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ҚЫСҚЫ МЕКТЕП 

Педагогикалық білім беруді жаңғырту 

20-21  қаңтар 2022 ж. 

Өткізу формасы -онлайн  
Zoom конференциясына қосылу сілтемесі: 
 

https://zoom.us/j/99571335689?pwd=WWFtbWxvSnBwbmdsZUtrMlNtWVhGdz09 

 

Конференция идентификаторы: 995 7133 5689 

Кіру коды: 918064 

Алматы 

https://zoom.us/j/99571335689?pwd=WWFtbWxvSnBwbmdsZUtrMlNtWVhGdz09


Қысқы мектеп кестесі 20-21 қаңтар 2022 ж 

Педагогикалық білім беруді жаңғырту 

Бағдарлама 

Өткізу мерзімі: 20-қаңтар 2022 ж.  

Zoom конференциясына қосылу сілтемесі 

https://zoom.us/j/99571335689?pwd=WWFtbWxvSnBwbmdsZUtrMlNtWVhGdz09 

Конференция идентификаторы: 995 7133 5689 

Кіру коды: 918064 

10.00—10.00  Қазақстан Республикасы мұғалімдерін ұлттық біліктілік 

тестілеуінің мәселелері мен жай-күйі –                     

Жолымбаев Оралтай Мұратқанұлы,  профессор,             

ф.-м.ғ.к., Семей қаласындағы Шәкәрім университеті   

Қатысушылар: Институт директорлары, институт 

директорларының орынбасарлары, кафедра меңгерушілері, 

университеттің ПОҚ және әдіскерлері  

11.00—12.00  Қашықтан басқару режиміндегі бақылау түрлері – 
Исабаева Даража Нағашыбайқызы, тестілеу 

орталығының директоры, п.ғ.к. 
Қатысушылар: Институт директорлары, институт ди-

ректорларының орынбасарлары, кафедра меңгерушілері, уни-

верситеттің ПОҚ 

12.00—13.00  Оқу процесінде сын тұрғысынан ойлау технологияларын  

пайдалану жолдары –                                                                 

Сатова Ақмарал Қулмағамбетқызы профессор,  п.ғ.д.,  

Бегалиева Нұргүл  Үсенқызы  п.ғ.к . , әлеуметтік 

ғылымдар (Психология) білім беру бағдарламасы бөлімі 
Қатысушылар: Институт директорлары, институт ди-

ректорларының орынбасарлары, кафедра меңгерушілері, уни-

верситеттің ПОҚ  

14.00—16.00  Ағылшын тілінің деңгейін растайтын халықаралық 

емтихандардың құрылымы: IELTS, TOEFL IBT –               

Майс Асель, Халықаралық ынтымақтастық 

департаментінің директоры, Британдық Кеңес пен ETS 

Global өкілдері  
Қатысушылар: Институт директорлары, институт 

директорларының орынбасарлары, кафедра меңгерушілері, 

университеттің ПОҚ 

Тіркелу сілтемесі: http://dis.kaznpu.kz/els 

Email: center_pkdo@mail.ru 

https://zoom.us/j/99571335689?pwd=WWFtbWxvSnBwbmdsZUtrMlNtWVhGdz09
http://dis.kaznpu.kz/els/mod/feedback/view.php?id=105071
mailto:center_pkdo@mail.ru


Педагогикалық білім беруді жаңғырту 

Өткізу мерзімі: 21-қаңтар 2022 ж.  

Zoom конференциясына қосылу сілтемесі 

https://zoom.us/j/99571335689?pwd=WWFtbWxvSnBwbmdsZUtrMlNtWVhGdz09 

Конференция идентификаторы: 995 7133 5689 

Кіру коды: 918064 

Бағдарлама 

10.00—11.30 ЖОО-дағы ғылыми зерттеулерді бағалау: ағымдағы жай-

күйі және даму перспективалары –                              
Бөрібаев Ермек Әбілтайұлы, зерттеу қызметі 

жөніндегі проректор, з.ғ.д., профессор 

Қазіргі кезеңде университетте зерттеу мәдениетін 

дамыту – Әбдіғапбарова Ұлжарқын Мүслімқызы, 

ғылым департаменті директоры, профессор, п.ғ.д. 
Қатысушылар: Институт директорлары, институт 

директорларының орынбасарлары, кафедра меңгерушілері, 

университеттің ПОҚ. ғылыми жетекшілер, докторанттары 

11.30—13.00 Авторлық куәлік алудың механизмдері (орыс тілінде) 
Төлеубекова Бахытжан Қасенқызы, профессор,  з.ғ.д. 
Авторлық куәлік алудың механизмдері (қазақ тілінде) –  
Кенжебекова Эльмира Полатқызы, з.ғ.к.  
Қатысушылар: Институт директорлары, институт 

директорларының орынбасарлары, кафедра меңгерушілері, 

университеттің ПОҚ. ғылыми жетекшілер, докторанттары 

14.00—15.00  Хәкім Абайдың «Толық адам» ілімі – ШойынбетЖабал, 

«Хәкім Абай» ҒЗО директоры 

Қатысушылар: Институт директорлары, институт 

директорларының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары, 

кафедра меңгерушілері, университеттің ПОҚ. ғылыми 

жетекшілер, докторанттар, магистранттар  

15.00—16.00  ЖОО-ғы психологиялық қызмет моделі –                                

Ниетбаева Гульмира Бекенқызы, әлеуметтік 

ғылымдар (Психология) білім беру бағдарламасының 

жетекшісі 
Қатысушылар: Институт директорлары, институт ди-

ректорларының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары, кафед-

ра меңгерушілері, университеттің ПОҚ, докторанттары  
Тіркелу сілтемесі: http://dis.kaznpu.kz/els 

Email: center_pkdo@mail.ru 

https://zoom.us/j/99571335689?pwd=WWFtbWxvSnBwbmdsZUtrMlNtWVhGdz09
http://dis.kaznpu.kz/els/mod/feedback/view.php?id=105071
mailto:center_pkdo@mail.ru

