БЕКІТЕМІН
С.Бәйішев атындағы Ақтөбе
университетінің Кадрлар біліктілігін
жоғарылату және қайта даярлау
институты директоры
____________ С.В. Сулима

Ұзақтығы және
Еңбек
сыйымдылығы /
Продолжительность
и трудоемкость

Құны / Стоимость
(тенге)

Модератордың атыжөні / ФИО
модератора

№

Өткізілу
мерзімі /
Срок
проведения

Өткізілетін тілі /
Язык проведения

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің Кадрлар біліктілігін жоғарылату және қайта даярлау институтының жұмыс жоспары
2019 ж. бірінші жартыжылдығына
План работы Института повышения квалификации и переподготовки кадров Актюбинского университета им. С. Баишева
на первое полугодие 2019 г.

Русский

1 день, 8
часов

3.000

Балмаганбетова
Ф. Т.

Қазақ

1 күн, 8 сағат

2.000

Токбасова А.С.

Русский

1 день, 8
часов

3.000

Балмаганбетова
Ф. Т.

Директора школ, завучи, методисты

Русский

1 день, 8
часов

2.000

Туксанбаев
А.М.

Пән мұғалімдері, мектеп директоры,
орынбасарлары, әдіскерлері

Қазақ

1 күн, 8 сағат

2.000

Токбасова А.С.

Тыңдаушылар дәрежесі /
Слушатели

Тақырыбы / Тематика

АҚПАН / ФЕВРАЛЬ
Обучающий научно-методический семинар «НаучноУчителя-предметники, завучи,
исследовательская деятельность учащихся. Методика написания
методисты
научной работы».
Пән мұғалімдері, МДҰ
Мастер-класс: «Отбасылық тәрбиенің құндылықтары»
тәрбиешілері, мектеп директоры,
орынбасарлары, әдіскерлері
Обучающий научно-методический семинар «НаучноУчителя-предметники, завучи,
исследовательская деятельность учащихся. Методика написания
методисты
научной работы».

1.

02.02.2019

2.

08.02.2019

3.

09.02.2019

4.

11.02.2019

Семинар «Внутришкольное управление на современном этапе
развития общества»

5.

14.02.2019

Семинар «Үйлесімді тұлғаның дамуындағы мұғалімнің кәсіби
құзіреттілігін дамыту жолдары»
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6.

16.02.2019

7.

18.02.2019

8.

18.02.2019 –
22.02.2019

9.

18.02.2019 –
01.03.2019

10.

19.02.2019

11.

20.02.2019

12.

22.02.2019

13.

23.02.2019

14.

25.02.2019

15.

25.02.2019 –
01.03.2019

16.

25.02.2019 –
07.03.2019

17.

26.02.2019

18.

28.02.2019

Обучающий научно-методический семинар «Научноисследовательская деятельность учащихся. Методика написания
научной работы».
Семинар «Организационно-педагогическая деятельность
руководителей школ по управлению учебно-воспитательным
процессом в условиях обновления содержания среднего
образования РК»
«Информатика мұғалімінің ақпараттық-технологиялық
құзіреттілігі» педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру
курсының білім беру бағдарламасы
«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы білім беру
мекемесі педагогының кәсіби құзіреттілігі» педагогикалық
кадрлардың біліктілігін арттыру курсының білім беру
бағдарламасы
Семинар «Математиканы оқытудың тиімділігі мен сапасын
арттыру»
Семинар «Информационно-коммуникационные технологии на
уроках ИЗО»
Мастер-класс: «Балалардың рухани-адамгершілік тәрбиесіндегі
ата-ананың рөлі»
Обучающий научно-методический семинар «Научноисследовательская деятельность учащихся. Методика написания
научной работы».
Семинар «Организация внутришкольного контроля и анализа его
результатов в условиях обновления содержания среднего
образования РК»
Образовательная программа курсов повышения квалификации
педагогических кадров РК «Методика Монтессори: изготовление
и применение развивающего сенсорного материала на занятиях в
ДОУ и начальной школе»
«Инклюзивті білім беру жағдайында кіші мектеп жасындағы
оқушыларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу»
педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру курсының білім
беру бағдарламасы
Әдістемелік семинар-практикум «ҚР орта білім беру мазмұнын
жаңарту жағдайындағы сабақтарды қысқа мерзімді
жоспарлаудың өзекті мәселелері»
Мастер-класс: «Өскінші ұрпақтың рухани-адамгершілік
біліміндегі мұғалімнің рөлі»

Русский

1 день, 8
часов

3.000

Балмаганбетова
Ф. Т.

Директора школ, завучи, методисты

Русский

1 день, 8
часов

2.000

Туксанбаев
А.М.

Информатика мұғалімдері

Қазақ

1 апта / 40
академ. сағат

10.000

Медеуов Е. К.

Пән мұғалімдері, орынбасарлары,
әдіскерлері

Қазақ

2 апта / 80
академ. сағат

15.000

Токжанова А.М

Математика мұғалімдері

Қазақ

1 күн, 8 сағат

2.000

Таванова Н.М.

Русский

1 день, 8
часов

2.000

Сатова Д.Е.

Қазақ

1 күн, 8 сағат

2.000

Токбасова А.С.

Учителя-предметники, завучи,
методисты

Русский

1 день, 8
часов

3.000

Балмаганбетова
Ф. Т.

Директора школ, завучи, методисты

Русский

1 день, 8
часов

2.000

Туксанбаев
А.М.

Учителя-предметники, учителя
начальных классов, воспитатели
ДОУ

Русский

1 неделя / 40
академ. часов

10.000

Нуржанова М.
Н.

Пән мұғалімдері, бастауыш сынып
мұғалімдері, МДҰ тәрбиешілері

Қазақ

2 апта / 80
академ. сағат

15.000

Шуриева А.Б.

Пән мұғалімдері, орынбасарлары,
әдіскерлері

Қазақ

1 күн, 8 сағат

2.000

Токбасова А.С.

Пән мұғалімдері, МДҰ
тәрбиешілері, мектеп директоры,
орынбасарлары, әдіскерлері

Қазақ

1 күн, 8 сағат

2.000

Токбасова А.С.

Учителя-предметники, завучи,
методисты

Учителя ИЗО, начальных классов,
информатики
Пән мұғалімдері, МДҰ
тәрбиешілері, мектеп директоры,
орынбасарлары, әдіскерлері
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19.

02.03.2019

20.

04.03.2019

21.

05.03.2019

22.

06.03.2019

23.

11.03.2019 –
15.03.2019

24.

11.03.2019 –
20.03.2019

25.

11.03.2019 –
20.03.2019

26.

11.03.2019 –
20.03.2019

27.

11.03.2019 –
20.03.2019

28.

12.03.2019

29.

13.03.2019

30.

14.03.2019

31.

15.03.2019

НАУРЫЗ / МАРТ
Обучающий научно-методический семинар «НаучноУчителя-предметники, завучи,
исследовательская деятельность учащихся. Методика написания
методисты
научной работы».
Обучающий научно-методический семинар «Роль библиотеки в
Заведующие библиотеками,
формировании информационно-образовательного пространства
библиотекари организации
организации образования»
образования
Пән мұғалімдері, МДҰ
Семинар «Бала тәрбиелеуде ата-анаға психологиялық көмек»
тәрбиешілері, мектеп директоры,
орынбасарлары, әдіскерлері
Руководители городских, районных
отделов образования, директора,
Семинар «Институт медиации в образовательной среде РК»
заместители, методисты
организаций образования,
социальные педагоги, психологи
«Педагогтың кәсіби қызметіндегі сандық сауаттылығы және
Пән мұғалімдері, Информатика
ақпараттық құзіреттілігі» педагогикалық кадрлардың біліктілігін
мұғалімдері орынбасарлары,
арттыру курсының білім беру бағдарламасы
әдіскерлері
«Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың ғылыми-әдіснамалық негіздері»
Пән мұғалімдері, бастауыш сынып
педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру курсының білім
мұғалімдері, МДҰ тәрбиешілері
беру бағдарламасы
Educational program of training courses for teachers «The 21st
Foreign languages teachers (English)
Century Methods and Techniques in Teaching English»
Учителя английского языка
Образовательная программа курсов повышения квалификации
Учителя ИЗО, начальных классов,
педагогических кадров «Использование информационноинформатики
коммуникационных технологий на уроках ИЗО»
Образовательная программа курсов повышения квалификации
Учителя-предметники, завучи,
«Коучинговые технологии в процессе обучения»
методисты
Методический семинар-практикум «Коучинговые технологии в
Учителя-предметники, завучи,
процессе обучения»
методисты
Foreign languages teachers (English)
Seminar «Magic Tricks in Teaching English»
Учителя английского языка
Қалалық, аудандық білім
бөлімдерінің басшылары, мектеп
Семинар «ҚР білім беру саласындағы медиация институты»
директорлары, орыңбасарлары,
әдіскерлері, әлеуметтік педагогтар,
психологтар
Пән мұғалімдері, МДҰ
Семинар «Тұлғаның креативтілігін қалыптастырудың
тәрбиешілері, мектеп директоры,
психологиялық-педагогикалық шарттары»
орынбасарлары, әдіскерлері
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Русский

1 день, 8
часов

3.000

Балмаганбетова
Ф. Т.

Русский

1 день, 8
часов

2.000

Магай И.И.

Қазақ

1 күн, 8 сағат

2.000

Токбасова А.С.

Русский

1 день, 8
часов

5.000

Балпеисова
С.А.

Қазақ

1 апта / 40
академ. сағат

10.000

Медеуов Е. К.

Қазақ

2 апта / 72
академ. сағат

15.000

Токбасова А.С.

English

2 недели / 80
академ. часов

15.000

Пеннер Н. А.

Русский

2 недели / 80
академ. часов

15.000

Сатова Д.Е.

15.000

Калаганова Н.К.

2.000

Калаганова Н.К.

Русский
Русский

2 недели / 80
академ. часов
1 день, 8
часов

English

1 day, 8 hours

3.000

Пеннер Н. А.

Қазақ

1 күн, 8 сағат

5.000

Балпеисова
С.А.

Қазақ

1 күн, 8 сағат

2.000

Мустояпова А.
С.

32.

18.03.2019

33.

19.03.2019

34.

25.03.2019 –
05.04.2019

35.

25.03.2019 –
05.04.2019

36.

25.03.2019 –
05.04.2019

37.

27.03.2019

38.

29.03.2019

39.

01.04.2019 –
12.04.2019

40.

01.04.2019 –
12.04.2019

Семинар «Әлеуметтік-психологиялық тренингті өткізу
технологиясы»
Семинар «Внешняя оценка качества: подготовка к аккредитации
организаций ТиПО»
Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту
шеңберінде бастауыш сынып пәндері бойынша педагогика
кадрларының біліктілігін арттыру курсының білім беру
бағдарламасы
Образовательная программа курсов повышения квалификации
«Роль библиотеки в формировании информационнообразовательного пространства организации образования»
«Бағалаудың өлшемдік технологиялары» педагогикалық
кадрлардың біліктілігін арттыру курсының білім беру
бағдарламасы
Семинар «Бейнелеу сабақтарындағы ақпараттықкоммуникациялық технологиялар»
Методический семинар-практикум «Актуальные проблемы
краткосрочного планирования уроков в условиях обновления
содержания среднего образования РК»
СӘУІР / АПРЕЛЬ
«Көптілдік білім беру жағдайындағы тілдік пәндер
мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілігін дамыту» педагогикалық
кадрлардың біліктілігін арттыру курсының білім беру
бағдарламасы / Образовательная программа курсов повышения
квалификации педагогических кадров «Развитие
профессиональной компетентности учителей языковых
дисциплин в условиях полиязычного образования»
Образовательная программа курсов повышения квалификации
педагогических кадров по предмету «Русский язык» в рамках
обновления содержания среднего образования Республики
Казахстан

41.

05.04.2019

Семинар-консультация «Нормативно-правовые и
организационно-методические аспекты процедур отбора
персонала и аттестации педагогических кадров»

42.

08.04.2019

Әдістемелік семинар-практикум «Инклюзивті білім беру
жағдайында кіші мектеп жасындағы оқушыларды
психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу»

Әдіскерлер, әлеуметтік педагогтар,
психологтар
Руководители организаций ТиПО их
заместители, методисты, ППС

Қазақ

1 күн, 8 сағат

2.000

Миралиева
А.Ж.

Русский

1 день, 8
часов

3.000

Лыгина О.И.

Бастауыш сынып мұғалімдері

Қазақ

2 апта / 80
академ. сағат

15.000

Токбасова А.С.

Заведующие библиотеками,
библиотекари организации
образования

Русский

2 недели / 80
академ. часов

15.000

Магай И.И.

Пән мұғалімдері, орынбасарлары,
әдіскерлері

Қазақ

2 апта / 80
академ. сағат

15.000

Токжанова А.М

Бейнелеу өнері, бастауыш сынып,
информатика мұғалімдері

Қазақ

1 күн, 8 сағат

2.000

Сатова Д.Е.

Учителя-предметники, завучи,
методисты

Русский

1 день, 8
часов

2.000

Токбасова А.С.

Тіл пәндерінің мұғалімдері (Қазақ,
Орыс, Ағылшын) / Учителя
языковых дисциплин (Казахский,
Русский, Английский)

Қазақ
Русский
English

2 апта / 80
академ. сағат

15.000

Нуржанова М.
Н.

Учителя русского языка и
литературы

Русский

2 недели / 80
академ. часов

15.000

Туксанбаев
А.М.

Руководители городских, районных
отделов образования, директора,
заместители, методисты
организаций образования,
социальные педагоги, психологи

Русский

1 день, 8
часов

3.000

Сулима С.В.

Пән мұғалімдері, бастауыш сынып
мұғалімдері, МДҰ тәрбиешілері

Қазақ

1 күн, 8 сағат

2.000

Шуриева А.Б.

4

Семинар «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы білім
беру мекемесі педагогының кәсіби құзіреттілігі»

43.

10.04.2019

44.

12.04.2019

45.

15.04.2019 –
26.04.2019

46.

16.04.2019

Әдістемелік семинар-практикум «Инклюзивті білім беру ортасын
жобалаудағы педагогтың кәсіби құзіреттілігін дамыту»

47.

17.04.2019

Семинар «Математиканы оқытудың тиімділігі мен сапасын
арттыру»

48.

19.04.2019

Семинар «Пути развития профессиональной компетенции
учителя в развитии гармоничной личности»

49.

22.04.2019 –
04.05.2019

Қаржы-экономикалық пәндер оқытушыларының кәсіби
құзыреттілігін жетілдіру

50.

23.04.2019

51.

25.04.2019

52.

29.04.2019

53.

13.05.2019

54.

13.05.2019 –
17.05.2019

55.

13.05.2019 –
24.05.2019

Методический семинар-практикум «Психолого-педагогическое
сопровождение младших школьников в условиях инклюзивного
образования»
«Инклюзивті білім беру ортасын жобалаудағы педагогтың кәсіби
құзіреттілігін дамыту» педагогикалық кадрлардың біліктілігін
арттыру курсының білім беру бағдарламасы

Әдістемелік семинар-практикум «ҚР орта білім беру мазмұнын
жаңарту жағдайындағы сабақтарды қысқа мерзімді
жоспарлаудың өзекті мәселелері»
Методический семинар-практикум «Методика Монтессори:
изготовление и применение развивающего сенсорного материала
на занятиях в ДОУ и начальной школе»
Семинар-практикум «Педагогтың кәсіби қызметіндегі сандық
сауаттылығы және ақпараттық құзіреттілігі»
МАМЫР / МАЙ
Семинар-практикум «Информатика мұғалімінің ақпараттықтехнологиялық құзіреттілігі»
«Зайырлылық және дінтану негіздері» курсын оқытудың
теориялық және әдістемелік негіздері» тақырыбындағы
мектептердің тарих, қоғамдық білімнегіздері, дінтану
мұғалімдеріне арналған педагогика кадрларының біліктілігін
арттыру курсының білім беру бағдарламасы
«Қазіргі заманғы білім беру технологиялары» педагогикалық
кадрлардың біліктілігін арттыру курсының білім беру
бағдарламасы

Пән мұғалімдері, МДҰ
тәрбиешілері, мектеп директоры,
орынбасарлары, әдіскерлері
Учителя-предметники, учителя
начальных классов, воспитатели
ДОУ
Пән мұғалімдері, бастауыш сынып
мұғалімдері, МДҰ тәрбиешілері
орынбасарлары, әдіскерлері
Пән мұғалімдері, МДҰ
тәрбиешілері, мектеп директоры,
орынбасарлары, әдіскерлері

Қазақ

1 күн, 8 сағат

2.000

Токжанова А.М

Русский

1 день, 8
часов

2.000

Шуриева А.Б.

Қазақ

2 апта / 80
академ. сағат

15.000

Токжанова А.М

Қазақ

1 күн, 8 сағат

2.000

Токжанова А.М

Қазақ

1 күн, 8 сағат

2.000

Таванова Н.М.

Русский

1 день, 8
часов

2.000

Токбасова А.С.

Қазақ

2 апта / 80
академ. сағат

15.000

Мусиров Г.М

Қазақ

1 күн, 8 сағат

2.000

Токбасова А.С.

Русский

1 день, 8
часов

2.000

Нуржанова М.
Н.

Қазақ

1 күн, 8 сағат

2.000

Медеуов Е. К..

Информатика мұғалімдері

Қазақ

1 күн, 8 сағат

2.000

Медеуов Е. К..

Тарих, қоғамдық білімнегіздері,
дінтану мұғалімдері

Қазақ

1 апта / 40
академ. сағат

10.000

Дуйсенбаев
А.К.

Пән мұғалімдері, орынбасарлары,
әдіскерлері

Қазақ

2 апта / 80
академ. сағат

15.000

Токжанова А.М

Математика мұғалімдері
Учителя-предметники, учителя
начальных классов, воспитатели
ДОУ
Жоғарғы оқу орындарындағы және
ТжКБ ұйымдарындағы қаржыэкономикалық пәндер оқытушылары
Пән мұғалімдері, орынбасарлары,
әдіскерлері
Учителя-предметники, учителя
начальных классов, воспитатели
ДОУ
Пән мұғалімдері, орынбасарлары,
әдіскерлері
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56.

13.05.2019 –
24.05.2019

57.

14.05.2019

58.

15.05.2019

59.

17.05.2019

60.

20.05.2019 –
24.05.2019

«Математиканы оқытудың тиімділігі мен сапасын арттыру»
педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру курстарының
білім беру бағдарламасы
Методический семинар-практикум «Развитие профессиональной
компетентности педагога в проектировании инклюзивной
образовательной среды»
Мастер-класс: «Роль учителя в духовно-нравственном
образовании подрастающего поколения»
«Көптілдік білім беру жағдайындағы тілдік пәндер
мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілігін дамыту» / «Развитие
профессиональной компетентности учителей языковых
дисциплин в условиях полиязычного образования»
«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында география пәнін
оқытудың теориясы мен әдістемесі» тақырыбындағы география
пәні мұғалімдеріне арналған педагогика кадрларының
біліктілігін арттыру курсының білім беру бағдарламасы

Математика мұғалімдері

Қазақ

2 апта / 80
академ. сағат

15.000

Таванова Н.М.

Учителя-предметники, завучи,
методисты, воспитатели ДОУ

Русский

1 день, 8
часов

2.000

Токжанова А.М

Русский

1 день, 8
часов

2.000

Токбасова А.С.

Қазақ
Русский
English

1 day, 8 hours/
1 күн, 8 сағат

2.000

Нуржанова М.
Н.

Қазақ

1 апта / 40
академ. сағат

10.000

Дуйсенбаев
А.К.

Учителя-предметники, завучи,
методисты, воспитатели ДОУ
Тіл пәндерінің мұғалімдері (Қазақ,
Орыс, Ағылшын) / Учителя
языковых дисциплин (Казахский,
Русский, Английский)
География пәні мұғалімдері
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