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10 маусым.  ESG стандарт талаптарымен 

салыстырғандағы Абай атындағы ҚазҰПУ-нің білім 

сапасын қамтамасыз ету. 

Қатысушылар: кафедра меңгерушілері, 

оқытушылар. 

Жауапты : Тасбулатов Т. Ж. Абай атындағы 

ҚазҰПУ-нің Даму стратегиясы және сапаны сараптау 

департаменті директорының орынбасары. 

10 маусым. Тәжірибеге бағдарланған оқыту 

контекстінде болашақ мұғалімдердің құзыреттілігін 

қалыптастырудың жаңа форматы. 

Қатысушылар: директорлар, институт 

директорларының орынбасарлары, кафедра 

меңгерушілері, оқытушылар. 

Жауапты: Байдильдина А.М. , Абай атындағы 

ҚазҰПУ-нің оқу-әдістемелік бөлімінің басшысы. 

11 маусым. Ғылыми жарияланымдардың сапалы 

мәселелері және оларды шешу жолдары. 

Қатысушылар:ғылыми жетекшілер, докторанттар. 

Жауапты : Сахиев С. К., Абай атындағы ҚазҰПУ-нің 

Ғылым департаментінің директоры. 

12 маусым. Менеджменттегі ұйымдастырушылық іс-

қимыл және команда құру.    

Қатысушылар: проректорлар, институт 

директорлары, департамент директорлары, 

басқарма басшылары.  

Жауапты: Кушербаева А. Н., Абай атындағы 

ҚазҰПУ-нің педагогика және психология 

кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.д., профессор. 

12 маусым. «ӨРКЕНДЕУ» бағдарламасы бойынша 

тәрбие жұмысын ұйымдастыру әдістемесі. 

Қатысушылар: директордың тәрбие істері 

жөніндегі орынбасарлары, оқытушылар. 

Жауапты: Қоңырбаева С.С. п.ғ.к., ҚазҰҚПУ 

ассоц.проф., бағдарлама авторы. 
  12 маусым. Мастер-класс: студенттермен семинар 

сабақтарын өткізу. 

Қатысушылар: кафедра меңгерушілері, 

оқытушылар. Жауапты: Исламгулова С. К., п.ғ.д., 

Тұран университетінің проф. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 маусым. Рухани Жаңғыру.  Адами құндылықтарды рухани жаңғырту. 
Қатысушылар: директордың тәрбие істері жөніндегі орынбасарлары, оқытушылар, эдвайзерлер, 
тәрбие, әлеуметтік жұмыстар және жастар саясаты жөніндегі департамент қызметкерлері. 
 Жауапты: Бекбенбетова К. А., Абай атындағы ҚазҰПУ-нің тәрбие, әлеуметтік жұмыстар және 
жастар саясаты жөніндегі департамент директорының орынбасары Иманбердиев Б.Ж. «Рухани 
Жангыру» жоба кеңсесі.   Сейтказиев Р.У., Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Жас ғалымдар кеңесінің 
председателі, докторант PhD. 

13-14 маусым. Мастер-класс: студенттермен семинар сабақтарын өткізу. 
Қатысушылар: кафедра меңгерушілері, оқытушылар. 
Жауапты: Вассерман Ф.Я., п.ғ.к., «Биоақпараттандыру және синергетика» педагогикалық 

технологиясының авторы. 



Жазғы мектептің ІІ аптасының кестесі  
17-21 маусым 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Moodle қашықтықтан оқыту жүйесін қолдану арқылы оқу процесін ұйымдастыру.  
УНИВЕР жүйесіндегі жаңа модульдер.  «Цифрлы Қазақстан» Мемлекеттік 
бағдарламасы аясында білім беру ресурстарын қолдану (www.bilimland.kz, 
www.itest.kz, www.imektep.kz, Күнделік.kz) . 
Қатысушылар: оқытушылар, қашықтықтан оқыту бағдарламаларын әзірлеуге 
қатысушылар, 2 топ 25 адамнан. 
Жауапты: Ахметов Б. С.  Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Білімді ақпараттандыру 
департаментінің директоры. Бидайбеков Д.Е. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің БЖжҚО 
орталығы директорының орынбасары Бостанов Б. Г. п.ғ.к., Ошанова Н.Т. п.ғ.к. - Абай 

атындағы ҚазҰПУ-нің информатика және білімді ақпараттандыру кафедрасы. 

10 –21 
маусым
80 сағ. 

XXI ғасырдың табысты мұғалімі: жаңа мүмкіндіктер, жаңа тәсілдер және тиімді 

әдістер 

Қатысушылар: оқытушылар және докторанттар. 
Жауапты: Берікханова  А. Е. п.ғ.к., доцент, Абай атындағы ҚазҰПУ-нің педагогикалық 
шеберлік академиясының директоры . 

17-21 
маусым 

40 сағ 

Бітіруші курс студенттерінің педагогикалық практикасын ұйымдастыру және өткізу  
Қатысушылар: 2019-2020 оқу жылында студенттерді дуалды оқытудың 
жетекшілері, оқытушылар. 
Жауапты :Орақова А. Ш. п.ғ.к.,доцент, Корнилова Т. Б. аға оқытушы Абай 
атындағы ҚазҰПУ-нің Біліктілікті жетілдіру  және қашықтықтан оқыту орталығы. 
  

17-21 
маусым 

40 сағ 

Erasmus + CBHE бағдарламасы аясында сапалы сұраныстарды әзірлеуде тәжірибе 

мен білім беру.Тұрақты даму мақсаттары және олардың білім берудегі негізгі 

қағидаттары. 

Қатысушылар: институт директорының ғылыми істер және халықаралық 
қатынастар 

жөніндегі орынбасарлары, руководители РОӘК ОӘБ, ОӘБ,  оқытушылар, 
қызметкерлер, халықаралық жобаларға арналған өтінімдерді жазу бойынша 
мүдделі тұлғалар. 
Жауапты: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (Қазақстан), 
Ғаламдық әсер институты / Магдебург университеті, (Германия), Карлос Мачадо 
доктор PhD.  
Жоғары білім беру мектебі, Окаямы Университеті (Жапония) Хироки Фуджи доктор 
PhD. 

19 

маусым 

18 
маусым 

Білім беруді дамыту мәселелері: университеттің миссиясы 
Жауапты: Кожахметов А.Б. –Almaty Management University президенті 

http://www.imektep.kz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 күн 8.30-17.30. Бірінші Халықаралық Форум «Педагогикалық білім берудің 
заманауи трендтері» 
Қатысушылар: регионалдық білім басқармаларының, біліктілікті арттыру 
жүйесінің басшылары мен өкілдері, білім беру жүйесінің педагогтары, ЖОО мен 
колледждердің оқытушылары мен студенттері, магистранттар мен докторанттар 
(100-120 адам). 
Өтілетін орны: Rahat Palace Hotel, Сатпаев көшесі, 29/6. 
 

20 

маусым 
 

2 күн 8.30-17.30. Бірінші Халықаралық Форум «Педагогикалық білім берудің 
заманауи трендтері» 
Қатысушылар: Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ПОҚ, ЖОО мен колледждердің 
оқытушылары мен студенттері, магистранттар мен докторанттар, жас ғалымдар 
(50 адам). 
Өтілетін орны: Rahat Palace Hotel, Сатпаев көшесі, 29/6. 

21 

маусым 
 

9:30-17:30. Семинар-тренинг «Тұрақты дамудың негізгі құзыреттіліктерін жүзеге 
асыру». 
Қатысушылар: Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ПОҚ (30 адам). 
Өтілетін орны: Rahat Palace Hotel, Сатпаев көшесі, 29/6 
Тренерлер: Мейргуль Алпысбаева, білім беру бағдарламалары бойынша ұлттық 
маман.  
Сауле Зейнолла, консультант алматы қаласындағы ЮНЕСКО Кластерлік 
бюросының кеңесшісі 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

БАҒДАРЛАМА 
 

 

 
 
 
Қатысушылар: ғылыми жетекшілер, докторанттар  
Өткізу мерзімі: 11 маусым 2019 ж. 
Өтілетін орны: Достық даңғ. 13, 225 аудитория 

 
9.30-9.50 

 

Тіркеу 

9.50 – 10.00 Құттықтау сөз– Бектемесов М. А., Абай ат.ҚазҰПУ бірінші проректор 

10.00-13.00 ESG стандарт талаптарымен салыстырғандағы Абай атындағы ҚазҰПУ-
нің білім сапасын қамтамасыз ету  
Тасбулатов Т. Ж. - Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Даму стратегиясы және 
сапаны сараптау департаменті директорының орынбасары 

 

9.30-9.50 

 

Тіркеу 

9.50 – 10.00 Құттықтау сөз– Сәтмырзаев А.  А., оқу ісі жөніндегі проректор 

10.00-13.00 Тәжірибеге бағдарланған оқыту контекстінде болашақ мұғалімдердің 

құзыреттілігін қалыптастырудың жаңа форматы  

Байдильдина А.М. - Абай атындағы ҚазҰПУ-нің оқу-әдістемелік 

бөлімінің басшысы 

Семинар Ш. «Ғылыми жарияланымдардың сапалы мәселелері және оларды шешу жолдары» 

 

 

Жазғы мектептің І аптасының кестесі 10-14 маусым 

 

 
Қатысушылар: проректорлар, институт директорлары, департамент директорлары, басқарма 
басшылары. 
Өткізу мерзімі: 10 маусым 2019 ж. 
Өтілетін орны: Достық даңғ. 13, 202 аудитория. 

БАҒДАРЛАМА 

Семинар II: «Тәжірибеге бағдарланған оқыту контекстінде болашақ мұғалімдердің құзыреттілігін 

қалыптастырудың жаңа форматы». 

Қатысушылар: директорлар, институт директорларының орынбасарлары, кафедра меңгерушілері, 
оқытушылар 
Өткізу мерзімі: 10 маусым 2019 ж. 
Өтілетін орны: Достық даңғ. 13, 225 аудитория. 

Семинар I: «ESG стандарт талаптарымен салыстырғандағы Абай атындағы ҚазҰПУ-нің білім 

сапасын қамтамасыз ету». 



 
БАҒДАРЛАМА 

 

 

9.30-9.50 

 

Тіркеу 

9.50 – 10.00 Құттықтау сөз– Кульсариева А. Т. ғылыми жұмыс және 

халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректор 

10.00-13.00 Ғылыми жарияланымдардың сапалы мәселелері және оларды шешу 

жолдары  

Сахиев С. К. - Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Ғылым департаментінің 

директоры 
 

 

 

Қатысушылар: проректорлар, институт директорлары, департамент директорлары, басқарма   
басшылары. 
Өткізу мерзімі: 12 маусым 2019 ж. 
Өтілетін орны: Достық даңғ. 13, 202 аудитория 
 
 

БАҒДАРЛАМА 
 

9.30-9.50 

 

Тіркеу 

9.50 – 10.00 Құттықтау сөз– Бектемесов М. А.,  Абай ат.ҚазҰПУ бірінші проректор 

10.00-13.00 Менеджменттегі ұйымдастырушылық іс-қимыл және команда құру 
Кушербаева А. Н., п.ғ.д., профессор - Абай атындағы ҚазҰПУ-нің педагогика 
және психология  кафедрасының меңгерушісі,  

 

 

 

Қатысушылар: институт директорларының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары, оқытушылар-
эдвайзерлер, магистранттар, ЮНЕСКО кафедрасы, тәрбие, әлеуметтік жұмыстар және жастар саясаты 
жөніндегі департамент қызметкерлері 
Өткізу мерзімі: 12 маусым 2019 ж. 
Өтілетін орны: Достық даңғ. 13, 225 аудитория 
 

БАҒДАРЛАМА 

 

9.30-9.50 

 

Тіркеу 

9.50 – 10.00 Құттықтау сөз- Ишпекбаев Ж.Е, тәрбие және әлеуметтік ісі жөніндегі 
проректор 

10.00-13.00 «ӨРКЕНДЕУ» бағдарламасы бойынша тәрбие жұмысын ұйымдастыру 
әдістемесі  
Қоңырбаева С.С., п.ғ.к. -  ҚазҰҚПУ ассоц.проф., бағдарлама авторы  

Семинар IV. «Менеджменттегі ұйымдастырушылық іс-қимыл және команда құру» 

Семинар V. «ӨРКЕНДЕУ» бағдарламасы бойынша тәрбие жұмысын ұйымдастыру әдістемесі» 
 



 
 

 

 

Қатысушылар: директордың тәрбие істері жөніндегі орынбасарлары, оқытушылар, эдвайзерлер, 
тәрбие, әлеуметтік жұмыстар және жастар саясаты жөніндегі департамент қызметкерлері  
Өткізу мерзімі: 13 маусым 2019 ж. 
Өтілетін орны: Достық даңғ. 13, 202 аудитория 
 

БАҒДАРЛАМА 
 

9.30-9.50 

 

Тіркеу 

9.50 – 10.00 Құттықтау сөз- Ишпекбаев Ж.Е, тәрбие және әлеуметтік ісі жөніндегі 
проректор  

10.00-13.00 Рухани Жаңғыру.  Адами құндылықтарды рухани жаңғырту  
Бекбенбетова К. А. - Абай атындағы ҚазҰПУ-нің тәрбие, әлеуметтік 
жұмыстар және жастар саясаты жөніндегі департамент директорының 
орынбасары. Имамбердиев Б.Ж., Сейтказиев Р.У.  - Абай атындағы ҚазҰПУ-
нің Жас ғалымдар кеңесінің председателі, докторант PhD. 

 

 

Қатысушылар: кафедра оқытушылары, магистранттар 
Өткізу мерзімі: 13-14 маусым 2019 ж. 
Өтілетін орны: Достық даңғ. 13, 225 аудитория  
 

БАҒДАРЛАМА 

 

9.30-9.50 

 

Тіркеу 

9.50 – 10.00 Құттықтау сөз– Сәтмырзаев А.  А., оқу ісі жөніндегі проректор 

10.00-13.00 Педагогикалық ЖОО студенттерінің білім сапасын басқару технологиясы 
(«БжС»  технологиясы)  
Вассерман Ф.Я., «Биоақпараттандыру және синергетика» педагогикалық 
технологиясының авторы 

13.00-14.00 Түскі ас 

14.00-16.50 Педагогикалық ЖОО студенттерінің білім сапасын басқару технологиясы 
(«БжС»  технологиясы)  
Вассерман Ф.Я., п.ғ.к. - «Биоақпараттандыру және синергетика» 
педагогикалық технологиясының авторы 

 
 

 

 
Қатысушылар: институт директорларының оқу ісі жөніндегі орынбасарлары, кафедра 
меңгерушілері, оқытушылар, магистранттар 

Семинар VI.  «Рухани Жаңғыру.  Адами құндылықтарды рухани жаңғырту»

 
 

 

Семинар VII. «Педагогикалық ЖОО студенттерінің білім сапасын басқару технологиясы 

(«БжС»  технологиясы) «Педагогикалық ЖОО студенттерінің білім сапасын 

басқару технологиясы («БжС»  технологиясы)» 

VIII. Шеберлік сыныбы «Студенттермен семинар сабақтарын өткізу» 
 



Өткізу мерзімі: 14 маусым 2019 ж. 
Өтілетін орны: Достық даңғ. 13, 202 аудитория 

 
БАҒДАРЛАМА 

 
 

9.30-9.50 

 

Тіркеу 

9.50 – 10.00 Құттықтау сөз– Сәтмырзаев А.  А., оқу ісі жөніндегі проректор 

10.00-13.00 Шеберлік сыныбы «Студенттермен семинар сабақтарын өткізу» 
Исламгулова С. К., п.ғ.д., Тұран университетінің проф. 
 

 

 



Жазғы мектептің ІI аптасының кестесі 17-21 маусым 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

                                                      БАҒДАРЛАМА 

                                                                       10 маусым 2019 ж. 
 

 
9.30-9.50 

 
Тіркеу 

 
9.50 – 10.00 

 
Құттықтау сөз - Бидайбеков Е. Ы., Абай ат.ҚазҰПУ-нің информатика 
және білімді ақпараттандыру кафедрасының меңгерушісі 

 
10.00-12.50 

 
Moodle қашықтықтан оқыту жүйесін қолдану арқылы оқу процесін 
ұйымдастыру 
Ахметов Б. С. - Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Білімді ақпараттандыру 
департаментінің директоры  

 
12.50-14.00 

 
Түскі ас 

 
14.00-16.50 

 
УНИВЕР жүйесіндегі жаңа модульдер 
Бидайбеков Д.Е. - Абай атындағы ҚазҰПУ-нің БЖжҚО орталығы 
директорының орынбасары 

 

II. БА курсы 80 сағ. «Moodle қашықтықтан оқыту жүйесін қолдану арқылы оқу процесін 
ұйымдастыру.  УНИВЕР жүйесіндегі жаңа модульдер.  «Цифрлы Қазақстан» Мемлекеттік 
бағдарламасы аясында білім беру ресурстарын қолдану» (www.bilimland.kz, www.itest.kz, 
www.imektep.kz, Күнделік.kz)» 

  
Қатысушылар: оқытушылар, қашықтықтан оқыту бағдарламаларын әзірлеуге қатысушылар 
Өткізу мерзімі: 10-21 маусым 2019 ж. 
Өтілетін орны: Толе-би көш. 86, 306, 314 аудиторииялар 

 

I.Семинар. «Білім беруді дамыту мәселелері: университеттің миссиясы» 
 
Қатысушылар: ректорат, институт директоры мен орынбасарлары, кафедра меңгерушілері, 
оқытушылар, магистранттар мен докторанттар, жас ғалымдар кеңесі 
Өткізу мерзімі: 18 маусым 2019 ж. 
Өтілетін орны: Достық даңғ. 13, 225 аудитория 
 

БАҒДАРЛАМА 

 
9.30-9.50 

 
Тіркеу 

 
9.50 – 10.00 

 
Құттықтау сөз– Балықбаев Т.О., Абай ат.ҚазҰПУ-нің ректоры 

 
10.00-10.50 

 
Іштен қарау 

Кожахметов А.Б. –Almaty Management University президенті 

 
10.50-11.00 

 
Үзіліс  

 
11.00-12.00 

 
Университет миссиясы 

Кожахметов А.Б. –Almaty Management University президенті 

 
 

http://www.imektep.kz/


11-15 маусым 2019 ж. 
 

 
10.00 – 12.50 

 
«Цифрлы Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасы аясында білім беру 
ресурстарын қолдану 
Бостанов Б. Г. п.ғ.к., Ошанова Н.Т. п.ғ.к. - Абай атындағы ҚазҰПУ-нің 
информатика және білімді ақпараттандыру кафедрасы 

 
12.50-14.00 

 
Түскі ас 

 
14.00-16.50 

 
«Цифрлы Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасы аясында білім беру 
ресурстарын қолдану 
Бостанов Б. Г. п.ғ.к., Ошанова Н.Т. п.ғ.к. - Абай атындағы ҚазҰПУ-нің 
информатика және білімді ақпараттандыру кафедрасы 

 
17-21 маусым 2019 ж. 

 

 
10.00 – 16.50 

 
Практикалық сабақтар – он-лайн оқу, 36 сағ. 
Бостанов Б. Г. п.ғ.к., Ошанова Н.Т. п.ғ.к. - Абай атындағы ҚазҰПУ-нің 
информатика және білімді ақпараттандыру кафедрасы 

III. БА курсы «XXI ғасырдың табысты мұғалімі: жаңа мүмкіндіктер, жаңа тәсілдер және тиімді 
әдістер» 

  

Қатысушылар: оқытушылар, магистранттар 

Өткізу мерзімі: 17-21 маусым 2019 ж. 

Өтілетін орны: Абай даңғ. 56 б, 314 аудитория 

 

БАҒДАРЛАМА 

 

 

 

9.30-9.50 

 

 

 

Тіркеу 

 
9.50 – 10.00 

 
Құттықтау сөз Семченко А.А., Абай ат.ҚазҰПУ-нің Біліктілікті 
арттыру және қашықтықтан білім беру орталығының директоры 

 
10.00-13.00 

 
XXI ғасырдың табысты мұғалімі: жаңа мүмкіндіктер, жаңа тәсілдер 
және тиімді әдістер  
Берікханова  А. Е. п.ғ.к., доцент – Абай атындағы ҚазҰПУ-нің 
педагогикалық шеберлік академиясының директоры 

 
13.00-14.00 

 
Түскі ас 

 
14.00-16.00 

 
XXI ғасырдың табысты мұғалімі: жаңа мүмкіндіктер, жаңа тәсілдер 
және тиімді әдістер  
Берикханова  А. Е., п.ғ.к., доцент – Абай атындағы ҚазҰПУ-нің 
педагогикалық шеберлік академиясының директоры 

 
IV. БА курсы «Бітіруші курс студенттерінің педагогикалық практикасын ұйымдастыру және өткізу» 
 
Қатысушылар: студентердің педагогикалық практика жетекшілері, бағдарлы мектеп пәндерін 
оқыту әдістемесінің оқытушылары  
Өткізу мерзімі: 17-21 маусым 2019 ж. 
Өтілетін орны: Абай даңғ. 56 б, 307,309 аудиториялар 



 
БАҒДАРЛАМА 

 
9.30-9.50 

 
Тіркеу 

 
9.50 – 10.00 

 
Құттықтау сөз Семченко А.А., Абай ат.ҚазҰПУ-нің Біліктілікті арттыру 
және қашықтықтан білім беру орталығының директоры 

 
10.00-13.00 

 
Бітіруші курс студенттерінің педагогикалық практикасын ұйымдастыру 
және өткізу  
Оракова А. Ш. п.ғ.к., доцент, Корнилова Т. Б. аға оқытушы, Абай 
ат.ҚазҰПУ-нің Біліктілікті арттыру және қашықтықтан білім беру 
орталығы 

 
13.00-14.00 

 
Түскі ас 

 
14.00-16.00 

 
Бітіруші курс студенттерінің педагогикалық практикасын ұйымдастыру 
және өткізу   Оракова А. Ш. П.ғ.к., доцент, Корнилова Т. Б. аға 
оқытушы, Абай ат.ҚазҰПУ-нің Біліктілікті арттыру және қашықтықтан 
білім беру орталығы 

 

V.Семинар  «Erasmus + CBHE бағдарламасы аясында сапалы сұраныстарды әзірлеуде тәжірибе мен 
білім беру. Тұрақты даму мақсаттары және олардың білім берудегі негізгі қағидаттары» 
 
Қатысушылар: институт директорының ғылыми істер және халықаралық қатынастар жөніндегі 
орынбасарлары, руководители РОӘК ОӘБ, ОӘБ, жетекшілері,   оқытушылар, қызметкерлер, 
халықаралық жобаларға арналған өтінімдерді жазу бойынша мүдделі тұлғалар 
Өткізу мерзімі: 20 маусым 2019 ж. 
Өтілетін орны: Достық даңғ. 13, 202 аудитория 

 
БАҒДАРЛАМА 

 
9.30-9.50 

 
Тіркеу 

 
9.50 – 10.00 

 
Құттықтау сөз– Кульсариева А. Т. ғылыми жұмыс және халықаралық 
ынтымақтастық жөніндегі проректор 

 
10.00-13.00 

 
Erasmus + CBHE бағдарламасы аясында сапалы сұраныстарды 
әзірлеуде тәжірибе мен білім беру  
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті  
(Қазақстан), 
  Ғаламдық әсер институты / Магдебург университеті, (Германия), 
Карлос Мачадо доктор PhD.  
Жоғары білім беру мектебі, Окаямы Университеті (Жапония) Хироки 
Фуджи доктор PhD 

 
13.00-14.00 

 
Түскі ас 

 
14.00-16.00 

 
Тұрақты даму мақсаттары және олардың білім берудегі негізгі 
қағидаттары 
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті  
(Қазақстан), 
  Ғаламдық әсер институты / Магдебург университеті, (Германия), 
Карлос Мачадо доктор PhD.  
Жоғары білім беру мектебі, Окаямы Университеті (Жапония) Хироки 
Фуджи доктор PhD 



Бірінші Халықаралық Форум                        

«Педагогикалық білім берудің заманауи трендтері» 

Қатысушылар: регионалдық білім басқармаларының, біліктілікті арттыру жүйесінің басшылары мен 
өкілдері, білім беру жүйесінің педагогтары, ЖОО мен колледждердің оқытушылары мен студенттері,  
магистранттар мен докторанттаррегионалдық білім басқармаларының, біліктілікті арттыру жүйесінің 
басшылары мен өкілдері, білім беру жүйесінің педагогтары, ЖОО мен колледждердің оқытушылары 
мен студенттері,  магистранттар мен докторанттар 
Өткізу мерзімі: 20 маусым 2019 ж. 
Өтілетін орны: Rahat Palace Hotel, Сатпаев көшесі, 29/6 

 
БАҒДАРЛАМА 

 
08.30-09.30 Тіркеу  
9.30-9.40 Құттықтау сөз– Жакыпова Ф.Н., ҚР білім және ғылым вице-министрі   

Балықбаев Т.О., Абай атындағы Қаз ҰПУ ректоры 
 

9.40-12.20 Пленарлық бөлім 
Хироки Фуджи, Жоғары білім беру мектебінің проф., Окаямы Университеті 
(Жапония) 
Нурпер Улкиер, PhD, педагог пен баланы дамыту ассосациясының президенті 
(Турция)  
Яакко Скантси, Edu Cluster Finland  жетекші сарапшы 
Карлос Мачадо, доктор PhD, Ғаламдық әсер институты / Магдебург университеті, 
(Германия) 
Элайн Шарплин, профессор Жоғары білім беру мектебі, Назарбаев Университеті 
Джон Ким, NСIT компаниясының директорының м.а., АҚШ 
Дэвид Фрост, проф. Кембридж Университеті,  HertsCam Network президент, 
Ұлыбритания 

  

12.20-13.00 Еркін микрофон  
13.00-14.00 Түскі ас  

14.00-17.00 Платформалармен жұмыс 
Екатерина Федосенко - психол. Ғ.к., «Акме» тұлғаны дамыту ғылыми орталығының 
директоры (Санкт-Петербург, Россия) - Білім беру мекемелеріндегі алқалы 
басқарудың жаңа форматтары: Ресей тәжірибесі 
Яакко Скантси, Edu Cluster Finland жетекші сарапшы 
НЗМ спикері – Қазақстандағы орта білімнің жаңартылған мазмұнын 
қалыптастырудың заманауи тәсілдері 
Килибаев Нурлан, ҚР суретшілер одағының мүшесі, Абай атындағы ҚазҰПУ-нің 
доценті (Қазақстан) 
Ун Дон Ён,  КАИСТ Университет   (Оңтүстік Корея) - Оңтүстік Кореяның 5 өлшемді 
технологиясы 
Хироки Фуджи, Жоғары білім беру мектебінің проф., Окаямы Университеті 
(Жапония) 
Джон Ким, NСIT компаниясының директорының м.а., (АҚШ) - Компьютерлік 
кодтауды оқыту 
Лю Вэньбин,  Чжэцзянского политехникалық университетінің  профессоры (ҚХР)  - 
«Қытай живописі – сурет салу техникасы» 

 

17.00-18.00 Резолюция қабылдау. Форумның бірінші күнінің жабылуы  
 

 



Бірінші Халықаралық Форум                       «Педагогикалық 

білім берудің заманауи трендтері» 

Қатысушылар: Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ПОҚ, ЖОО мен колледждердің оқытушылары мен 
студенттері, магистранттар мен докторанттар,  жас ғалымдар 
Өткізу мерзімі: 21 маусым 2019 ж. 
Өтілетін орны: Rahat Palace Hotel, Сатпаев көшесі, 29/6 
 

БАҒДАРЛАМА 

 

09.00-09.30 

 

Тіркеу 

 

10.00-11.30 Жас оқытушыларға шеберлік сыныбы/ Ксения Ким,  Инфо-суретті құру 
(инфографика)   

 

11.30-13.00 Жас суретшілердің шеберлік сыныбы/Наргиз Алиб, ҚР суретшілер одағының 
мүшесі 

 

 Хореография бойынша шеберлік сыныбы  

 Форумның жабылуы. Сертификаттар табыстау.   

 
 

 
Семинар-тренинг «Тұрақты дамудың негізгі құзыреттіліктерін жүзеге асыру» 
 
Қатысушылар: Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ПОҚ  
Өткізу мерзімі: 21 маусым 2019 ж. 
Өтілетін орны: Rahat Palace Hotel, Сатпаев көшесі, 29/6 
 

БАҒДАРЛАМА 
 
 

 

9.00-9.30 

 
Тіркеу 
 

9.30-13.00 

 

Тұрақты дамудың негізгі құзыреттіліктерін жүзеге асыру Мейргуль Алпысбаева, 
білім беру бағдарламалары бойынша ұлттық маман  
Сауле Зейнолла, консультант алматы қаласындағы ЮНЕСКО Кластерлік 
бюросының кеңесшісі 

13.00-14.00 Түскі ас 

14.00-17.30 Тұрақты дамудың негізгі құзыреттіліктерін жүзеге асыру Мейргуль Алпысбаева, 
білім беру бағдарламалары бойынша ұлттық маман  
Сауле Зейнолла, консультант алматы қаласындағы ЮНЕСКО Кластерлік 
бюросының кеңесшісі 

 
 
 
 
 

 


