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ұлттық орталығы

Мекеменің мекен жайы:           Ақсукент ауылы, Н. Юлдашев 1В

Бекенова Хуриниса
Эргашбековна





1. 2016 жыл қорытындысы 

бойынша Халықаралық 

Ұлттық бизнес рейтинг одағы 

тарапынан « Bene meranti de

professione -2016» медалімен 

марапатталды. №0439

2.  2020 жылы Қазақстан     

Республикасы «Білім-Өркениеті» 

ұлттық инновациялық ғылыми 

зерттеу орталығының «ҚР ның 

Құрметті педагогы» байқауының 

жеңімпазы атанды.

Диплом  І дәрежелі,  төсбелгі 

№00025

3. «MARTEBELI USTAZ»  

«Qurmet- Abyroi, Birlik»  

қоғамдық бірлестігінің төс 

белгісі

09.12.2020  №002



1. «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығында  

«Техникалық және кәсіби білім беру жүйесін жетілдіру 

жағдайындағы  жалпы білім беретін пәндер 

оқытушыларының кәсіби құзыреттілігі» тақырыбында 

36 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсынан өтті. 

№ 0124726    11-16.04.2016 ж.

2. «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығының 

«Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында 

оқытудың кредиттік-модульдік технологияларын 

енгізудің ерекшеліктері» тақырыбында 36 сағат 

көлемінде біліктілікті арттыру курсынан өтті. 

№0277165    26.11-30.11.2018ж

3. «Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамыны

«Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру»  IT 12203  36 сағат  21.08.2020 ж.

4. «Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамыны

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі

білім беру ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту:

контентін құрудан бастап оқу процесін ұйымдастыруға

дейін» DL 19232 36 сағат 20.08.2020 ж.





5.   «Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамыны

«Қашықтықтан  оқыту жағдайында студенттердің 

өзіндік жұмысын ұйымдастыру»  DL  19513   36 сағат 

20.08.2020 ж.

6.   «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ Шымкент 

қ. Педагогикалық шеберлік орталығы  «ҚР орта білім 

мазмұнын жаңарту шеңберінде        колледждер 

оқытушыларының біліктілігін арттыру» БЖ № 

099588      80  сағат  23.01.2019 ж.

7.   2020 жыл қантар айында Cambridge Assessment

English TKT  модулдері бойынша 80 академиялық сағат 

дайындық курсынан өтіп, үш модуль бойынша  тест 

тапсырып, сертификат алды. Module1- №00381035\

Module 2- 00381038, Module 3- 00362794 

8.   Халықаралық білім беру бағдарламалары агенттігі   

«Эду Трэвел» SKLAD  оқу платформасы 

«Международные практики профессионального

образования» тақырыбында курс  24 сағат 

15-29 маусым 2020 жыл  №00387





1. ОҚМПИ ұйымдастырған «Төлеген Айбергенов аңсаған әлем» 
атты халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция 
жұмыстарына қатысып,  сертификат алды. 14.10.2016ж.
2.  «Б - Асқар» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қолдауымен
«Қазақ педагогикасы» республикалық ғылыми-әдістемелік, 
ақпараттық – танымдық, педагогикалық журналының
ұйымдастыруымен «Білім беру жүйесіндегі инновацияларды
қолдану және жүзеге асырудың әдістемелері» тақырыбында
қашықтықтан өткізілген ғылыми-тәжірибелік конференциясына
қатысып, Дипломмен марапатталды және жұмысы жинақта жарық
көрді.
3.  Республикалық «Инновация және мемлекеттік қызметі» 
газетінде «Кембридж технологиясы колледжде» атты мақаласы
жарық көрді.
2016ж.  қараша №21-22
4.  Аудандық «Пульс Сайрама» газетінде «Роль английского языка в 
Казахстане» атты мақаласы жарық көрді.
2016ж. 27 мамыр №21 (6002)
5.  QAZAQ BILIMI Республикалық ғылыми әдістемелік
педагогикалық журналына «2019-2020 оқу жылының 100 үздік
педагогикалық мақаласы» республикалық жобасына қатысып, 
жұмыстары «2019-2020 оқу жылының 100 үздік педагогикалық
мақаласы» республикалық жобасының жинағына енді және
диплом, сертификат, құрмет грамотасымен марапатталды.
6.  «BILIM ORKENIETI» Ұлттық инновациялық ғылыми-зерттеу
орталығы ұйымдастырған «ҚР ның Құрметті педагогы» байқауына
қатысып, 1 дәрежелі диплом және төсбелгімен марапатталды.
7.  Ustaz tilegi республикалық ғылыми әдістемелік орталық
ұйымдастырған «Инклюзивті білім беру жүйесі: қазақстандық
молельдің қиындықтары мен болашағы» атты республткалық
онлайн конференцияға қатысып, сертификатталды. 24 желтоқсан
2020ж.







Білім алушылардың жетістіктері
1. Жетекшілігімдегі студентім
Тохтамишова Мохира 2017 жылы
наурызда өткен «Б - Асқар» 
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінің қолдауымен
«Қазақ педагогикасы» 
республикалық ғылыми-
әдістемелік, ақпараттық –
танымдық, педагогикалық
журналы тарапынан
ұйымдастырылған «Жаңа білім
беру жүйесі – заман талабы» 
тақырыбында қашықтықтан
өткізілген ғылыми-тәжірибелік
конференциясына қатысып, 
ғылыми мақалалары жарық
көрді және Дипломмен
марапатталды.

.Абырой білім порталы ұйымдастырған Республикалық «Ұстаз
ұлағатты ұғым» байқауына қатысып жүлделі 1 орын иеленді. 
Студент Ахматтаева Севинч

«ASIA EDUCATION» халықаралық
даму орталығы ұйымдастырған
«Ең үздік ғылыми жұмыс» атты
байқау Студент  Тойчибаев
Ибрахим 1 дәрежелі диплом



Халықаралық Ағылшын тілі пәнінен
студенттер арасында олимпиада  
студент  Тойчибаев Ибрахими

1 дәрежелі диплом

Абырой білім порталы 
ұйымдастырған Республикалық
«Ұстаз ұлағатты ұғым» байқауына
қатысып жүлделі 1 орын иеленді. 
Студент Бахутова Гулназ

Ахматтаева Севинч Қазақстан
Интернет Олимпиадасы
республика бойынша 2 
дәрежелі диплом

Бахутова Гулназ Қазақстан
Интернет Олимпиадасы облыс
бойынша 1 орын \

Абырой білім порталы 
ұйымдастырған Республикалық
«Аяулы алтын күз» байқауына
қатысып жүлделі 1 орын иеленді. 
Студент Умарова Фирангиз



Түркістан облысының
адами әлеуетті дамыту
басқармасының ҚҰРМЕТ 
ГРАМОТАСЫ   2021жыл 

• QAZAQ BILIMI 
Республикалық ғылыми
әдістемелік журналының
дамуына үлес қосқаны үшін
АЛҒЫС ХАТ 2020 жыл

«ASIA EDUCATION» 
халықаралық даму 
орталығы ұйымдастырған
«Ең үздік ғылыми жұмыс» 
атты байқауға
жеңімпаздарды
дайындағаны үшін
ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫ 2020 
жыл



•Абырой білім
порталы 

ұйымдастырған
Республикалық
қашықтықтан

өтетін байқауға
балалардың

шығармашылық
жұмыстарын

ұйымдастырып, 
белсенділік

танытқаны үшін
АЛҒЫС ХАТ 2021 

жыл

Халықаралық
Ағылшын тілі

пәнінен
студенттер
арасында

олимпиадаға
жеңімпаздарды

дайындағаны
үшін

АЛҒЫС ХАТ 2020 
жыл


