Перечень ППС, магистрантов и докторантов, совершивших научные командировки
по Казахстану в 2020 г.
№ Ф.И.О.
Ученое звание, Место и срокЦель командировки Источник
должность
командировки
финансировани
я
1 Бекмагамбетова Профессор
г.Астана с 8Апробация
и За счет проекта
Р.К.
образовательной ноября по 22внедрение
«Научнопрограммы
ноября 2020г. результатов проекта методические
дошкольного
7.10.2020
«Научноосновы
образования,
Приказ 09-І
методические основы программы
социальной
программы
самосовершенст
педагогики
и
самосовершенствова вования
самопознания
ния педагогов в свете педагогов
в
модернизации
свете
общественного
модернизации
сознания»
общественного
сознания»
2 Бекмагамбетова Профессор
С 16 по 20Экспертиза
тестов Национальный
Р.К.
образовательной августа
для
воспитателей Центр
программы
2020года
детских садов
тестирования
дошкольного
образования,
социальной
педагогики
и
самопознания
3 Бекмагамбетова Профессор
С 5 октября по Участие в работе Национальный
Р.К.
образовательной 31
октябряАпелляционной
Центр
программы
2020года
комиссии
тестирования
дошкольного
образования,
социальной
педагогики
и
самопознания
4 Бекмагамбетова Профессор
С 11 по 23Участие в работе Национальный
Р.К.
образовательной декабря
Апелляционной
Центр
программы
2020года
комиссии
тестирования
дошкольного
образования,
социальной
педагогики
и
самопознания
5 Бекмагамбетова Профессор
С 18 ноября по Внешний аудит по Независимое
Р.К.
образовательной 19
ноябряспециализированной Агенство
по
программы
2020года
аккредитации
обеспечению
дошкольного
образовательных
качества
в
образования,
программ в Южно- образовании
социальной
Казахстанском
педагогики
и
государственном
самопознания
педагогическом
университете

г.Нурсултан 08- Апробация
За
счет
22 октября 2020результатов
финансировани
года
проектного
я проекта от
7.10.2020
исследования в виде МОН РК
Приказ 09-І
проведения
курсов
повышения
квалификации
педагоговпсихологов
по
профилактике
суицида
среди
школьников
7 Нургалиева Д.А. к.п.н., ст.препод г.Нурсултан 08- Апробация
За
счет
22 октября 2020результатов
финансировани
года
проектного
я проекта от
7.10.2020
исследования в виде МОН РК
Приказ 09-І
проведения
курсов
повышения
квалификации
педагоговпсихологов
по
профилактике
суицида
среди
школьников
8 Айтпаева А.К.
к.п.н., доцент
Нұр-Сұлтан
Служебная
НЦТ«Национал
НЦТ«Национал
ьный
центр
ьный центр
тестирования»
тестирования»
МОН РК
11.08-20.08.
2020г.
9 Айтпаева А.К.
к.п.н., доцент
Нұр-Сұлтан
Служебная
НЦТ«Национал
НЦТ«Национал
ьный
центр
ьный центр
тестирования»
тестирования»
МОН РК
11.08-20.08.
2020г.
10 Кыякбаева У.К. К.п.н.,
Нұр-Сұлтан
Служебная
НЦТ«Национал
асс.профессор НЦТ«Национал
ьный
центр
ьный центр
тестирования»
тестирования»
МОН РК
11.08-20.08.
2020г.
6

Ахметова А.И.

Доктор PhD

№

1

2

3

4

5

Ғылыми іссапарлар жасаған ПОҚ, магистранттар мен докторанттардың тізімі
Қазақстан бойынша 2020 ж.
Ф. И. О.
Ғылыми атағы, іссапардың
іссапардың мақсаты қаржыландыру
лауазымы
орны
мен
көзі
мерзімі
Бекмагамбетова Мектепке
Астана қ. 2020Бұйрық
09-І "Қоғамдық
Р.К.
дейінгі
білім жылғы
8"қоғамдық
сананы сананы
беру, әлеуметтік қарашадан
22 жаңғырту
аясында жаңғырту
педагогика және қарашаға дейін. педагогтердің өзін-өзі аясында
өзін-өзі
тану 7.10.2020
жетілдіру
педагогтердің
білім
беру
бағдарламасының
өзін-өзі
бағдарламасыны
ғылыми-әдістемелік жетілдіру
ң профессоры.
негіздері"
бағдарламасын
ың
ғылымиәдістемелік
негіздері"
жобасы
есебінен
апробациялау
және
оның
нәтижелерін
енгізу»
Бекмагамбетова Мектепке
2020
жылдыңбалабақша
тесттерді
Р.К.
дейінгі
білім 16-20
тамызы тәрбиешілеріне
сараптау
беру, әлеуметтік аралығында
арналған
Ұлттық тестілеу
педагогика және
орталығы
өзін-өзі
тану
білім
беру
бағдарламасыны
ң профессоры
Бекмагамбетова Мектепке
2020 жылғы 5Апелляциялық
Ұлттық тестілеу
Р.К.
дейінгі
білім қазаннан
31комиссия жұмысына орталығы
беру, әлеуметтік қазанға дейін . қатысу .
педагогика және
өзін-өзі
тану
білім
беру
бағдарламасыны
ң профессоры.
Бекмагамбетова Мектепке
2020 жылғы 11-Апелляциялық
Ұлттық тестілеу
Р.К.
дейінгі
білім 23
желтоқсанкомиссия жұмысына орталығы
беру, әлеуметтік аралығында.
қатысу .
педагогика және
өзін-өзі
тану
білім
беру
бағдарламасыны
ң профессоры.
Бекмагамбетова Мектепке
2020 жылғы 18Білім
беру Білім
беру
Р.К.
дейінгі
білім қарашадан
19 бағдарламаларын
сапасын
беру, әлеуметтік қарашаға дейін . мамандандырылған қамтамасызданд
педагогика және
аккредиттеу бойынша ыру бойынша
өзін-өзі
тану
сыртқы
аудит. тәуелсіз
білім
беру
Оңтүстік Қазақстан агенттігі

бағдарламасыны
ң профессоры..

6

7

8

9

мемлекеттік
педагогикалық
университетінде
Ахметова А.И. Доктор PhD
Нұрсұлтан
Оқушылар арасында ҚР
БҒМ-нен
қаласы.
08-22суицидтің алдын алу жобаны
қазан 2020 жыл. бойынша
педагог- қаржыландыру
7.10.2020.
психологтардың
есебінен
Бұйрық 09-І . біліктілігін арттыру
курстарын
өткізу
түрінде
жобалық
зерттеу нәтижелерін
апробациялау .
Нургалиева Д.А. п.ғ.
к.,
аға Нұрсұлтан
Оқушылар арасында ҚР
БҒМ-нен
оқытушы.
қаласы
2020 суицидтің алдын алу жобаны
жылғы
08-22бойынша
педагог- қаржыландыру
қазан
психологтардың
есебінен
7.10.2020
біліктілігін арттыру
Бұйрық 09-І.
курстарын
өткізу
түрінде
жобалық
зерттеу нәтижелерін
апробациялау
Айтпаева А.К.
п. ғ. к., доцент . Нұр-Сұлтан
қызметтік
ҚР
11.08-20.08.
БҒМ"Ұлттық
2020ж.. Ұлттық
тестілеу
тестілеу
орталығы" ҰТО
орталығы"ҰТО
»
Айтпаева А.К.

10 Кыякбаева У.К.

п. ғ. к., доцент. Нұр-Сұлтан
қызметтік.
.
Ұлттық тестілеу
орталығы"ҰТО
»
11.08-20.08.
2020ж
П.ғ.к.,
Нұр-Сұлтан
Қызметтік
қауымд.професс "Ұлттық
ор.
тестілеу
орталығы"ҰТО.
11.08-20.08.
2020ж..

ҚР
БҒМ"Ұлттық
тестілеу
орталығы" ҰТО
ҚР
БҒМ"Ұлттық
тестілеу
орталығы" ҰТО

List of teaching staff, undergraduates and doctoral students who made research trips
to Kazakhstan in 2020

Full name

1

Bekmagambetova
R. K.

2

Bekmagambetova
R. K.

3

Bekmagambetova
R. K.

4

Bekmagambetova
R. K.

5

Bekmagambetova
R. K.

6

Akhmetova A. I.

Academic
position

title, Place
and Purpose of the business Source
of
duration of the trip
funding
business trip
Professor of the Astana
fromOrder 09-, Testing and "Scientific and
educational
November 8 to implementation of the methodological
program
of November
22, results of the project basis for the
preschool
2020
"Scientific
and program of selfeducation, social 7.10.2020
methodological basis improvement of
pedagogy
and
for the program of self- teachers in light
self-knowledge in
improvement
of of
the
teachers in light of the modernization of
modernization
of public
public consciousness" consciousness»
at the expense of the
project
Professor of the From August 16Examination of tests National Testing
educational
to August 20, for
kindergarten Center
program
of 2020
teachers
preschool
education, social
pedagogy
and
self-knowledge
Professor of the From October 5 Participation in the National Testing
educational
to October 31, work of the Appeal Center
program
of 2020
Commission
preschool
education, social
Pedagogy
and
self-knowledge
Professor of the December 11 to Participation in the National Testing
educational
23, 2020
work of the Appeal Center
program
of
Commission
preschool
education, social
Pedagogy
and
self-knowledge
From
Professor of the From November South Kazakhstan State Quality
educational
18 to November Pedagogical University Assurance
in
program
of 19, 2020 ExternalIndependent Agency Education
preschool
audit
onfor
education, social specialized
Pedagogy
and accreditation of
self-knowledge educational
programs at the
Doctor PhD
Nursultan 08-22 Approbation of the the project by
October 2020
results of the design MES
7.10.2020
study in the form of
Order 09-,
courses of professional
development
of
teachers-psychologists
for the prevention of

suicide among students
through the funding of
7 Nurgalieva D. A. Candidate
of Nursultan
cityApprobation of the the funding of the
Pedagogical
08-22
October results of the design project by MES
Sciences, senior 2020
study in the form of
lecturer,
7.10.2020
courses of professional
Order 09-,
development
of
teachers-psychologists
for the prevention of
suicide among students
through
8 Aitpaeva A. K.
Ph. D., Associate NCT "National 11.08-20.08.
NTC "National
Professor
Nur- Testing Center" 2020g. Service
Testing Center"
Sultan
of the Ministry of
Education
and
Science of the
Republic
of
Kazakhstan
9 Aitpaeva A. K.
Ph. D., Associate Nur-Sultan
11.08-20.08.
"National Testing
Professor
Service NTC
2020g.NCT "National Center" of the
Testing Center"
Ministry
of
Education
and
Science of the
Republic
of
Kazakhstan
10 Kyyakbayeva U. Candidate
of Nur-Sultan
"National
Testing NTC "National
K.
Pedagogical
NCT
Center"
Testing Center"
Sciences,
assn.
11.08-20.08.
of the Ministry of
Professor
2020g. Service
Education
and
Science of the
Republic
of
Kazakhstan

