
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Западно-Казахстанский университет им.М.Утемисова в рамках проекта 

Министерства образования и науки  РК «Усиление потенциала педагогического 

образования» объявляет о наборе слушателей из числа учителей школ г.Уральска и 

Западно-Казахстанской области на курсы повышения квалификации на тему:  

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА». 

 

Цель курса: Совершенствование профессионального развития учителей школ для 

реализации эффективного обучения 

 

Программа курса включает вопросы по использованию инновационных технологий, 

онлайн инструментов, активных и интерактивных методов преподавания в объеме 72 часа 

с выдачей СЕРТИФИКАТА участникам. 

 

Курсы повышения квалификации будут проводиться в онлайн формате на платформе 

Teams https://meet.google.com/zgs-ptxg-hao  

 

Для регистрации слушателей от каждой школы необходимо заполнить следующую форму: 

 

№ Название и 

номер школы 

Город/район, 

поселок/село 

ФИО (полностью по 

удостоверению 

личности) 

ФИО и номер 

телефона 

контактного лица 

от школы 

     

     

     

 

Курсы повышения квалификации проводятся на бесплатной основе. 

 

Дата окончательной регистрации на курсы: 12.02.2022 г. 

Дата начала курсов: 14.02.2022 г. 

 

Время ежедневного проведения курсов будет сообщаться дополнительно, через 

ответственных лиц от каждой школы. 

 

Форму регистрации можно отправлять на эл.почту e-mail b4658866@yandex.ru 

или на ватсапп 87054658866 (Джангазиева Бибигуль Жумажановна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/zgs-ptxg-hao


ХАБАРЛАНДЫРУ 

 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің «Педагогикалық білім беру потенциалын күшейту» жобасы аясында Батыс 

Қазақстан облысы және Орал қаласы мектептері мұғалімдерінің қатарынан «ЗАМАНАУИ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ОҚУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ» 

тақырыбындағы біліктілікті арттыру курсына тыңдаушыларды қабылдау туралы 

хабарлайды.  

 

Курстың мақсаты: тиімді оқытуды жүзеге асыру үшін мектеп мұғалімдерінің кәсіби 

дамуын жетілдіру. 

 

Курс бағдарламасы қатысушыларға СЕРТИФИКАТ бере отырып, 72 сағат 

көлемінде инновациялық технологияларды, онлайн құралдарды, оқытудың белсенді және 

интерактивті әдістерін пайдалану бойынша сұрақтарды қамтиды. 

 

Біліктілікті арттыру курсы https://meet.google.com/zgs-ptxg-hao Teams платформасында 

онлайн форматта өткізіледі. 

 

Тыңдаушыларды тіркеу үшін әр мектеп төмендегідей тіркеу формасын толтыруы қажет: 

 

№ Мектептің 

атауы мен 

нөмірі 

Қала / аудан / 

ауыл 

Аты-жөні, тегі 

(толығымен, жеке куәлік 

бойынша) 

Мектептен 

байланысатын 

тұлғаның аты-жөні 

және телефон 

нөмірі 

     

     

     

 

Біліктілікті арттыру курсы тегін жүргізіледі. 

 

Курсқа тіркеуді аяқтау күні: 12.02.2022 ж. 

Курстың басталу күні: 14.02.2022 ж. 

 

Күнделікті курстарды өткізу уақыты әр мектептің жауапты тұлғалары арқылы қосымша 

хабарланатын болады. 

 

Тіркеу формасын электрондық поштаға немесе ватсап желісіне жіберуге болады:  

e-mail: b4658866@yandex.ru немесе 87054658866 (Джангазиева Бибигуль Жумажановна) 

https://meet.google.com/zgs-ptxg-hao
mailto:b4658866@yandex.ru

