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Организационный комитет  

республиканской олимпиады магистрантов по педагогическим наукам 

Педагогикалық ғылымдар  бойынша магистранттардың республикалық 

олимпиадасының ұйымдастыру комитетінің құрамы 

 
№  Аты-жӛні Атқаратын қызметі/ Занимаемая должность 

1 Бектемесов  М.А. Бірінші проректор, физика-математика ғылымдарының докторы, 

профессор//Первый проректор,  доктор физико-математических наук, 

профессор 

2  Құлсариева А.Т. 

 

Ғылыми жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жӛніндегі 

проректор, 

Философия ғылымдарының докторы, профессор/Проректор по 

научной работе и международному сотрудничеству,  доктор 

философских наук, профессор 

3 Ишпекбаев Ж.Е. Тәрбие және әлеуметтік ісі жӛніндегі проректор, саяси ғылымдарының 

кандидаты, доцент/ Проректор по воспитательной работе и 

социальному развитию, кандидат политических наук, доцент   

4 Сахиев С.Қ. Ғылым департаментінің директоры, физика-математика 

ғылымдарының докторы / Директор департамента науки, доктор 

физико-математических наук  

5 Әльмұхамбетов 

Б.А. 

Педагогика және психология институтының директоры, п.ғ.д., 

профессор/Директор института педагогики и психологии,  

д.п.н., профессор 

6 Кӛшербаева А.Н. Педагогика және психология кафедрасының меңгерушісі, п. ғ.д./ 

Заведующая кафедрой педагогики и психологии,  

д.п.н., профессор 

7 Абдрасилова Г.О. Қаржы-экономикалық департаментінің директоры, бас бухгалтер/ 

Директор финансово-экономического департамента, главный 

бухгалтер 

8 Ақжолова А.Т. 

 
Директордың оқу ісі жӛніндегі орынбасары, 

филология ғылымдарының кандидаты, қауым. профессор// 

Заместитель директора по учебной работе, ассоциированный 

профессор, кандидат филологических наук 

9 Хан Н.Н. Педагогика және психология кафедрасының профессоры, 

п.ғ.д./Профессор кафедры педагогики и психологии, д.п.н. 

10 Сарсенбаева Л.О. Педагогика және психология кафедрасының доценті,  

психол.ғ.к./ Доцент кафедры педагогики и психологии, к.психол.н. 

11 Абсатова  М.А. Педагогика және психология кафедрасының профессоры, 

п.ғ.д./Профессор кафедры педагогики и психологии, д.п.н. 

12 Жүндібаева Т.Н. 

 

Педагогика және психология кафедрасының қауым. профессор 

міндетін атқарушы, п.ғ.к./ И.о. профессора кафедры педагогики и 

психологии, к.п.н. 

13 Орманова З.К. Педагогика және психология кафедрасының доценті, психол.ғ.к. 

/Доцент кафедры педагогики и психологии, к.психол.н. 

14. Үсенова А.М. Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушы, PhD 

докторы/ Старший преподаватель кафедры педагогики и психологии, 

доктор PhD 

15 Джаксынкаева Ж.Т. Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушы, п. ғ.м./ 

Старший преподаватель кафедры педагогики и психологии, м.п.н.  

16 Шалабаева Л.И.  Педагогика және психология кафедрасының оқытушы, PhD докторы/ 

Преподаватель кафедры педагогики и психологии, доктор PhD 

17 Сахиева Л.М.  Педагогика және психология кафедрасының оқытушы, п. ғ.м./ 

Преподаватель кафедры педагогики и психологии, м.п.н. 

18 Ибраимова Ж.Қ. Педагогика және и психология кафедрасының доценті, п.ғ.к./ Доцент 

кафедры педагогики и психологии, к.п.н. 

19 Ағыбай Қ.  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушы, п. ғ.м./ 

Старший преподаватель кафедры педагогики и психологии, м.п.н. 



 

 

 

Педагогика ғылымдары бойынша магистранттардың республикалық 

олимпиадасының конкурстық процедуралары  

 

Конкурсные процедуры республиканской олимпиады магистрантов по 

педагогическим наукам    

 

№ Конкурстық тапсырмалар // 

 

Конкурсные задания 

 

Ӛтілу уақыты 

//Время 

проведения 

Ӛтілетін орын // 

Место проведения 

09 сәуір//09 апреля 

1 Магистранттардың республикалық 

олимпиадасына қатысушылардың 

орналасуы, //Размещение участников 

республиканской олимпиады, 

магистрантов  

09.00-12.00 

 

2 Магистранттардың республикалық 

олимпиадасына қатысушылардың 

тіркелуі // Регистрация участников 

республиканской олимпиады, 

магистрантов 

14.00- 14.30 

 Қазбек би 30, 

1 корпус 

501 ауд. 

3 Олимпиада қатысушылары  үшін бағыт 

беру семинары, жеребе алу рәсімі 

//Установочный  семинар для участников 

олимпиады, жеребьевка 

14.30-15.00 

 Қазбек би 30, 

1 корпус 

501 ауд. 

4 Мәдени бағдарлама: Алматы 

мұражайлары//Культурная программа: 

Музеи Алматы 

15.00-18.00  

10 сәуір//10 апреля 

5 Магистранттардың республикалық 

олимпиадасының салтанатты ашылуы// 

Торжественное открытие 

республиканской  олимпиады 

магистрантов 

10.00 -11.30 

 Тӛле би 86,  

 5 корпус,  акт  

залы/акт.зал  

(угл. С.Сейфуллина) 

12.00 – 14.00 с Түскі үзіліс//Обеденный перерыв 

6 Жазбаша жұмыс байқауы: ұсынылған  

мақалаға сын пікір жазу/ 

Конкурс  письменных работ: 
рецензирование представленной статьи 

(1-топтың командалары//участники 1-й 

группы) 

14.00-15.00 

Тӛле би 31,  

3 корпус,  

15 аудитория 

 

7 «Қазақстанның педагогикалық білімі 

мен ғылымының ордасы» байқауы// 

Конкурс «Флагман педагогического 

образования и науки Казахстана»                 

(1-топтың командалары//участники 1-й 

группы) 

15.10-15.50 

Тӛле би 31,  

3 корпус,  

15 аудитория 

 

8 Дӛңгелек үстел: «Қазіргі заманғы 

психологиялық-педагогикалық білім беру: 

интеграциялау жолдары»//Круглый 

14.00-15.40 

Қазбек би 30, 

1 корпус 

501 ауд. 



стол: «Современное психолого-

педагогическое образование и наука: 

пути интеграции». (2-топтың 

командалары//участники 2-й группы) 

9 Жазбаша жұмыс байқауы: ұсынылған  

мақалаға сын пікір жазу/ 

Конкурс  письменных работ: 
рецензирование представленной статьи 

(2- топтың командалары//участники 2-й 

группы) 

16.00-17.00 

Тӛле би 31,  

3 корпус,  

15 аудитория 

 11 сәуір//11 апреля   

10 «Менің университетім: педагогика        

ғылымының дамуы: тарихы, теориясы 

мен тәжірибесі» шағын командалық 

зерттеу нәтижесін презентациялау// 

презентация результатов командного 

мини исследования на тему: «МОЙ 

АЛЬМА-МАТЕР: развитие 

педагогической науки: история, теория и 

практика» (2-топтың 

командалары//участники 2-й группы) 

9.00-10.30 

Тӛле би 31,  

3 корпус,  

15 аудитория 

 

11 «Қазақстанның педагогикалық білімі 

мен ғылымының ордасы» 

байқауы//Конкурс «Флагман 

педагогического образования и науки 

Казахстана»  (2-топтың командалары// 

участники 2-й группы) 

10.40-11.30 

Тӛле би 31,  

3 корпус,  

15 аудитория 

 

12 Мәскеу қалалық педагогикалық 

университетінің  жүйелік жобалар 

институтының директоры, педагогика 

ғылымдарының докторы  

 С.Н. Вачкованың  жобалық сессиясы: 

«Білім сапасын бағалау -    білім беру 

ұйымдарын дамытудың факторы 

ретінде»// Проектная сессия «Оценка 

качества образования как фактор 

развития образовательной организации» 

С.Н. Вачковой- Директор Института 

системных проектов Московскогой 

городского педагогического 

университета.  (1-топтың 

командалары//участники 1-й группы) 

10.00-11.00 

Қазбек би 30, 

1 корпус 

501 ауд. 

13 Шешендік ӛнер байқауы «Біздің 

кӛзқарасымыз» //Конкурс ораторского 

мастерства «Наша позиция»  (1-топтың 

командалары//участники 1-й группы) 

11.30-12.30 

Тӛле би 31,  

3 корпус,  

15 аудитория 

12.30 – 14.00 с Түскі үзіліс//Обеденный перерыв 

14 Шешендік ӛнер байқауы «Біздің 

кӛзқарасымыз» //Конкурс ораторского 

мастерства «Наша позиция» (2-топтың 

командалары//участники 2-й группы) 

14.00-15.10 

Тӛле би 31,  

3 корпус 

15 аудитория 

 

15 Дискуссиялық кездесу: «Болашақ 

педагогтардың заманауи ақпараттық 
14.00-14.45 

Қазбек би 30, 

1 корпус 



әлемі»// Discussion meeting: 

«Modern informational world of the future 

pedagogs» (1-топтың командалары// 

участники 1-й группы) 

507 ауд. 

16 «Менің университетім: педагогика        

ғылымының дамуы: тарихы, теориясы 

мен тәжірибесі» шағын командалық 

зерттеу нәтижесін презентациялау 

//Презентация результатов командного 

мини исследования на тему: «МОЙ 

АЛЬМА-МАТЕР: развитие 

педагогической науки: история, теория и 

практика» (1-топтың командалары// 

участники 1-й группы) 

15.20-16.40 

Тӛле би 31,  

3 корпус 

15 аудитория 

 

17 Магистранттардың республикалық 

олимпиадасының салтанатты жабылуы, 

жеңімпаздарды марапаттау// 

Торжественное закрытие 

республиканской олимпиады 

магистрантов, награждение 

победителей 

16.50-17.50 

Тӛле би 31,  

3 корпус,  

15 аудитория 

 

 

Ескерту: Олимпиада қатысушыларына 9-11.04.2018 аралығында ӛткізілетін Оңтүстік 

астана театрлары мен мұражайларының, бірегей кӛрмелердің бағдарламалары ұсынылады. 

 

PS: участникам олимпиады на период пребывания в Алматы (9-11. 04.2018) будет 

представлен анонс театров, музеев и уникальных выставок Южной столицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогика ғылымдары бойынша магистранттардың республикалық 

олимпиадасының қатысушылары 

Участники республиканской олимпиады магистрантов по педагогическим наукам  

 

№ Университет атауы 

1 Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті  

2 Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 

3 Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті 

4 Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-і 

5 М.Ӛтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

6 Семей қаласының  Шәкәрім атындағы  мемлекеттік педагогикалық университеті 

7 І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 

8 Шет тілдер және іскерлік карьера университеті   

9 Ш.Уалиханов атындағы  Кӛкшетау мемлекеттік университеті 

10 әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті 

11 Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті 

12 Тұран-Астана университеті 

13 Е.А.Бӛкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

14 С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

15 Тараз инновациялық – гуманитарлық университеті 

16 «Болашақ» академиясы Қарағанды қаласы 

17 Абылай хан атындағы халықаралық Қатынастар және әлем тілдері университеті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ғылымды оқып үйренем деген адамның ақыл ойы айқын, ерік жігері, тілек мақсаты 

ақиқат пен әділдік үшін талап жолында болуы шарт. Жай ләззат іздеу, кәсіп құмарлыққа 

ұқсас әрекет, онда болмасқа керек. 

 

әл-Фараби 

 

 

  

Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен ғана 

озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де ақымақшылық. 

Абай 

 

 

Бүкіл ғұмырын ақиқат пен жалғанды, өмір шындығын табуға арнайтын адамдар 

болады. Олар – ғалымдар. 

Н.К.Кольцов 

 

 

Познавать не размышляя – бесполезно; 

Размышлять, не познавая, опасно.  

Конфуций 

 

 

Наука – это неустанная многовековая работа мысли: свести вместе посредством 

системы все познаваемые явления нашего мира. 

А. Эйнштейн 

 

 

Два человека бесплодно трудились и без пользы старались: тот, кто копил богатство 

и не пользовался им, и тот, кто учился наукам, но не применял их. 

 

Саади 
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Педагогика ғылымдары бойынша магистранттардың республикалық олимпиадасының 

 

 

 

 

БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 

 

 

Басуға 02.03.2018. Пішімі 60Х84 1/8. 

Қаріп түрі «Тип Таймс» Сыктывкар қағазы. 

Кӛлемі 0,4. Таралымы 50 дана. Тапсырыс № 60 

 

050010, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 13. 

 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 

«Ұлағат» баспасының баспаханасында басылды. 


