
Сведения о проведенных в 2020 г. научных мероприятиях, конференциях 

№ Статус и название мероприятия Место, сроки  

проведения мероприятия 

1 Заседание УМО-ГУП по 

направлениям подготовки кадров 

высшего и послевузовского 

образования: «012-Педагогика 

дошкольного воспитания и обучения 

«Современные проблемы высшего 

послевузовского педагогического 

образования: наука, практика и 

сотрудничество». Доклад: 

Обеспечение эффективной обратной 

связи при дистанционном формате 

обучения 

Казахский национальный женский педагогический 

университет 20 ноября 2020 года 

2 Жаңартылған білім мазмұны 

негізінде ұйымдастырылған оқу-

қызметі. Вебинар. 

Алматы. ZOOM. 30.11.2020. 

3 Семинар учебно – методического 

объеденения-групп управления 

проектами в области образования 

«Педагогические науки» на тему: 

Современные проблемы высшего и 

послевузовского педагогического 

образования: наука, практика и 

сотрудничества 

НАО «Казахский национальный женский 

педагогический университет»  

20 ноября 2020 

4 Онлайн-вебинар «Подготовка 

педагогических кадров: проблемы и 

перспективы» 

23 января 2020 года  

На кафедре дошкольного образования и социальной 

педагогики Института педагогики и психологии 

профессорско-преподавательским составом совместно 

со студентами Семипалатинским государственным 

университетом имени Шакарима был организован 

вебинар (on-line режим) 

5 Республиканская олимпиада 

«Наследие Абая в педагогике XXI 

века» 

27-28 февраля 2020 года 

Институт педагогики и психологии, кафедра 

дошкольного образования и социальной педагогики 

организовали республиканскую олимпиаду «Наследие 

Абая в педагогике XXI века». 

В олимпиаде приняли участие 12 команд вузов со всех 

регионов РК. 

6 Онлайн-мероприятие «Помните 

Абая, юные друзья» 

18 апреля 2020 года 

эдвайзеры кафедры дошкольного образования и 

социальной педагогики Института педагогики и 

психологии ассоциированный профессор Назира 

Атемкулова, старшие преподаватели Мейрамгуль 

Сураншиева и Асем Булшекбаева провели для 

студентов 1-3-х курсов специальности «5В012300 - 

Социальная педагогика и самопознание» (казахское 

отделение) посредством онлайн-платформы ZOOM 

воспитательное мероприятие «Помните Абая, юные 

друзья», посвященное 175-летию Абая Кунанбаева 



7 Вебинар «Молодежь и наука: 

настоящее и будущее» 

23 апреля 2020 года  

на платформе ZOOM проведен научный вебинар 

«Молодежь и наука: настоящее и будущее». 

Организаторы - Институт педагогики и психологии, 

кафедра дошкольного образования и социальной 

педагогики, Институт истории и права, кафедра 

юриспруденции. Цель - объединение молодых ученых, 

способных по-новому мыслить, активно 

функционировать в развитии государства и общества, 

создание диалоговой площадки. 

8 Вебинар «Исследовательская 

культура молодого ученого» 

10 мая 2020 года кафедрой дошкольного образования 

и социальной педагогики Института педагогики и 

психологии на платформе ZOOM проведен вебинар на 

тему «Исследовательская культура молодого 

ученого». 

9 Психологическая поддержка 

преподавателей и обучающихся в 

условиях дистанционного обучения 

Институт педагогики и психологии, кафедра 

дошкольного образования и социальной педагогики 5 

мая 2020 года провела вебинар «Психологическая 

поддержка преподавателей вуза и обучающихся в 

условиях дистанционного обучения» на платформе 

ZOOM 

10 онлайн-конференция «Актуальные 

вопросы организации 

дистанционного обучения». 

20 мая 2020 года на кафедре дошкольного образования 

и социальной педагогики Института педагогики и 

психологии КазНПУ имени Абая прошла 

республиканская онлайн-конференция «Актуальные 

вопросы организации дистанционного обучения». 

11 Technological capabilites for the 

interpretation scientific articles based 

on Science Direct platform 

27.10.2020 

Открытый научный онлайн-семинар с участием 

членов ректората, ППС, докторантов и магистрантов  

12 Preparation and forming process of 

scientific articles in journals indexed in 

International sciencemetric databases» 

03.12.2020 

Открытый научный онлайн-семинар у участием 

докторантов КазНПУ им.Абая  

13 Курсы повышения квалификации для 

директоров и заместителей 

директоров школ СКО на темы: 

Методические основы профилактики 

суицидального поведения  

школьников. Стрессменджмент как 

основа  сохранения здоровья 

субъектов  образовательного 

процесса. 

Г.Петропавловск, 7.07.-09.10.2020 года  

14 Курсы повышения квалификации для 

педагогов-психологов 

Г.Нур-Султан, 12.10.-23.10. 2020 года 

 

 
Таблица 15 

Сведения о сотрудничестве с зарубежными вузами 

№ Наименование зарубежного 

вуза, Ф.И.О., должность, 

уч. степень и звание 

партнеров 

Тема сотрудничества Проведенные 

мероприятия 

(место и сроки) 



1 Эдукология, Вильнюс - 

Литва 

По академической мобильности  2019 ноябрь 

2. Киевский университет 

им.Б.Гринченко 

Сотрудничество в области 

образовательной и профессиональной 

деятельности, обмен  магистрантами и 

докторантами PhD 

2019 ноябрь 

3. Туркия,  Анкара. 

Университет Гази 

Сотрудничество в области 

образовательной и профессиональной 

деятельности, обмен  магистрантами и 

докторантами PhD 

2019 март - апрель 

4. Университет Донггук. 

Корея 

Сотрудничество в области 

образовательной и профессиональной 

деятельности, обмен магистрантами и 

докторантами PhD. 

2019 март - апрель 

5 Самаркандский 

государственный 

университет 

Узбекистан 

Сотрудничество в области 

образовательной и профессиональной 

деятельности, обмен опытом  

Ноябрь 

2020 

6 Ферганский 

государственный 

университет 

Сотрудничество в области 

образовательной и профессиональной 

деятельности, обмен опытом  

Ноябрь 2020 

 

2020 жылы өткізілген ғылыми іс-шаралар, конференциялар туралы мәліметтер 

№ Іс-шараның мәртебесі мен атауы.  

 

Орны, мерзімі 

іс-шараны өткізу 

1 Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру кадрларын даярлау 

бағыттары бойынша ОӘБ-ЖБТ 

отырысы: "012-мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқыту педагогикасы 

"жоғары оқу орнынан кейінгі 

педагогикалық білім берудің 

заманауи мәселелері: ғылым, 

практика және ынтымақтастық". 

Баяндама: қашықтықтан оқыту 

форматында тиімді кері байланысты 

қамтамасыз ету 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті 20 

қараша 2020 жыл 

2 Жаңартылған білім мазмұны 

негізінде ұйымдастырылған оқу-

қызметі. Вебинар. 

Алматы. ZOOM. 30.11.2020. 

3 Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі педагогикалық білім берудің 

заманауи мәселелері: ғылым, 

практика және ынтымақтастық 

тақырыбына "педагогикалық 

ғылымдар" білім беру саласындағы 

Жобаларды басқару топтары – оқу-

әдістемелік бірлестігі семинары 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті  

20 қараша 2020 

4 "Педагогикалық кадрларды даярлау: 

мәселелері мен болашағы" Онлайн-

вебинары.  

 

2020 жылғы 23 қаңтар 

Педагогика және психология институтының мектепке 

дейінгі білім беру және әлеуметтік педагогика 

кафедрасында профессор-оқытушылар құрамы 



Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік 

университетінің студенттерімен бірлесіп вебинар 

ұйымдастырды (on-line режим) 

5 "ХХІ ғасыр педагогикасындағы Абай 

мұрасы"республикалық 

олимпиадасы.  

 

27-28 ақпан 2020 жыл. 

Педагогика және психология институты, Мектепке 

дейінгі білім беру және әлеуметтік педагогика 

кафедрасы "ХХІ ғасыр педагогикасындағы Абай 

мұрасы"республикалық олимпиадасын 

ұйымдастырды. 

Олимпиадаға ҚР барлық өңірлерінен жоғары оқу 

орындарының 12 командасы қатысты. 

6 "Абай есіңізде болсын, жас 

достар"Онлайн-іс-шарасы 

 

18 сәуір 2020 жыл. 

Педагогика және психология институтының мектепке 

дейінгі білім беру және әлеуметтік педагогика 

кафедрасының эдвайзерлері қауымдастырылған 

профессор Назира Атемқұлова, аға оқытушылар 

Мейрамгүл Сұраншиева және Әсем Бөлшекбаева 

"5В012300-Әлеуметтік педагогика және өзін - өзі 

тану" мамандығының 1-3 курс студенттеріне ZOOM 

онлайн-платформасы арқылы Абай Құнанбаевтың 175 

жылдығына арналған "Абайды Есте сақта, жас достар" 

атты тәрбиелік іс-шара өткізді 

7 "Жастар және ғылым: бүгіні мен 

болашағы" вебинары  

 

23 сәуір 2020 жыл 

ZOOM платформасында "Жастар және ғылым: бүгіні 

мен болашағы"атты ғылыми вебинар өткізілді. 

Ұйымдастырушылар-Педагогика және психология 

институты, Мектепке дейінгі білім беру және 

әлеуметтік педагогика кафедрасы, Тарих және құқық 

Институты, Құқықтану кафедрасы. Мақсаты-жаңаша 

ойлауға, мемлекет пен қоғамды дамытуда белсенді 

жұмыс істеуге қабілетті жас ғалымдарды біріктіру, 

диалог алаңын құру 

8 "Жас ғалымның зерттеу мәдениеті" 

вебинары  

2020 жылдың 10 мамырында Педагогика және 

психология институтының мектепке дейінгі білім беру 

және әлеуметтік педагогика кафедрасы ZOOM 

платформасында "жас ғалымның зерттеу 

мәдениеті"тақырыбында вебинар өткізді. 

9 Қашықтықтан оқыту жағдайында 

оқытушылар мен білім алушыларды 

психологиялық қолдау.  

Педагогика және психология институты, Мектепке 

дейінгі білім беру және әлеуметтік педагогика 

кафедрасы 2020 жылдың 5 мамырында ZOOM 

платформасында "ЖОО оқытушылары мен білім 

алушыларды қашықтықтан оқыту жағдайында 

психологиялық қолдау" вебинарын өткізді 

10 "қашықтықтан оқытуды 

ұйымдастырудың өзекті 

мәселелері"онлайн-конференциясы. 

2020 жылдың 20 мамырында Абай атындағы ҚазҰПУ 

Педагогика және психология институтының мектепке 

дейінгі білім беру және әлеуметтік педагогика 

кафедрасында "қашықтықтан оқытуды 

ұйымдастырудың өзекті мәселелері"атты 

республикалық онлайн-конференция өтті. 

11 Technological capabilites for the 

interpretation scientific articles based 

on Science Direct platform 

27.10.2020 



Ректорат мүшелерінің, ПОҚ, докторанттар мен 

магистранттардың қатысуымен Ашық ғылыми 

Онлайн-семинар 

12 Preparation and forming process of 

scientific articles in journals indexed in 

International sciencemetric databases» 

03.12.2020 

Абай атындағы ҚазҰПУ докторанттарының 

қатысуымен Ашық ғылыми Онлайн-семинар. 

13 СҚО мектеп директорлары мен 

директорларының орынбасарларына 

арналған біліктілікті арттыру 

курстары: оқушылардың суицидтік 

мінез-құлқының алдын алудың 

әдістемелік негіздері. Стресс-білім 

беру процесі субъектілерінің 

денсаулығын сақтаудың негізі.  

Петропавл Қ., 7.07.-09.10.2020 жыл 

14 Нұр-сұлтан қаласының педагог-

психологтарының біліктілігін 

арттыру курстары 

12.10.-23.10. 2020 жылғы 

 

 
Шетелдік жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық туралы мәліметтер 

 

№ Шетелдік ЖОО атауы,  

 

т. а. ә., лауазымы, ғылыми дәрежесі және 

атағы серіктестер тақырыбы 

ынтымақтастық өткізілген іс-шаралар 

 

(орны мен мерзімі) 

1 Эдукология, Вильнюс-

Литва  

 

академиялық ұтқырлық бойынша 2019 қараша 

2. Киев университеті.Б.  

 

Гринченко білім беру және кәсіби қызмет 

саласындағы ынтымақтастық, 

магистранттар мен PhD 

докторанттарымен алмасу 

2019 қараша 

3. Түркия, Анкара.  

 

Гази университеті білім беру және кәсіби 

қызмет саласындағы ынтымақтастық, 

магистранттар мен PhD 

докторанттарымен алмасу 

2019 наурыз-сәуір 

4. Донггук Университеті. 

 

Корея білім беру және кәсіби қызмет 

саласындағы ынтымақтастық, 

магистранттар мен PhD 

докторанттарымен алмасу 

2019 наурыз-сәуір 

5 Самарқанд мемлекеттік 

университеті 

 

Өзбекстан білім беру және кәсіби қызмет 

саласындағы ынтымақтастық, тәжірибе 

алмасу 

 

 қараша 

2020 

6 Ферғана мемлекеттік 

университеті  

білім беру және кәсіби қызмет 

саласындағы ынтымақтастық, тәжірибе 

алмасу 

Қараша 2020 

 
 

 



Information about scientific events and conferences held in 2020 

№ Status and name of the event Venue,  

 

dates of 

the event 

1 Meeting of the UMO-GUP on the areas 

of training of personnel of higher and 

postgraduate education: "012-Pedagogy 

of preschool education and training" 

Modern problems of higher 

postgraduate pedagogical education: 

science, practice and cooperation". 

Report: Ensuring effective feedback in 

Distance Learning  

Kazakh National Women's Pedagogical University 

November 20, 2020 

2 Educational activities organized on the 

basis of updated educational content. 

Webinar. 

 Almaty. ZOOM. 30.11.2020. 

3 Seminar of the educational and 

methodological association-groups of 

project management in the field of 

education  

 

"Pedagogical Sciences" on the topic: Modern problems of 

higher and postgraduate pedagogical education: science, 

practice and cooperation of the NAO " Kazakh National 

Women's Pedagogical University» 

November 20, 2020 

4 Online webinar "Teacher training: 

problems and prospects"  

 

January 23, 2020 

At the Department of Preschool Education and Social 

Pedagogy of the Institute of Pedagogy and Psychology, the 

teaching staff together with students of Semipalatinsk 

State University named after Shakarim organized a 

webinar (on-line mode) 

5 Republican Olympiad "Abay's Legacy 

in Pedagogy of the XXI century"  

 

February 27-28, 2020 

The Institute of Pedagogy and Psychology, the Department 

of Preschool Education and Social Pedagogy organized the 

Republican Olympiad "Abai's Legacy in pedagogy of the 

XXI century". 

12 teams of universities from all regions of the Republic 

of Kazakhstan took part in the Olympiad. 

6 Online event "Remember Abaya, young 

friends."  

 

18 APRIL2020 

adviser of the Department of preschool education and 

social pedagogy of the Institute of pedagogy and 

psychology associate Professor Nazir Atamkulov, senior 

teachers and Meiramgul Suranchieva ASEM 

Bulshekbaeva held for the students of 1-3 courses of 

specialty "5B012300 - Social pedagogy and self-

knowledge" (Kazakh Department) through an online 

platform ZOOM educational event "Remember Abay 

young friends" dedicated to the 175th anniversary of Abay 

Kunanbayev 

7 Webinar "Youth and science: present 

and future".  

 

On April 23, 2020, 

a scientific webinar "Youth and Science: Present and 

Future"was held on the ZOOM platform. The organizers 

are the Institute of Pedagogy and Psychology, the 

Department of Preschool Education and Social Pedagogy, 

the Institute of History and Law, the Department of 

Jurisprudence. The goal is to unite young scientists who 

are able to think in a new way, to actively function in the 



development of the state and society, to create a dialogue 

platform. 

8 Webinar "Research culture of a young 

scientist". 

On May 10, 2020, the Department of Preschool Education 

and Social Pedagogy of the Institute of Pedagogy and 

Psychology held a webinar on the topic "Research culture 

of a young scientist"on the ZOOM platform. 

9 Psychological support for teachers and 

students in the context of distance 

learning . 

On May 5, 2020, the Institute of Pedagogy and 

Psychology, Department of Preschool Education and 

Social Pedagogy held a webinar "Psychological support 

for university teachers and students in distance learning" 

on the ZOOM platform 

10 online conference "Topical issues of 

distance learning organization".  

On May 20, 2020, the Republican online conference 

"Current issues of Distance Learning organization"was 

held at the Department of Preschool Education and Social 

Pedagogy of the Institute of Pedagogy and Psychology of 

Abai KazNPU. 

11 Technological capabilites for the 

interpretation scientific articles based 

on Science Direct platform 

27.10.2020 

Open online scientific seminar with the participation of 

members of the Rector's office, teaching staff, doctoral 

students and undergraduates 

12 Preparation and forming process of 

scientific articles in journals indexed in 

International sciencemetric databases» 

03.12.2020 

Open online scientific seminar with the participation of 

members of the Rector's office, teaching staff, doctoral 

students and undergraduates 

13 Advanced training courses for 

principals and deputy principals of 

schools in the North Kazakhstan region 

on the following topics: Methodological 

foundations for the prevention of 

suicidal behavior of schoolchildren. 

Stress management as a basis for 

maintaining the health of the subjects of 

the educational process.  

 

Petropavlovsk, 7.07. -09.10.2020 

14 Advanced training courses for teachers-

psychologists 

Nur-Sultan, 12.10. -23.10. 2020 

 

 
 

Information about cooperation with foreign universities 

№ Name of the foreign 

university,  

 

Full name, position, academic degree and 

title of partners Topic of cooperation 

Events held 

 

(place and date) 

1 Educology, Vilnius-Lithuania 

 

on Academic Mobility  2019 November 

2. B. Grinchenko Kyiv 

University Cooperation  

in the field of educational and professional 

activities, exchange of undergraduates and 

doctoral students PhD 

2019 November 

3. Turkia, Ankara. Gazi 

University Cooperation  

in the field of educational and professional 

activities, exchange of undergraduates and 

doctoral students PhD 

2019 March - April 



4. Korea Cooperation in the field of educational and professional 

activities, exchange of undergraduates and 

doctoral students PhD. 

2019 March - April 

5 Dongguk University.  

Samarkand State University 

Uzbekistan  

 

 

Cooperation in the field of educational and 

professional activities, exchange of 

experience 

November 

2020 

6 Ferghana State University 

Cooperation 

in the field of educational and professional 

activities, exchange of experience 

November 2020 

 


