Перечень ППС, повысивших квалификацию в 2020 г.
№
Ф.И.О.
Место, вид повышения квалификации
1
Кыякбаева
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік
Улбосын
орталығы өткізген «Білім беру мазмұнын жаңарту аясында мектепке
Козыбаевна
дейінгі тәрбиелеу мен оқытуда даярлықтың жаңа мүмкіндіктері». 16 сағат.
20-21 қаңтар. 2020 ж. № 018090
Тренинг по подготовке к переходу ГЦОС
(разработка Горизантальноциклической организационной структуры) и внедрению принципов Адаптивного
лидерства. 40 ч. 13-18 января. 2020 г.
Абай атындағы Қаз ҰПУ ұйымдастырған «Цифрлы педагог» атты онлайн жазғы
мектеп. 36 сағат. 20-25 шілде.2020 ж.
«Эффективный онлайн – урок». SKLAD. Образовательная онлайн –
платформа. ЭДУ ТРЭВЭЛ. Культура образование технологии.Коуч.
Международный Эриксоновский Университет Коучинга. г. Минск. 54 часа .
21 сентября – 20 октября 2020 г.
«Жоғары оқу орны оқытушыларының кәсіби шеберлігін жетілдіру». Мектепке
дейінгі білім берудің қазіргі әлемдік жүйелері.2-6 қараша.40сағат.№ 003302.Абай
атындағы Қаз ҰПУ
«Жоғары оқу орны оқытушыларының кәсіби шеберлігін жетілдіру». Мектепке
дейінгі педагогика тарихы, жобалау әрекеті. 2-6 қараша.40сағат.№ 003175.Абай
атындағы Қаз ҰПУ

“Аутодеструктивті
мінез-құлықты
алдын
алу
және
стрессменеджмент” курсы. 2020жылдың 12-23 қазан аралығында 72
сағат. Нұр-Сұлтан, 2020жыл
“АГЕНТСТВО ВНЕДРЕНИЯ ИСО”, по программе Подготовка специалистов по
требованиям международного стандарта ISO 37001:2016 “Системы
менеджмнта противодействия коррупции” 1286-AVISO-18. Республика
Казахстан, 2018 года.
Модель современной программы обучения детей младшего возраста.
Berlin cosmopolitan school Kindergarten&Preesghool (г.Берлин,Германия).
07.05.2020 год.
Итальянская модель дошкольного оброзвания основнная на коллабрации с Reggio
children на примере Ponzano children (Италия).19.05.2020 год

2

Азимбаева
Дарига
Куановна

3

Абитова Г.Т.

Особенности дошкольного образования в Германии от руководителя
образовательного агентства. (Германия). 27.05.2020 год
г.Алматы. КазНПУ им.Абая Курс повышения квалификации по
образовательной программе повышения квалификации по теме:
«Совершенстование педагогического мастерства преподавателя Вуза
(Дошкольная педагогика) 2-6 ноября 2020г. 40 часов. Регистр.№003176
Алматы қаласы. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық
шеберлік орталығы «Білім беру мазмұнын жаңарту аясында мектепке
дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың даярлықтың жаңа мүмкіндіктері»
тақырыбында семинар, 20-21 қаңтар, 2020ж. 16сағат. Регистр.№ 018100
Алматы қаласы. Абай атындағы ҚазҰПУ. «Цифрлы педагог» атты онлайн
жазғы мектеп. 24-29 тамыз, 2020ж. 36 сағат.
І International Scientific and Practical Conference RECENT SCIENTIFIC
INVESTIGATION neid on Decemder 6-8, 2020 in Oslo, Norway 12 hours
Межрегиональный технический университет, г. Самара
Современные научно-педагогические технологии обеспечения
образовательной и научной деятельности в университете. 06-19 мая
2020 г. (72 часа)

Образовательная онлайн-программа SCLAD «Эффективный онлайн-урок»
21.09-20.10.2020 г. (54 часа)
4

5

6

Алимбекова АА. Сертификат.
«Назарбаева
Зияткерлік
мектептері»
ДББҰ
Педагогикалық шеберлік орталығы өткізген «Білім беру мазмұнын
жаңарту» аясында мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың
даярлықтың жаңа мүмкіндіктері» тақырыбындағы 16 академиялық
сағат көлеміндегі оқыту семинарын аяқтады. 20-21 қаңтар 2020
ПС№018098
«ХХI
ғасырда өркениетті Қазақстан
жағдайындағы
үздіксіз
педагогикалық білім беру жүйесі: әлемдік руханият және инновациялық
тәжірибе» атты I Халықаралық педагогикалық оқуларында «Үздік
педагогикалық өнім - 2020» байқауының «Үздік инновациялық жоба»
номинациясы. III Дәрежелі Диплом. Тараз. 27-28 акпан 2020 жыл.
Сертификат. «Модель современной программы обучения детей младшего
возраста» от руководителей билингвального детского сада Berlin
Cosmopolitan School Kindergarten&Preeschool (г.Берлин. Германия) 07.05.
2020
І Международной педагогической чтении на тему: «Система непрерывного
педагогического образования в условиях цивилизации Казахстана в ХХІ
веке: мировая духовность и инновационный опыт».
Международная научно-практическая конференция RECENT
SCIENTIFIC INVESTIGATION. (6-8 Декабря 2020г. Осло, Норвегия)
Диплом III степени «Лучший инновационый проект» на І Международной
педагогической чтении на тему: «Система непрерывного педагогического
образования в условиях цивилизации Казахстана в ХХІ веке: мировая
духовность и инновационный опыт». 27-28 февраль 2020
Диплом II степени за «Лучшее учебное пособие, учебно-методическое
пособие». 27-28 февраль 2020
«Цифрлы педагог» атты онлайн жазғы мектебі. 25.07-01.08.2020 ж. 36 с
Абай атындағы ҚазҰПУ
Диплом степени за выставку педагогических инноваций учреждений
образования, участвующих в
педагогических чтениях. 27-28 февраль
2020
Ахметова
Алматы қаласы. КазНПУ им.Абая. 21 сентября – 20 октября 2020 год.
Айгуль
Эффективный онлайн-урок» - 54 часа. Сертификат №01308.
Игеновна
Образовательная программа повышения квалификации ППС высших
учебных заведений, осуществляющих подготовку педагогических кадров,
в рамках обновления содержания среднего образования РК, разработанной
Центром ПМ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы, в объеме 80
акдемических часов» - 80 часов. Сертификат. Центр ПМ АОО «Назарбаев
Интеллектуальные школы».Алматы, 21 февраля Центр ПМ АОО
«Назарбаев Интеллектуальные школы»
Алматы, 2-6 ноября 2020. Совершенствование профессионального
мастерства преподавателя вуза (Методика преподавания самопознания) –
40 часов. Сертификат № 003178. 6 ноября 2020.
«Цифрлы педагог» атты онлайн жазғы мектебі. 25.07-01.08.2020 ж. 36 с
Абай атындағы ҚазҰПУ
Бекмагамбетова Модель современной программы обучения детей младшего возраста
Роза
// Берлин, Германия, 7.05.2020. Берлин

Карпыковна

«Цифрлы педагог» атты онлайн жазғы мектебі. 25.07-01.08.2020 ж. 36
с Абай атындағы ҚазҰПУ
Сущность обновления дошкольного образования// Орлеу, 16 часов. –
Алматы, 20-21 января

7

Булшекбаева
Асем Исаевна

«Методическое сопровождение процесса инклюзивного образования» в
объеме 72 ак.ч. 13.01.-18.01.2020, МА СПРР г. Москва
"Қысқы мектеп». «Білім алушының ойлау және танымдық тәжірибе
дағдыларын жетілдіру» Жаңа Зеландиялық ұстаз Sury Maclennan
(Сьюзи Макленнан). 72 с. семинары. 03.02-08.02.2020, Абай атындағы
ҚазҰПУ.
Практикум по авторскому курсу доктора философских наук, доцента
Байсеркеева Озата Нурдаулетовиа «Тренинг по подготовке к переходу
(разработка горизантально-циклической организаионной структуры) и
внедрению принипов Адаптивного лидерства» (40 ч.) в период с 13 по 18
января 2020 года. КазНПУ имени Абая
«Цифрлы педагог» атты онлайн жазғы мектебі. 25.07-01.08.2020 ж. 36 с
Абай атындағы ҚазҰПУ
«Эфективный онлайн урок» 54 часа. 21.09-20.10.2020 г.
SKLAD
Совершенстовование профессионального мастерства преподавателя ВУЗа
(История педагогики, социальной педагогики и самопознания). С 02.11 по
06.11.2020 г. 40 часов. КазНПУ имени Абая, регистрационный номер
№003177

8

Курсабаев М.К. Совершенствование профессионального мастерства преподавателя
Вуза. КазНПУ тимени Абая. Директор ИПК и дистанционного
образования А.Семченко. 2-6.11.2020. 40ч. №003101
«Совершенствование профессионального мастерства преподавателя
вуза» (Проектирование социально-педагогической работы), 2-6
ноября, 2020. 40 ч. КазНПУ Абая.
Изат Меруерт «Мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбие мен оқу процесінде
Магауякызы
инновациялық технологияларды қолдану». 8 академиялық
сағат,қазан, Алматы, 2020
«Эффективный онлайн-урок», 21.08-20.10.2020, №01324

9

10

Каримова Разия 2019/2020 оқу жылыны II жарты жылдығында «қысқы мектеп» аясында
Елеупановна
өткізілген Жаңа Зеландиялық ұстаз Suzy McLennan (МакЛеннан )
ханымның «Білім алушының ойлау және танымдық тәжірибе дағдыларын
жетілдіру» тақырыбындағы семинары17.01.-21.01.2020. ж. 72 с. Алматы қ.
Абай атындағы ҚазҰПУ, Сертификат №14
Білім беру мазмұнын жаңарту аясында мектепке дейінгі тәрбиелеу мен
оқытудың даярлықтың жаңа мүмкіндіктері – 16 часов.- Алматы, 20-21
қантар 2020, Сертификат Рег. ПС №018101
Педагогикалық шеберлік
орталығы
Модель современной программы обучения детей младшего возраста –
(54часа) Берлин, Германия, 07.05.2020 Сертификат SKLAD – Berlin
cosmopolinan school
Итальянская модель дошкольного образования, основанная на
коллаборации - 54 часа Сертификат SKLAD Алматы, 19.05.2020

11

Нургалиева
Долорес
Абилдаевна

12

Шырынбаева
Г.Қ.

13

Как устроено обучение дошкольников в Швеции – 54 часа Сертификат
SKLAD Алматы, 17.05.2020
«Особенности дошкольного образования в Германии» от Руководителя
образовательного
Агентства
Agentur
Fur
Internationale
Bildungszusammenarbeit E.V (Германия) 27.05.2020 Вебинар
«Цифрлы педагог»– (36 сағат) КазНПУ имени Абая Сертификат от 01.08.
2020 -Алматы. 27.07-01.08. 2020
«Культура образования технологии» - Алматы. 21 сентября – 20 октября
2020 год Сертификат №01320«Эффективный онлайн-урок» - (54 часа)
КазНПУ имени Абая ЭДУ ТРЭВЭЛ
Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайындағы заманауи мектеп оқулығы
– (80 сағат)- Алматы. 14.08.2020 Сертификат регномер: 002112
Подготовка студентов выпускных курсов к прохождению педагогической
практики по реализации обновленного содержания образования – (40
часов) -Алматы, Сертификат №003139
2-6 ноября 2020 года КазНПУ имени Абая
Жоғарғы оқу орны оқытушыларының кәсіби шеберлігін жетілдіру /Ойын
іс-әрекеттің теориясы мен әдістемесі, мектепке дейінгі білім беруді
ұйымдастыру және басқару/ - (40 сағат) Алматы, 2-6 қараша 2020,
6.11.2020 ж., Абай атындағы ҚазҰПУ.Сертификат №003295
«Цифрлы педагог» атты онлайн жазғы мектебі. 25.07-01.08.2020 ж. 36 с
Абай атындағы ҚазҰПУ
Білім беру мазмұнын жаңарту аясында мектепке дейінгі тәрбиелеу мен
оқытудың даярлықтың жаңа мүмкіндіктері – 16 часов.- Алматы, 20-21
қантар 2020, Сертификат. ПС №018095 Педагогикалық шеберлік
орталығы
ЖОО оқу процесін ұйымдастырудағы білім беру технологияларының
тиімділігі. Біліктілікті арттыру және қашықтықтан білім беру орталығы
директоры. Б.Ахметов. 40с. 06.03.2020. №001544
Подготовка студентов выпускных курсов к прохождению педагогической
практики по реализации обновленного содержания образования в
формате дуального обучения в 2020-2021 учебном году. 40ч. Директор
Центра повышения квалификации и дистанционного образования.
А.Семченко. 21.08.2020. №002142
Цифрлы педагог. Онлайн жазғы мектебі. Абай атындағы ҚазҰПУ. 05-10
тамыз 2020 ж. №19. 36 сағат
«Білім беру мазмұнын жаңарту аясында мектепке дейінгі тәрбиелеу мен
оқытудың даярлықтың жаңа мүмкіндіктері» «Н.Назарбаев зияткерлік
мектептері» ДБҰҰ Педагогикалық шеберлік орталығы. Абай атындағы
ҚазҰПУ. 20-21 қаңтар. 2020ж. №018094. 36 сағат.
«Білім алушының ойлау және танымдық тәжірибе дағдыларын жетілдіру».
«Қысқы мектеп» Абай атындағы ҚазҰПУ.10.01.2020 ж. №19. 72 сағат

«Работа преподавателя СДО (moodle), разработка и Ввод ЭУМКД,
сопровождения курса» «Зимняя школа» КазНПУ имени Абая. 10.01.2020 г.
№ 001333. 40 ч.
Толешова
«Әр саладағы адам тіршілігінің заманауи тәжірибелік психологиясы»
Улмекен
72 с. 27.01.2020- 01.02. 2020 ж. Центр современных психотехнологий
Болатовна
и практической психологии.
Халитова И.Р. «Цифрлы педагог» атты онлайн жазғы мектебі. 25.07-01.08.2020 ж. 36 с
Абай атындағы ҚазҰПУ

14 Айтпаева Алма
Карекбаевна

Жумашева Т.С.

Сертификат курса повышения квалификации с 20.07-25ю07.2020г. (36ч.)
онлайн летняя школа «Цифровой педагог»
Сертификат «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық
шеберлік орталығы өткізген «Білім беру мазмұнын жаңарту аясында
мектепке дейінгі тәрбиелеу мен окытудың даярлықтың жаңа
мүмкіндіктері» тақырыбындағы 16 академиялы сағат көлеміндегі оқыту
семинарын аяқтады. ПС№018092 20-21.қантар. 2020
Сертификат№00520/DQ
-0017/2
«Инновационные
технологии
дистанционного обучения» (72ч.) 18.05-30.05.2020г.
Сертификат №107-16/20 от 27.02.2020 «Инновационные образовательные
технологии в профессиональной деятельности педагога» (72 ч) г.Москва
РФ 27.02.2020г.
«Жаңартылған білім мазмұнына сәйкес мектепке дейінгі ұйым
мамандарының кәсіби іскерлігін жетілдіру мәселелері». Сертификат
16.10.2020г.
DIPLOMA. LXIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE,
EDUCATION AND TECHNOLOGY London. 08 MAY 2020Kolumbayeva
Sholpan (Republic of Kazakhstan)Candidate of Pedagogical Sciences,
professor, DEPARTMENT OF PEDAGOGY; Aitpayeva AlmagulCandidate of
Pedagogical Sciences, Associate professor, DEPARTMENT OF PRE-SCHOOL
EDUCATION AND UPBRINGING, INSTITUTE OF PEDAGOGY AND
PSYCHOLOGY KAZAKH NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY
NAMED AFTER ABAI, ALMATY, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Сертификат курса повышения квалификации « Педагогические условия
реализации средового подхода в социальном воспитании»(72ч.) 17.1110.12.2020г. Нижний Новгород, Россия
Сертификат курса повышения квалификации «Проблемы образования и
воспитания детей в норме и с нарушениями в развитии(интеллекта,
слуха,речи,зрения) (72ч.)19.10-01.112020г.
ESSE institute ofEuropean Sathya Sai Education «The Concept of SelfKnowledge in SSEHV- A Universal Approach» August 21-24 2020 (50class)
Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру әдістемесі. 02.1106.11.2020. 40с.Білімді арттыру және қашықтықтан білім беру орталығы
директоры А.Семченко. №003180
Совершенствование профессионального мастерства преподавателя Вуза.
КазНПУ тимени Абая. Директор ИПК и дистанционного образования
А.Семченко. 2-6.11.2020. 40ч. №003181
Білім беру мазмұнын жаңарту аясында мектепке дейінгі тәрбиелеу мен
оқытудың даярлықтың жаңа мүмкіндіктері – 16 часов.- Алматы, 20-21
қантар 2020, Сертификат Рег. ПС №018105
Педагогикалық шеберлік
орталығы
Модели инклюзивного образования в зарубежных странах.20.1130.11.2020 72ч. №01608

15 Манкеш Аксауле «Цифрлы педагог» атты онлайн жазғы мектебі. 25.07-01.08.2020 ж. 36
Еженхановна
с. Абай атындағы ҚазҰПУ.
16 Асқарбек А.Т.

Совершенствование профессионального мастерства преподавателя Вуза.
КазНПУ тимени Абая. Директор ИПК и дистанционного образования
А.Семченко. 2-6.11.2020. 40ч. №003182

17 Абилбакиева
Галия
Турысбековна

18 Сураншиева
Мираш
Кадыровна

19

Шауенова
Меруерт

Білім беру мазмұнын жаңарту аясында мектепке дейінгі тәрбиелеу мен
оқытудың даярлықтың жаңа мүмкіндіктері – 16 часов.- Алматы, 20-21
қантар 2020, Сертификат Рег. ПС № 018102 Педагогикалық шеберлік
орталығы
«Цифрлы педагог» атты онлайн жазғы мектебі. 25.07-01.08.2020 ж. 36 с
Абай атындағы ҚазҰПУ
Работа преподователя в СДО,разработка Ввод ЭМУКД.10.01.2020
40 ч. №001352.
Білім алушының ойлау және танымдық дағдыларын жетілдіру. 08.01.2020.
72 ч. №76.
Применение инновационных
психолого-педагогических технологии.
14.02.2020. 40ч. №001474
Принципы и подходы совремменной методики преподование в вузе. 128.02.2020. 72ч.
ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде педагог кадрларды
даярлайтын жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылық
құрамының біліктілік арттыру білім беру бағдарламасы.20-30.10.2020.
80с.
«Эффективный онлайн-урок», 21.08-20.10.2020. 54ч. №01310
«Цифрлы педагог» атты онлайн жазғы мектебі. 25.07-01.08.2020 ж. 36 с
Абай атындағы ҚазҰПУ
"Модель современной программы обучения детей младшего возраста" от
руководителей билингвального детского сада Berlin Cosmopolitan School
kindergarten&Preeschool (г.Берлин, Германия) 07.05.2020
"Итальянская модель дошкольного образования основанная на
коллаборации с Reggio Children на примере ponzano children" (Италия)
19.05.2020
Сертификат 01323. "Эффективный онлайн-урок" 21 сентября - 20 октября
2020 г. (54 часа)
Абай атындағы ҚазҰПУ ұйымдастырған «Цифрлы педагог» атты олайн
жазғы мектебі аясындағы біліктілікті арттыру курсы; 36 с. 2025.07.2020.Үздік сертификат
«Білім алушының ойлау және танымдық тәжірибе дағдыларын жетілдіру»
(2019-2020 оқу жылының ІІ жарты жылдығында «Қысқы мектеп» аясында
өткізілген Жаңа Зелендиялық ұстаз Suzy McLennan ханымның семинары);
72 с. №25. 2020, қаңтар
Работа преподавателя в СДО (moodle), разработка и Ввод ЭУМКД,
сопровождения курса (курсы повышения по образовательной программе);
40ч. №001 354. 01.01.2020.
«Білім беру мазмұнын жаңарту аясында мектепке дейінгі тәрбиелеу мен
оқытудың даярлықтың жаңа мүмкіндіктері» («Назарбаев Зияткерлік
мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы өткізген оқыту
семинары); 16 с. №018 103. 20-21.01.2020
Применение инновационных психолого-педагогических технологии в
учебном процессе (курсы повышения по образовательной программе);
40 ч. №001 460. 14.02.2020.
Цифровые инструменты в образовании (курсы повышения по
образовательной программе); 40ч. №001 907. 19.06.2020
«Игровое образование» (программа онлайн шойлы «Цифровая
трансформация образования» от НПО); 72ч. 23-29.06.2020

Педагогический эдутон «Создаем онлайн-курс с нуля» (Проект «Школы
2035»); 18 ч. 2020, 14 июля, Москва
Педагогический эдутон Онлайн-курсы дополнительного образования: от
идеи до набора группы (Проект «Школы 2035»); 10 ч. 17.09.2020. Москва
«Жоғары оқу орны оқытушыларының кәсіби шеберлігін жетілдіру»
(Инклюзивті білім беру және Әлеуметтік кеңес беру әдістемесі)
(Біліктілікті арттыру курсатары); 40 с. №003 184. 2-6.11.2020.
Асанханова
«Білім алушының ойлау және танымдық тәжірибе дағдыларын
Жанна
жетілдіру». 72 сағат,қаңтар, Алматы
Жеткербайқызы «Принципы и подходы современной методика преподавания в вузе»,
72 ч., 1-28.02.2020. Алматы
«Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайындағы замануи мектеп
оқулығы», 80 сағат, 14.08.2020, №002113
«Цифрлы педагог» атты онлайн жазғы мектебі. 25.07-01.08.2020 ж. 36
с Абай атындағы ҚазҰПУ
«Эффективный онлайн-урок», 21.08-20.10.2020, №01324
Таубаева Г.З. Критериалды
бағалау
контексіндегі
тапсырма
құрастыру
технологиясы. 40с. 2.11-06.11.2020. 40с. Біліктілікті арттыру және
қашықтықтан білім беру орталығы директоры Б.Ахметов. №00477
Туздыбаева А.Т. Казахский национальный женский педагогический университет
Институт повышение квалификации дополнительного образования,
по программе «Мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс жасау
әдістері» (72ч).
чебном Центре «Global Professional Development» курсы повышений
квалификации на тему «Мектепке дейінгі мекемедегі педагогикалықпсихологиялық инновациялар» (72ч).

