
  

«Қосымша білім беру ұйымдарындағы экология-биология 

бағытының негізгі құзыреттіліктерін тиімді қалыптастырудың 

заманауи технологиялары» 

(72 сағат) 

 тақырыбына арналған  

біліктілікті арттыру республикалық курстың 

дәріскерлерінің тізімі 

 

 9-18 маусым 2014 ж. Семей қ. 
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1 Жүнісов 

Руслан 

Рысбаевич 

Кіріспе.  Курстың 

жалпы сипаттамасы 

РҚББОӘО 

біліктілікті 

арттыру 

бөлімінің 

жетекшісі 

2 2 0 

2 Сарсекова 

Гульжан 

Кусмановна 

Балаларға қосымша 

білім беру 

ұйымдарының 

қызметін реттеудің 

заңнамалары мен 

нормативтік 

құқықтық негіздері 

Семей 

қаласының 

Шакәрім 

атындағы 

университетінде 

(бұдан әрі – 

Шәкәрім ат. 

университеті) 

педагогика 

кафедрасының 

аға оқытушысы  

2 2 0 

3 Кулмышева 

Назым 

Армысовна 

Балаларға қосымша 

білім беру 

ұйымдарындағы 

білім беру 

үдерісінің 

психология-

педагогикалық  

бақылап отыратын  

негізгі бағыттары 

Шәкәрім ат. 

университетінде 

педагогика 

кафедрасының 

аға оқытушысы, 

п.ғ.к. 

2 2 0 

4 Кулмышева Дарындылықтың Шәкәрім ат. 4 2 2 



Назым 

Армысовна 

психологиялық-

педагогикалық    

негіздері 

университетінде 

педагогика 

кафедрасының 

аға оқытушысы, 

п.ғ.к. 

5 Абдишева 

Зухра 

Валиевна 

Қосымша білім 

беру жүйесінде 

денсаулық сақтау 

технологиялары: 

инновациялық 

тәсілдер 

Шәкәрім ат. 

университетінде 

жаратылыстану 

кафедрасында 

б.ғ.к., доценті 

4 2 2 

6 Сапакова 

Айгуль 

Касенхановна 

Экологияның 

қазіргі замандағы 

мәселелері. 

Балаларға қосымша 

білім беру 

жүйесіндегі 

үздіксіз 

экологиялық білім 

беруді жүзеге 

асырудың негізгі 

бағыттары 

Шәкәрім ат. 

университетінде 

жаратылыстану 

кафедрасының 

б.ғ.к., доценттің 

м.а. 

4 4 0 

7 Сапакова 

Айгуль 

Касенхановна 

Педагогикалық 

шеберхана: 

«Қоршаған 

ортаның 

антропогендік 

ластануын анықтау. 

Топырақ пен су 

нысандарының 

экологиялық 

жағдайын бағалау» 

Шәкәрім ат. 

университетінде 

жаратылыстану 

кафедрасының 

б.ғ.к., доценттің 

м.а. 

4 0 4 

8 Рысжанова 

Айжан 

Сайлаухановна 

Балаларға қосымша 

білім беру 

жүйесінде  

ақпараттық және 

білім беру 

технологияларын 

оқытудағы 

инновациялар 

Шәкәрім ат. 

университетінде 

физико-

математикалық 

факультеттің аға 

оқытушысы 

4 2 2 

9 Куанышбаева 

Меруерт 

Галымовна 

Педагогикалық 

шеберхана:  

Орнитофаунаның 

Шәкәрім ат. 

университетінде 

жаратылыстану 

2 0 2 



мониторингтік 

зерттеулері 

кафедрасында 

б.ғ.к., доценті 

10 Оспанова 

Светлана 

Сагидоллаевна 

Мектептен тыс 

ұйым - қосымша 

білім беру 

ұйымының 

инновациялық 

моделі мен білім 

беру 

мекемелерімен 

байланыстағы 

ресурстық орталық  

ОББО 

директордың 

оқу-тәрбие ісінің 

орынбасары  

2 0 2 

11 Оспанова 

Светлана 

Сагидоллаевна 

Қосымша білім 

беруде заманауи 

педагогикалық 

технологиялардың 

түрлері мен 

әдістері, олардың 

іске асырылуы 

ОББО 

директордың 

оқу-тәрбие ісінің 

орынбасары 

2 2 0 

12 Оспанова 

Светлана 

Сагидоллаевна 

Шеберлік сынып:  

«Сын тұрғысынан 

ойлау – 

құзыреттілік 

оқытуға 

бағытталған 

технология» 

ОББО 

директордың 

оқу-тәрбие ісінің 

орынбасары 

2 0 2 

13 Оспанова 

Светлана 

Сагидоллаевна 

Жоба қорғау:                   

«Қосымша білім 

беру 

ұйымдарындағы 

экология-биология 

бағытының негізгі 

кұзыреттіліктерін 

тиімді  

қалыптастырудың 

заманауи 

технологиялары» 

ОББО 

директордың 

оқу-тәрбие ісінің 

орынбасары 

4 0 4 

14 Оспанова 

Светлана 

Сагидоллаевна 

Экскурсиялық-

білім беру 

бағдарламасы:                               

«Семей өңірінің 

табиғи зоналары»            

ОББО 

директордың 

оқу-тәрбие ісінің 

орынбасары 

8 0 8 



15 Калибекова 

Айзада 

Сагимбековна 

Қосымша білім 

беруде оқу 

бағдарламасын 

әзірлеу 

технологиясы 

ОББО 

биологиялық 

бөлім 

меңгерушісі 

2 0 2 

16 Калибекова 

Айзада 

Сагимбековна 

Орталықтың 

биологиялық 

бөлімдерінің оқу-

тәрбие үдерісін 

ұйымдастыру мен 

экологиялық 

білімді 

насихаттаудағы 

ғылыми-танымдық 

рөлі 

ОББО 

биологиялық 

бөлім 

меңгерушісі 

2 0 2 

17 Калибекова 

Айзада 

Сагимбековна 

Білім алушылардың 

экспедициясы мен 

ғылыми 

ұйымдастырулар -  

дарынды 

балалармен жұмыс 

құралы 

ОББО 

биологиялық 

бөлім 

меңгерушісі 

2 0 2 

18 Калибекова 

Айзада 

Сагимбековна 

Табиғи нысандарды 

пайдалану 

экскурсиясы – 

білім алушылардың 

негізгі және 

зерттеушілік 

құзыреттіліктерін 

дамытудың бірегей 

түрі 

ОББО 

биологиялық 

бөлім 

меңгерушісі 

4 0 4 

19 Калибекова 

Айзада 

Сагимбековна 

Практикум: 

«Тәжірибелік, 

зерттеушілік 

жұмыстар 

қойылымы мен 

фенологиялық 

бақылаулар – білім 

алушылардың 

пәндік және 

экологиялық 

құзыреттілікті 

қалыптастырудың 

ОББО 

биологиялық 

бөлім 

меңгерушісі 

2 0 2 



құралы» 

20 Елемесова 

Айгерим 

Талгатовна 

Заманауи кезеңде  

тәрбиелік іс-

шараларды  

дайындау  мен 

өткізудегі 

әдістемелік 

қамтамасыз етудің 

рөлі 

ОББО 

нұсқаулық -

әдістемелік 

бөлім 

меңгерушісі 

4 2 2 

21 Елемесова 

Айгерим 

Талгатовна 

Қосымша білім 

беру жағдайында 

білім алушылар 

тұлғасының   

әлеуметтенуі 

ОББО 

нұсқаулық-

әдістемелік 

бөлім 

меңгерушісі 

2 2 0 

22 Елемесова 

Айгерим 

Талгатовна 

Қосымша білім 

беру педагогінің 

оқу-әдістемелік 

кешені – түпкі 

нәтиже жетістігінің 

негізі 

ОББО 

нұсқаулық-

әдістемелік 

бөлім 

меңгерушісі 

2 0 2 

23 Елемесова 

Айгерим 

Талгатовна 

Қосымша білім 

беру педагогі 

кәсіби қызметін 

әдістемелік 

сүйемелдеудің мәні 

ОББО 

нұсқаулық-

әдістемелік 

бөлім 

меңгерушісі 

2 0 2 

24 Нукебаева 

Жаныл 

Касымовна 

 

Шеберлік сынып:  

«Интерактивті 

әдістер мен 

дидактикалық 

материалдар – 

білім алушыларды 

белсендіретін, 

ерекше тәрбие 

шарттарын талап 

ететін құрал» 

ОББО қосымша 

білім беру 

педагогі 

2 0 2 

25 Нукебаева 

Жаныл 

Касымовна 

 

Шығармашылық 

шеберхана: 

«Табиғи 

шеберханалар – 

бала қабілеттерін 

дамытудағы  

тұлғаға 

ОББО қосымша 

білім беру 

мұғалімі 

 

2 0 2 



бағытталған тәсілді 

жүзеге асырудың 

түрі» 

БАРЛЫҒЫ: 72 22 50 
 

 

 

 

 

 

 

  


