарды ұйымдастыру  

және өткізу процесінің негізгі 

аспектілері  

16.02.2022ж «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы. 

36 Сертитфикат 

 

 Халықаралық тағылымнама 19.06-

30.06.22ж 
Грузия 

мемлекетінде 

курстан және 

тағылымнамадан 

халықаралық 

деңгейде өтіп 

келді 

72 Сертитфикат 

 

Халмурадова 

Рана 

Курбантаевна 

  

  

  

  

 «Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру» «Талап» 

акционерлік коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

 2020 ж  «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
TALAP     Қашықтықтан оқыту 

жағдайында студенттердің өзіндік 

жұмысын ұйымдастыру  

21.08.2020ж  «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
TALAP    Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтан оқыту: 

контенгент құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін 

21.08.2020ж  «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат   
21.08.2020ж 36 Сертификат  

 
26.02.2021ж 36 Сертификат  

 
  TALAP «Өндірістік оқыту шеберінің 

педогогикалық құзіреттілігі: дамыту және 

жетілдіру»білім беру бағдарламасы 

бойынша техникалық және кәсіптік 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдары 

педогогтерінің біліктілігін арттыру курсы 

06-15. 01 

2021ж 

 «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

72 Сертификат  

 



  «Алтынсарин курстарының» сессия 

бағдарламасы бойынша Қазақстан 

Республикасы педогогтарының 

біліктілігін арттыруда   

21.07.2020ж 

бастап 

Ы. Алтынсарин 

атындағы ҰБА 

70 Сертификат  

 
Казангапова 

Эльмира 

Умирзаккизи 

 

сабақты әзірлеуден бастап білім беру 

процесін ұйымдастыруға дейін 

4.11.2020ж ӨРЛЕУ біліктілік 

арттыру курсы  

40 Сертификат  

 
Камалова 

Ботажан 

Кулматовна 

 «Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру» «Талап» 

акционерлік коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

 2020 ж  «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
TALAP  Қашықтықтан оқыту 

жағдайында студенттердің өзіндік 

жұмысын ұйымдастыру  

21.08.2020ж  «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  
 

21.08.2020ж 36 Сертификат   
21.08.2020ж 36 Сертификат  

 
TALAP «Өндірістік оқыту шеберінің 

педогогикалық құзіреттілігі: дамыту және 

жетілдіру»білім беру бағдарламасы 

бойынша техникалық және кәсіптік 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдары 

педогогтерінің біліктілігін арттыру курсы 

02.10.2020ж   «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

80 Сертификат  

 
Салибекова 

Нилуфар 

Илхамбековна 

  

  

  

  

  

 «Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру» «Талап» 

акционерлік коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

 2020 ж  «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
TALAP  Қашықтықтан оқыту 

жағдайында студенттердің өзіндік 

жұмысын ұйымдастыру  

21.08.2020ж  «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
контенгент құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін 

21.08.2020ж  «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
Сертификат  

 
TALAP   Педогогтердің IT 

құзіреттіліктерін дамыту және жетілдіру 

тақырыбында  

02.10.2020ж   «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

80 Сертификат  

 
NIS оқу орталығы  21.07.2020ж 

бастап 

NIS оқу орталығы  70 Сертификат  

 



  Сайрам аудандық мәдениет және тілдерді 

дамыту бөлімінің «тілдерді оқыту және 

дамыту орталығы» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі 

30.10.2020ж 

дейін 

Сайрам аудандық 

мәдениет және 

тілдерді дамыту 

бөлімі 

36 Сертификат  

 
  TALAP «Өндірістік оқыту шеберінің 

педогогикалық құзіреттілігі: дамыту және 

жетілдіру» білім беру бағдарламасы 

бойынша техникалық және кәсіптік 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдары 

педогогтерінің біліктілігін арттыру курсы 

26.02.2021ж   «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
Серңкқызы 

Азиза 

Терапиялық стоматологияның өзекті 

мәселелері, оның ішінде балалар 

жасындағы 

17.08.2020-

29.08.2020 

ж 

  108 Сертификат  

 
Бегметов 

Мураджон 

Элмурадович 

«Педагоктердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру.» 
27.08.2020ж «Талап» 

акционерлік 
коммерциялық 

емес акционерлік 
қоғамы 

36 Сертификат  

 
Эшанкулов 

Султанбек 

Мамыржанович 

«Педагоктердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру.» 
27.08.2020ж «Талап» 

акционерлік 
коммерциялық 

емес акционерлік 
қоғамы 

36 Сертификат  

 
«Жедел және шұғыл медициналық көмек 

» 
01.08.2020 

ж. 
  108 Сертификат  

 
Паттахов Зафар 

Абдуллаевич 

  

  

  

«Педагоктердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру.» 
27.08.2020ж «Талап» 

акционерлік 
коммерциялық 

емес акционерлік 
қоғамы 

36 Сертификат  

 
«Жедел және шұғыл медициналық көмек 

» 
01.08.2020 

ж. 
  108 Сертификат  

 
« Шұғыл  медициналық көмектің 

госпитальға дейінгі кезеңдегі 

алгоритимдер» 

20.08.18-
25.08.18ж.ж 

  54 Сертификат  

 
«Интегрированное ведение болезней 

детского возраста » 
13.01.20-

17.01.20ж.ж 
  40 Сертификат  

 
Ташпулатов 

Дилшад 

Шапулатович 

  

  

  

«Педагоктердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру.» 
27.08.2020ж «Талап» 

акционерлік 
коммерциялық 

емес акционерлік 
қоғамы 

36 Сертификат  

 
«Жедел және  медициналық көмек» 08.10.18-

13.10.18 
  54 Сертификат  

 
«Жедел және шұғыл медициналық көмек 

» 
29.10.18-
24.11.18 

ж 

  216 Сертификат  

 
«Интегрированное ведение болезней 

детского возраста » 
27.05.19-

31.05.19ж.ж 
  40 Сертификат  

 
Беккулиева Сана 

Жайлаубаевна 

  

  

«Педагоктердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру.» 

03.09.2020ж «Талап» 
акционерлік 

коммерциялық 

36 Сертификат  

 



  емес акционерлік 
қоғамы 

Кәсіптік дамудың халықаралық орталығы 

«Жалпы дәрігерлік прпктика» 

26.10.19-

24.12.19ж.ж 
  432 Сертификат  

 
«Терапиядағы өзекті мәселелер» 08.01.19-

04.02.19ж.ж 
  216 Сертификат  

 
Талап 

WSK стандарттары бойынша  
7-

16.02.2022 
«Талап» 

акционерлік 
коммерциялық 

емес акционерлік 
қоғамы 

36 Сертификат  

 
Бердибаева 

Мадина 

Абдраевна 

«Педагоктердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру.» 

« Педиатриядағы өзекті сұрақтары» 

  

23.09.2020ж «Талап» 
акционерлік 

коммерциялық 
емес акционерлік 

қоғамы 

36 Сертификат  

 
  « Педиатриядағы өзекті сұрақтары» 10.02.20-

22.02.20ж.ж 

 
108 Сертификат  

 
Мырзабаева 

Дана Ержановна 

«Педагоктердің ІТ-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру.» 

27.08.2020ж «Талап» 
акционерлік 

коммерциялық 
емес акционерлік 

қоғамы 

36 Сертификат  

 
«Массажист» 08.07.19-

20.07.19ж.ж 
  36 Сертификат  

 
« Техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарында педагогикалық 

мамандықтар бойынша білім беру 

технологияларын тиімді пайдалану» 

12.02.18-
17.02.18ж.ж 

«Талап» 
акционерлік 

коммерциялық 
емес акционерлік 

қоғамы 

40 Сертификат  

 
«English Language at Elementary» 15.07.20-

30.10.20ж.ж 
  36 Сертификат  

 
Сайтмуратов 

Дильшад 

Абдиваитович  

 Дене шықтыру мұғалімінің кәсіби 

құзіреттілігін арттыру.Техника кәсіптік 

білім беру ұйымдарында оқытудың 

кредиттік-модульдік енгізудің 

ерекшеліктер.Қ.Р да орта білім беру 

жаңарту шеңберінде педагог кадрларды 

даярлайтын колледждер 

оқытушыларының біліктілігін арттыру 

білім беру бағдарламасы. 

2018 ж 

2021ж 

 Өрлеу біліктілікті 

арттыру ұлттық орт 

Дене шықтыру 

мұғалімінің кәсіби 

құзіреттілігін 

арттыру.Өрлеу 

біліктілікті арттыру 

ұлттық 

орталығы.Педагогик

алық шеберлік 

орталығы.Назарбаев 

зияткерлік мектебі 

40 Сертификат  

 
Сайрам аудандық «Тілдерді оқыту және 

дамыту орталығында» қазақ тілі 
курсының Б2 денгейін 100 сағат 

колемінде оқып шықты 

12.06.2018ж Тілдерді оқыту және 

дамыту орталығы 
100 Сертификат  

 



«Техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының оқытудың кредиттик 

модульдік технологияларын енгізудің»  

36 сағат көлемінде оқыту курсын аяқтады 

30.11.2018ж «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік орталығы 

әзірлеген Қазақстан Республикасында 

орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 

педагог кадрларды даярлайтын 

колледждер оқытушыларының 

біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық  

сағат колемінде оқу курсын аяқтады 

23.01.2019ж Назарбаев 

зияткерлік 

мектептері 

80 Сертификат  

 
Усманов Болат 

Пердебайұлы 
«Педагогтардың IT-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру»тақрыбында 36 
сағат көлемінде қашықтықтан біліктілігін 

арттыру курсынан өткендігін растайды 

2020ж 

2021ж 

Назарбаев 

зияткерлік 

мектептері 

36 Сертификат  

 
  «Назарбаев Зияаткерлік мектептері» 

ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы 
әзірлеген Қазақстан Республикасында 

орта білім мазмұнын жаңырту 
шеңберінде коллеждер 

оқытушыларының біліктілігін арттыру 
білім беру бағдарламасы бойынша 80 

академиялық сағат көлемінде оқу курсын 
аяақтады 

29.08.2020 Назарбаев 

зияткерлік 

мектептері 

80 Сертификат  

 
  Қазақстан Республикасы педагоктерінің 

біліктілігін арттырудың «Техникалық 
және кәсіптік білім беру ұйымдарының 

оқыту процесіне критериалды 
бағалаудың әдістерін енгізу» 36 

академиялық сағат колемінде білім беру 
бағдарламасы бойынша 2021 жылғы 12-
16 сәуір аралығында педагогтерді оқыту 

курсын аяақтады 

02.10.2020 «Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 
  Қазақстан Республикасы білім және 

ғылым министірлігі «Өрлеу»біліктілікті 
арттыру ұлттық орталығы акционерлік 
қоғамы «Дене шынықтыру мұғалімінің 

кәсіби құзіреттілігін дамыту»тақрыбында 
біліктілікті арттыру курсында 40 сағат 

оқығанын растайды 

16.04.2021 «Өрлеу»біліктілікті 

арттыру  
40 Сертификат  

 
Расилев Ермек 

Расильевич 
«Педагогтардың IT-құзіреттіліктерін 

дамыту және жетілдіру»тақрыбында 36 
сағат көлемінде қашықтықтан біліктілігін 

арттыру курсынан өткендігін растайды 

2020ж 

2021ж 

«Талап» 

акционерлік 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

36 Сертификат  

 



  «Назарбаев Зияаткерлік мектептері» 
ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы 

әзірлеген Қазақстан Республикасында 
орта білім мазмұнын жаңырту 

шеңберінде коллеждер 
оқытушыларының біліктілігін арттыру 
білім беру бағдарламасы бойынша 80 

академиялық сағат көлемінде оқу курсын 
аяақтады 

29.08.2020 Назарбаев 

зияткерлік 

мектептері 

80 Сертификат  

 
  Қазақстан Республикасы педагоктерінің 

біліктілігін арттырудың «Техникалық 
және кәсіптік білім беру ұйымдарының 

оқыту процесіне критериалды 
бағалаудың әдістерін енгізу» 36 

академиялық сағат колемінде білім беру 
бағдарламасы бойынша 2021 жылғы 12-
16 сәуір аралығында педагогтерді оқыту 

курсын аяақтады 

02.10.2020 Назарбаев 

зияткерлік 

мектептері 

36 Сертификат  

 
  Қазақстан Республикасы білім және 

ғылым министірлігі «Өрлеу»біліктілікті 
арттыру ұлттық орталығы акционерлік 
қоғамы «Дене шынықтыру мұғалімінің 

кәсіби құзіреттілігін дамыту»тақрыбында 
біліктілікті арттыру курсында 40 сағат 

оқығанын растайды 

16.04.2021 «Өрлеу»біліктілікті 

арттыру  
40 Сертификат  

 
Айдаралыұлы 

Еламан 

  Дене шықтыру мұғалімінің кәсіби 

құзіреттілігін арттыру. 

2021ж  Өрлеу біліктілікті 

арттыру ұлттық орт. 

Дене шықтыру 

мұғалімінің кәсіби 

құзіреттілігін 

арттыру. 

36 Сертификат  

 
Рахманбердиева 

Минура 

Мамуржановна 

«Массажист» 18.10.18-

03.11.18ж.ж 

  36 Сертификат  

 
«Хаджам»  06.12.21-

12.12.21ж.ж 

  36 Сертификат  

 
Тажиева Айгүл 

Жамалбековна 

«Жаңартылған білім бру бағдаламасы 

аясында оқу-тәрбе үрдісін жобалау» 

30.10.2019ж     Сертификат  

 
Дене шынықтыру мұғалімінің кәсіби 

құзыреттілігін дамыту 

22.11.2021 

ж 

 Өрлеу біліктілікті 

арттыру ұлттық орт 

Дене шықтыру 

мұғалімінің кәсіби 

құзіреттілігін 

арттыру. 

40 

сағат 

Сертификат  

 

 

 

 

 

 

 

Колледж басшысы     Г.К.Исмаилова 


