
 
 

№ 

п/п 

Категория слушателей 

Тыңдаушылар  санаты 

Тема курса 

Курс тақырыбы 

Сроки 

проведения 

Уақыты 

Язык 

обучения 

Оқыту тілі 

Кол-во слуш. 

Тыңдаушы 

саны 

Место 

проведения 

Өтетін орны 

Дошкольное воспитание и обучение 

1 Мектепке дейінгі 

 ұйымдарының 

тәрбиешілері 

Мектепке дейінгі ұйымдарда білім беру 

процесін жалпы білім берудің жаңа үлгілік 

бағдарламасына сәйкес жобалау  

29.02-11.03 Қазақша  25 Астана қаласы 

бойынша 

ПҚБАИ 

2 Воспитатели дошкольных 

организаций 

Проектирование образовательного процесса в 

дошкольной организации в соответствии с 

новой общеобразовательной Типовой 

программой 

29.02-11.03 Русский 25 

ИПК ПР по 

г.Астана 

3 Мектепке дейінгі 

ұйымдарының 

психологтері 

Мектепке дейінгі ұйымдарда инклюзивті білім 

беруді психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеу 

28.03-8.04 Қазақша 25 Астана қаласы 

бойынша 

ПҚБАИ 

4 Мектепке дейінгі 

ұйымдарының 

тәрбиешілері 

Мектепке дейінгі ұйымдарда білім беру 

процесін жалпы білім берудің жаңа үлгілік 

бағдарламасына сәйкес жобалау 

18-29.04 Қазақша 25 Астана қаласы 

бойынша 

ПҚБАИ 

5 Воспитатели дошкольных 

организаций 

Теория и практика педагогической 

квалиметрии:управление качеством воспитания 

и обучения в дошкольной организации 

16 – 27.05 Русский 25 
ИПК ПР по 

г.Астана 

6 Мектепке дейінгі 

ұйымдардың дене тәрбиесі 

нұсқаушылары 

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың 

мазмұнын жаңарту аясында мектепке дейінгі 

ұйымның дене тәрбиесі нұсқаушысының кәсіби 

құзыреттілігін дамыту 

01-12.08 Қазақша 27 
Астана қаласы 

бойынша 

ПҚБАИ 

7 Инструкторы по 

 физической культуре 

дошкольных организаций 

Развитие профессиональной компетентности 

инструктора по физической культуре в 

контексте обновления содержания  

дошкольного воспитания и обучения 

01-12.08 Русский 28 

ИПК ПР по 

г.Астана 

8 Мектепке дейінгі 

ұйымдардың қазақ тілі  

педагогтеріне 

Мектепке дейінгі білім беру мазмұнын жаңарту 

жағдайында қазақ тілін оқыту бойынша білім 

беру процесін жобалау 

12 – 23.09 Қазақша 27 Астана қаласы 

бойынша 

ПҚБАИ 

9 Педагоги групп и классов 

предшкольной подготовки 

дошкольных организаций 

Обеспечение преемственности содержания 

дошкольного воспитания и обучения и 

начального образования в условиях изменения 

новой парадигмы образования 

12 – 23.09 Русский 28 

ИПК ПР по 

г.Астана 

10 Мектепке дейінгі 

ұйымдарының 

Педагогикалық квалиметрияның теориясы мен 

практикасы: мектепке дейінгі ұйымдарда тәрбие 

17-28.10 Қазақша 25 Астана қаласы 

бойынша 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D2%B1%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D2%B1%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/


 
 

               

тәрбиешілері мен оқытудың сапасын басқару ПҚБАИ 

11 Мектепалды даярлықтың 

тәрбиешілеріне, 

педагогтері 

 

Білім беру парадигмасының өзгеруі жағдайында 

мектепке дейінгі және бастауыш білім беру 

мазмұнының сабақтастығын қамтамасыз ету 

17-28.10 

 

Қазақша 25 
Астана қаласы 

бойынша 

ПҚБАИ 

Всего: 285  

Начальное, основное среднее, общее среднее  образование  

12 Мектеп директорының оқу 

ісі жөніндегі 

орынбасарлары 

Білім беру мазмұнын жаңарту аясында мектепті 

басқарудың құзырлылық амалы 

18-29.04 Қазақша 24 Астана қаласы 

бойынша 

ПҚБАИ 

13 Қазақ тілінде оқытпайтын 

мектептердегі қазақ тілі 

пәні мұғалімдеріне 

Қазақстан Республикасында көптілді білім беру 

және білім мазмұнын жаңарту жағдайында қазақ 

тілінде оқытпайтын мектептерде қазақ тілі пәні 

мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту 

31.10-11.11 Қазақша 20 
Астана қаласы 

бойынша 

ПҚБАИ 

Всего:  44  

Дополнительное образование  

14 Жазғы қалалық, қала 

сыртындағы, мектеп 

жанындағы сауықтыру 

лагерьлерінің 

басшыларына 

Балалардың сауықтыру лагері басшысының 

қызметіндегі инновациялық амалдар 

28.03-8.04 Қазақша 25 

Астана қаласы 

бойынша 

ПҚБАИ 

Всего:  25  

Инклюзивное образование  

15 Жалпы білім беретін 

мектептердің мұғалімдері 

Инклюзивті білім беруді дамыту жағдайындағы  

білім беру ортасының мазмұны 

06 – 17.06 Қазақша 22 Астана қаласы 

бойынша 

ПҚБАИ 

Всего: 22  

ИТОГО слушателей на 2016 год: 376  


