НЕДЕЛЯ КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ
Уважаемые коллеги, студенты, магистранты, докторанты !!!
Приглашаем Вас принять участие в проведении «Недели кафедры
педагогики» Казахского национального педагогического университета
имени Абая с 15 по 19 апреля 2019 года
ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК: 15.04.2019
Семинар-тренинг
«Развитие
критического
мышления».
Проводит:руководитель Центра повышения квалификации Института
непрерывного образования Актюбинского регионального государственного
университета имени К. Жубанова - к.п.н., доцент, тренер уровневых
программ ИмжароваЗаурешУбайдулаевна (бывший соискатель кафедры
педагогики, научный руководитель К.К. Жампеисова)
Место и время проведения: корпус 1, ауд.408. Начало в 10.00 час.
ВТОРНИК: 16.04.2019
Научно-методический семинар «Развитие лидерских качеств у
будущего учителя» . Проводит: д.п.н., профессор Саудабаева Г.С.
Место проведения: корпус 1, ауд. 408. Начало в 10.00 час.
СРЕДА: 17.04.2019
Итоговое
занятие
по
дисциплине«Национальное
воспитание:«Мәңгілік Ел»среди студентов 1курса русского отделения.
Проводит: д.п.н., профессор, заведующая кафедрой педагогики К.К.
ЖампеисоваМесто проведения: корпус 1, ауд. 224. Начало в 10.00час.
ЧЕТВЕРГ: 18.04.2019
Научный семинар для
организаторов воспитательной работы,
классных руководителей и учителей, школ города Алматы: «Модель и
технология
формирования
национального самосознания у учащейся
молодежи».
Проводит - д.п.н., профессор, заведующая кафедрой педагогики К.К.
Жампеисова.
Место и время проведения: улКазыбекби, 30, корпус 1, ауд. 408.
Начало в 14.00 час.
ПЯТНИЦА: 19.04.2019
Научно-методический семинар «Современные интерактивные методы
обучения(для преподавателей, докторантов, магистрантов вуза)»
Проводят: профессор кафедры педагогики, к.п.н., профессор А.Е.
Берикханова, магистр, преподаватель кафедры С.Н.Ибраимов.Начало в10.00
час.Место и время проведения: корпус 1, ауд. ауд.416.

WEEK CHAIR OF PEDAGOGY
Dear colleagues, students, undergraduates, doctoral students !!!
We invite you to take part in the "Week of the Department of Pedagogy"
of the Kazakh National Pedagogical University named after Abai from April
15 to 19, 2019
PROGRAM
MONDAY: 04/15/2019
Seminar-training "The development of critical thinking." Conducted by: Head
of the Center for Advanced Studies of the Institute of Continuing Education of
Aktobe Regional State University named after K. Zhubanova - Ph.D., Associate
Professor, Level Program Coach ImzharovaZaureshUbaidulaevna (former
applicant of the Department of Pedagogy, supervisor KK Zhampeisova)
Place and time: building 1, aud.408. Beginning at 10.00 am
TUESDAY: 04/16/2019
Scientific-methodical seminar "Development of leadership qualities of the future
teacher." Conducted by: Doctor of Pedagogical Sciences, professorG.Saudabayeva
Place and time: Building 1, аud. 408. Beginning at 10.00am
Wednesday: 04/17/2019
The final lesson in the discipline "National Education:" Magіlіk El "among
students of the 1st course of the Russian department. Conducted by: Doctor of
Pedagogical Sciences, professor, head of the department of pedagogy K.K.
Zhampeisovа. Place and time: building 1, aud. 224. Beginning at 10.00am.
THURSDAY: 04/18/2019
Scientific seminar for organizers of educational work, class teachers and
teachers, schools of the city of Almaty: “Model and technology for the
formation of national identity among students”.
Conducts - Doctor of Pedagogical Sciences, professor, head of the
department of pedagogy K.K. Zhampeisovа.
Place and time: building 1, aud. aud.408.Beginning at 14.00 am

FRIDAY: 04/19/2019
Scientific-methodical seminar "Modern interactive teaching methods (for teachers,
doctoral students, undergraduates of the university)"
Conducted by: Professor of the Department of Pedagogy, Ph.D., Professor A.E.
Berikkhanova, master, lecturer of the department S.N. Ibraimov.
Place and time: building 1, aud. aud.416.Beginning at 10.00 am

Педагогика кафедрасының апталығы
Құрметті әріптестер, студенттер, магистранттар, докторанттар !!!
15.04. - 19 04. 2019 ж. аралығында Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық университетіндегі «Педагогика кафедрасының
апталығына» қатысуға шақырамыз
Бағдарлама
Дүйсенбі: 15.04.2019
Біліктілікті арттыру институтының ғылыми орталығының жетекшісі - Қ.
Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті үздіксіз білім
беру деңгейлік бағдарламалар орталығының тренері - п. ғ. к., доцент,
Имжарова Зауреш Убайдулаевна (бұрынғы педагогика кафедрасының
ізденушісі, ғылыми жетекшісі к. К. Жампеисова) «Сын тұрғысынан
ойлауды дамыту» семинар-тренингін жүргізеді.
Өткізу орны мен уақыты: 1-корпус, ауд.408. Басталуы сағат 10.00-де.
Сейсенбі: 16.04.2019
«Болашақ мамандардың көшбасшылық қасиеттерін дамыту» атты
ғылыми-әдістемелік семинарды п. ғ. д., профессор Саудабаев Г. С. жүргізеді.
Өткізу орны: № 1 корпус, ауд. 408. Басталуы сағат 10.00-де.
Сәрсенбі: 17.04.2019
Ұлттық тәрбие: «Мәңгілік Ел» пәні бойынша 1-курс орыс бөлімінің
студенттеріне Педагогика кафедрасының меңгерушісі п.ғ.д., профессор
Жампеисова Қ.К. қорытынды сабақ өткізеді.
Өткізу орны: № 1 корпус, ауд. 224. Басталуы сағат 10.00-де.
БЕЙСЕНБІ: 18.04.2019
Алматы қаласы мектебінің сынып жетекшілерінің және мұғалімдердің:
«Жастардағы моделі мен технологиясы ұлттық сана-сезімді қалыптастыру».
ғылыми ұйымдастырушыларына арналған семинар тәрбие жұмысынан
Педагогика кафедрасының меңгерушісі п.ғ.д., профессор Жампеисова Қ.К.
дәріс өткізеді.
Өткізу орны мен уақыты: Казыбекби көшесі №30, 1 корпус, ауд. 408.
Басталуы сағат 14.00.
ЖҰМА: 19.04.2019
«Оқытудың интерактивті әдістері (жоо оқытушылар, докторанттар,
магистранттар,)» ғылыми-әдістемелік семинарын педагогика кафедрасының
профессоры, п. ғ. д., профессор А. Е. Берикханова және кафедра аға
оқытушысы, магистр Ибраимов С. Н. жүргізеді.
Өткізу орны және уақыты: 1-корпус, ауд. ауд.416. 10.00 - де

