
 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

 
 

 

 

Жаңа реалиядағы қашықтықтан білім 

беру: мәселелер, шешу жолдары 

 

ЖАЗҒЫ МЕКТЕП 
 

 

 

 

15-19 маусым 2020 ж. 

 

 

Алматы 



 

Жазғы мектепті ӛткізу кестесі 

 
№ Параллельді сессиялар Ӛткізу 

мерзімі 

Қызметкерлер 

санаттары  

Жауапты  

1.  Білім берудің сандық 

трансформациясы 

22-27 

маусым 

университеттің 

ПОҚ 

Комиссаров А. - Ресей 

Федерациясы 2035 

Университетінің 
«Деректер негізінде 

даму» бағытының 

директоры, оқыту 

үдерісіндегі 

ойынпрактигі (120-дан 

астам оқытуға арналған 

ойындардың авторы), 

білім берудегі Дата-

инжиниринг идеологы, 

сандық білім берудегі 

диагностикалық 

(«сандық із») әдістерді 

әзірлеуші 

2.  Білім берудегі сандық 

құралдар (40 сағ.) 

15-19 

маусым 

10.00-

11.00 

Институт 

директорлары, 

директор 

орынбасарлары, 

кафедра 

меңгерушілері, 

университеттің 

ПОҚ 

Ахметов Б.С. – 
Білімді 

ақпарттандыру 

департаментінің 

директоры, т.ғ.д.  

3.  Қашықтықтан оқыту 

жүйесіндегі 

оқытушылардың жұмыс 

ортасы (moodle), 

электрондық оқу-

әдістемелік кешенін 

(ЭОӘК) әзірлеу және 

енгізу, қашықтықтан оқыту 

жағдайында курсты 

сүйемелдеу.   

Бейнесабақтарды, 

слайдтарды түсіру,  ZOOM, 

MOODL, Прокторинг, 

Скайп бағдарламаларымен 

жұмыс жасау. Электрондық 

форматтағы оқу-әдістемелік 

құралдарды және 

педагогтардың электрондық 

портфолиосын дайындау.   

(40 сағ.) 

15-19 

маусым 

11.00-

12.00 

Институт 

директорларының 

орынбасарлары, 

кафедра 

меңгерушілері, 

университеттің 

ПОҚ, 

қашықтықтан 

оқытуға 

жауаптылар 

Бидайбеков Д. Е. – 

Біліктілікті жетілдіру 

және қашықтықтан 

оқыту орталығының 

директорының 

орынбасары, т.ғ.к. 

4.  ЖОО қашықтықтан 

оқытуда сандық 

технологияларды қолдану 

15 маусым 

12.00-

13.00 

Институт 

директорлары, 

директор 

Бостанов Б. Г. п.ғ.к., 

Ошанова Н.Т. п.ғ.к.- 
информатика және 



орынбасарлары, 

кафедра 

меңгерушілері, 

университеттің 

ПОҚ 

білімді 

ақпараттандыру 

кафедрасы 

5.  2020-2021 оқу жылында 3-4 

курс студенттерінің 

педагогикалық 

практикасын ұйымдастыру 

16 маусым 

10.00-

11.00 

Институт 

директорлары, 

директордың 

орынбасарлары, 

кафедра 

меңгерушілері, 

педагогикалық 

практика 

жетекшілері 

Жанбеков Х.Н. – 

Академиялық 

мәселелер жөніндегі 

департамент 

директоры, х.ғ.д.  

Жетыбай Р.К. – 

Мансап орталығының 

бастығы     

6.  Қашықтықтан оқыту 

процесінде студенттердің 

жұмысын бақылау әдістері 

мен технологиялары 

16 маусым 

11.00-

12.00 

Кафедра 

меңгерушілері, 

университеттің 

ПОҚ  

Тасбулатов Т.Ж.- 
Даму стратегиясы 

және сапанысараптау 

департаменті 

директорының 

орынбасары, 

 Исабаева Д.Н. –

Тестілеу 

орталығының 

директоры  

7.  Педагогикалық ЖОО-да 

көлденең-циклдік басқару 

құрылымының идеяларын 

жүзеге асыру 

16 маусым 

12.00-

13.00 

 

Институт 

директорлары, 

директор 

орынбасарлары, 

кафедра 

меңгерушілері 

Байсеркеев О.Н. – 

КЦҰҚӘ және 

көшбасшылыққа 

бейімдеуді енгізу 

бойынша тренер  

Акжолова А.Т.-ПжП 

институтының 

директордың оқу ісі 

жөніндегі 

орынбасары, ф.ғ.к.  

8.  ХХІ ғасыр сынақтарына тап 

болған қазіргі заманғы 

мектеп: өзекті мәселелер, 

шешімдер, болашағы  

17 маусым 

10.00-

11.30 

Институт 

директорлары, 

директордың оқу 

ісі жөніндегі 

орынбасарлары, 

кафедра 

меңгерушілері, 

Спикр - педагогика 

кафедрасының 

меңгерушісі 

Жампейісова Қ.Қ., 

Хан Н.Н.,  

Кулумбаева Ш.Ж 

Байдильдина А. М. – 
Білім беру 

бағдарламаларын 

жобалау 

департаментінің 

директоры  

9.  Пәндік-тілдік кіріктірілген 

оқытудың әдістері мен 

негізгі принциптері(CLIL) 

17 маусым 

11.30-

12.30 

Университеттің 

ПОҚ 

Ахмедова Р.Б. - Білім 

беру 

бағдарламаларының 

сарапшысы, п.ғ.к. 

10.  Ақпараттық-психологиялық 

қауіпсіздік қазіргі жастар 

 

18 маусым 

Кафедра 

меңгерушілері, 
Намазбаева Ж.И. – 
ПжП кафедрасының 



тұлғасының дамуының 

негізі ретінде 

10.00-11.00 

 

университеттің 

ПОҚ 

профессоры, псих.ғ.д. 

11.   Қашықтықтан оқыту 

форматында студенттердің 

бос уақытын ұйымдастыру 

 

 

18 маусым 

11.00-

12.00 

Институт 

директорларының 

тәрбие ісі 

жөніндегі 

орынбасарлары, 

университеттің 

ПОҚ,  

докторанттар, 

магистранттар 

Бекбенбетова Қ.А. –

Тәрбие, әлеуметтік 

жұмыстар және 

жастар саясаты 

жөніндегі 

департамент 

директоры 

Берікханова А.Е.- 

Педагогика 

кафедрасының 

профессоры, п.ғ.к. 

12.  Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы әрекет бойынша 

менеджмент жүйесіндегі 

профессор-оқытушылар 

құрамының рөлі 

19 маусым 

10.00-

11.00 

Ректор, 

проректорлар, 

институт 

директорлары, 

директордың оқу 

ісі жөніндегі 

орынбасарлары, 

кафедра 

меңгерушілері, 

департамент 

директорлары, 

құрылымдық 

бөлім басшылары 

Усипов К.Т. -

«Парасат» 

орталығының 

директоры 

Бандуро А.В.–ISO 

енгізу Агенттігінің 

директоры 

13.  Халықаралық нормаларға 

сәйкес жауапты ғалымдарға 

қойылатын талаптарды 

арттыру бойынша ҚР БҒМ 

кешенді шаралары 

19 маусым 

11.00-

12.00 

Ғылыми 

жетекшілер, 

докторанттар, 

магистранттар, 

жас ғалымдар 

Сахиев С.К. –Ғылым 

департаментінің 

директоры  

 

14.  Педагогтар мен ғылыми 

қызметкерлерді төтенше 

жағдай және карантин 

жарияланған жағдайында 

кәсіби қызметке тарту 

шарттары  

19 маусым 

12.00-

12.40 

Директордың оқу 

ісі жөніндегі 

орынбасарлары, 

департаменттер 

мен басқарма 

қызметкерлері, 

университеттің 

ПОҚ 

Оразгали Ә.Д.  – Заң 

бөлімінің бастығы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 маусым 2020 

Қатысушылар: проректорлар, институт директорлары мен директор 

орынбасарлары, кафедра меңгерушілері, университеттің ПОҚ, қашықтықтан 

оқытуға жауаптылар, докторанттар, магистранттар, депортамент 

директорлары мен құрылымдық бөлім басшылары  
Ӛткізу мерзімі: 15 маусым 2020 ж. 

Сілтеме:  

https://us02web.zoom.us/j/86331449917?pwd=cE1WTG1NVmRMYWRDWFha

WHJ3RitNZz09 

Идентификатор конференции: 863 3144 9917 

Пароль: 517385 
БАҒДАРЛАМА 

Уақыты Сессияға 

қатысушылардың 

санаттары 

Жауапты 

9.50 – 10.00  Тіркеу 

10.00 – 10.15  Құттықтау сөз – Балықбаев Такир 

Оспанұлы, Абай ат. ҚазҰПУ-нің 

ректоры 

10.15 – 11.00 Институт директорлары, 

директор орынбасарлары, 

кафедра меңгерушілері, 

университеттің ПОҚ 

Білім берудегі сандық құралдар  
Ахметов Бақытжан Срежатдинұлы - 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Білімді 

ақпарттандыру департаментінің 

директоры 

11.00 – 12.00 Институт 

директорларының 

орынбасарлары, кафедра 

меңгерушілері, 

университеттің ПОҚ, 

қашықтықтан оқытуға 

жауаптылар 

Қашықтықтан оқыту жүйесіндегі 

оқытушылардың жұмыс ортасы 

(moodle), электрондық оқу-әдістемелік 

кешенін (ЭОӘК) әзірлеу және енгізу, 

қашықтықтан оқыту жағдайында курсты 

сүйемелдеу.Бейнесабақтарды, слайдтар-

ды түсіру,  ZOOM, MOODL, 

Прокторинг, Скайп бағдарламаларымен 

жұмыс жасау. Электрондық форматтағы 

оқу-әдістемелік құралдарды және 

педагогтардың электрондық портфолио-

сын дайындау.    

Бидайбеков Данияр Есенұлы - Абай 

атындағы ҚазҰПУ-нің біліктілікті 

жетілдіру және қашықтықтан білім беру 

орталығы директорының орынбасары 

12.00-13.00 Институт директорлары, 

директор орынбасарлары, 

кафедра меңгерушілері, 

университеттің ПОҚ 

ЖОО қашықтықтан оқытуда сандық 

технологияларды қолдану 

Бостанов Бектас Ғаниұлы, Ошанова 

Нұржамал Тұрашқызы, - Абай 

атындағы ҚазҰПУ-нің информатика 

және білімді ақпараттандыру 

кафедрасының оқытушылары 



16 маусым 2020 

Қатысушылар: институт директорлары мен директордың оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары, кафедра меңгерушілері, педагогикалық практика 

жетекшілері, университеттің ПОҚ  
Ӛткізу мерзімі: 16 маусым 2020 ж. 

Сілтеме: 
https://us02web.zoom.us/j/81812586326?pwd=UTBXekY1YnJobVRQTjRmc01qc

lB2dz09 

Идентификатор конференции: 818 1258 6326 

Пароль: 900129 
БАҒДАРЛАМА 

Уақыты Сессияға 

қатысушылардың 

санаттары 

Жауапты 

9.50 – 10.00  Тіркеу 

10.00 – 10.10  Құттықтау сөз - Сәтмырзаев Асан 

Адасбекұлы, Абай ат. ҚазҰПУ-нің оқу 

ісі жөніндегі проректоры 

10.10 – 11.00 Кафедра меңгерушілері, 

университеттің ПОҚ  

2020-2021 оқу жылында 3-4 курс 

студенттерінің педагогикалық практикасын 

ұйымдастыру  

Жанбеков Хайрулла Нышанұлы – Абай 

атындағы ҚазҰПУ-нің академиялық 

мәселелер жөніндегі департамент 

директоры  

Жетібай Рақымберді Қажығалиұлы – 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Мансап 

орталығының бастығы  

11.00 – 12.00 Институт директорлары, 

директор 

орынбасарлары, 

кафедра меңгерушілері 

Қашықтықтан оқыту процесінде 

студенттердің жұмысын бақылау әдістері 

мен технологиялары  

Тасбулатов Темірхан Жұмасеитұлы- 
Абай атындағы ҚазҰПУ-нің даму 

стратегиясы және сапаны сараптау 

департаменті директорының орынбасары 

 Исабаева Даража Нағашыбайқызы – 
Абай атындағы ҚазҰПУ-нің тестілеу 

орталығының директоры 

12.00-13.00 Кафедра меңгерушілері, 

университеттің ПОҚ  

Педагогикалық ЖОО-да көлденең-циклдік 

басқару құрылымының идеяларын жүзеге 

асыру  

Байсеркеев Озат Нурдаулетович – 

КЦҰҚӘ және көшбасшылыққа бейімдеуді 

енгізу бойынша тренер  

Акжолова Ақтоты Тӛлеумұратқызы - 
Абай атындағы ҚазҰПУ-нің педагогика 

және психология институтының 

директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары 

https://www.kaznpu.kz/kz/4345/personal/


17 маусым 2020 

 

Қатысушылар: институт директорлары, директордың орынбасарлары, 

кафедра меңгерушілері, университеттің ПОҚ  
Ӛткізу мерзімі: 17 маусым 2020 ж. 

Сілтеме: 
https://us02web.zoom.us/j/88584702923?pwd=b3pjUk55aExod1Q0YS9zUkpSTnd

GQT09 

Идентификатор конференции: 885 8470 2923 

Пароль: 768640 

 

 

БАҒДАРЛАМА 

Уақыты Сессияға 

қатысушылардың 

санаттары 

Жауапты 

9.50 – 10.00  Тіркеу 

10.00 – 10.10  Құттықтау сөз - Сәтмырзаев Асан 

Адасбекұлы, Абай ат. ҚазҰПУ-нің 

оқу ісі жөніндегі проректоры 

10.10 – 11.00 Институт 

директорлары, 

директордың 

орынбасарлары, 

кафедра меңгерушілері, 

ХХІ ғасыр сынақтарына тап болған 

қазіргі заманғы мектеп: өзекті 

мәселелер, шешімдер, болашағы  

Спикерлер: 

Жампейісова Қ. Қ., 

Хан Н.Н., Кулумбаева Ш.Ж. - Абай 

атындағы ҚазҰПУ-нің педагогика 

кафедрасының меңгерушісі 

Байдильдина Адиля Манатқызы – 
Абай атындағы ҚазҰПУ-нің білім 

беру бағдарламаларын жобалау 

департаментінің директоры  

 

11.00 – 12.00 Университеттің ПОҚ Пәндік-тілдік кіріктірілген оқытудың 

әдістері мен негізгі 

принциптері(CLIL) 

Ахмедова Раушан Бакировна - 
Білім беру бағдарламаларының 

сарапшысы, п.ғ.к. 

 

 

 

 

 

 



18 маусым 2020 

 

Қатысушылар: институт директорларының тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасарлары, кафедра меңгерушілері, университеттің ПОҚ, докторанттар, 

магистранттар  
Ӛткізу мерзімі: 18 маусым 2020 ж. 

Сілтеме: 

https://us02web.zoom.us/j/85161718074?pwd=MGpFUUwrMTQwU3NVOFFjTV

RFRmQwZz09 

Идентификатор конференции: 851 6171 8074 

Пароль: 222889 

 

БАҒДАРЛАМА 

Уақыты Сессияға 

қатысушылардың 

санаттары 

Жауапты 

9.50 – 10.00  Тіркеу 

10.00 – 10.10  Құттықтау сөз- Ишпекбаев 

Жанатбек Ешенқожаұлы – Абай ат. 

ҚазҰПУ-нің тәрбие және әлеуметтік 

ісі жөніндегі проректоры 

 

10.10-11.00 

 

Кафедра 

меңгерушілері, 

университеттің ПОҚ 

Ақпараттық-психологиялық 

қауіпсіздік қазіргі жастар тұлғасының 

дамуының негізі ретінде  

Намазбаева Жамиля Идирисовна – 
Абай ат. ҚазҰПУ-нің педагогика 

және психология кафедрасының 

профессоры, псих.ғ.д. 

 

11.00-12.00 

Институт 

директорларының 

тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасарлары, 

университеттің ПОҚ,  

докторанттар, 

магистранттар 

Қашықтықтан оқыту форматында 

студенттердің бос уақытын 

ұйымдастыру Бекбенбетова Қазына 

Асанқызы – Абай ат. ҚазҰПУ-нің 

тәрбие, әлеуметтік жұмыстар және 

жастар саясаты жөніндегі 

департамент директоры  

Берікханова Айман Еженхановна- 

Абай ат. ҚазҰПУ-нің педагогика 

кафедрасының профессоры, п.ғ.к. 

 

 

 

 

 

 

 



19 маусым 2020 

 

Қатысушылар: проректорлар, институт директорлары, директордың оқу ісі 

жөніндегі орынбасарлары, кафедра меңгерушілері, департамент 

директорлары, құрылымдық бөлім басшылары, департаменттер мен басқарма 

қызметкерлері, университеттің ПОҚ, ғылыми жетекшілер, докторанттар, 

магистранттар, жас ғалымдар  

Ӛткізу мерзімі: 19 маусым 2020 ж. 

Сілтеме: 
https://us02web.zoom.us/j/88945595740?pwd=RjdKMFFHL3ZYT3Vmc0hhbDVI

Nk9qZz09 

Идентификатор конференции: 889 4559 5740 

Пароль: 517385 

БАҒДАРЛАМА 

Уақыты Сессияға 

қатысушылардың 

санаттары 

Жауапты 

9.50 – 10.00  Тіркеу 

10.00 – 10.10  Құттықтау сөз- Бектемесов Мақтағали 

Әбдімәжитұлы, Абай ат. ҚазҰПУ-нің 

бірінші проректоры 

10.10-11.00 Ректор, проректорлар, 

институт директорлары, 

директордың оқу ісі 

жөніндегі 

орынбасарлары, кафедра 

меңгерушілері, 

департамент 

директорлары, 

құрылымдық бөлім 

басшылары 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет 

бойынша менеджмент жүйесіндегі 

профессор-оқытушылар құрамының рөлі 

Усипов Қамбар Тұрарұлы - Абай ат. 

ҚазҰПУ-нің «Парасат» орталығының 

директоры, 
Бандуро Анатолий Владимирович–ISO 

енгізу Агенттігінің директоры 

 

 

11.00-12.00 

Ғылыми жетекшілер, 

докторанттар, 

магистранттар, жас 

ғалымдар 

Халықаралық нормаларға сәйкес 

жауапты ғалымдарға қойылатын 

талаптарды арттыру бойынша ҚР БҒМ 

кешенді шаралары Сахиев Санбек 

Қуанышбекұлы – Абай ат. ҚазҰПУ-нің 

ғылым департаментінің директоры  

12.00-12.40 Директордың оқу ісі 

жөніндегі 

орынбасарлары, 

департаменттер мен 

басқарма қызметкерлері, 

университеттің ПОҚ 

Педагогтар мен ғылыми қызметкерлерді 

төтенше жағдай және карантин 

жарияланған жағдайында кәсіби 

қызметке тарту шарттары  

Оразғали Әлімжан Дәулетбайұлы  – 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің заң 

бөлімінің бастығы 

 

 

 



15-19 мусым 2020 

 

Курс «Білім берудегі сандық құралдар»  (40 сағ) 

Қатысушылар: Институт директорының орынбасарлары, кафедра 

меңгерушілері, университеттің ПОҚ 
Ӛткізу мерзімі: 15-19 маусым 2020 ж. 

Сілтеме: 
https://us02web.zoom.us/j/81724775717?pwd=bzVlUG0yQU1jMDFiYXF0R0k2

Nmk4dz09 

Идентификатор конференции: 817 2477 5717 

Пароль: 503813 

 

БАҒДАРЛАМА 

 

Уақыты Сессияға 

қатысушылардың 

санаттары 

Жауапты 

9.50 – 10.00  Тіркеу 

10.00 – 12.50 Институт директорының 

орынбасарлары, кафедра 

меңгерушілері, 

университеттің ПОҚ 

Білім берудегі сандық құралдар  
Ахметов Бақытжан Срежатдинұлы - 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Білімді 

ақпарттандыру департаментінің 

директоры 

12.50-14.00  Түскі ас 

 

14.00-16.50 

Институт директорының 

орынбасарлары, кафедра 

меңгерушілері, 

университеттің ПОҚ 

Білім берудегі сандық құралдар  
Ахметов Бақытжан Срежатдинұлы - 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Білімді 

ақпарттандыру департаментінің 

директоры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15-19 мусым 2020 

 

Курс «Қашықтықтан оқыту жүйесіндегі оқытушылардың жұмыс ортасы 

(moodle), электрондық оқу-әдістемелік кешенін (ЭОӘК) әзірлеу және енгізу, 

пәнді сүйемелдеу. Бейнесабақтарды, слайдтар-ды түсіру,  ZOOM, MOODL, 

Прокторинг, Скайп бағдарламаларымен жұмыс жасау. Электрондық 

форматтағы оқу-әдістемелік құралдарды және педагогтардың электрондық 

портфолио-сын дайындау» (40 сағ) 

Қатысушылар: институт директорларының орынбасарлары, кафедра 

меңгерушілері, университеттің ПОҚ, қашықтықтан оқытуға жауаптылар  

Ӛткізу мерзімі: 15-19 маусым 2020 ж. 

Сілтеме: 
https://us04web.zoom.us/j/8138998530?pwd=a1JZQ1RRNE5WV0kwQVIxTm9v

R2EvQT09 

Идентификатор конференции: 813 899 8530 

Пароль: 5NYz5C 

БАҒДАРЛАМА 

 

Уақыты Сессияға 

қатысушылардың 

санаттары 

Жауапты 

9.50 – 10.00 Тіркеу 

10.00 – 12.50 Институт 

директорларының 

орынбасарлары, кафедра 

меңгерушілері, 

университеттің ПОҚ, 

қашықтықтан оқытуға 

жауаптылар 

Қашықтықтан оқыту жүйесіндегі 

оқытушылардың жұмыс ортасы 

(moodle), электрондық оқу-әдістемелік 

кешенін (ЭОӘК) әзірлеу және енгізу, 

қашықтықтан оқыту жағдайында курсты 

сүйемелдеу.  

Бидайбеков Данияр Есенұлы - Абай 

атындағы ҚазҰПУ-нің біліктілікті 

жетілдіру және қашықтықтан білім беру 

орталығы директорының орынбасары 

12.50-14.00 Түскі ас 

 

14.00-16.50 

Институт 

директорларының 

орынбасарлары, кафедра 

меңгерушілері, 

университеттің ПОҚ, 

қашықтықтан оқытуға 

жауаптылар 

Бейнесабақтарды, слайдтар-ды түсіру,  

ZOOM, MOODL, Прокторинг, Скайп 

бағдарламаларымен жұмыс жасау. 

Электрондық форматтағы оқу-

әдістемелік құралдарды және 

педагогтардың электрондық портфолио-

сын дайындау.    

Бидайбеков Данияр Есенұлы - Абай 

атындағы ҚазҰПУ-нің біліктілікті 

жетілдіру және қашықтықтан білім беру 

орталығы директорының орынбасары 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/8138998530?pwd=a1JZQ1RRNE5WV0kwQVIxTm9vR2EvQT09
https://us04web.zoom.us/j/8138998530?pwd=a1JZQ1RRNE5WV0kwQVIxTm9vR2EvQT09


22-27 мусым 2020 

 

Курс «Білім берудің сандық трансформациясы»  

Қатысушылар: университеттің ПОҚ  

Ӛткізу мерзімі: 22-27 маусым 2020 ж. 

Сілтеме:  

  

 

БАҒДАРЛАМА 

 

Уақыты Сессияға 

қатысушылардың 

санаттары 

Жауапты 

9.50 – 10.00 Тіркеу 

 

 

университеттің ПОҚ Білім берудің сандық трансформациясы  

Комиссаров Андрей - Ресей 

Федерациясы 2035 Университетінің 

«Деректер негізінде даму» бағытының 

директоры, оқыту үдерісіндегі 

ойынпрактигі (120-дан астам оқытуға 

арналған ойындардың авторы), білім 

берудегі Дата-инжиниринг идеологы, 

сандық білім берудегі диагностикалық 

(«сандық із») әдістерді әзірлеуші 

12.50-14.00 Түскі ас 

 

14.00-16.50 

университеттің ПОҚ Білім берудің сандық трансформациясы  

Комиссаров Андрей - Ресей 

Федерациясы 2035 Университетінің 

«Деректер негізінде даму» бағытының 

директоры, оқыту үдерісіндегі 

ойынпрактигі (120-дан астам оқытуға 

арналған ойындардың авторы), білім 

берудегі Дата-инжиниринг идеологы, 

сандық білім берудегі диагностикалық 

(«сандық із») әдістерді әзірлеуші 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


