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№ 106                                                                                                                                                  

04.10..2022 ж. 

«Жамбыл облысы әкімдігінің білім  

басқармасы» коммуналдық  

мемлекеттік мекемесі басшысы 

 Жамангозов Бейқұт Тлебалдыұлына 
 

Білім беру саласында түбегейлі өзгерістердің орын алуына орай интеллектуалдық 

әлеуетіміздің өзегі болып табылатын білім беру ұйымдарында құзырлы, жалпы   адами және 

ұлттық құндылықтардың жаршысы бола алатын жаңа тұрпаттағы педагогтерге деген сұраныс 

артып отыр. Осы орайда «Республикалық  ғылыми-әдістемелік  және педагогикалық 

біліктілікті арттыру орталығы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жетекші білім беру 

ұйымдарымен тығыз байланыс орнату арқылы білім берудің жаңа философиясына негізделген 

заманауи озық іс-тәжірибелер негізінде білім беру ұйымдары басшыларына,  педагогтер мен 

білім беру саласы  қызметкерлеріне  біліктілікті арттыру курстарын, семинар-тренингтер, 

шебер-сыныптар мен анализ, консалтинг сияқты кәсіби дамуды қолдау қызметтерін ұсынып, 

2021 жылдан бері шұғылданып келеді.  

Қазіргі уақытта қашықтықтан оқытуға орай курс тыңдаушыларының білім алуына 

қолжетімділігі қарастырылған, әлеуметтік желілердегі байланыстың барлық түрін қолдануға 

мүмкіндіктер берілген. 

Курс соңында тыңдаушыларға біліктілігін арттырғандығы жөнінде сертификат және 

куәлік беріледі.  

Бұл қызметтерді тыңдаушылардың қалауы бойынша өткізуге мүмкіндігіміз толық 

жеткілікті. Өткізу уақыты екі жақты келісім арқылы жүзеге асырылады.   

Еліміздегі білім жүйесіне жаңаша бағдар көрсететін және заманауи мектептің жаңаша 

қабілетін қалыптастыру мақсатында атқарылып отырған жұмысымызға қолдау көрсетуіңізді 

сұраймын. 

Республика көлемінде мұғалімдердің біліктілігін арттыру үшін беріліп отырған курс 

тақырыптары Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінде бекітілген,  арнайы 

сайтында жарияланған. (Растау үшін сілтеме беріледі)  
https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/documents/details/333044?lang=kk 

Ұсынылатын қызметтер туралы толық мәліметтер 1-2 қосымшалар 

арқылы берілген. 

 

 

           Директор                                            Д.О.Сариева 
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Қосымша 1 

 

«Республикалық ғылыми-әдістемелік және педагогикалық біліктілікті арттыру 

орталығы» ЖШС педагогтердің біліктілігін арттыру курстары білім беру 

бағдарламаларының жобасын мұғалімдердің біліктілігін арттыру үшін ұсынады. 

1.«Зайырлылық және дінтану негіздері»;  

2.«Гуманитарлық пәндер (қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі мен әдебиеті, тарих) 

бойынша қысқа мерзімді сабақ жоспарларын дайындау»;  

3.«Білім беру ұйымдарында «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асырудың 

тұжырымдамалық негіздері»;  

4.«Importance and influence of criteria-based assessment in teaching: benefits for 

students from achieving accuracy in self-assessment»; 

5.«Жаратылыстану және физика пәні мұғалімдерінің пәндік құзіреттілігін  

дамыту»; 

6.«Оқушылардың жаратылыстану-ғылыми және оқу сауаттылығын, креативті 

ойлауын дамыту»   

7.«Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерін оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыруда 

басшылыққа алу» тақырыбындағы курстардың білім беру бағдарламалары 

«Педагогтердің біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын әзірлеу, 

келісу және бекіту» қағидаларына сәйкес әзірленген (ҚР БҒМ 04.05.2020 ж. № 175 

бұйрығы). 

 Біліктілікті арттыру курстарының мақсаты – педагогтарды білім беру 

әдістемелерімен  және бағалау жүйесінің заманауи мүмкіндіктерімен таныстыру. 

Жаңартылған орта білім мазмұнын құрайтын төмендегідей мәселелерді шешу 

жолдарын үйрету: пәнаралық интеграция, оқытуда күтілетін нәтиже, үздіксіз оқыту, 

минимакс принциптері, дифференциалды оқыту, жетістіктерді бағалау жүйесі, бала 

шығармашылығын дамыту, психологиялық жағдайдан шығу болып табылады. 

 

Қатысушыларды қабылдау құжаттары:  

-өтініш; 

-жеке куәлік көшірмесі; 

-келісім-шарт 2 дана; 

-оқу ақысын төлеу түбіртегі. 

 

Курс екі тілде жүргізіледі: қазақ/орыс.  

Көлемі: 72 сағат; 80 сағат 

Өткізілу мерзімі: ( келісім бойынша) 

Оқу ақысы: 15 000 (он бесі мың) теңге 
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