
                2021-2022 оқу 

жылындағы "Есенов 

колледжі" ЖШС 

сапалық құрамы

өз пәні бойынша лауазымы бойынша
жаңа технология 

бойынша
өз пәні бойынша лауазымы бойынша жаңа технология бойынша өз пәні бойынша

жаңа технология 

бойынша

1 Адаева Райса Сахиевна

19.09.2021 Орта білім мазмұнын 

жаңарту аясында Биология" 

жалпы білім беру пәні боынша 

№0513948, "Өрлеу"БАҰО" АҚ

2
Айдар Индира 

Сисенғалиқызы

19.09.2021 "Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту" №165182, 

"Өрлеу"БАҰО" АҚ

3
Айтбаева Лаура 

Айдосқызы 

19.09.2021 "Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту" №165182, 

"Өрлеу"БАҰО" АҚ

5
Айтмуханбетова Розагул 

Кожахмедовна

Ш.Есенов университеті, ҮББИ, 

«Жаңартылған орта білім беру 

мазмұны негізінде география 

пәнінен білім беру 

бағдарламаларын қалыптастыру, 

жаңарту және жетілдіру», 21.01-

01.02.2019 ж. 80 сағ., №000553

Теория и практика 

создания онлайн-

курсов 20.05.2020ж

22.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов"N6HVWPMUVMF

7 Университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology 

7
Алдабергенов Азидулла 

Убайдуллаевич

Жаңартылған білім мазмұны 

бойынша оқыту, №000623, 

Есенов университетінің үздіксіз 

білім беру институты, 

10.02.2020 "CIS 

автоматтандырылған жүйесінде 

WorldSkills чемпионатының 

құзіреттілігі бойынша 

сарапшылардың жұмысын 

ұйымдастыру", №60-06, МО ТжББ

Ұлттық онлайн 

академиясы 

"Педагогически 

дизйн" в обьеме 72ч  

30.04.2021ж №1275 

22.11-04.12021 ж. 

YESSENOV 

UNIVERSITY   

"Кәсіби практика: 

кәсіби портфолионы 

әзірлеу"      72 сағат 

22.04.-03.05.2019 

Жаңартылған білім 

мазмұны бойынша 

оқыту, №000627, ҚР 

Білім және ғылым 

министрлігі "Өрлеу" 

БАҰО АҚ

26.05.2020ж «Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту: 

контентін құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін», №2983, 

Қашықтықтан оқыту жағдайында 

студенттердің өзіндік жұмысын 

ұйымдастыру 26.05.2020ж 

№3781«Талап» КЕАҚ

17.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" 

№628V3BHTZ45K, 

Университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology

8
Алтыбаева  Нургуль 

Буркитбаевна

 01.09.2020 "Педагогтердің ІТ - 

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру" №15478,  «Талап» КЕАҚ

9
Амангелді Әсел 

Сәуірбекқызы

20.09.2021 "Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту" №17772, 

"Өрлеу"БАҰО" АҚ
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10 Амантайқызы  Дана

"Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту, 

контентін құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін" 29.10.2020ж 

№27643  Қашықтықтан оқыту 

жағдайында студенттердің өзіндік 

жұмысын ұйымдастыру 29.10.2020ж 

№27854

12
Атаниязов Нурсултан 

Кайратулы

28.05.2020ж «Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту: 

контентін құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін», №06328, 

20.10.2020 "Педагогтердің ІТ - 

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру" №15478,  «Талап» КЕАҚ, 

23.09.2021 "Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту" №197323, 

"Өрлеу"БАҰО" АҚ

13
Атымтаева Эльмира 

Тургановна

Компьютерлік графика 2018ж 

№000023  Орта білім мазмұнын 

жаңарту аясында информатика 

жалпы білім беру пәні бойынша 

2021ж №0456227 37 

Оқушылардың математикалық 

және оқу сауаттылығын, креативті 

ойлауын дамыту 2020ж 

№320888в3

 Обращование наука 

инновация: 

национальное 

возрождение и 

интеграционные 

процессы 2018ж 

Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

ұйымдарының білім 

беру процесіне IT-

технологияларды 

14
Ахбелова Гульбану 

Кылышбаевна

Современные тенденции развития 

финансового менеджмента в РК 

2020ж  Антикризисное управление 

в условиях риска 2021ж 

Финансовая отчетность как 

инструмент управления 2019ж

Инклюзивті білім 

беруді дамыту 

жағдайындағы білім 

беру ортасының 

мазмұны 2019ж № 

000035 Заманауи 

педагогикалық 

технологиялар 2019ж 

23.09.2021 "Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту" №198812, 

"Өрлеу"БАҰО" АҚ

2021 "Білім және ғылым"             

№27-1021046, "Bilim 

orkenieti" ұлттық 

иновациялық ғылыми-

зерттеу орталығы  

University Teaching 

Coursera 2020ж 2. 

Genomics for Law 

Coursera 2020ж

15
Ахмеджанов Мейрамбек 

Аслбекович

2016 ж., Дуальді 

оқыту жағдайында 

техникалық және 

кәсіптік  білім беру 

жүйесінде білім беру 

процесін 

ұйымдастыру                                                         

2019 ж. 

"Техникалық және 

кәсіптік білім беру  

ұйымдарында 

оқытудың кредиттік - 

модульдік 

технологияларын 

енгізудің 

ерекшеліктері"   

№085,2020ж. 

"Қашықтықтан 

оқыту жағдайында 

2016 ж., «Студенттердің білімін 

жетілдірудегі инновациялық 

технологиялары»

18
Баратов Рустам Илал 

огли

Теория и практика 

создания онлайн-

курсов 01.06.2020№    

Қашықтықтан оқыту 

жағдайында 

студенттердің өзіндік 

жұмысын 

ұйымдастыру 

28.05.2020ж № 06761

"Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту, 

контентін құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін" 28.05.2020ж 

№6328  Қашықтықтан оқыту 

жағдайында студенттердің өзіндік 

жұмысын ұйымдастыру 28.05.2020ж 

№6761

01.06.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" 

№6Q4NZ5PKRCCR,

 Университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology



19
Бекпанова  Сандугаш 

Сундетовна

Ұлттық онлайн 

академиясы 

"Педагогически 

дизйн" в обьеме 72ч  

30.04.2021ж №1276 

20
Бектемирова Амангул 

Синабаевна

10.02.2020 "CIS 

автоматтандырылған жүйесінде 

WorldSkills чемпионатының 

құзіреттілігі бойынша 

сарапшылардың жұмысын 

ұйымдастыру", №60-14, МО ТжББ

01.09.2020 "Педагогтердің ІТ - 

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру" №15478,  «Талап» КЕАҚ

21.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" № 

5QFXNMQG2P76, 

Университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology

21
Бердәулет Гүлжайсаң 

Жарасқызы

23.09.2021 "Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту" №196316, 

"Өрлеу"БАҰО" АҚ

22
Бердовлетова Мөлдір 

Азидуллақызы

22.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" университета 

Moscow Institute of Physics 

and Technology

23
Боранқұлова Гүлима 

Сағымбекқызы

21.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" № 

D6MZJZXKNM7U,

университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology

25
Даукиева Гулзада 

Сайрановна

Жаңартылған білім мазмұны 

бойынша оқыту, №000621, 

Есенов университетінің үздіксіз 

білім беру институты

21.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" № 

YN88HCJX9AEH,

университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology

26
Даулетова Баршын 

Абдуллаевна

2010ж. облБАИ  

"Использование 

интеракт.доски"

2020ж 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

тақырыбында 36 

сағат көлемінде 

қашықтықтан 

біліктілік арттыру 

курсы.

2015ж, Оқыту 

процессінде 

оқушылардың 

субьектілік әрекетін 

арттыру

2020ж «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 36 сағат 

көлемінде қашықтықтан біліктілік 

арттыру курсы.



27
Дәуітова Нағима 

Тажмұратқызы

10.02.2020 "CIS 

автоматтандырылған жүйесінде 

WorldSkills чемпионатының 

құзіреттілігі бойынша 

сарапшылардың жұмысын 

ұйымдастыру", №60-12, МО ТжББ

22.11.2019 Ғылыми 

зерттеу жұмысын 

ұйымдастыру 

әдістемесі, №0310883, 

ҚР Білім және ғылым 

министрлігі "Өрлеу" 

БАҰО АҚ

18.09.2021 "Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту" №180939, 

"Өрлеу"БАҰО" АҚ

19.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" 

№E2XVYJLP6UX2,

 Университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology

29
Еламанова Тыныштық 

Нұрланқызы

22.11-04.12021 ж. 

YESSENOV 

UNIVERSITY   

"Кәсіби практика: 

кәсіби портфолионы 

әзірлеу"      72 сағат 

№ 002530

32
Жалгасова Кибат 

Хыдырбаевна

«Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

ұымдарында 

инклюзивті оқыту 

процесунуң негізгі 

аспектілері мен 

шарттары» 36 часов, 

№22П 00399,  «Talap» 

КЕАҚ, 

25.02.2022жыл;

23.09.2021 "Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту" №156213, 

"Өрлеу"БАҰО" АҚ

33
Жалиев Сембек 

Балапашович

2018ж. 29.10.-09.11 

"Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

жүйесінде өндірістік 

оқыту бойынша 

тәлімгерлердің тиімді 

қызметін 

ұйымдастыру", 

"Кәсіпқор"холдингі" 

КЕАҚ, №03353

34
Жамилова Жамал 

Бкаевна

24.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" №3T7348S42YFF, 

Университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology

35
Жамурова Алтыншаш 

Нуридиновна

«Білім берудегі менеджмент», 

«Назарбаев зияткерлік мектебі» 

ДББҰ педагогикалық шеберлік 

орталығы, 2021жыл.

Ұлттық онлайн 

академиясы 

"Педагогически 

дизйн" в обьеме 72ч  

30.04.2021ж №1280 

«Еңбек қауіпсіздігі 

және еңбекті қорғау»,  

Республикалық оқыту 

және біліктілікті 

арттыру орталығы, 

2020жыл;

«Модульдік-құзыреттілік тәсілдеме 

негізінде әзірленген техникалық және 

кәсіптік білім беру бағдарламаларын 

іске асыру» тақырыбында ТжКББ 

ұйымдарының инженерлік техникалық 

қызметкерлерін және басшыларын 

халықаралық талаптарға сәйкес 

біліктілігін арттыру курсы, 

«Кәсіпқор»холдингі» КЕАҚ, 2019жыл;

37
Жангазиева Акзира 

Нурлановна

«Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

ұымдарында 

инклюзивті оқыту 

процесунуң негізгі 

аспектілері мен 

шарттары» 36 часов, 

№22П 00397,  «Talap» 

КЕАҚ, 

25.02.2022жыл;

«Қашықтықтан оқыту жағдайында 

студенттердің өзіндік жұмысын 

ұйымдастыру», «Talap» КЕАҚ, 2020жыл;



38
Жанесова Алия 

Сайфеденовна

23.09.2021 "Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту" №178162, 

"Өрлеу"БАҰО" АҚ

39 Жарылғас Ақтоты

«Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту: 

контентін құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін», «Talap» КЕАҚ, 

2020жыл;

40
Жолдиева Ақтілек 

Қоянбайқызы

"Өрлеу" біліктілікті арттыру 

Ұлттық орталығы" АҚ филиалы 

"Дене шынықтыру 

сабақтарынды оқушылардың 

салауатты өмір салтын 

қалыптастыру" 2017 ж

«Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

ұымдарында 

инклюзивті оқыту 

процесунуң негізгі 

аспектілері мен 

шарттары» 36 часов, 

№22П 00400,  «Talap» 

КЕАҚ, 

25.02.2022жыл;

24.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов"  

WBSWNUAR4W7L 

университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology

41
Жумабаева Лидия  

Конарбаевна

10.02.2020 "CIS 

автоматтандырылған жүйесінде 

WorldSkills чемпионатының 

құзіреттілігі бойынша 

сарапшылардың жұмысын 

ұйымдастыру", №60-16, МО ТжББ

Ұлттық онлайн 

академиясы 

"Педагогически 

дизйн" в обьеме 72ч  

30.04.2021ж №1278 

23.09.2021 "Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту" №172858, 

"Өрлеу"БАҰО" АҚ



42
Жумагалиева Раушан 

Сауирбаевна

Білім беру мазмұнының жаңаруы 

жағдайында білім сапасын 

жоғарылатудың мүмкіндіктері 

19.01.2019№1495

Инклюзивті және арнайы білім 

беру жағдайында ерекше білім 

берілуіне қажеттілігі бар 

балаларды оқыту және 

тәрбиеленудің заманауи тәсілдері 

14.02.2020ж№001569Ұлттық 

онлайн академиясы 

"Педагогически дизйн" в обьеме 

72ч  30.04.2021ж №1279 

19.09 - 01.10.2016 ж.

 «ТжКБ дамыту және 

біліктілікті берудің 

республикалық 

ғылыми-әдістемелік 

орталығы» АҚ, Ақтау 

қаласы«Дуальді оқыту 

жағдайында 

техникалық және 

кәсіптік білім беру 

жүйесінде білім беру 

процесін 

ұйымдастыру»№087       

"05-16.06.2017 ж.

«Кәсіпқор Холдингі» 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы, 

Кәсіптік білім беру 

орталығы,«Модульдік-

құзыреттілік 

тәсілдеме негізінде 

әзірленген 

техникалық және 

кәсіптік білім беру 

бағдарламаларын іске 

асыру» №02805  09 - 

20.10.2017 ж.

«Кәсіпқор Холдингі» 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы, 

Кәсіптік білім беру 

орталығы, Ақтау 

қаласы

«Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

ұйымдарында 

оқытудың кредиттік-

05.10.2021ж «Ustaz 

tilegi» ғылыми-

әдістемелік орталығы 

ұымдастырған 

Халықаралық Қазақ 

тілі мен әдебиеті 

пәнінен ұстаздар 

арасындағы онлан 

олимпиадасына 

қатысқандығын 

растады. 29.11.2021ж 

«Самғау»  Қазақстан 

педагогтарының 

біліктілігін арттыру 

және қата даярлау 

"Қазақ тілі мен 

әдебиеті" пәнінен 

педагогика 

кадрларының білік 

арттыру 72 академ 

сағ. 

13.06.2020ж «Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту: 

контентін құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін», №11987, 

13.06.2020 "Қашықтықтан оқыту 

жағдайында студенттердің өзіндік 

жұмысын ұйымдастыру" №11777,  

«Талап» КЕАҚ 2.18.09.2021 

"Педагогтердің цифрлық құзырлығын 

дамыту" №161645, "Өрлеу"БАҰО" АҚ

20.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" университета 

Moscow Institute of Physics 

and Technology

43
Жумағали Айнагул 

Көшкінбайқызы

ЖШС "Al-Farabi Education", 

"Менеджмент в сфере 

образования", 2017 ж.

USTADY«Менеджмент: басқару 

құзыреттілігі және 

көшбасщылық», 80 сағат., №84   

07.02-04.2022 ж. 

Ш.Есенов 

университеті, ҮББИ, 

«Жаңартылған білім 

беру мазмұны 

негізінде білім беру 

бағдарламаларын 

қалыптастыру, 

жаңарту және 

жетілдіру», 22.04-

03.05.2019 ж., 

№000627   22.11-

04.12021 ж. 

YESSENOV 

UNIVERSITY   

21.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов"  8VBZ48PQTWX7 

университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology

44
Жумашева Айнур 

Биржановна

17.06.2021 -ЗКО ИПК 

Өрлеу "Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы"

45
Жумурова  Жаннат 

Нурсултановна

22.11-04.12021 ж. 

YESSENOV 

UNIVERSITY   

"Кәсіби практика: 

кәсіби портфолионы 

әзірлеу"      72 сағат 

№ 002534  

«Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

ұымдарында 

инклюзивті оқыту 

процесунуң негізгі 

аспектілері мен 

шарттары» 36 часов, 

№22П 00396,  «Talap» 

31.10.2021 ж. "Теория и 

практика создания 

онлайн курсов" 

университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology



46
Жубаева Зауре  

Құлшыққызы

25.05.2020ж «Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту: 

контентін құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін», №2009, 

Қашықтықтан оқыту жағдайында 

студенттердің өзіндік жұмысын 

ұйымдастыру 25.05.2020ж 

№2848«Талап» КЕАҚ  2.18.09.2021 

"Педагогтердің цифрлық құзырлығын 

дамыту" №167529, "Өрлеу"БАҰО" АҚ

22.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" университета 

Moscow Institute of Physics 

and Technology

48
Игибаева Алия 

Батыржановна

22.11-04.12021 ж. 

YESSENOV 

UNIVERSITY   

"Кәсіби практика: 

кәсіби портфолионы 

әзірлеу"      72 сағат 

№ 002532

24.05.2020ж «Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту: 

контентін құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін», №00065, «Талап» 

КЕАҚ , 22.09.2021 "Педагогтердің 

цифрлық құзырлығын дамыту" 

№187953, "Өрлеу"БАҰО" АҚ

49
Избасарова Асия 

Жарылкасынкызы

22.09.2021 "Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту" №189631, 

"Өрлеу"БАҰО" АҚ

50
Избасова Гульнур 

Куанышкереевна

2017, European 

Educational Research 

Association, сертификат 

об участии на 

конференции    ECER 

2017 (European 

Conference of Educational 

Research) Копенгаген, 

Дания                           

2018, European 

Educational Research 

Association, сертификат 

об участии на 

конференции    ECER 

2018 (European 

Conference of Educational 

Research) Венеция, 

51
Исатаев Мурат 

Тажимуратович

Радиационная безопасность и защита 

2008г№265

53
Исмағұлов Бекмұрат 

Саматұлы

13.01.-

17.01.2020ж."Жаңартылған білім 

беру мазмұны аясында жоғары 

оқу" №0332673, 

"Өрлеу"ҰБАОАҚ, 



54
Кадирханова Рахат 

Кадирхановна

25.10.2019ж."Жаңартылған білім 

беру мазмұны аясында жоғары 

оқу" №0322117, 

"Өрлеу"ҰБАОАҚ, Жаңартылған 

білім мазмұны бойынша оқыту, 

№000626, Есенов 

университетінің үздіксіз білім 

беру институты

10.02.2020 "CIS 

автоматтандырылған жүйесінде 

WorldSkills чемпионатының 

құзіреттілігі бойынша 

сарапшылардың жұмысын 

ұйымдастыру", №60-01, МО ТжББ

Ұлттық онлайн 

академиясы 

"Педагогически 

дизйн" в обьеме 72ч  

30.04.2021ж №1273

22.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" , Университета 

Moscow Institute of Physics 

and Technology

55
Каржаубаева Элеонора 

Нуфтоллаевна

25.10.2019ж."Жаңартылған білім 

беру мазмұны аясында жоғары 

оқу орындарындағы заманауи 

педагогикалық технологиялар" 

№0322118, "Өрлеу" БАҰО АҚ, 

10.02.2020 "CIS 

автоматтандырылған жүйесінде 

WorldSkills чемпионатының 

құзіреттілігі бойынша 

сарапшылардың жұмысын 

ұйымдастыру", №60-02, МО ТжББ

Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

жүйесінде өндірістік 

оқыту бойынша 

тәлімгерлердің 

тиімді қызметін 

ұйымдастыру, 

№03358, «Кәсіпқор» 

холдингі» КЕАҚ

"Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту, 

контентін құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін" 26.05.2020ж 

№3103  Қашықтықтан оқыту 

жағдайында студенттердің өзіндік 

жұмысын ұйымдастыру 26.05.2020ж 

№3772 2.23.09.2021 "Педагогтердің 

цифрлық құзырлығын дамыту" 

№176737, "Өрлеу"БАҰО" АҚ

22.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" 

№YMHXMGN2WLGL, 

Университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology

56
Конисбаева Сания 

Ишановна

22.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" , Университета 

Moscow Institute of Physics 

and Technology

58
Көпжүрсінова Еңлік 

Жақсылыққызы

23.09.2021 "Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту" №192072, 

"Өрлеу"БАҰО" АҚ

60
Купаева Гульбахрам 

Рахимбековна

Ерекше білім беруге 

қажеттілігі бар 

студенттерге ЖОО-да 

арнайы білім беру 

жүйесін ұйымдастыру 

05.06.2019-

18.06.2019№000998

Арнайы пәндерді 

(модульдерді) 

ағылшын тілінде 

CLIL, TBLT 

әдістемелері және 

BOPPPS моделінің 

интеграциясы 

негізінде оқыту, 

«Кәсіпқор» холдингі» 

КЕАҚ

62
Қайрошова Жазира 

Қуанышқызы

23.09.2021 "Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту" №198812, 

"Өрлеу"БАҰО" АҚ

2021 "Білім және ғылым"             

№27-1021046, "Bilim 

orkenieti" ұлттық 

иновациялық ғылыми-

зерттеу орталығы  

63
Қарашаев Досан 

Элыпович

"Кәсіпкерлік негіздері"курсы 

оқытушысының кәсіби 

біліктілігін дамыту", № 000270, 

ҚР ҰКП Атамекен

05.06.-18.06.2019 "Экономика үшін 

белсенді оқытудың тақырыптық 

зерттеулері", 54 сағат,  Есенов 

Университет

Экономика үшін 

белсенді оқытудың 

тақырыптық 

зерттеулері 2019ж 2. 

Білім берудегі 

қашықтықтан оқыту 

технологияларын 

қолдану 2019ж і. 

Ерекше білім беруге 

қажеттілігі бар 

студенттерге ЖОО-да 

арнайы білім беру 

жүйесін 

ұйымдастыру 2019ж

"Учет затрат в 

строительных 

организациях" 2020г. 2. 

Основы 

предпринимательства 

"Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя курса 

2020г №000270" 3. 

Университет -ой 

пікірлер аймағы 2019ж

23.09.2021 "Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту" №158147, 

"Өрлеу"БАҰО" АҚ



Қосбаев Рамазан 

Сайранұлы

USTADY«Менеджмент: басқару 

құзыреттілігі және 

көшбасщылық», 80 сағат., №85   

07.02-04.2022 ж.

64
Қоңырова Рзагул 

Жолболдиевна

17.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" 

№YMHXMGN2WLGL, 

Университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology

67
Мамаева Жантуре 

Жакишевна

05.06.-18.06.2019 "Ерекше білім 

беруге қажеттілігі бар 

студенттерге ЖОО-да арнайы 

білім беру жүйесін ұйымдастыру", 

YESSENOV UNIVERSITY, 

№000952

07.10-19.10.2019 

"Инновациялық 

технологияларды 

пайдалана отырып, 

білім сапасын көтеру 

тиімділігі", 

CONSULTING 

COMPANY, № 

01019Е-005/3

68
Матенова Дана 

Жалгасбаевна

«Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

ұымдарында 

инклюзивті оқыту 

процесунуң негізгі 

аспектілері мен 

шарттары» 36 часов, 

№22П 00395,  «Talap» 

КЕАҚ, 

25.02.2022жыл;

70
Надирова Фариза 

Ерболсыновна

10.02.2020 "CIS 

автоматтандырылған жүйесінде 

WorldSkills чемпионатының 

құзіреттілігі бойынша 

сарапшылардың жұмысын 

ұйымдастыру", №60-65, МО ТжББ

МО ТжКББ ОӘК "CIS 

автоматтандырылған 

жүйесінде Worldskills 

чемптонатының 

құзіреттілігі бойынша 

сарапшылардың 

жұмысын 

ұйымдастыру" 

03.02.2020-

21.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" №TJJXALXBJ597, 

Университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology

72
Ногаев Адилет 

Назарбекулы

University Teaching 

Coursera "География. 

Земля изнутри и снаружи" 

13.05.2020ж University 

Teaching Coursera 

"Теорияи практика 

создания онлан-курсов" 

14.05.2020жUniversity 

Teaching Coursera 

"Mindware. Critical 

Thinking for the 

information Age" 

18.05.2020ж 



73
Нурадинов Илес 

Еркинулы

10.02.2020 "CIS 

автоматтандырылған жүйесінде 

WorldSkills чемпионатының 

құзіреттілігі бойынша 

сарапшылардың жұмысын 

ұйымдастыру", №60-10, МО ТжББ 

USTADY«Менеджмент: басқару 

құзыреттілігі және 

көшбасщылық», 80 сағат., №87   

07.02-04.2022 ж.

«Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

ұымдарында 

инклюзивті оқыту 

процесунуң негізгі 

аспектілері мен 

шарттары» 36 часов, 

№22П 00390,  «Talap» 

КЕАҚ, 

25.02.2022жыл;

2021ж "Техникалык 

және кәсіптік, орта 

білімнен кеінгі білім 

беру ұцымдарының 

педагогтері 

арасындағы мұна газ 

саласы боынша 

кәсіби шеберлігі 

үшін" Атырау 

облысы

"Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту, 

контентін құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін" 08.06.2020ж 

№10623  Қашықтықтан оқыту 

жағдайында студенттердің өзіндік 

жұмысын ұйымдастыру 08.06.2020ж 

№10740

21.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" 

№3D473ERCG2RY, 

Университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology

74 Нурбергенов  Жумат

«Техникалық және кәсіптік білім 

беру жүйесінің жаңа 

формациядағы педагогі» 2018

Техникалық және 

кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарындағы 

қашықтықтан оқыту: 

контентін құрудан 

бастап оқу процесін 

ұйымдасытруға дейін 

2020ж № 04919

2020ж «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 36 сағат 

көлемінде қашықтықтан біліктілік 

арттыру курсы.

76
Нұрсейтова Тоты 

Койшыбаевна

22.11-04.12021 ж. 

YESSENOV 

UNIVERSITY   

"Кәсіби практика: 

кәсіби портфолионы 

әзірлеу"      72 сағат 

№ 002536   

«Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

ұымдарында 

инклюзивті оқыту 

процесунуң негізгі 

аспектілері мен 

шарттары» 36 часов, 

№22П 00393,  «Talap» 

КЕАҚ, 

2021ж "Техникалык 

және кәсіптік, орта 

білімнен кеінгі білім 

беру ұцымдарының 

педагогтері 

арасындағы мұна газ 

саласы боынша 

кәсіби шеберлігі 

үшін" Атырау 

облысы

1. "Заманауи педагогикалық 

технологиялар" Өрлеу білітілікті 

арттыру Ұлттық орталығы 2019ж № 

0268383 2. "Современное лабораторное 

оборудование для науки и 

промышленности 2019ж 3. "Білім беру 

мазмұнының жаңаруы жағдайында білім 

сапасын жоғарылатудың мүмкіндіктері" 

2019ж №1624 4. CKLAD Кредитно-

модульная система организации учеьного 

процесса"2020ж 18.09.2021 

"Педагогтердің цифрлық құзырлығын 

дамыту" №156457, "Өрлеу"БАҰО" АҚ.5 

CURSERA"Теория и практика создания 

онлайн-курсов 2020ж" 6. 

CKLADМенеджмент современного 

21.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" 

№3D473ERCG2RY, 

Университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology

78
Плотников Сергей 

Владимирович

31.07.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" 

№PUTARTVFVWKK, 

Университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology

79
Рисбаева Раушана 

Бидуллаевна

10.02.2020 "CIS 

автоматтандырылған жүйесінде 

WorldSkills чемпионатының 

құзіреттілігі бойынша 

сарапшылардың жұмысын 

ұйымдастыру", №60-11, МО ТжББ

Ұлттық онлайн 

академиясы 

"Педагогически 

дизйн" в обьеме 72ч  

30.04.2021ж №1274             

«Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

ұымдарында 

инклюзивті оқыту 

процесунуң негізгі 

аспектілері мен 

шарттары» 36 часов, 

№22П 00391,  «Talap» 

КЕАҚ, 

2021ж "Техникалык 

және кәсіптік, орта 

білімнен кеінгі білім 

беру ұцымдарының 

педагогтері 

арасындағы мұна газ 

саласы боынша 

кәсіби шеберлігі 

үшін" Атырау 

облысы

27.05.2020ж «Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту: 

контентін құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін», №4956, 

Қашықтықтан оқыту жағдайында 

студенттердің өзіндік жұмысын 

ұйымдастыру 17.06.2020ж 

№12486«Талап» КЕАҚ 2.23.09.2021 

"Педагогтердің цифрлық құзырлығын 

дамыту" №173305, "Өрлеу"БАҰО" АҚ

21.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" 

№EE83W9KH4SNZ, 

Университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology

80
Сайбек Жазира 

Үсенқызы

"Назарбаев Зияткерлік 

мектептері" ДББҰ 

Педагогикалық 

шеберлік орталығы 

әзірлеген ҚР орта 

білім мазмұнын 

жаңарту шеңберінде 

колледждер 

оқытушыларының 

біліктілігін арттыру, 

80 сағат, № 160633

06.11.2020 "Қашықтықтан оқыту: 

сабақты әзірлеуден бастап білім беру 

процесін ұйымдастыруға дейін" , 40 

сағат, №6443466



81
Сакипова Лаура 

Бекболатовна

25.10.2019ж."Жаңартылған білім 

беру мазмұны аясында жоғары 

оқу орындарындағы заманауи 

педагогикалық технологиялар" 

№0322120, "Өрлеу" БАҰО АҚ, 

Ерекше білім беруге 

қажеттілігі бар 

студенттерге ЖОО-да 

арнайы білім беру 

жүйесін ұйымдастыру 

05.06.2019-

18.06.2019№001046

82
Сақтағанова Асыл 

Жолдасовна

18.10.2021ж."Математи

ка" №0456903, "Өрлеу" 

БАҰО АҚ, 

87
Сәтбергенова Айгүл 

Мақсымқызы

"Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту, 

контентін құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін" 28.05.2020ж 

№3103  Қашықтықтан оқыту 

жағдайында студенттердің өзіндік 

жұмысын ұйымдастыру 28.05.2020ж 

№6346

19.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" 

№7FN3YY8YSYDZ, 

Университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology

88 Смагулова Жеміс

Ұлттық онлайн 

академиясы 

"Педагогически 

дизйн" в обьеме 72ч  

30.04.2021ж №1279             

«Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

ұымдарында 

инклюзивті оқыту 

процесунуң негізгі 

аспектілері мен 

шарттары» 36 часов, 

№22П 00392,  «Talap» 

КЕАҚ, 

25.02.2022жыл;

"Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту, 

контентін құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін" 13.06.2020ж 

№11781  Қашықтықтан оқыту 

жағдайында студенттердің өзіндік 

жұмысын ұйымдастыру 13.06.2020ж 

№11989 2. 23.09.2021 "Педагогтердің 

цифрлық құзырлығын дамыту" 

№164139, "Өрлеу"БАҰО" АҚ

21.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" 

№CL9GAAUM4AZZ, 

Университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology

89
Смагулова Эльвира 

Сагиновна

90 Сумская Вера Павловна  2011 ж. "Религиеведение" 

"Жаңартылған 

білім мазмұны 

жағдайындағы 

техникалық және 

кәсіптік  білім бер 

ұйымдарының оқу 

үдерісін 

ұйымдастырудың 

ерекшіліктері " 

13.01.-17.01.2020 

ж. 40 сағат Өрлеу 

Ұлттық біліктілік 

2020ж. 

"Қашықтықтан 

оқыту жағдайында 

студенттердің 

өзіндік жұмысын 

ұйымдастыру" 36 

сағ.№00960

2011 ж. "Кредитная технология" , 

2016 ж., Студенттердің білімін 

жетілдірудегі инновациялық 

технологиялары, №25-35/617,  

2020ж. "Педагогтердің ІТ - 

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру" бағдарламасы бойынша 

курсқа қатысушылар туралы 

мәлімет №09040



91
Токашева Гулназ 

Жеткизгеновна

Ерекше білім беруге 

қажеттілігі бар 

студенттерге ЖОО-да 

арнайы білім беру 

жүйесін ұйымдастыру 

05.06.2019-

18.06.2019№001049

94
Туберов Сапарбай 

Джумабаевич

«Әскери іс негіздері» 

және «Тіршілік ету 

қауіпсіздігі негіздері» 

пәндері бойынша 

АӘД оқытушы-

ұйымдастырушы 

біліктілігін арттыру 

семинары, КАзГЮУ 

Университеті, 

Басқару, қауіпсіздік 

және арнайы 

бағдарламалар 

академиясы,  15-

15.06-23.03.2017ж, 78 

сағат Астана қ

2020ж «Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 36 сағат 

көлемінде қашықтықтан біліктілік 

арттыру курсы.

95
Тулеугалиева Гульсим 

Бакитжановна

«Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

ұымдарында 

инклюзивті оқыту 

процесунуң негізгі 

аспектілері мен 

шарттары» 36 часов, 

№22П 00394,  «Talap» 

КЕАҚ, 

25.02.2022жыл;

28.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" 

№3Q2J8HCDX4PM, 

Университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology

96
Туманбаева Жаныл 

Кемеловна

28.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" 

№3Q2J8HCDX4PM, 

Университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology

97
Туракова Гайша 

Алпамысовна

10.02.2020 "CIS 

автоматтандырылған жүйесінде 

WorldSkills чемпионатының 

құзіреттілігі бойынша 

сарапшылардың жұмысын 

ұйымдастыру", №60-05, МО ТжББ

«Химияі»№0456917, 

01.10.2021г

"Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту, 

контентін құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін" 12.06.2020ж 

№11741  Қашықтықтан оқыту 

жағдайында студенттердің өзіндік 

жұмысын ұйымдастыру 12.06.2020ж 

№11956. 2 18.09.2021 "Педагогтердің 

цифрлық құзырлығын дамыту" 

№161929, "Өрлеу"БАҰО" АҚ

21.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" 

№BBADJYAEKAJR, 

Университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology

98
Туржанова Рысгул 

Изтургановна

21.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" 

№BBADJYAEKAJR, 

Университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology



99
Тұяқова Меруерт 

Алханқызы

«Техникалық және кәсіптік білім 

беру жүйесінің жаңа 

формациядағы педагогі» 2018

«Реализация 

образовательных 

программ технического 

и профессионального 

образования, 

разработанных на 

основе модульно-

компетентностного 

подхода» 2019г.

100
Уракова Бибисара 

Кожанепесовна

22.11-04.12021 ж. 

YESSENOV 

UNIVERSITY   

"Кәсіби практика: 

кәсіби портфолионы 

әзірлеу"      72 сағат 

101
Усенова Набат 

Сейдуллаевна

25.10.2019ж."Жаңартылған білім 

беру мазмұны аясында жоғары 

оқу орындарындағы заманауи 

педагогикалық технологиялар" 

№0322122, "Өрлеу" БАҰО АҚ, 

"Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтықтан 

оқыту, контентін құрудан бастап 

оқу процесін ұйымдастыруға 

дейін" 28.05.2020ж №01913, 

10.02.2020 "CIS 

автоматтандырылған жүйесінде 

WorldSkills чемпионатының 

құзіреттілігі бойынша 

сарапшылардың жұмысын 

ұйымдастыру", №60-66, МО ТжББ

Қашықтықтан оқыту 

жағдайында 

студенттердің өзіндік 

жұмысын 

ұйымдастыру 

25.05.2020ж№02765

18.017.06.2020ж «Техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту: 

контентін құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін», №12235, 

Қашықтықтан оқыту жағдайында 

студенттердің өзіндік жұмысын 

ұйымдастыру 17.06.2020ж 

№12492«Талап» КЕАҚ9.2021 

"Педагогтердің цифрлық құзырлығын 

дамыту" №159234, "Өрлеу"БАҰО" АҚ

17.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" 

№DRQAGAKSMRM8, 

Университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology

102
Уткилбаева Балия 

Исамадиновна

Ұлттық онлайн 

академиясы 

"Педагогически 

дизйн" в обьеме 72ч  

30.04.2021ж №1277            

«Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

ұымдарында 

инклюзивті оқыту 

процесунуң негізгі 

аспектілері мен 

шарттары» 36 часов, 

№22П 00398,  «Talap» 

КЕАҚ, 

25.02.2022жыл;

17.06.2020ж «Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту: 

контентін құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін», №12235, 

Қашықтықтан оқыту жағдайында 

студенттердің өзіндік жұмысын 

ұйымдастыру 17.06.2020ж 

№12492«Талап» КЕАҚ

21.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" 

№RX2F7YECGMFC, 

Университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology

103
Шакиров Ержан 

Амангалиевич

Цифровая академия Elab asia  

"Киберпедагогика и вызовы 

современно дествительности" в 

обьеме 72ч  18.04.2021ж №14180 

105
Шаңбас Гүлжанат 

Сақтағанқызы

21.05.2020 ж. "Теория и 

практика создания онлайн 

курсов" 

№DEDM9SU8625G, 

Университета Moscow 

Institute of Physics and 

Technology




































