
на 
каз.языке на рус.языке на 

анг.языке

3
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 
жалпы білім беретін шағын жинақталған 
мектеп мұғалімдері

«Интегративті тәсіл және пәнаралық синтез 
негізінде шағын жинақталған мектептің оқу-
тәрбие процесін ұйымдастыру»

80 очно 23.05-03.06.2022 25 25
ИПК ПР по Туркестанской 

области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
г.Шымкент ул. Дулати,201

7
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 
орта білім беру ұйымдарының 
жаратылыстану пәндері мұғалімдері

«PISA халықаралық зерттеулері аясында 
оқушылардың ғылыми-жаратылыстану 
функционалдық сауаттылығын дамыту» 

80 очно 23.05-03.06.2022 27 27
ИПК ПР по Туркестанской 

области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
г.Шымкент ул. Дулати,201

8
Қазақ тілінде оқытатын орта білім беру 
ұйымдарының қазақ тілі мен  әдебиеті 
пәні педагогтері

«Programme for International Student Assessment» 
(PISA)  халықаралық зерттеулері аясында 
оқушылардың функционалдық оқу сауаттылығын 
арттырудағы  қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
мұғалімдерінің  кәсіби құзыреттіліктерін дамыту»

80 очно 23.05-03.06.2022 25 25
ИПК ПР по Туркестанской 

области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
г.Шымкент ул. Дулати,201

9
для учителей русского языка и 
литературы организаций среднего 
образования с русским языком обучения

«Развитие функциональной грамотности чтения 
учащихся в рамках подготовки к международному 
исследованию PISA» 

80 очно 23.05-03.06.2022 25 25
ИПК ПР по Туркестанской 

области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
г.Шымкент ул. Дулати,201

54
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 
орта білім беру ұйымдарының 
жаратылыстану және физика мұғалімдері

«Жаратылыстану» және «Физика» пәндері 
мазмұнының сабақтастығын қамтамасыз ету» 80 очно 11.05-20.05.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

55
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 
мектептердің  бастауыш сынып 
мұғалімдері

«Бастауыш мектеп пәндерінің күрделі 
тақырыптарын меңгеру» 80 очно 11.05-20.05.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

56
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 
мектептердің  бастауыш сынып 
мұғалімдері

«Бастауыш мектеп пәндерінің күрделі 
тақырыптарын меңгеру» 80 очно 11.05-20.05.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

57
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 
мектептердің  бастауыш сынып 
мұғалімдері

«Бастауыш мектеп пәндерінің күрделі 
тақырыптарын меңгеру» 80 очно 11.05-20.05.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

58 Қазақ тілді мектептердегі қазақ тілі мен 
қазақ әдебиеті пәні мұғалімдері

«Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті» пәні 
мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту» 80 очно 11.05-20.05.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

59 Қазақ тілді мектептердегі қазақ тілі мен 
қазақ әдебиеті пәні мұғалімдері

«Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті» пәні 
мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту» 80 очно 11.05-20.05.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

60 для учителей организаций среднего 
образования с русским языком обучения

«Развитие профессиональных компетенций 
учителя русского языка и литературы» 80 очно 11.05-20.05.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

61
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 
орта білім беру ұйымдарының ағылшын 
тілі пәні мұғалімдері

«Ағылшын тілі пәні мұғалімдерінің кәсіби 
құзыреттілігін дамыту» 80 очно 11.05-20.05.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

Учителя-предметники

  Кол-во слушателей

План курсов повышения квалификации педагогических работников системы среднего образования филиала АО "НЦПК "Өрлеу" "Институт повышения квалификации педагогических 
работников по Туркестанской области и г.Шымкент" на 2022 год                                                                                             

Место проведенияФорма проведения 
/очно/

Интегрированные предметы МКШ

Наименование образовательной 
программы

По проведению международного исследования PISA

Объем 
часов Сроки проведения Всего№ 

п/п Категория слушателей



62
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 
орта білім беру ұйымдарының химия 
пәні мұғалімдері

«Химия пәні мұғалімдерінің кәсіби 
құзыреттіліктерін дамыту» 80 очно 23.05-03.06.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

63
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 
орта білім беру ұйымдарының биология 
пәні педагогтері 

«Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін 
дамыту» 80 очно 23.05-03.06.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

64
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 
орта білім беру ұйымдарының  
география пәнінің мұғалімдері

«География пәні мұғалімінің кәсіби 
құзыреттілігін дамыту» 80 очно 23.05-03.06.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

65
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 
орта білім беру ұйымдарының тарих пәні 
мұғалімдері

«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында тарих  
пәні мұғалімдерінің талдау және зерттеушілік 
дағдыларын дамыту» 

80 очно 23.05-03.06.2022 25 25
ИПК ПР по Туркестанской 

области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
г.Шымкент ул. Дулати,201

66
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 
мектептердің  бастауыш сынып 
мұғалімдері

«Бастауыш мектеп пәндерінің күрделі 
тақырыптарын меңгеру» 80 очно 23.05-03.06.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

67
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 
мектептердің  бастауыш сынып 
мұғалімдері

«Бастауыш мектеп пәндерінің күрделі 
тақырыптарын меңгеру» 80 очно 23.05-03.06.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

68
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 
мектептердің  бастауыш сынып 
мұғалімдері

«Бастауыш мектеп пәндерінің күрделі 
тақырыптарын меңгеру» 80 очно 23.05-03.06.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

69
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 
мектептердің  бастауыш сынып 
мұғалімдері

«Бастауыш мектеп пәндерінің күрделі 
тақырыптарын меңгеру» 80 очно 23.05-03.06.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

70 Қазақ тілді мектептердегі қазақ тілі мен 
қазақ әдебиеті пәні мұғалімдері

«Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті» пәні 
мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту» 80 очно 23.05-03.06.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

71
Оқытуы қазақ тілінде емес орта білім 
беру ұйымдарының  қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімдері

«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні мұғалімдерінің 
кәсіби құзіреттілігін дамыту» 80 очно 23.05-03.06.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

72

для учителей русского языка и 
литературы организаций среднего 
образования с нерусским языком 
обучения

«Развитие профессиональных компетенций 
учителя русского языка и литературы» 80 очно 23.05-03.06.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

73

для учителей русского языка и 
литературы организаций среднего 
образования с нерусским языком 
обучения

«Развитие профессиональных компетенций 
учителя русского языка и литературы» 80 очно 23.05-03.06.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

74
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 
орта білім беру ұйымдарының ағылшын 
тілі пәні мұғалімдері

«Ағылшын тілі пәні мұғалімдерінің кәсіби 
құзыреттілігін дамыту» 80 очно 23.05-03.06.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

2
Қазақ және орыс тілінде оқытатын орта 
және қосымша білім беру ұйымдарының 
педагог қызметкерлері

«Робототехника, интернет заттары негіздері (iot), 
3d модельдеу және басып шығару» 72 очно 23.05-02.06.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

По образовательной робототехнике
По 3D моделированию



на 
каз.языке на рус.языке на 

анг.языке

1
для учителей русского языка и 
литературы организаций среднего 
образования с русским языком обучения

«Развитие функциональной грамотности чтения 
учащихся в рамках подготовки к международному 
исследованию PISA» 

80 очно 25.04-06.05.2022 25 25
ИПК ПР по Туркестанской 

области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
г.Шымкент ул. Дулати,201

2
Қазақ тілінде оқытатын орта білім беру 
ұйымдарының қазақ тілі мен  әдебиеті 
пәні педагогтері

«Programme for International Student Assessment» 
(PISA)  халықаралық зерттеулері аясында 
оқушылардың функционалдық оқу сауаттылығын 
арттырудағы  қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
мұғалімдерінің  кәсіби құзыреттіліктерін дамыту»

80 очно 11.05-20.05.2022 25 25
ИПК ПР по Туркестанской 

области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
г.Шымкент ул. Дулати,201

3
Қазақ және орыс тілінде оқытатын орта 
білім беру ұйымдарының математика 
мұғалімдері

«PISA халықаралық зерттеуі аясында 
оқушылардың математикалық сауаттылығын 
дамыту» 

80 очно 23.05-03.06.2022 25 25
ИПК ПР по Туркестанской 

области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
г.Шымкент ул. Дулати,201

19
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 
орта білім беру ұйымдарының 
информатика пәнінің мұғалімдері

«Информатика пәнінің мұғалімнің кәсіби 
құзыреттіліктерін дамыту» 80 очно 25.04-06.05.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

21
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 
мектептердің  бастауыш сынып 
мұғалімдері

«Бастауыш мектеп пәндерінің күрделі 
тақырыптарын меңгеру» 80 очно 25.04-06.05.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

22
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 
мектептердің  бастауыш сынып 
мұғалімдері

«Бастауыш мектеп пәндерінің күрделі 
тақырыптарын меңгеру» 80 очно 25.04-06.05.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

23
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 
орта білім беру ұйымдарының 
информатика пәнінің мұғалімдері

«Информатика пәнінің мұғалімнің кәсіби 
құзыреттіліктерін дамыту» 80 очно 11.05-20.05.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

24 Тарих, дінтану негіздері, құқық негіздері 
пәндерінің мұғалімдері

«Қазақстанның этникалық саясатын білім беру 
мазмұнында іске асыру бойынша педагогтердің 
пәндік-кәсіби құзыреттерін дамыту»  

80 очно 11.05-20.05.2022 26 26
ИПК ПР по Туркестанской 

области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
г.Шымкент ул. Дулати,201

25
Оқытуы қазақ тілінде емес орта білім 
беру ұйымдарының  қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімдері

«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні мұғалімдерінің 
кәсіби құзіреттілігін дамыту» 80 очно 11.05-20.05.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

26
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 
мектептердің  бастауыш сынып 
мұғалімдері

«Бастауыш мектеп пәндерінің күрделі 
тақырыптарын меңгеру» 80 очно 23.05-03.06.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

27
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 
мектептердің  бастауыш сынып 
мұғалімдері

«Бастауыш мектеп пәндерінің күрделі 
тақырыптарын меңгеру» 80 очно 23.05-03.06.2022 25 25

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

28 Қазақ тілді мектептердегі қазақ тілі мен 
қазақ әдебиеті пәні мұғалімдері

«Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті» пәні 
мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту» 80 очно 23.05-03.06.2022 26 26

ИПК ПР по Туркестанской 
области и г.Шымкент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Шымкент ул. Дулати,201

По проведению международного исследования PISA

Учителя-предметники

План курсов повышения квалификации педагогических работников системы среднего образования филиала АО "НЦПК "Өрлеу" "Институт повышения квалификации педагогических 
работников по Туркестанской области и г.Шымкент" на 2022 год                                                                                             

Объем 
часов

Форма проведения 
/очно/ Сроки проведения Всего

  Кол-во слушателей
Место проведения№ 

п/п Категория слушателей Наименование образовательной 
программы
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