
Всего каз.яз рус.яз англ.яз.

1780 1580 200 0

1
Директора организаций среднего 

образования 

Дистанционный менеджмент как основа 

конструктивного планирования и эффективного 

управления учебным процессом в условиях 

цифровизации образования

80 онлайн 19.04-30.04.2021 25 25 РИПКСО

2
Орта білім беру ұйымдарының 

директорлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 19.04-30.04.2021 25 25 РИПКСО

3
Орта білім беру ұйымдарының 

директорлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 19.04-30.04.2021 25 25 РИПКСО

4
Орта білім беру ұйымдарының 

директорлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 19.04-30.04.2021 25 25 РИПКСО

5

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 19.04-30.04.2021 25 25 РИПКСО

6

Заместители директора по учебной 

работе организаций среднего 

образования

Дистанционный менеджмент как основа 

конструктивного планирования и эффективного 

управления учебным процессом в условиях 

цифровизации образования

80 онлайн 19.04-30.04.2021 25 25 РИПКСО

7

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 19.04-30.04.2021 25 25 РИПКСО

8

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 19.04-30.04.2021 25 25 РИПКСО

9

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 19.04-30.04.2021 26 26 РИПКСО

10

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 19.04-30.04.2021 25 25 РИПКСО

11

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 19.04-30.04.2021 25 25 РИПКСО

По усовершенствованию менеджмента 

План курсов повышения квалификации руководителей и педагогов среднего образования филиала АО "НЦПК "Өрлеу" на 2021г.                                                                      

№ п/п Категория слушателей Тема курса
Объем 

часов

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения

Количество слушателей

Место проведения



12
Орта білім беру ұйымдарының 

директорлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 11.05-21.05.2021 25 25 РИПКСО

13
Директора организаций среднего 

образования 

Дистанционный менеджмент как основа 

конструктивного планирования и эффективного 

управления учебным процессом в условиях 

цифровизации образования

80 онлайн 11.05-21.05.2021 25 25 РИПКСО

14
Орта білім беру ұйымдарының 

директорлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 11.05-21.05.2021 25 25 РИПКСО

15
Орта білім беру ұйымдарының 

директорлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 11.05-21.05.2021 25 25 РИПКСО

16

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 11.05-21.05.2021 25 25 РИПКСО

17

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 11.05-21.05.2021 25 25 РИПКСО

18

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 11.05-21.05.2021 25 25 РИПКСО

19

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 11.05-21.05.2021 25 25 РИПКСО

20

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 11.05-21.05.2021 26 26 РИПКСО

21

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 11.05-21.05.2021 25 25 РИПКСО

22
Орта білім беру ұйымдарының 

директорлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 24.05-04.06.2021 25 25 РИПКСО

23
Орта білім беру ұйымдарының 

директорлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 24.05-04.06.2021 25 25 РИПКСО

24
Директора организаций среднего 

образования 

Дистанционный менеджмент как основа 

конструктивного планирования и эффективного 

управления учебным процессом в условиях 

цифровизации образования

80 онлайн 24.05-04.06.2021 25 25 РИПКСО

25
Орта білім беру ұйымдарының 

директорлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 24.05-04.06.2021 25 25 РИПКСО



26
Орта білім беру ұйымдарының 

директорлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 24.05-04.06.2021 25 25 РИПКСО

27

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 24.05-04.06.2021 25 25 РИПКСО

28

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 24.05-04.06.2021 25 25 РИПКСО

29

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 24.05-04.06.2021 26 26 РИПКСО

30

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 24.05-04.06.2021 25 25 РИПКСО

31
Орта білім беру ұйымдарының 

директорлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 07.06-18.06.2021 25 25 РИПКСО

32
Орта білім беру ұйымдарының 

директорлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 07.06-18.06.2021 25 25 РИПКСО

33
Орта білім беру ұйымдарының 

директорлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 07.06-18.06.2021 25 25 РИПКСО

34
Орта білім беру ұйымдарының 

директорлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 07.06-18.06.2021 25 25 РИПКСО

35

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 07.06-18.06.2021 25 25 РИПКСО

36

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 07.06-18.06.2021 25 25 РИПКСО

37

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 07.06-18.06.2021 25 25 РИПКСО

38

Заместители директора по учебной 

работе организаций среднего 

образования

Дистанционный менеджмент как основа 

конструктивного планирования и эффективного 

управления учебным процессом в условиях 

цифровизации образования

80 онлайн 07.06-18.06.2021 25 25 РИПКСО

39

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 07.06-18.06.2021 25 25 РИПКСО



40

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 07.06-18.06.2021 26 26 РИПКСО

41

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 07.06-18.06.2021 25 25 РИПКСО

42
Орта білім беру ұйымдарының 

директорлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 21.06-02.07.2021 25 25 РИПКСО

43
Орта білім беру ұйымдарының 

директорлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 21.06-02.07.2021 25 25 РИПКСО

44

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 21.06-02.07.2021 25 25 РИПКСО

45

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 21.06-02.07.2021 25 25 РИПКСО

46

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 21.06-02.07.2021 25 25 РИПКСО

47

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 21.06-02.07.2021 25 25 РИПКСО

48

Заместители директора по учебной 

работе организаций среднего 

образования

Дистанционный менеджмент как основа 

конструктивного планирования и эффективного 

управления учебным процессом в условиях 

цифровизации образования

80 онлайн 21.06-02.07.2021 25 25 РИПКСО

49

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 21.06-02.07.2021 25 25 РИПКСО

50

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 21.06-02.07.2021 26 26 РИПКСО

51

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 21.06-02.07.2021 25 25 РИПКСО

52
Орта білім беру ұйымдарының 

директорлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 20.09-01.10.2021 25 25 РИПКСО

53
Орта білім беру ұйымдарының 

директорлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 20.09-01.10.2021 25 25 РИПКСО



54
Орта білім беру ұйымдарының 

директорлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 20.09-01.10.2021 25 25 РИПКСО

55
Орта білім беру ұйымдарының 

директорлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 20.09-01.10.2021 25 25 РИПКСО

56

Заместители директора по учебной 

работе организаций среднего 

образования

Дистанционный менеджмент как основа 

конструктивного планирования и эффективного 

управления учебным процессом в условиях 

цифровизации образования

80 онлайн 20.09-01.10.2021 25 25 РИПКСО

57

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 20.09-01.10.2021 25 25 РИПКСО

58

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 20.09-01.10.2021 25 25 РИПКСО

59

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 20.09-01.10.2021 25 25 РИПКСО

60

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 20.09-01.10.2021 25 25 РИПКСО

61

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 20.09-01.10.2021 25 25 РИПКСО

62

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 20.09-01.10.2021 25 25 РИПКСО

63
Орта білім беру ұйымдарының 

директорлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 04.10-15.10.2021 25 25 РИПКСО

64
Директора организаций среднего 

образования 

Дистанционный менеджмент как основа 

конструктивного планирования и эффективного 

управления учебным процессом в условиях 

цифровизации образования

80 онлайн 04.10-15.10.2021 25 25 РИПКСО

65

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 04.10-15.10.2021 25 25 РИПКСО

66

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 04.10-15.10.2021 25 25 РИПКСО

67

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 04.10-15.10.2021 25 25 РИПКСО



68

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 04.10-15.10.2021 25 25 РИПКСО

69

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 04.10-15.10.2021 25 25 РИПКСО

70

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 04.10-15.10.2021 25 25 РИПКСО

71

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары

Қашықтан басқару, білім беруді цифрландыру 

жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және 

конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде

80 онлайн 04.10-15.10.2021 25 25 РИПКСО

420 320 100 0

1

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының тәрбие  ісі 

жөніндегі орынбасарлары

Білім беруді жаңғырту жағдайындағы 

көшбасшылық және менеджмент
80 онлайн 19.04-30.04.2021 25 25 РИПКСО

2

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының тәрбие  ісі 

жөніндегі орынбасарлары

Білім беруді жаңғырту жағдайындағы 

көшбасшылық және менеджмент
80 онлайн 19.04-30.04.2021 25 25 РИПКСО

3

Заместители директоров по 

воспитательной работе организаций 

среднего образования 

Лидерство и менеджмент в условиях 

модернизации образования
80 онлайн 19.04-30.04.2021 25 25 РИПКСО

4

Заместители директоров по 

воспитательной работе организаций 

среднего образования 

Лидерство и менеджмент в условиях 

модернизации образования
80 онлайн 11.05-21.05.2021 25 25 РИПКСО

5

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының тәрбие  ісі 

жөніндегі орынбасарлары

Білім беруді жаңғырту жағдайындағы 

көшбасшылық және менеджмент
80 онлайн 11.05-21.05.2021 25 25 РИПКСО

6

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының тәрбие  ісі 

жөніндегі орынбасарлары

Білім беруді жаңғырту жағдайындағы 

көшбасшылық және менеджмент
80 онлайн 11.05-21.05.2021 25 25 РИПКСО

7

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының тәрбие  ісі 

жөніндегі орынбасарлары

Білім беруді жаңғырту жағдайындағы 

көшбасшылық және менеджмент
80 онлайн 24.05-04.06.2021 25 25 РИПКСО

Лидерство и менеджмент в условиях модернизации образования 



8

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының тәрбие  ісі 

жөніндегі орынбасарлары

Білім беруді жаңғырту жағдайындағы 

көшбасшылық және менеджмент
80 онлайн 24.05-04.06.2021 25 25 РИПКСО

9

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының тәрбие  ісі 

жөніндегі орынбасарлары

Білім беруді жаңғырту жағдайындағы 

көшбасшылық және менеджмент
80 онлайн 24.05-04.06.2021 25 25 РИПКСО

10

Заместители директоров по 

воспитательной работе организаций 

среднего образования 

Лидерство и менеджмент в условиях 

модернизации образования
80 онлайн 24.05-04.06.2021 25 25 РИПКСО

11

Заместители директоров по 

воспитательной работе организаций 

среднего образования 

Лидерство и менеджмент в условиях 

модернизации образования
80 онлайн 07.06-18.06.2021 25 25 РИПКСО

12

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының тәрбие  ісі 

жөніндегі орынбасарлары

Білім беруді жаңғырту жағдайындағы 

көшбасшылық және менеджмент
80 онлайн 07.06-18.06.2021 25 25 РИПКСО

13

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының тәрбие  ісі 

жөніндегі орынбасарлары

Білім беруді жаңғырту жағдайындағы 

көшбасшылық және менеджмент
80 онлайн 21.06-02.07.2021 25 25 РИПКСО

14

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының тәрбие  ісі 

жөніндегі орынбасарлары

Білім беруді жаңғырту жағдайындағы 

көшбасшылық және менеджмент
80 онлайн 21.06-02.07.2021 25 25 РИПКСО

15

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының тәрбие  ісі 

жөніндегі орынбасарлары

Білім беруді жаңғырту жағдайындағы 

көшбасшылық және менеджмент
80 онлайн 20.09-01.10.2021 25 25 РИПКСО

16

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының тәрбие  ісі 

жөніндегі орынбасарлары

Білім беруді жаңғырту жағдайындағы 

көшбасшылық және менеджмент
80 онлайн 20.09-01.10.2021 25 25 РИПКСО

17

Орта білім беру ұйымдары 

директорларының тәрбие  ісі 

жөніндегі орынбасарлары

Білім беруді жаңғырту жағдайындағы 

көшбасшылық және менеджмент
80 онлайн 20.09-01.10.2021 20 20 РИПКСО

600 325 275 0По развитию инклюзивного образования 



1

Инклюзивті білім беруді іске 

асыратын қазақ және орыс тілдерінде 

білім беретін орта білім беру 

ұйымдарының мұғалімдері

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға  

арналған білім берудің жаңартылған мазмұнын 

іске асыру жағдайында инклюзивті білім беру

80 онлайн 19.04-30.04.2021 25 25 РИПКСО

2

учителя организаций среднего 

образования с казахским и русским 

языками обучения, реализующих 

инклюзивное образование

Инклюзивное образование в условиях реализации         

обновленного содержания образования для детей с 

особыми         образовательными потребностями 

(дети с ООП)

80 онлайн 19.04-30.04.2021 25 25 РИПКСО

3

Инклюзивті білім беруді іске 

асыратын қазақ және орыс тілдерінде 

білім беретін орта білім беру 

ұйымдарының мұғалімдері

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға  

арналған білім берудің жаңартылған мазмұнын 

іске асыру жағдайында инклюзивті білім беру

80 онлайн 19.04-30.04.2021 25 25 РИПКСО

4

Инклюзивті білім беруді іске 

асыратын қазақ және орыс тілдерінде 

білім беретін орта білім беру 

ұйымдарының мұғалімдері

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға  

арналған білім берудің жаңартылған мазмұнын 

іске асыру жағдайында инклюзивті білім беру

80 онлайн 19.04-30.04.2021 25 25 РИПКСО

5

учителя организаций среднего 

образования с казахским и русским 

языками обучения, реализующих 

инклюзивное образование

Инклюзивное образование в условиях реализации         

обновленного содержания образования для детей с 

особыми         образовательными потребностями 

(дети с ООП)

80 онлайн 11.05-21.05.2021 25 25 РИПКСО

6

Инклюзивті білім беруді іске 

асыратын қазақ және орыс тілдерінде 

білім беретін орта білім беру 

ұйымдарының мұғалімдері

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға  

арналған білім берудің жаңартылған мазмұнын 

іске асыру жағдайында инклюзивті білім беру

80 онлайн 11.05-21.05.2021 25 25 РИПКСО

7

учителя организаций среднего 

образования с казахским и русским 

языками обучения, реализующих 

инклюзивное образование

Инклюзивное образование в условиях реализации         

обновленного содержания образования для детей с 

особыми         образовательными потребностями 

(дети с ООП)

80 онлайн 11.05-21.05.2021 25 25 РИПКСО

8

Инклюзивті білім беруді іске 

асыратын қазақ және орыс тілдерінде 

білім беретін орта білім беру 

ұйымдарының мұғалімдері

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға  

арналған білім берудің жаңартылған мазмұнын 

іске асыру жағдайында инклюзивті білім беру

80 онлайн 11.05-21.05.2021 25 25 РИПКСО

9

учителя организаций среднего 

образования с казахским и русским 

языками обучения, реализующих 

инклюзивное образование

Инклюзивное образование в условиях реализации         

обновленного содержания образования для детей с 

особыми         образовательными потребностями 

(дети с ООП)

80 онлайн 24.05-04.06.2021 25 25 РИПКСО

10

Инклюзивті білім беруді іске 

асыратын қазақ және орыс тілдерінде 

білім беретін орта білім беру 

ұйымдарының мұғалімдері

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға  

арналған білім берудің жаңартылған мазмұнын 

іске асыру жағдайында инклюзивті білім беру

80 онлайн 24.05-04.06.2021 25 25 РИПКСО

11

учителя организаций среднего 

образования с казахским и русским 

языками обучения, реализующих 

инклюзивное образование

Инклюзивное образование в условиях реализации         

обновленного содержания образования для детей с 

особыми         образовательными потребностями 

(дети с ООП)

80 онлайн 24.05-04.06.2021 25 25 РИПКСО



12

Инклюзивті білім беруді іске 

асыратын қазақ және орыс тілдерінде 

білім беретін орта білім беру 

ұйымдарының мұғалімдері

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға  

арналған білім берудің жаңартылған мазмұнын 

іске асыру жағдайында инклюзивті білім беру

80 онлайн 24.05-04.06.2021 25 25 РИПКСО

13

Инклюзивті білім беруді іске 

асыратын қазақ және орыс тілдерінде 

білім беретін орта білім беру 

ұйымдарының мұғалімдері

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға  

арналған білім берудің жаңартылған мазмұнын 

іске асыру жағдайында инклюзивті білім беру

80 онлайн 07.06-18.06.2021 25 25 РИПКСО

14

учителя организаций среднего 

образования с казахским и русским 

языками обучения, реализующих 

инклюзивное образование

Инклюзивное образование в условиях реализации         

обновленного содержания образования для детей с 

особыми         образовательными потребностями 

(дети с ООП)

80 онлайн 07.06-18.06.2021 25 25 РИПКСО

15

Инклюзивті білім беруді іске 

асыратын қазақ және орыс тілдерінде 

білім беретін орта білім беру 

ұйымдарының мұғалімдері

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға  

арналған білім берудің жаңартылған мазмұнын 

іске асыру жағдайында инклюзивті білім беру

80 онлайн 07.06-18.06.2021 25 25 РИПКСО

16

Инклюзивті білім беруді іске 

асыратын қазақ және орыс тілдерінде 

білім беретін орта білім беру 

ұйымдарының мұғалімдері

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға  

арналған білім берудің жаңартылған мазмұнын 

іске асыру жағдайында инклюзивті білім беру

80 онлайн 21.06-02.07.2021 25 25 РИПКСО

17

Инклюзивті білім беруді іске 

асыратын қазақ және орыс тілдерінде 

білім беретін орта білім беру 

ұйымдарының мұғалімдері

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға  

арналған білім берудің жаңартылған мазмұнын 

іске асыру жағдайында инклюзивті білім беру

80 онлайн 21.06-02.07.2021 25 25 РИПКСО

18

Инклюзивті білім беруді іске 

асыратын қазақ және орыс тілдерінде 

білім беретін орта білім беру 

ұйымдарының мұғалімдері

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға  

арналған білім берудің жаңартылған мазмұнын 

іске асыру жағдайында инклюзивті білім беру

80 онлайн 21.06-02.07.2021 25 25 РИПКСО

19

учителя организаций среднего 

образования с казахским и русским 

языками обучения, реализующих 

инклюзивное образование

Инклюзивное образование в условиях реализации         

обновленного содержания образования для детей с 

особыми         образовательными потребностями 

(дети с ООП)

80 онлайн 20.09-01.10.2021 25 25 РИПКСО

20

Инклюзивті білім беруді іске 

асыратын қазақ және орыс тілдерінде 

білім беретін орта білім беру 

ұйымдарының мұғалімдері

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға  

арналған білім берудің жаңартылған мазмұнын 

іске асыру жағдайында инклюзивті білім беру

80 онлайн 20.09-01.10.2021 25 25 РИПКСО

21

Инклюзивті білім беруді іске 

асыратын қазақ және орыс тілдерінде 

білім беретін орта білім беру 

ұйымдарының мұғалімдері

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға  

арналған білім берудің жаңартылған мазмұнын 

іске асыру жағдайында инклюзивті білім беру

80 онлайн 20.09-01.10.2021 25 25 РИПКСО

22

учителя организаций среднего 

образования с казахским и русским 

языками обучения, реализующих 

инклюзивное образование

Инклюзивное образование в условиях реализации         

обновленного содержания образования для детей с 

особыми         образовательными потребностями 

(дети с ООП)

80 онлайн 04.10-15.10.2021 25 25 РИПКСО



23

Инклюзивті білім беруді іске 

асыратын қазақ және орыс тілдерінде 

білім беретін орта білім беру 

ұйымдарының мұғалімдері

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға  

арналған білім берудің жаңартылған мазмұнын 

іске асыру жағдайында инклюзивті білім беру

80 онлайн 04.10-15.10.2021 25 25 РИПКСО

24

учителя организаций среднего 

образования с казахским и русским 

языками обучения, реализующих 

инклюзивное образование

Инклюзивное образование в условиях реализации         

обновленного содержания образования для детей с 

особыми         образовательными потребностями 

(дети с ООП)

80 онлайн 04.10-15.10.2021 25 25 РИПКСО

112 2800 2225 575 0ИТОГО слушателей  по ИПК ПР по РИПКСО


