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Біліктілігін арттыру түрі мен орны/ Место, вид
повышения квалификации
Академик С.Қирабаев атындағы қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы
Ильясова Н.А.
Абай атындағы ҚазҰПУ ұйымдастырған «Цифрлы
педагог» атты жазғы мектептің 36 сағат көлемінде
біліктілікті арттыру курсынан өткен Сертификат.
27.07-01.08.2020. Берілген күні. 05.08.2020
Қосымова Г.С.
Абай атындағы ҚазҰПУ ұйымдастырған «Цифрлы
педагог» атты жазғы мектептің 36 сағат көлемінде
біліктілікті арттыру курсынан өткен Сертификат.
27.07-01.08.2020.
Абай атындағы ҚазҰПУ ұйымдастырған «Работа
преподавателя в СДО (moodle), разработка и ввод
ЭУМКД, сопровождения курса в условиях
дистанционного обучения» атты біліктілікті
арттыру курсынан өткен. Сертификат. №001809.40
сағат.19.06.2020.
Абай
атындағы
ҚазҰПУ
ұйымдастырған
«Цифровые инструменты в образовании» атты
біліктілікті арттыру курсынан өткен Сертификат.
№001881. 40 сағат.19.06.2020.
Абай атындағы ҚазҰПУ Халықаралық қатынастар
орталығы ұйымдастырған «Түрік тілі» онлайн
курсынан өткен.Сертификат.108 сағат. 28.08.2020.
Біліктілікті арттыру және қашықтан білім беру
орталығының «Жаңартылған білім беру мазмұны
жағдайындағы заманауи мектеп оқулығы («Қазақ
тілі»)» атты біліктілікті арттыру курсынан өткен.
Сертификат. №001966. 80 сағат.04.07.2020.
А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институтының
профессоры, филология ғылымдарының докторы
Б.Сүйерқұлдың «Түркі тілдері грамматикасын
зерттеудің көппарадигмалы аспектісі» деген
тақырыптағы
72
сағаттық
Сертификаты.
А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты.
04.-18.11.
ҚР Білім және ғылым министрлігі Педагогикалық
Ғылымдар академиясының «Оқулықты әзірлеу
әдіснамасы және авторлардың кәсіби дағдыларын
жетілдіру»
атты
курстың
72
сағаттық
Сертификаты.
Педагогикалық
Ғылымдар
академиясы. 05.11. 2020- 09.12.2020. Тіркеу №
0242.
Абай
атындағы
ҚазҰПУ
ұйымдастырған
«Қашықтықтан оқыту форматында
білім
алушылар мен эдвайзерлерге және оқытушыпрофессорлық
құрамына
психологиялық
дағдылары
мен
мәдениетін
жетілдіру»
Аты-жөні/ Ф.И.О.
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Балтабаева Ж.Қ.
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Рахметова Р.С.
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Рахметова Р.С.
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Кобланова А.Ж.

7

Жунисова М.А.
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Раева Г.М.
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Амирбекова А.Б.
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Амирбекова А.Б.

тақырыбындағы72 сағаттық Сертификаты. 0214.11.2020. № 10
Абай атындағы ҚазҰПУ ұйымдастырған «Тіл
тарихы теориясы мен
практикасы» атты
біліктілікті көтеру курсының Сертификаты. Абай
атындағы ҚазҰПУ. 11.2020.
Абай атындағы ҚазҰПУ, біліктілікті жетілдіру
орталығы ұйымдастырған «Ақпараттық сандық
технологиялар» тақырыбындағы курс.17.01.2020ж
80 сағат. Алматы. Сертификат.
«2019-2020
оқу
жылында
педагогикалық
мамандықтардың бітіруші курс студенттеріне
дуалды
оқытуды
ұйымдастыру
үшін
оқытушыларды дайындау» атты
біліктілікті
көтеру сертификаты. Абай атындағы ҚазҰПУ-дың
біліктілікті арттыру және қашықтықтан білім беру
орталығы. 29.08.209. № 000831. 40 сағат.
Сертификат.
Оқулықты әзірлеу әдіснамасы және авторлардың
кәсіби дағдыларын жетілдіру (72 сағат) №0068,
2020 ж. ҚР БжҒМ, Педагогикалық.ғылымдар
академиясы.
«Цифрлы педагог» жазғы курсы (36 сағат), 3-поток
Абай атындағы ҚазҰПУ
2020 жылдың 26 ақпаны мен 06 наурызы
аралығында Жоғары оқу орындары мен ғылымизерттеу ұйымдарының филология, философия және
педагогика мамандықтарына арналған «Абай
танымындағы
Адамзат
және
Жаратылыс
концепциясы» халықаралық онлайн вебинар
ғылыми семинарына 72 сағат қатысқаны үшін
берілді.
Абай атындағы ҚазҰПУ ұйымдастырған «Цифрлы
педагог» атты онлайн жазғы мектебінде 2020
жылдың 24-29 тамыз аралығында 36 сағат
көлемінде біліктілікті арттыру курсынан өтті.
Цифровой педагог. КазНПУ им.Абая. 36 часов.
28.07.-04.08.2020 г.
Қазіргі қазақ тілі салаларының заманауи теориялық
мәселелері. Абай ат.ҚазҰПУ. 72 сағат. 2020-2021
оқу жылы.
Тіл тарихы: теориясы мен практикасы. Абай
ат.ҚазҰПУ. 72 сағат. 2020-2021 оқу жылы.
Жаңа
лингвистикалық
білімдер
жүйесі:
антропоөзекті парадигма. Абай ат.ҚазҰПУ. 72
сағат. 2020-2021 оқу жылы.
«Цифрлық педагог» онлайн вебинар. 27.07. – 01.08.
2020. Абай атындағы ҚазҰПУ. 36 сағат.
«Цифрлық педагог» 36 сағаттық курс. 24-29 тамыз
2020. Алматы, Абай атындағы ҚазҰПУ.
«Оқытушының кәсіби дамуын және тәжірибесін
арттыратын мүмкіндіктер» 80 сағаттық курс. 9-19
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Беласарова Ж.
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Каримова Г.С.
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Дюсембина Г.
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Тайжанов У.О.

қараша. Тіркеу нөмірі №71. Алматы, Абылай хан
атындағы ХҚӘТУ
2020 жылы қаңтар аралығында өткізілген “Жоғары
білім беру жүйесіндегі мемлекеттік тілді оқыту
үдерісінде білім алушылардың креативті ойлау
қабілеттерін дамыту” атты кәсіби біліктілікті
арттыру курсына
(72сағат) қатысқаны үшін
берілді. Алматы 2020 ж.
Адам танымындағы адамзат және Жаратылыс
концепциясы.Халықаралық
on-Line
(вебинар)
ғылыми семинар Абай атындағы ҚазҰПУ.
Ш.Есенов
атындағы
Каспий
мемлекеттік
технологиялар және инженеринг университеті.
26.02-06.03.2020ж. Алматы Абай атындағы
ҚазҰПУ 72сағат. Сертификат.
“Латын
графикалы
әліпбиге
не
қазақ
орфографиясын жаңғырту және жетілдіру” Ахмет
Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі инситуты 2020
жылдың 2-14 наурыз аралығын Алматы 72сағат
Сертификат
Абай атындағы ҚазҰПУ ұйымдастырған “Цифрлы
педагог” атты онлайн жазғы мектебінде 2020
жылдың 05-10 тамыз аралығында 36 сағат
көлемінде біліктілікті арттыру курсынан өтті.
Абай атындағы ҚазҰПУ
2020 жылдың 20 мен 29 тамызы аралығында
С.Аманжолов атындағы
Шығыс Қазақстан
университетінің Кәсіби дайындық және біліктілікті
арттыру ресурстық орталығында “Қашықтықтан
оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін
ұйымдастырудың теориясы мен тәжірибесі”
бағдарламасы бойынша оқыту курсын 36 сағат
көлемінде оқып бітірді. Онлайн
«Жоғары оқу орны оқытушыларының кәсіби
шеберлігін жетілдіру»» (Қазақ әдебиетін оқыту
әдістемесі) ҚР БжҒМ Абай ат. ҚазҰПУ,02-10
қараша, 2020. Сертификат№ 003005
1.Жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу
ұйымдарының филология, философия, және
педагогика
мамандарна
арналған
«Абай
танымындағы
Адамзат
және
жаратылыс
концепциясы» халықаралық онлайн ғылыми
семинар (72 сағат) қатысқаны үшін сертификат.
2. «ЖОО оқытуыларының кәсіби шеберліктерін
жетілдіру» (Жаңа лингвистикалық білімдер жүйесі:
антропоөзектік парадгма, 40 сағат) атты біліктілік
курысының сертификаты, 6 қараша, 2020 жыл.
Латын графикалы әліпбиге негізделген қазақ
орфографиясын жаңғырту және жетілдіру 72 сағат
А. Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты.
02.04-14.04.2020.
Абай танымындағы Адамзат және Жаратылыс
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Шаһарман Г.П.
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Молдасанов Е.М.
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Нұрғали С.

концепциясы 72 сағат Ш. Есенов атындағы Каспий
мемлекеттік технологиялар және инжиниринг
университеті 26.02. – 06.03.2020
Әдістемелік вебинар, М.Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті, Сертификат
№2064, 12 сағат, Желтоқсан, 2020жыл.
«ЖОО білім алушылардың тілдік-комуникативтік
құзіреттіліктерін қалыптастырудың әдістемелік
жұйесі» 2020 жыл. Ғылым және білім
интеграциясы инстиуты №12 72 сағат
Қашықтықтан оқыту форматында білім алушылар
мен эдвайзерлерге және оқытушы-профессорлық
құрамына
психологиялық
дағдылары
мен
мәдениетін жетілдіру» Абай атындағы ҚазҰПУ
№30. 72 сағат
Қазіргі
қазақ
тілі
салаларыныңзанманауи
теориялық мәселелері Абай атындағы ҚазҰПУ
№333. 72 сағат
2020 жылы қаңтар аралығында өткізілген “Жоғары
білім беру жүйесіндегі мемлекеттік тілді оқыту
үдерісінде білім алушылардың креативті ойлау
қабілеттерін дамыту” атты кәсіби біліктілікті
арттыру курсына
(72сағат) қатысқаны үшін
берілді. Алматы.2020ж.
“Назарбаев
Зияткерлік
мектептері”
ДББҰ
Педагогикалық шеберлік орталығы әзірлеген
Қазақстан Республикасында ота білім мазмұнын
жаңарту
шеңберінде педагог кадрларды
даярлайтын
жоғары
оқу
орындарының
профессорлық-оқытушылық
құрамының
біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы
бойынша академиялық 80 сағат көлемінде оқу
курсын аяқтады. Алматы қаласы Педагогикалық
шеберлік орталығының филиалы. 13 наурыз 2020ж.
Жоғары оқу орындары мен ғылыми зерттеу
ұйымдарының филология, философия және
педагогика
мамандарына
арналған
“Абай
танымындағы
Адамзат
және
Жаратылыс
концепциясы” халықаалық
on-line(вебинар)
ғылыми семинарына 72 (сағат) қатысқаны үшін
берілді. 26 ақпан -06 наурыз 2020 ж.
2020жылы 5-14 қазан аралығында өткен «Жоғары
оқу орындарында білім алушылардың тілдіккоммуникативтік
құзыреттіліктерін
қалыптастырудың
әдістемелік
жүйесі”
тақырыбындағы кәсіби біліктілікті арттыру
курсына (72 сағат) қатысқаны үшін берілді.
Алматы 2020 ж.
Абай атындағы ҚазҰПУ ұйымдастырған “Цифрлы
педагог” атты онлайн жазғы мектебінде 2020
жылдың 05-10 тамыз аралығында 36 сағат
көлемінде біліктілікті арттыру курсынан өтті. Абай
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Алибаева М.С.
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Османова З.Ж.

атындағы ҚазҰПУ
2020 жылдың 20 мен 29 тамызы аралығында
С.Аманжолов атындағы
Шығыс Қазақстан
университетінің Кәсіби дайындық және біліктілікті
арттыру ресурстық орталығында “Қашықтықтан
оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін
ұйымдастырудың теориясы мен тәжірибесі”
бағдарламасы бойынша оқыту курсын 36 сағат
көлемінде оқып бітірді. Онлайн
Абай танымындағы адамзат және Жаратылыс
концепциясы. Халықаралық on-Line (вебинар)
ғылыми семинар (72сағат) 26.02-06.03.2020ж.
Ш.Есенов
атындағы
Каспий
мемлекеттік
технологиялар және инженеринг университеті.
Жоғары білім беру жүйесіндегі мемлекеттік тілді
оқыту үдерісінде білім алушылардың креативті
ойлау қабілеттерін дамыту (72сағат) біліктілікті
жетілдіру курсы. 6-14 қаңтар, 2020 ж. Ғылым және
білім интеграциясы институты
Кәсіби қазақ тілі: стильдік айырым белгілері (72
сағат) біліктілікті жетілдіру курсы. 10-24 ақпан
2020ж. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі
институты
Цифрлы педагог (36 сагат) онлайн жазгы мектеп.
Біліктілікті арттыру курсы. 05-10.08.2020ж. Абай
атындағы ҚазҰПУ
Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқу
үдерісін
ұйымдастырудың
теориясы
мен
тәжірибесі. (20 сагат). 20-29.08.2020ж. Оқыту
курсы. С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазқстан
университеті Кәсіби дайындық және біліктілікті
арттыру ресурстық курсы.
Жоғары Оқу орындарында білім алушылардың
тілдік
коммуникативтік
құзіреттілітерін
қалыптастырудың әдістемелік жүйесі (72 сагат).
05-14.10.2020ж.
Кәсіби біліктілікті
арттыру
курсы.
Ғылым және білім интеграциясы институты.
ҚР Ғылым және білім интеграциясы институты.
2020жылы 5-14 қазан. «Жоғары оқу орындарында
білім
алушылардың
тілдік-коммуникативтік
құзіреттіліктерін қалыптастырудың әдістемелік
жүйесі» 72 сағат. Сертификат. Тіркеу №20.
Институт директоры Қ.М.Рай.
Абай атындағы ҚазҰПУ. «Цифрлы педагог»
онлайн жазғы мектебі. 24-29 тамыз. 2020жыл. 36
сағат. Үздік Сертификат.
ҚР Ғылым және білім интеграциясы институты.
2020жылы 6-14 қаңтар. «Жоғары
білім беру
жүйесіндегі мемелекеттік тілді оқыту үдерісінде
білім алушылардың креативті ойлау қабілеттерін
дамыту» 72 сағат. Сертификат. Тіркеу №14.
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Бақбергенова Р.Қ.

21

Нуптекеева Г.Б.

22

Қабатай Б.Т.

Институт директоры Қ.М.Рай.
КазНПУ им.Абая. «Работа преподавателя В СДО
(moodle),
разработка
и
ввод
ЭУМКД,
сопровождения курса в условиях дистанционного
обучения» Сертификат. 40 часов. А.Семченко.
Рег.№0011827. 19 июня 2020г.
Вебинар-тренинг
“Методика
и
технология
дистанционного обучения”. Абай атындағы
ҚазҰПУ, 2020 жыл, тамыз айы. 36 сағат.
Цифрлық педагог. Онлайн жазғы мектебі. Абай
атындағы ҚазҰПУ, 28.07.20 – 04.08.2020 жыл. 72
сағат.
Қазақ тілі және әдебиетін оқыту әдістемесі. Абай
атындағы ҚазҰПУ. 72 сағат. 2020-2021жыл.
«Латын графикалы әліпбиге негізделген қазақ
орфографиясын жаңғырту және жетілдіру»
біліктілікті жетілдіру курсы. А.Байтұрсынұлы
атындағы Тіл білімі институты. 2-14 наурыз 2020ж.
Алматы. 72 сағат. Сертификат
«Абай танымындағы Адамзат және Жаратылыс
концепсиясы» халықаралық онлайн вебинар.26
ақпан-06 наурыз 2020ж.
Ақтау қаласы, 72 сағат. Сертификат
«Өзгермелі әлемдегі педагогикалық білім: жаңа
басымдықтар» Қысқы мектеп аясында өткен
семинар.
Абай ат.ҚазҰПУ.№540. 10 қаңтар 2020 жыл. 8
сағат
«Цифрлы педагог» біліктілікті арттыру курсы.
Абай ат.ҚазҰПУ.27.07-01.08.2020ж. Алматы. 36
сағат. Сертификат
«Педагогтың
кәсіби
қызметін
жетілдіруге
мүмкіндік берудегі коучинг және менторинг
үдерісінің маңызы». Абай ат.ҚазҰПУ.№54002-06
қараша 2020 жыл. 8 сағат
«Мектеп
оқулықтарының
құрылымы
мен
мазмұнына қойылатын заманауи талаптар». Абай
ат.ҚазҰПУ.№540. 10 қаңтар 2020 жыл. 8 сағат
«Назарбаев
Зияткерлік
мектептері»
ДББҰ
педагогикалық шеберлік орталығы әзірлеген
Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын
жаңарту
шеңберінде
педагог
кадрларды
даярлайтын
жоғары
оқу
орындарының
профессорлық-оқытушылық
құрамының
біліктілігін арттыру білім бағдарламасы бойынша
80 академиялық сағат көлеміндегі оқу курсы.
Алматы, 21 ақпан, 2020 жыл. БЖ№148039.
Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайындағы
заманауи мектеп оқулығы(Әдебиеттік оқу), 80
сағат, 13 маусым, 2020 жыл, Абай атындағы
ҚазҰПУ.
Жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу
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Сатемирова Д.А.

24

Саметова Ж.Ш.

25

Сыздықов С.Қ.

26

Юсуп А.Н.

27

Абиыр Қ.Е.

ұйымдарының филология, философия және
педегогика
мамандарына
арналған
«Абай
танымындағы
Адамзат
пен
Жаратылыс
концепциясы» халықаралық
оn-Line(вебинар)
семинар(72 сағат). 26.02-06.03.2020. Ш.Есенов
атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және
инжиниринг университеті. Ақтау қаласы
Қашықтықтан оқыту жүйесіндегі оқытушылардың
жұмыс ортасы. 40 сағат. Алматы, 15-19 маусым,
2020. Абай ат. ҚазҰПУ.
«Қазақстан Республикасында орта білім беру
мазмұнын жаңарту шеңберінде педагог кадрларды
даярлайтын жоғары оқу орындарының профессороқытушылар
құрамының
біліктілігін
арттыру».13.03.2020 ж. 80 сағат. БЖ№148057
Жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу
ұйымдарының филология, философия және
педагогика
мамандарына
арналған
«Абай
танымындағы
Адамзат
және
жаратылыс
концепциясы» ҚР БжҒМ ш. Есенов ат. Каспий
мемлекеттік технологиялар және инжинеринг
университеті 26.02-06.03.2020 72 сағатн
Ұлттық тестілеу орталығы, КАЗТЕСТ Серия IT
№4252786 С 1 деңгейі. 18.09.2020 ж.
Жоғары оқу орны оқытушыларының кәсіби
шеберлігін арттыру. ҚР БжҒМ Абай ат. ҚазҰПУ
2-6 қараша 40 сағат
«Подготовка педагогических кадров врамках
обновления содержания среднего образования»,
АОО Назарбаев интеллектуальные школы (80
часов) Сертификат №148045, Алматы, 21 февраль
2020
«Цифрлы педагог» жазғы курсы (36 сағат), 4поток. 27.07-01.08. 2020 тамыз, Абай атындағы
ҚазҰПУ
Author workshop Finding journal with Scopus and
Science Direct. 15.07-21.07 2020 Abai University
"Современные требования к структуре и
содержанию школьных учебников" 16.10-27.10.
2020г. КазНПУ им Абая
Оқулықты әзірлеу әдіснамасы және авторлардың
кәсіби дағдыларын жетілдіру (72 сағат).- №0020,
10.09.2020. ҚР БжҒМ, Педагогикалық ғылымдар
академиясы.
«Цифрлы педагог» жазғы курсы (36 сағат), 4поток.- 24-29 тамыз, Абай атындағы ҚазҰПУ.
«Оқытушының кәсіби дамуын және тәжірибесін
арттыратын
мүмкіндіктер»
республикалық
практикалық онлайн семинар (80 сағат).Абылайхан ат.Қазақ халықаралық қатынастар және
әлем тілдері университеті, №26, 19.11.2020.
«Латын графикалы әліпбиге негізделген қазақ
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3

4

орфографиясын жаңарту және жетілдіу» курсы (72
сағат) А.Байтұрсынов атындағы тіл білімі
институты. 02-14 наурыз Алматы 2020ж.
«Цифрлы педагог» жазғы курсы (36 сағат), 2поток. 28.07-04.08 тамыз, Абай атындағы ҚазҰПУ.
Құттыбаев Ш.Д.
«Цифрлы педагог» 24-29 тамыз 2020 ж. Абай
атындағы ҚазҰПУ. Сертификат . 36 сағат
«Жоғары оқу орны оқытушыларының кәсіби
шеберлігін жетілдіру». 2-6 қараша 2020 ж. 40 сағат
Шығыс филологиясы және аударма кафедрасы
Абдрахманова К.Х.
1.Алматы қаласы,Абай атындағы Қаз ҰПУ,
«Цифрлы педагог», Біліктілікті арттыру курсы, 510 тамыз, 2020ж. 36 сағат. Сертификат.
2. г.Алматы. Каз НПУ им. Абая.
«Совершенствование профессионального
мастерства преподавателя ВУЗА»
( методика преподавания иностранного языка). 2-6
ноября, 2020 г. 40 часов. Сертификат.
Есбосынов Е.З.
1. Абай атындағы Қаз. ҰПУ. Алматы .Өзгермелі
әлемдегі педагогикалық білім :жаңа басымдықтар
қысқы мектеп аясында өткен білім беру
ұйымдарына "Абайтану" пәнін оқытудың өзекті
мәселелері. 5-10.01.2020, 8 сағат, сертификат.
2. «Цифрлы педагог»Біліктілікті арттыру курсы, 510 тамыз, Абай атындағы Қаз. ҰПУ. Алматы, 36
сағат, сертификат.
3.г.Алматы. Каз НПУ им. Абая.
«Совершенствование профессионального
мастерствапреподавателя ВУЗА»
( введение языкознание). 2-6 ноября, 2020 г. 40
часов. Сертификат.
1 ҚР БжҒМ Абай атындағы ҚАЗҰПУ «Жоғары
оқу орындары оқытушыларының кәсіби шеберлігін
жетілдіру» (Екінші шет тілін оқыту әдістемесі ) (40
академиялық сағат)
Алматы. 2-6 ноября 2020
Мирзоев К.И.

2 ҚР БжҒМ Абай атындағы ҚАЗҰПУ «Жоғары оқу
орындары оқытушыларының кәсіби шеберлігін
жетілдіру» (Екінші шет тілін академиялық
мақсатта оқыту) (40 академиялық сағат)
Алматы. 2-6 ноября 2020

А.К.Жумабекова

1.«Цифрлы педагог». Біліктілікті арттыру курсы,
Абай атындағы ҚазҰПУ, 5-10 тамыз36 сағат.
Сертификат.
2.г.Алматы. Каз НПУ им. Абая.
«Совершенствование профессионального
мастерствапреподавателя ВУЗА»
( межкультурная коммуникация и проблемы
перевода).
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Алмабекова Асель
Муратхановна

2-6 ноября, 2020 г. 40 часов. Сертификат.
3.«Professional Development and Teaching
Workshop» (Dr.Emma Howes, USA)27-31.01.2020
КазУМОиМЯ им.Абылайхана(72
hours)Сертификат.
4.Повышение квалификации преподавателей
дисциплин общеобразовательного цикла в формате
дистанционного обучения. МОН РК и
КазУМОиМЯ им.Абылай хана. 07.04.202029.07.2020 72 ч. Сертификат.
1«Разработка заданий для оценки метапредметных
результатов обучения студентов», г. Алматы,
КазНПУ имени Абая 06.01.2020-10.01.2020 г.,
(сертификат 40 час.).
2«Цифровой педагог», г. Алматы, КазНПУ имени
Абая 05.08.2020-10.08.2020 г., (сертификат с
отличием 36 час.).
3«Подготовка студентов выпускных курсов к
прохождению педагогической практики по
реализации обновленного содержания образования
в формате дуального обучения в 2020-21 учебном
году», г. Алматы, КазНПУ имени Абая
(сертификат от 21.08.2020 г.,40 час.).
Регистрационный № 002121
4«Совершенствование
профессионального
мастерства преподавателя ВУЗ-а» (Методика
преподавания второго иностранного языка), г.
Алматы, КазНПУ имени Абая 02.11.202006.11.2020 г., (сертификат 40 час.).
Регистрационный № 003087
5«Оқытушының кәсіби дамуын және тәжірибесін
арттыратын мүмкіндіктер», Алматы қаласы,
Абылай хан атындағы ХҚ және ӘТ университеті,
09.11.2020-19.11.2020, (сертификат 72 сағат.).
Серитфикат № 83
6 Online live and video learning project of "2020
Almaty Chinese teacher professional training course"
of Southwest University from October 26 to December
26 , 2020 , with 76 class–hours in total, an disapproved
to complete the course after examination .
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Коспаганбетова Нуржамал
Хабитқызы

Certificate No.：JP106351010282020042
1 . Алматы , «Разработка заданий для оценки
метапредметных результатов», 10.01.2020, 40 сағат
сертификат.,
2 . Алматы, «Информационные цифровые
технологии», 17.01.2020, 80 сағат, сертификат.
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Оразова Р.К.

Қансейітова Элеонора
Жұмабекқызы

9

Алиханкызы Гулия
П.Ғ.К., доцент

10

Сәтбай Г. Қ.

3. Алматы, Абай атындағы Қаз ҰПУ, «Цифрлы
педагог», Біліктілікті арттыру курсы, 5-10 тамыз,
36 сағат, сертификат.
4. г.Алматы. Каз НПУ им. Абая.
«Совершенствование профессионального
мастерствапреподавателя ВУЗА»
( методика преподавания второго иностранного
языка).
2-6 ноября, 2020 г. 40 часов. Сертификат.
1.Алматы, «КазНПУ им Абая, «Қысқы мектеп»
аясында өткізілген жаңа зеландиялық ұстаз Сьюзи
Макленнан ханымның «Білім алушының ойлау
және танымдық. тәжірибе дағдыларын жетілдіру»
тақырыбындағы
семинары,
2020ж.Ректор
Т.Балықбаев, 72 сағат, сертификат.
2.г.Алматы , КазУМО и МЯ им.Абылай хана,
«Оқытушының кәсіби дамуын және тәжірбесін
арттыратын
мүмкіндіктер» 9.11-19.11.2020,80
сағат. Сертификат.
3. Шетел тілінің оқыту әдістемесі 02.11.2020206.11.2020. (40сағ) сертификат
1.Алматы, ЦПМ АОО НИШ,«Повышение
квалификации педагогов, осуществляющих
подготовку педагогических кадров»,16.1030.10.2020.,80 сағат. Сертификат.
2. Алматы, Каз НПУ им.Абая
,«Совершенствование профессионального
мастерства преподавателя ВУЗА»
( практическая фонетика арабского языка), 2-6
ноября 2020, 40 сағат. Сертификат.
1. Алматы, КазНПУ имени Абая,«Разработка
заданий для оценки метапредметных результатов
обучения студентов»,10.01.2020,40 сағат.
Сертификат.
2. Алматы, Абай атындағы Қаз ҰПУ,«Цифрлы
педагог»Біліктілікті арттыру курсы,5-10 тамыз,36
сағат. Сертификат.
3.«Совершенствование профессионального
мастерствапреподавателя ВУЗА»
( методика преподавания второго иностранного
языка).
2-6 ноября, 2020 г. 40 часов. Сертификат.
1. Алматы қаласы,ЦПМ АОО НИШ,«Повышение
квалификации педагогов, осуществляющих
подготовку педагогических кадров»,16.1030.10.2020,80сағат. Сертификат.
2 . Алматы қаласы,Абай атындағы Қаз ҰПУ,
«Цифрлы педагог»,Біліктілікті арттыру курсы,5-10
тамыз,36 сағат. Сертификат.
3.г.Алматы. Каз НПУ им. Абая.
«Совершенствование профессионального
мастерствапреподавателя ВУЗА»
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Ибрагимова К.К.

12

Шенгелбаева Н.Р.

13

Копбаева С.М.

14

Дүйсенова Қ.Т.

15

Баратова Ш.Б.

( методика преподавания второго иностранного
языка).
2-6 ноября, 2020 г. 40 часов. Сертификат.
1.Алматы қаласы,ҚазҰПУ, «Цифрлы педагог»,
Біліктілікті арттыру курсы, 5-10 тамыз, Абай
атындағы 36 сағат. Сертификат.
2. г.Алматы. Каз НПУ им. Абая.
«Совершенствование профессионального
мастерствапреподавателя ВУЗА»
( методика преподавания второго иностранного
языка). 2-6 ноября, 2020 г. 40 часов. Сертификат.
3.Алматы, Курсы повышения квалификации «Онлайн летняя школа «Цифровой педагог»КазНПУ
им.Абая. 27-30 июля, 2020 г. Сертификат (36
часов).
1. Алматы қаласы,Гази университеті, «Білім беру
мен педагогика ғылымының теориясы мен
әдістемесі». 13-18.04.2020. 72сағат. Сертификат.
2. Алматы қаласы,«Advancing learning seminar
series»,20-23.05.20, Representative office of
Macmillan Publishers in Kazakhstan,72 сағат.
Сертификат.
3. Алматы қаласы,Абай атындағы КазҰПУ
«Цифрлы педагог»,Біліктілікті арттыру курсы, 5-10
тамыз, , 36 сағат. Сертификат.
4. г.Алматы. Каз НПУ им. Абая.
«Совершенствование профессионального
мастерствапреподавателя ВУЗА»
( методика преподавания второго иностранного
языка). 2-6 ноября, 2020 г. 40 часов. Сертификат.
1. Алматы, Абай атындағы КазҰПУ,Цифрлы
педагог»,Біліктілікті арттыру курсы,5-10,2020ж.
тамыз,36 сағат. Сертификат.
2. г.Алматы. Каз НПУ им. Абая.
«Совершенствование профессионального
мастерствапреподавателя ВУЗА»
( методика преподавания второго иностранного
языка). 2-6 ноября, 2020 г. 40 часов. Сертификат.
1. Алматы , Абай атындағы Қаз ҰПУ.,«Цифрлы
педагог»,Біліктілікті арттыру курсы,2027.07.2020,36сағат. Сертификат.
2. Алматы, ЦПМ АОО НИШ,«Повышение
квалификации педагогов, осуществляющих
подготовку педагогических кадров»,16.1030.10.2020.,80 сағат. Сертификат.
Каз НПУ им. Абая. «Совершенствование
профессионального мастерствапреподавателя
ВУЗА»
( методика преподавания второго иностранного
языка).
2-6 ноября, 2020 г. 40 часов. Сертификат.
1. Алматы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
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Самбетов Ерлан
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Раева Арайлим Нурахметовна
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Арзиев Руслан Уйгурович

университеті,Филология және лингводидактика
және аударматану: өзекті мәселелері мен даму
тенденциялары». Халықаралық ғылыми және оқуәдістемелік курсы, 25.11.2020, 72 сағат.
Сертификат.
2. Алматы қ., Абай атындағы ҚазҰПУ.« Өзгермелі
әлемдегі педагогикалық білім: жаңа басымдықтар»
қысқы мектеп аясында өткен «Студент жастарды
тәрбиелеуді жетілдірудің өзекті мәселелері»
тақырыбындағы семинар -10.01. 2020,8 сағат.
Сертификат.
3.Алматы
қ.,
Абай
атындағы
ҚазҰПУ.«Информационные
цифровые
технологии», 17.01. 2020, 80 сағат, Сертификат.
4. Алматы қ., Абай атындағы ҚазҰПУ. «Цифрлы
педагог»,Біліктілікті арттыру курсы,5-10 тамыз, 36
сағат.
5. Алматы қ., Абай атындағы ҚазҰПУ
«Совершенствование профессионального
мастерства преподавателя ВУЗА» ( уйгурская
литература языка). 2-6 ноября, 2020 г. 40 часов.
Сертификат.
г.Алматы. Каз НПУ им. Абая.
«Совершенствование профессионального
мастерства преподавателя ВУЗА»
( методика преподавания иностранного языка). 2-6
ноября, 2020 г. 40 часов. Сертификат.
1. г.Алматы,«Совершенствование
профессианального мастерства преподавателя
вуза» ,(Основы теории изучаемого языка) 2-6
ноября, 2020 г.40 часов. Сертификат.
2. г.Алматы,ЦПМ АОО НИШ,«Повышение
квалификации педагогов, осуществляющих
подготовку педагогических кадров» ,16.1030.10.2020.,80 сағат. Сертификат.
3. г.Алматы , КазУМО и МЯ им.Абылай хана,
«Оқытушының кәсіби дамуын және тәжірбесін
арттыратын мүмкіндіктер» 9.11-19.11.2020,80
сағат. Сертификат.
1. Нур Сұлтан, «Назарбаев зияткелік мектептері»
дербес білім беру ұйымы,Мектептегі мұғалім
практикасын бағалау:
жоспарлау,оқыту,оқушылардың оқу жетістіктерін
бағалау,сапаны бағалау бағдарламасы бойынша
біліктілікті артттыру курсы,13.01-17.01.2020, 40
сағат. Сертификат.
2. Алматы, «Назарбаев зияткелік мектептері»
дербес білім беру ұйымы , Мектептегі мұғалім
практикасын
бағалау:
жоспарлау,оқыту,оқушылардың оқу жетістіктерін
бағалау,сапаны бағалау бағдарламасы бойынша
біліктілікті артттыру курсы. 13.01-17.01.2020, 40
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Акимбекова
Адилкайровна
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Ислямова Улпан

21

Сапаргалиева
Оралхановна

сағат. Сертификат.
3. Алматы , КазНПУ им.Абая,«Совершенствование
профессионального мастерствапреподавателя
ВУЗА» (Введение в литератураведение), 2-6
ноября,2020г.40 часов. Сертификат.
Шырын г.Алматы. Каз НПУ им. Абая.
«Совершенствование профессионального
мастерства преподавателя ВУЗА»
( методика преподавания иностранного языка). 2-6
ноября, 2020 г. 40 часов. Сертификат.
1. Алматы, Абай атындағы ҚазҰПУ, How to find a
popular topic with Scopus and
ScienceDirect,2.11.2020, 2сағат. Сертификат.
2.Алматы, Абай атындағы ҚазҰПУ, Finding right
journal for your publication with Scopus and
ScienceDirect,5.11.2020 2сағат. Сертификат.
3. Алматы, Абай атындағы ҚазҰПУ, How to
increase your
H index and edit your reference list with Scopus,
ScienceDirect and Mendeley,6.11.2020, 2сағат.
Сертификат.
4. Алматы, Абай атындағы ҚазҰПУ, How to search
funding and collaboration with Scopus, ScienceDierct
and Mendeley,4.11.2020. 2сағат. Сертификат.
5. Алматы, Абай атындағы ҚазҰПУ, How to search
literature with Scopus and ScienceDirect and Authors
profiles,3.11.2020, 2сағат. Сертификат.
6. Алматы, Абай атындағы ҚазҰПУ, Scopus and
ScienceDirect advisor for Abai Kazakh National
Pedagogical University . 6.11.2020. 2сағат.
Сертификат.
7. Алматы, Абай атындағы ҚазҰПУ,Scopus content
policy and selection. 6.11.2020. 10 сағат.
Сертификат.
8. Алматы, Абай атындағы ҚазҰПУ,
«Қашықтықтан оқыту: сабақты әзірлеуден бастап
білім беру процесін ұйымдастыруға дейін»
13.11.2020. «ӨРЛЕУ»Біліктілікті арттыру ұлттық
орталығы. 40сағат.Сертификат.
9. Алматы, Абай атындағы ҚазҰПУ, «Жоғарғы оқу
орны оқытушыларының кәсіби шеберлігін
жетілдіру»
( Аудармашы кәсіби қызметінің негіздері). 2-6
қараша, 2020 г. 40 сағат. Сертификат.
Баян 1.г.Ташкент, Узбекистан ,CENTRAL ASIA
UNIVERSITY PARTNERSHIPS PROGRAM
(UniCEN) Виртуальная конференция:
«Международное образование после COVID-19» в
рамках Программы партнерства университетов
Центральной Азии (UniCEN)/ Virtual Conference:
“International Education after COVID-19” as part of

the Central Asia University Partnerships Program
(UniCEN),28 Мая
2.«Совершенствование профессионального
мастерствапреподавателя ВУЗА»
( лингвопрагмаитические функций рекламных
текстов).
2-6 ноября, 2020 г. 40 часов. Сертификат. 2020 .
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Елемесова Жангул
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Арынова Мариямгул
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Жумабаева Айгерим
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Нуржанова Айгерим
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Бекқожанова Гүлнар
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Масимова Халминам
қызы

1.Алматы , Абай атындағы КазҰПУ , Француз
тілінің практикалық фонетикасы,02.11.202006.11.2020,40 сағат . Сертификат.
2.«Совершенствование профессионального
мастерства преподавателя ВУЗА»
( практическая фонетика французского языка).
2-6 ноября, 2020 г. 40 часов. Сертификат.
1.Алматы , Абай атындағы КазҰПУ,Француз
тілінің практикалық граммматикасы ,02.11.202006.11.2020, 40 сағат . Сертификат.
2.г.Алматы. Каз НПУ им. Абая.
«Совершенствование профессионального
мастерства преподавателя ВУЗА»
( методика преподавания второго иностранного
языка).
2-6 ноября, 2020 г. 40 часов. Сертификат.
1.Алматы , Абай атындағы КазҰПУ Шетел тілінің
оқыту әдістемесі, 02.11.2020- 06.11.2020. 40 сағат .
Сертификат.
2.г.Алматы. Каз НПУ им. Абая.
«Совершенствование профессионального
мастерства преподавателя ВУЗА»
( методика преподавания второго иностранного
языка).
2-6 ноября, 2020 г. 40 часов. Сертификат.
3. «Процесс коучинга и менторинга в
совершенствовании
профессиональной
деятельности педагога»
02.11-06.11.2020 (сертификат будет готов
17.11.2020)
1.Алматы , Абай атындағы КазҰПУ, Шетел тілінің
оқыту әдістемесі ,02.11.2020- 06.11.2020, 40 сағат .
Сертификат.
1.Алматы , Абай атындағы КазҰПУ ,Ағылшын
тілінің оқыту әдістемесі, 02.11.2020- 06.11.2020,40
сағат . Сертификат.
Валет «Информационные
цифровые
технологии».
17.01.2020
Абай
атындағы
ҚазҰПУ.
№001383
(40
академиялық сағат)
«Өзгермелі әлемдегі педагогикалық білім:жаңа
басымдықтар». Абай атындағы ҚазҰПУ. (8 сағат)

Цифрлы педагог. Абай ат.ҚазҰПУ Біліктілікті
арттыру курсы
5-10 тамыз 2020ж.
ҚР БжҒМ Абай атындағы ҚАЗҰПУ «Жоғары оқу
орындары оқытушыларының кәсіби шеберлігін
жетілдіру» (Қазіргі заман ұйғыр тілінің
диалектологиясы) (40 академиялық сағат)
Алматы. Тіркеу №03098
ҚР БжҒМ Абай атындағы ҚАЗҰПУ «Жоғары оқу
орындары оқытушыларының кәсіби шеберлігін
жетілдіру» (Қазіргі ұйғыр тілінің лексикологиясы
мен фразеологиясы) (40 академиялық сағат)
Алматы. Тіркеу №004385
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Қашықтықтан оқыту форматында білім алушылар
мен эдвайзерлерге және оқытушы-профессорлық
құрамына психологиялық дағдылары мен
мәдениетін жетілдіру. Абай атындағы ҚазҰПУ. 0214 қараша 2020. №26– 72.
Ешімбетова
Забира 1.Алматы ,КазНПУ им. Абая,« «Цифрлы
педагог»Біліктілікті арттыру курсы,5-10
Бердибековна
тамыз,2020ж.,36 сағат. Сертификат.
2.г.Алматы. Каз НПУ им. Абая.
«Совершенствование профессионального
мастерствапреподавателя ВУЗА»
( компьютерная технология лингвистических
исследований), 2-6 ноября, 2020 г. 40 часов.
Сертификат.
1.Алматы,Центр повышения квалификации и
Аутова Гульнара Мамутовна
дистанционного
образования:
«Подготовка
студентов выпускных курсов к прохождению
педагогической
практики
по
реализации
обновленного содержания образования в формате
дуального обучения, 2020-21уч году, 40 часов.
Сертификат.
2.Центр повышения квалификации и
дистанционного образования:Курсы по
повышению квалификации «Совершенствование
профессионального мастерства преподавателя
Вуза» (Методика анализа художественного текста)
2020-21 учебном году»в объеме 40 часов.
1.Алматы ,КазНПУ им. Абая,« «Цифрлы
Айтқазы Сажида
педагог»Біліктілікті арттыру курсы,5-10
тамыз,2020ж.,36 сағат. Сертификат.
2.г.Алматы. Каз НПУ им. Абая.
«Совершенствование профессионального
мастерствапреподавателя ВУЗА»
( иностранный язык уровень В1), 2-6 ноября, 2020

г. 40 часов. Сертификат.
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Шетел тілдері кафедрасы
«Совершенствование
профессионалного
мастерства преподавателя ВУЗа «Теоретическая
фонетика».2.11.2020-06.11.2020 Абай атындағы
ҚазҰПУ.(40 часов)
«Принципы и подходы современной методики
преподавания в вузе» 1.02. – 28.02. 2020.
КазНУим.Аль-Фараби.(72часа)
Using Effective Techniques for Developing Main
Language Skills in the ELT Classroom.22.01.
2020Oxford University Press
- Interpress
Almaty.(72часов)
Балмуханова
Сабира «Принципы и подходы современной методики
Нуреновна
преподавания в вузе» 1.02. – 28.02. 2020.
КазНУим.Аль-Фараби.(72часа)
Совершенствование профессионалного мастерства
преподавателя ВУЗа « Иностранный язык
(английский язык)»2.11.2020-06.11.2020 Абай
атындағы ҚазҰПУ.(40часов)
Аяпова Танат Тәнірбергенқызы Совершенствование профессионалного мастерства
преподавателя ВУЗа «Основы теории речевой
деятельности» 2.11.2020-06.11.2020 Абай атындағы
ҚазҰПУ.(40часов)
Совершенствование профессионалного мастерства
преподавателя
ВУЗа
«История
языка
ОИЯ»2.11.2020-06.11.2020
Абай
атындағы
ҚазҰПУ.(40часов)
Аширова
Ботакөз Совершенствование профессионалного мастерства
Сейткасымовна
преподавателя
ВУЗа
«Основы
ведения
языкознания»2.11.2020-06.11.2020 Абай атындағы
ҚазҰПУ.(40часов)
Кемелбекова
Зада Совершенствование профессионалного мастерства
Абылбековна
преподавателя ВУЗа «Когнитивная лингвистика,
методология
методических
исследований»
2.11.2020-06.11.2020
Абай
атындағы
ҚазҰПУ.(40часов)
Совершенствование профессионалного мастерства
преподавателя ВУЗа «Лексикология» 2.11.202006.11.2020 Абай атындағы ҚазҰПУ.(40часов)
Шаяхметова
Дана Совершенствование профессионалного мастерства
Бексултановна
преподавателя
ВУЗа
«Технология
ИЯ
в
общеобразовательных
школах».2.11.202006.11.2020 Абай атындағы ҚазҰПУ.(40часов)
Кулекенова Жанар Габбасовна «Цифрлы педагог» 24-29 тамыз 2020 ж. Абай
атындағы ҚазҰПУ. Сертификат . 36 сағат
Абуов Жумагали
Абуович

Абдрахманов
Даулеткелдынович

Даурен Курсы повышения квалификации в объеме 40
часов
по
теме
«Учусь
учить
дистанционно»,16.08.2020г, г. Алматы.Center of
excellence
NIS
Nazarbayev
Intellectual
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Кашкеева Айдана
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Тлеубай Сандуғаш Тлеубаевна
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ТлеубайСандуғаш Тлеубаевна
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1.
2.

3.

4.

5.

Джакипбаева Айгерим
Рахатовна

Schools.(40часов)
Дистанционное обучение: от разработки урока до
организации.18.09.20АО Национальный центр
повышения квалификации «Орлеу»(40часов)
“English Language teaching methodology and content
development of online classes”. Regional English
language
office
U.S.
embassy
in
Kazakhstan.г.Алматы, 14. 09. 2020- 30.10.2020.
20hours.
«Повышение
квалификации
преподавателей
дисциплин общеобразовательного цикла в формате
дистанционного обучения». МОН РК и КазУМОи
МЯ им.Абылай хана. г.Алматы. 07.04.202029.07.2020. 72 часа.
«Цифровой педагог». МОН РК и КазУМОи МЯ
им.Абылай хана. г.Алматы. 05.08.2020-10.08.2020.
72 часа.
Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын
жаңарту
шеңберінде
педагог
кадрларды
даярлайтын жоғары оқу орындарының бітіруші
курс студенттеріне қосымша кәсіби білім беру
бағдарламасы бойынша оқыту бағдарламасы.
«Назарбаев
Зияткерлік
мектептері»
ДББҰ
Педагогикалық
шеберлік
орталыгы,
09.10.2020,232сағат.

Орыс тілі мен әдебиеті кафедрасы
Абишева С.Д., Маймакова А.Д., РК, г. Алматы, КазНПУ им. Абая, 19.06.2020,
Поляк Д.М., Поляк З.Н.
авторский мастер класс. Поиск журнала
Абишева С.Д., Байшукурова РК, г. Алматы, КазНПУ им. Абая, 20.07.2020,
Г.Ж., Кажигалиева Г.А., Каз- Author workshop. Finding journal with Scopus and
магамбетова А.С., Ломова Е.А., ScienceDirect
Маймакова А.Д., Поляк Д.М.,
Поляк З.Н., Шинте-мирова
А.М.
Абишева С.Д.,
РК, г. Алматы, Центр повышения квалификации и
дистанционного образования КазНПУ им. Абая,
29.06.-04.07.2020,
курсы
повышения
квалификации «Совре-менный школьный учебник
в
условиях
обновлённого
содержания
образования»
для
разработчиков
(авторов)
школьных учебников
Абуова Б.П.
РК, г. Алматы, КазМОиМЯ им.Абылай хана, 0814.01.2020, «Шет тілін оқытудағы интерактивтік
технологиялар» оқу-әдістемелік семинар, 36 ч.
РК,
г.
Алматы,
АТУ,
03.04.2020,
Коммуникативные навыки преподавателя ВУЗа, 72
ч.
Атембаева Г.А.
РК, г. Алматы, КазНПУ имени Абая, 08.0613.06.2020, курсы повышения квалификации
«Современный школьный учебник в условиях
обновленного содержания образования» для

6.

Бағымбаева Ф.Т., Хавайдарова
М.М.

7.

Бағымбаева Ф.Т., Байшуку-рова
Г.Ж., Нурбаева А.М., Серикова
С.К.

8.

Байшукурова Г.Ж.

9.

Байшукурова Г.Ж., Кажигалиева Г.А., Ломова Е.А.,
Хавайдарова М.М.,

10. Бекишева Р.И.

авторов учебников начальной школы», 80 ч.
РК, г. Алматы, КазНПУ имени Абая, 29.06.04.07.2020,
курсы повышения квалификации
«Современный школьный учебник в условиях
обновленного содержания образования» для
разработчиков (авторов) школьных учебников, 80
ч.
РК, г. Алматы, КНК.им.Курмангазы, 18.0624.06.2020, курс повышения квалификации на
предмет цифровой грамотности «Онлайн обучение:
возможности и практическое применение»
Онлайн-курсы
Stepik.org,
Томский
государственный университет, 28.07.2020, Онлайн
- технологии в обучении», 36 ч.
Онлайн-курсы Stepik.org. 03.08.2020, «Русский
язык: Просто про слова», 36 ч.
РК, «Talap» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы, Оқу-тренингтік орталығы, 14.08.2020,
«Қашықтықтан оқыту жағдайында студенттердің
өзіндік жұмысын ұйымдастыру», 36 с.
РФ, г. Томск, Национальный исследовательский
Томский
государственный
университет,
01.12.2020, онлайн-курсы Coursera «Русский язык
как инструмент успешной коммуникации»
РК, г. Алматы,
КазНПУ имени Абая, 0510.01.2020, КПК на тему «Студент жастарды
тәрбиелеуді жетілдірудің өзекті мәселелері», 8 ч.
РК, г. Алматы, КазНПУ имени Абая, 02-14 ноября
2020, КПК на тему «Қашықтықтан оқыту
форматында білім алушылар мен эдвайзерлердің,
ПОҚ-ның
психологиялық
дағдылары
мен
мәдениетін жетілдіру», 72 ч.
РК, г. Алматы, КазНПУ им. Абая, 10.08.2020,
Международный онлайн круглый стол «Әлем
таныған Абай».
РК, г. Алматы, КазНПУ им. Абая, Центр адаптации
и поддержки иностранных студентов, 08.06-28.08
2020, онлайн курс английского языка, 108 ч.
РК, г. Алматы, КазНПУ им. Абая, Центр
повышения квалификации и дистанционного
обучения, 17-21.08.2020, Подготовка студентов
выпускных курсов к школьной педагогической
практике по реализации обновленного содержания
среднего образования в формате дуального
обучения в 2020-2021 учебном году, 40 ч.
г. Прага, Международная научно-практическая
конференция «Наука и технологии - шаг в
будущее», 20-28.01.2020.
РК, г. Астана, Международная
научнопрактическая конференция "Наука и образование в
современном мире: вызовы
XXI
века", 2021.04.2020.

11. Боханова А.С.

12.

13.

14.

15.

РК, г. Алматы, КазАТК им. М.Тынышбаева, 0718.09.2020, Информационно-коммуникационные
технологии в образовании, 72 ч.
Есимбек С.I.
РК, г. Алматы, КазНПУ им.Абая, 23-29.06.2020,
онлайн
школа
«Цифровая
трансформация
образования» от НПО «Игровое образование
РФ, г. Москва, 7-14.07.2020, педагогический
эдутон «Создаем онлайн курс с нуля», 18 ч.
США, г. Вашингтон, 26-28.11. 2020 ,
VII Международная научнопрактическая конференция CHALLENGES IN
SCIENCE OF NOWADAYS
Ибраева Ж.Б.
РФ, Кемеровский государственный университет,16.12.2019-15.01.2020, Актуальные проблемы
лингвистики,
переводоведения
и
литературоведения:
исследовательский
и
методологический аспекты, 144 ч. стажировка
РК, г. Алматы, КИМЭП, 20-21.02.2020, «Білім
берудің жаһандық стандарттары: КИМЭП үлгісі»,
36 ч.
РК, г. Алматы, Инновационный центр IT
технологий, 19.06.2020, курс по основам трудового
законодательства, безопасности и охраны труда
19.08.2020,
Международный
круглый
стол
«Личность ученого как фактор прогресса науки»
(онлайн)
Кажигалиева Г.А., Жумагу-лова Молдова, г. Комрат, Комратский государственный
Б.С.,
Маймакова
А.Д., университет),
10-11.02.2020,
Международная
Шаханова Р.А.
научно-практическая
конференция
«Ştiinţă,
educaţie, cultură» - «Наука, образование, культура»
Кажигалиева Г.А.
РК, МОН РК и КазУМОиМЯ им. Абылай хана,
07.04.2020 – 29.07.2020, семинар «Повышение
квалификации
преподавателей
дисциплин
общеобразовательного
цикла
в
формате
дистанционного обучения», 72 ч.
РК, г. Алматы, КазНПУ им. Абая, Центр
повышения квалификации и дистанционного
образования КазНПУ им. Абая, 02-06. 11.2020,
образовательная
программа
повышения
квалификации
«Совершенствование
профессионального мастерства преподавателя
вуза»
(«Актуальные
вопросы
современной
лингводидактики»), 40 ч.
Ломова Е.А.
РФ, г. Санкт-Петербург, 30.07.2020, вебинар «О
петер-бургском мифе в жизни и творчестве Анны
Ахматовой»
РФ, г. Санкт-Петербург,11.08.2020, вебинар
«Ленинград Иосифа Бродского „на фоне мчащейся
Невы…“»
РФ, г. Санкт-Петербург, 08.10.2020, вебинар
«Русский Нобель. P.S. Светлана Алексиевич»

16. Маймакова А.Д.

17. Нурбаева А.М.

18. Нусупбекова А.С.

19. Онгарбаева А.Т.

РК, г. Нур-Султан, Назарбаев Университет, 16.11.
2020, воркшоп на тему "Развитие многоязычной
компетенции
студентов,
обучающихся
на
послевузовских исследовательских программах на
английском языке
в Казахстане"
РФ, г. Санкт-Петербург, 22-23.10.2020, V
Всероссийская научно-практическая конференция
(c международным участием) «Открытая методика:
Детская литература и язык нового поколения»
РФ, г. Москва,
06.11.2020, Многообразие
идентифи-каторов
авторов:Publons,
ORCID,
ResearchGate, Google Scholar
РФ, г. Москва, 03.12.2020, EndNote: оформление
библиографии статьи по формату журнала в один
клик
РФ,
г.
Москва,
07.12.2020,
Оценка
публикационной активности организации с
помощью WoS и InCites
РФ, г. Москва, 08.12.2020, How to write an article?
Part 1. How to find a popular topic with Scopus and
ScienceDirect
РФ, г. Москва, 08.12.2020, How to write an article?
Part 4. Finding right journal for your publication with
Scopus and ScienceDirect
РФ, г. Москва, 14.10.2020, Национальный онлайнсеминар «Система «Антиплагиат» как инструмент
повышения качества научных и учебных работ в
Республике Казахстан»
РФ,
г.
Москва,
11.11.2020,
вебинар
«Заимствования в научных публикациях. Культура
цитирования»
РК, г. Алматы,
30.11.2020, курсы по
образовательной
программе
повышения
квалификации профессорско-преподавательского
состава
высших
учебных
заведений,
осуществляющих
подготовку
педагогических
кадров, в рамках обновления содержания РК,
разработанной
Центром
педагогического
мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные
школы», 80 ч.
РК, г. Алматы,
АО НЦПК «Өрлеу», 24.0206.03.2020,
«Развитие
профессиональной
компетенции
учителя
русского
языка
и
литературы», 80 ч.
РК, г. Алматы, КазНПУ им.Абая, 23-28.09.2020 г.,
Ақпараттық сандық технологиялар (bilimland;
moodle), 40 ч.
РК, г. Алматы, КазНПУ им.Абая, 05-10.01. 2020,
Зимняя школа: Өзгермелі әлемдегі педагогикалық
білім: жаңа басылымдықтар

20. Поляк З.Н.

21. Саметова Ж.Ш.

22. Саметова Ф.Т.

23. Сафронова Л.В.

24. Смагулова Б.А.

РК, г. Алматы, КазНПУ им.Абая, Центр
повышения квалификации и дистанционного
образования, 29.06.-4.07.2020, курсы повышения
квалификации «Современный школьный учебник в
условиях обновлённого содержания образования»
для разработчиков (авторов) школьных учебников,
80 ч.
РК, г. Алматы, Центр повышения квалификации и
дистанционного образования КазНПУ им. Абая,
02-06.11.2020,
Совершенствование
профессионального мастерства преподавателя вуза
(Введение в литературоведение), 40 ч.
РФ, г. Москва, компания Яндекс, 10.11.2020,
участие в конференции «Yet another Conference
on Education (Образование со взглядом в будущее).
Дистанционно.
РК, г. Алматы, АОО Назарбаев интеллектуальные
школы,
21.02.2020,
КПП
«Подготовка
педагогических кадров врамках обновления
содержания среднего образования» 80 ч.
Coursera, University of California, Irvine, 10.03.2020,
Foundation of virtual instruction
Coursera, the University of Sydney 16.07.2020,
Information & digital literacy for university success
РК, 13.07.2020, Оқулықты әзірлеу әдіснамасы және
авторлардың кәсіби дағдыларын жетілдіру
Coursera, queensland University of technology,
06.07.2020, Inclusive education: essential knowledge
for success queensland university of technology
РК, г. Нур-Султан, МОН РК, 29.06-04.07.2020, курс
лекций «Современный учебник в условиях
обновленного содержания образования»
РК, г. Нур-Султан, Назарбаев университет, 24.0609.07
2020,
вебинар
«Этика
проведения
социальных исследований»
Скопус, 15 и 24.07.2020, вебинары по программе
«Author workshop. Finding journal with Scopus and
ScienceDirect”
РК, г. Алматы, МОН РК, КазУМОиМЯ им.
Абылай хана,
07.04.2020-29.07.2020, семинар
«Повышение
квалифика-ции
преподавателей
дисциплин образовательного цикла в формате
дистационного обучения»
РК, г. Алматы, КазНПУ им. Абая, 25-27.06.2020,
мастер-классы по педагогическому дизайну,
геймификации, созданию ботов для онлайнобучения и др.
РК, г. Алматы, КазНУ им. Аль-Фараби, 2430.06.2020, серия вебинаров по работе с Microsoft
Teams и др. платформами для образования
РК, НААР, 22.01.2020, «Рейтинг вузов – независимая
оценка качества высшего образования»

РК, г. Алматы, Казахский национальный университет
имении Аль-Фараби, Высшая школа экономики и
бизнеса,
Учебно-образовательный
центр
«Инновационное
предпринима-тельство»,
24.0206.03.2020, повышение квалификации по дисциплине
«Русский язык», 72 ч.
РК, г.Алматы, КазНУ им. Аль-Фараби, 12-24.10.2020,
применение цифровых технологий в системе
образования, 72 ч.
РК, г. Алматы, КазНПУ им. Абая, 02-06.11.2020,
процесс коучинга и менторинга в совершенствовании
профессиональной деятельности педагога, 40 ч.

25. Тулеубаева М.Е.

26.

27.

28.

29.

30.

РК, г. Алматы, Центр лингвистической экспертизы,
КазНУ им. Аль-Фараби, Факультет филологии и
мировых языков, 16.03-24.04.2020, учебный курс
«Принципы и подходы современной методики
преподавания в вузе»
Хавайдарова М.М.
IPR Media, 13.10.2020, Культура коммуникаций в
условиях цифровой и культурной глобализации:
особенности преподавания в условиях дистанта
РК, г. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби, 24.0216.03.2020, Принципы и подходы современной
методики преподавания в вузе
РК, г. Алматы, КазНПУ им Абая, 10.01.2020,
Өзгермелі әлемдегі педагогикалық білім: жаңа
басымдықтар, 8 ч.
РК,
ЦПМ
АОО
НИШ,
15.10-31.10.2020,
повышение квалификации преподавательского
состава вузов и колледжей, осуществлящих
подготовку педагогических кадров, 72 ч.
РК, г. Алматы, КазНПУ им.Абая, 07-14.09.2020,
курс лекций «Анализ коммуникативной семантики
текста», 72 ч.
Шаханова Р.А.
РК, г. Алматы, КазНПУ им.Абая, 06.06.2020, курсы
повышения квалификации «Актуальные аспекты
непрерывного образования: школа-колледж-вуз»
Шинтемирова А.М.
Кыргызстан,
КНУ им.Ж.Баласагына,
1517.03.2020,
Международный
семинар
«Синергетические
принципы
и
методы
трёхъязычном образовании»
Кыргызстан,
г.
Бишкек,
22.05.2020,
Международная
научно-практическая
конференция «Языковое единство и языковое
разнообразие в современном поликультурном
мире» института современных информационных
технологий в образовании (ИСИТО)
Жумагулова Б.С., Маймакова РК, г. Алматы, КазНПУ им. Абая, 15-19.06.2020,
А.Д.
курсы
повышения
квалификации
по
образовательной
прог-рамме
«Цифровые
инструменты в образовании», 40 ч.
Есимбек С.I., Жумагулова Б.С., РК, г. Алматы, КазНПУ им. Абая, 15-19.06.2020,
Маймакова
А.Д.,
Шин- курсы повышения квалификации по ОП «Работа
темирова А.М.
преподавателя в СДО (moodle), разработка и ввод

31. Абишева С.Д., Абаева М.К.,
Бағымбаева Ф.Т., Байшуку-рова
Г.Ж., Ермекбаева Г.С., Есимбек
С.I.,
Жумагулова
Б.С.,
Кажигалиева
Г.А.,
Казмагамбетова А.С., Кокенова
З.К., Ломова Е.А., Маймакова
А.Д., Онгарбаева А.Т., Поляк
Д.М., Поляк З.Н., Сабирова
Д.А., Сафронова Л.В., Серикова
С.К.,
Тохтамова
Р.К.,
Хавайдарова М.М., Цой А.А.,
Шайбакова Д.Д., Шаханова Р.А.
32. Абуова Б.П., Атембаева Г.А.,
Байшукурова Г.Ж., Бекишева
Р.И., Есимбек С.I., Ибраева
Ж.Б., Ломова Е.А., Маймакова
А.Д., Нурбаева А.М.
33. Абишева С.Д., Ибраева Ж.Б.,
Ломова Е.А.

ЭУМКД, сопровождения курса в условиях
дистанционного обучения», 40 ч.
РК, г. Алматы, КазНПУ им. Абая, 20-25.07.2020,
27.07-01.08.2020, 05-10.08.2020, курсы повышения
квалификации в онлайн летней школе «Цифровой
педагог», 36 ч.

NIS, 31.07.2020, 05.08.2020, 23.11.2020, Учусь
учить дистанционно, 40 ч.

РК, г. Алматы, Центр повышения квалификации и
дистанционного образования КазНПУ им. Абая,
02-06.11.2020,
Совершенствование
профессионального мастерства преподавателя вуза
(Русская литература ХХ века), 40 ч.
РК, г. Алматы, Центр повышения квалификации и
дистанционного образования КазНПУ им. Абая,
02-06.11.2020,
Совершенствование
профессионального мастерства преподавателя вуза
(Русский язык), 40 ч.

34. Абуова Б.П., Атембаева Г.А.,
Бағымбаева Ф.Т., Боханова
А.С.,
Ермекбаева
Г.С.,
Маймакова А.Д.,
Нурбаева
А.М.,
Нусупбекова
А.С.,
Онгарбаева А.Т., Серикова
С.К., Смагулова Б.А., Тохтамова Р.К., Тулеубаева М.Е.,
Цой А.А., Шинтемирова А.М.
35. Байшукурова Г.Ж., Есимбек С.I. РК, г. Алматы, КазНПУ им. Абая, Центр
повышения квалификации и дистанционного
образования, 02-06.11.2020, Совершенствование
профессионального мастерства преподавателя вуза
(История лингвистических учений), 40 ч.
36. Абишева С.Д., Абуова Б.П., Эстония - РК, г. Таллинн – г. Алматы, КазНПУ им.
Байшукурова Г.Ж., Есимбек Абая, 09-23.11.2020, курс лекций доктора PhD А.
С.I.,
Ибраева
Ж.Б., Данилевского (Таллинский университет, Эстония)
Казмагамбетова А.С., Ломова «Культура и литература эмиграции первой волны»,
Е.А., Маймакова А.Д., Поляк 72 ч. Дистанционно
Д.М., Поляк З.Н., Сабирова
Д.А., Серикова С.К., Цой А.А.,
Шинтемирова А.М.

