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Skills Enbek
онлайн режиміндегі кәсіби 

оқыту платформасы

skills.enbek.kz



Өмір бойы өзгеріңіз

5 жыл
сайын білім мен 
дағдылар ескіреді

40 %
астам дағдылар
өзгереді

4-5 %
ғана кәсіби және 
дамыту курстарынан
өтеді

12 %
маманның еңбек 
өнімділігін арттырады

Әрбір

Қазақстандықтардың

5 жылда

«Икемді» дағдылар дамыту

Өмір бойы білім алыңыз
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▪ халықтың білім деңгейі мен кәсібилігін арттыру

▪ мансаптық дамуды ынталандыру және «өмір бойы оқыту» тұжырымдамасын ілгерілету

▪ онлайн оқыту нарығын дамыту бойынша жағдай жасау

Бізбен бірге оқыңыз

2021 жылдың 1 шілдесінен бастап Skills Enbek онлайн режиміндегі кәсіби оқыту 

платформасы келесі мақсаттармен іске қосылды:

әр түрлі мамандықтар бойынша дағдыларды жетілдіру
мүмкіндігі

ыңғайлы оқу үшін қажет нәрсенің барлығы

компьютер немесе ұялы телефон арқылы кез келген
уақытта оқу

ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылар үшін
бейімделген интерфейс  
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Бізбен бірге оқыңыз

213 курс
платформада
жарияланған

73 автор
платформада
тіркелген

87 курс
қазақ тілінде
жарияланған

290 дағды
берілген курстармен
қамтылған

126 курс
өту үшін тегін

175 696 сертификат
оқу қорытындысы 
бойынша берілді

23.02.2023 ж. бойынша
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215 100 адам
білім алушы ретінде
тіркелген

142 кәсіп
жарияланған курстармен
қамтылған

34 439 адам
жұмыссыздардың ішінен
оқуды аяқтады
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Отандық білім беру платформаларының курстарын табыңыз

Әртүрлі бағыттар бойынша сапалы онлайн курстардың кең базасына өту мүмкіндігі мен
қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін онлайн курстардың бірыңғай витринасын дамыту

▪ Мысалы, қазір платформада Courstore
серіктесінен 58 курс (4 тегін,
54 ақылы курс) қол жетімді

▪ Курстар бизнес, жеке өсу,
маркетинг, денсаулық және фитнес
бағыттары бойынша берілген

▪ Пайдаланушылар үшін серіктестердің
парақшаларына өту мүмкіндігі бар



Платформада тіркеліңіз

Біздің пайдаланушыларға жылдам әрі ыңғайлы тіркелу
қолжетімді:

Білім алушы Электрондық еңбек биржасында
(enbek.kz) электрондық пошта, ұялы телефон
нөмірі, ЭЦҚ немесе әлеуметтік желі аккаунттары
арқылы тіркеле алады

Автор электрондық пошта және ұйымның
деректері бойынша тіркеледі, бұдан әрі ұйым
туралы ақпарат жеке кабинетте толтырылады
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Өмір бойы өзгеріңіз

Кәсіби шеберлігіңізді арттыру және сұранысқа
ие болу үшін жаңа дағдыларды үйреніңіз



Платформаның артықшылықтарымен танысыңыз
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Дербес ақпаратты оңай реттеу және кабинет
арқылы курстарды басқару

Бағыттар, дағдылар мен кәсіптер бойынша
қолайлы курстарды табыңыз. Сіз маңызды
сабақтарды сақтап, пікір қалдыра аласыз

Курстың соңында арнайы тест тапсырып,
оқудан өту туралы бірегей коды бар
сертификат алыңыз

Оқыту онлайн режимде өтеді: лекцияларды
тыңдаңыз, материалдарды жүктеп алыңыз
және үй тапсырмасын орындаңыз

Ақылы курс үшін төлемді кез келген банктің
картасымен жүргізуге болады



Өз болашағыңыздың курсын табыңыз

Платформаның басты бетінде пайдаланушылар үшін курстарды ыңғайлы әрі
кеңейтілген іздеу мүмкіндігі қарастырылған:

▪ «Курстар каталогы», онда кәсіби салалар мен
кәсіптер бойынша курстар табуға болады

▪ Жоғарғы мәзірдің «Курстар» парақшасы және
«Курстарды қарау» батырмасы арқылы барлық
жарияланған курстар бетіне өту жүзеге
асырылады. Сондай-ақ, кәсіби салалар, кәсіптер,
дағдылар және оқыту тілдері бойынша кеңейтілген
іздеу мүмкіндігі бар

▪ Кілт сөзді енгізу арқылы «Іздеу», мысалы,
ағылшын тілін үйрену курстарын табу үшін English
сөзін тереміз

▪ «Танымал курстар», онда білім алушылар
арасында танымал курстар көрсетілген
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Курстар 23 кәсіби саланы және 142 кәсіпті қамтиды

IT және телекоммуникациялар
13 кәсіп

HR және хатшылық
5 кәсіп

Қаржы және бухгалтерлік есеп
11 кәсіп

Тұру және тамақтану
7 кәсіп

ТКШ және абаттандыру
1 кәсіп

Мәдениет және спорт  
3 кәсіп

Сауда және қоймалау
12 кәсіп

SMART SKILLS

Маркетинг және БАҚ  
9 кәсіп

Көлік және логистика 
9 кәсіп

Әлеуметтік қызмет көрсету
4 кәсіп

Ғылым және кеңес беру  
4 кәсіп

Біліктілігі жоқ мамандықтар
4 кәсіп

Мұнай, газ, ресурстарды өндіру
2 кәсіп

Энергетика 
4 кәсіп

БАСТАУ БИЗНЕС 

Қауіпсіздік және ТЖ 
2 кәсіп

Білім беру және тәрбиелеу
15 кәсіп

Өндіріс
8 кәсіп

Ауыл шаруашылығы
10 кәсіп

Жеке қызметтер және сервис  
8 кәсіп

Құқықтану
1 кәсіп

Туризм
10 кәсіп
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Қажетті бағыттар немесе кәсіптер бойынша курсты таңдаңыз



Автормен танысыңыз

Платформаны пайдаланушылар
«барлық авторлар» бетіне өте
алады, онда әр автордың
профилімен танысуға болады

Автордың профилі курстардың саны, білім алушылар
мен берілген сертификаттар, рейтинг және курс
тыңдаушыларының пікірлері туралы ақпаратты қамтиды.
Сондай-ақ, ұйым туралы қысқаша сипаттама және
барлық жарияланған курстар берілген
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Курста оқуды бастаңыз

Білім алушы өзінің жеке кабинетінің
«Курстар» бөлімінде тіркелген курстар
бойынша оқытуды бастай алады

Жүктелген бейнелерді көруге және
теориялық материалды меңгеру үшін берілген
сабақтардың басқа материалдарын жүктеу
мүмкіндігі бар

Практикалық тапсырмасы бар теория
түріндегі сабақтар өзіндік жұмыс үшін
практикалық тапсырмаларды
немесе тест сұрақтарын қамтиды



Оқу барысын қадағалаңыз

Білім алушыға өткен сабақтарды көрсету және жеке кабинетте тіркелген барлық
курстар бойынша өту пайызын көрсету арқылы оқу барысын қадағалау
мүмкіндігі қолжетімді
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Барлық сабақтар



Курстың авторына жазыңыз

Білім алушыға «авторға жазу» және курс материалдары немесе берілген курстың
мазмұны бойынша сұрақтар бойынша автормен диалогты бастау мүмкіндігі
қолжетімді
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Оқу соңында курсты бағалаңыз

Біз платформада оқыған студенттердің
тәжірибесін бағалаймыз. Оқыту
қорытындысы бойынша білім алушы
курсқа баға қояды және пікір
ұсынады

Курс пен автордың рейтингі
оқушылардың пікірлеріне негізделген
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Атаулы сертификат алыңыз

Қорытынды тестілеуді сәтті тапсырып,
оқытылған курсқа баға бергеннен кейін
оқуды аяқтау туралы сертификат білім
алушының жеке кабинетінде қолжетімді
болады

ЭЕБ (enbek.kz) құрылған түйіндемесінде
дағдылар мен алынған
сертификаттарды автоматты түрде
көрсету қолжетімді

ТАӘ
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Әлемді жақсы жаққа өзгертіңіз

Нарықты дамыту және кәсіби қауымдастық
құру үшін курсыңызды әзірлеңіз



Платформаның артықшылықтарымен танысыңыз

курстарды тегін орналастыру

ұзақтығы 144 сағатқа дейінгі курстарды жүктеу мүмкіндігі

ақылы курстарға kassa24.kz арқылы тікелей төлеу

платформада жұмыс істеу бойынша әдістемелік 
ұсынымдар

жарияланған курстардың тиімділігі бойынша статистика 

жеке кабинетте көмек көрсету және футердегі FAQ бөлімі

курстың құнын есептеуге арналған онлайн-калькулятор
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Сұранысқа ие үздік 100 кәсіпті біліңіз

Платформаның басты бетінде
электрондық еңбек биржасының
мәліметтері бойынша «Сұранысқа ие
үздік 100 кәсіп» қойындысы бар

Платформаның авторларымен курстың
басым тақырыптарын анықтау үшін
орташа жалақысы мен басым
дағдылары көрсетілген еңбек
нарығындағы сұранысқа ие бос жұмыс
орындары көрсетілген
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Курстарыңызды жасаңыз және платформаға жүктеңіз

▪ Автор курстың мазмұнына сүйене отырып
модуль немесе сабақ қосып, оқу үшін
тиісті материалдарды жүктей алады

▪ Практикалық тапсырмасы бар сабақтар
құру мүмкіндігі бар

▪ Автор курстың конструкторына
қорытынды тест сұрақтарын қоса алады

▪ Курсты әрі қарай жариялау үшін алдын-
ала қарау қол жетімді

Автордың жеке кабинетінде курсты құру үшін
ыңғайлы интерфейс бар
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Сертификат дизайнын таңдаңыз

Автор оқуды аяқтағаннан кейін берілетін сертификаттың дизайнын платформада
ұсынылған нұсқалар арасынан таңдай алады
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Көбірек білім алушылар тартыңыз

Біз білім алушылардың бағалауы
бойынша танымал авторлардың
курстарын әлеуметтік желілер
арқылы іргеліретуге тырысамыз

Берілген курстарды көпшілікке тарату
және елде онлайн оқытуды дамыту үшін
посттар Skills Enbek бөлімінде
жарияланады

22



23

Корпоративтік оқытуды дамытыңыз

Компания қызметкерлерінің біліктілігін
арттыру үшін корпоративтік оқыту
мүмкіндігін ұсыну

Базалық курсты әзірлеу кезінде
әдістемелік көмек

Компания атынан курсты жариялау
және білім алушы қызметкерлердің
үлгерімін қадағалау

Оқу қорытындысы бойынша
қызметкерлерге сертификат беру
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Біздің серіктестермен танысыңыз

Skills Enbek жетекші ұлттық және халықаралық білім беру алаңдарымен интеграцияның
арқасында сұранысқа ие дағдыларға арналған онлайн курстардың бірыңғай витринасы
болып табылады. Біз нарықта бар онлайн курстарды оңай және ыңғайлы іздеуді
қамтамасыз етеміз, ал пайдаланушылар қай платформада оқуды таңдайды



Сұрақтарыңыз қалды ма?

Бізге хабарласыңыз
info@enbek.kz
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