
2019 жылғы курстарды өткізу кестесі 

 

№ Курстардың атауы Өткізу орны 

мен мерзімі 

1 «Балаларға қосымша білім берудің туристік-өлкетану 

бағытындағы инновациялық педагогикалық 

технологиялары»  

Павлодар, 

13-22.05 

2 «Балаларға қосымша білім берудің экологиялық-

биологиялық бағыты бойынша педагогикалық 

технологиялары»  

Петропавловск, 

20-29.05 

3 «Балалар қоғамдық ұйымы жұмысының ұйымдастыру 

формалары мен әдістері»  

Шымкент, 

20-29 мая 

4 «Компьютерлік технологияларды қолдану арқылы 

музыкалық-теориялық пәндерді оқыту»  

Шымкент, 

27.05-05.06 

5 

«Дәстүрлі ән салу сыныбындағы білім алушылардың 

орындаушылық шеберлігіне оқытудың заманауи 

технологиялары»  

Түркістан, 

27.05-05.06 

6 
«Сәндік-қолданбалы өнер сабақтарында балалардың 

шығармашылық әлеуетін дамыту»  

Қызылорда, 

27.05-05.06 

7 
«Жазғы сауықтыру және мектеп жанындағы лагерьлерде 

балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру»  

Алматы, 

13-22.05 

8 
«Кескіндемені оқытудың дәстүрлі және инновациялық 

технологиялары»  

Талдықорған, 

27.05-05.06 

9 
«Қосымша білім беру жағдайында білім алушының 

тұлғасын әлеуметтендіру» 

Талдықорған, 

03-12.06 

10 

«Қосымша білім берудің музыкалық және көркем-

эстетикалық бағыттары бағдарламаларын іске асыруда 

жаңа ақпараттық технологиялар мен дәстүрлерді 

синтездеу»  

Қарағанды, 

27.05-05.06 

11 
«Баянда, аккордеонда, гитарада ойнауды оқыту үрдісіндегі 

педагогикалық технологиялары» 

ШҚО, Семей, 

27.05-05.06 

12 

«Балалар музыка мектебі және өнер мектебінің оқыту 

үрдісінде "Sibelius" ноталық бағдарламасын практика 

жүзінде қолдануы» 

ШҚО, Өскемен, 

27.05-05.06 

13 

«Музей педагогикасы – тұлғаның жалпы мәдени 

құзыреттілігін дамытатын инновациялық педагогикалық 

технологиясы»  

Астана, 

03-12.06 

14 
«Балалар мен жасөспірімдер туризмінің белсенді түрлерін 

ұйымдастыру және өткізу ерекшеліктері»  

Алматы, 

7-16.10 



15 

«Қосымша білім беру жағдайында ерекше білім беру 

қажеттілігі бар балаларды адамгершілік-эстетикалық 

тәрбиелеуі» 

БҚО, Орал, 

28.10-06.11 

16 
«Фортепианода ойнауды оқыту үрдісіндегі дәстүрлі және 

жаңа әдістері»  

Алматы, 

28.10-06.11 

17 

«Қосымша білім берудегі балалардың әлеуметтік-тұлғалық 

дамуы (әскери-патриоттық тәрбие, балалар қоғамдық 

қозғалысы)»  

Қостанай, 

7-16.10 

18 
«Мектептен тыс қосымша білім беру ұйымдары балаларды 

дамытудың ресурстық орталығы ретінде»  

Ақтөбе, 

07-16.10 

19 
«Балалар эстрадалық бірлестігімен жұмыстың дәстүрлі 

және инновациялық әдістері» 

Ақтөбе, 

28.10-06.11 

20 
«Концертмейстердің шығармашылық және педагогикалық 

қызметі»  

Павлодар, 

28.10-06.11 

21 

«Білім беру ұйымдарында балалардың техникалық 

шығармашылығын дамытудың психологиялық-

педагогикалық аспектілері» 

Павлодар, 

28.10-06.11 

22 
«Білім беру ұйымдарында балалардың техникалық 

шығармашылығын дамыту» 

Қарағанды, 

04-13.11 

23 
«Қазақ халық аспаптарында оқытудың заманауи әдістері»  Қарағанды, 

28.10-06.11 

24 
 «Қосымша білім беру ұйымдарындағы әдістемелік 

қызметтің қызметі» 

Қарағанды, 

14-23.10 

25 
«Хор орындаушылық дамуының қазіргі тенденциялары» Астана, 

28.10-06.11 

26 
«Білім беру ұйымдарының әлеуметтік-педагогикалық 

қызметі»  

Астана               

28.10-06.11 

27 
«Аула және әскери-патриоттық клубтардың білім беру 

үрдісіндегі заманауи педагогикалық технологиялары»  

Астана, 

04-13.11 

28 
«Балаларға қосымша білім берудің сапасын, 

қолжетімділігін және тиімділігін қамтамасыз етуі» 

Қызылорда, 

28.10-06.11 

29 

«Автомобильдерді, ұшақтарды, корабльдерді және басқа да 

техниканы радиомен басқарылатын моделдер мен басқару 

жүйелері»  

ШҚО, Өскемен, 

28.10-06.11 

30 
«Педагогтердің құзыреттілігін дамыту құралы ретінде 

компьютерлік модельдеу негіздерінің оқыту әдістемесі» 

Шымкент, 

28.10-06.11 

 


