
өз пәні бойынша жаңа технология бойынша

ұялы

1
Қосбаев Рамазан 

Сайранұлы «Кәсіби қызметтегі мұғалімдердің 

психологиялық денсаулығы» 87025521575

2

Атаниязов 

Нурсултан 

Кайратулы

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы

87020190732

3
Кенганова Акнабат 

Тахыровна

«Кәсіби қызметтегі мұғалімдердің 

психологиялық денсаулығы»

87015306864

4
Балмұқанова 

Ақтолқын Есенқызы

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы 87758600104

№
Фамилиясы, аты 

әкесінің аты

курстан өткен жылы, тақырыбы, сертификат нөмері

Байланыс телефоны

облыстық республикалық



5

Ержанова 

Сандигуль 

Бакшабаевна

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы
87025558971

6
Айтбаева Лаура 

Айдосқызы 

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы
87478155192

7 Амантайқызы  Дана

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы

87478155193

8
Айдарова Жаңагүл 

Сисенғалиқызы

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы
87716555990

9
Бекешова Мадина 

Саматқызы

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы
87 756 916 964



10

Бектемирова 

Амангул 

Синабаевна

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы

87754610222

11
Дәуітова Нағима 

Тажмұратқызы «Кәсіби қызметтегі мұғалімдердің 

психологиялық денсаулығы» 87012297077

12
Жалгасова Кибат 

Хыдырбаевна

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы
87025756638

13
Жанабаев Манас 

Сарсенбаевич

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы
87785503372

14
Жусупова Жанна 

Сабырбаевна

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы
87089249885



15
Жалғасбаева Әлия 

Орысбайқызы

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы
87089247905

16
Жиенбаев  Қазбек 

Өскінбайұлы 

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы
87089524284

17
Жолдиева Ақтілек 

Қоянбайқызы

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы 87005250016

18
Ирсалиева Айгуль 

Алашовна

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы 87758297193

19
Көшімов Жанкелді 

Тұржанұлы

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы
87760222324

20
Қоблан Мөлдір 

Жоламанқызы

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы
87053774004



21
Кадірбекова Ақерке 

Сопалдиярқызы

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы
87074296911

22
Купаева Гульбахрам 

Рахимбековна

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы
87758616060

23

Қылычмұрадова 

Меруерт 

Жанәбілқызы

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы 87002177104

24
Мадуов Жамбыл 

Нұржаубаевич

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы 87027520395

25
Сакипова Лаура 

Бекболатовна

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы
87014542515

27
Сейдалиев Кенесары 

Наурызбайұлы

ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 2022 

жылы 17-31 қазан аралығында педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат 

көлемінде оқыту курсы, Астана қаласы
87788881014



28
Сумская Вера 

Павловна «Кәсіби қызметтегі мұғалімдердің 

психологиялық денсаулығы» 87014824784
































































