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№ Сағат / 

время 

Ғылыми іс-шараның атауы/ түрі / Наименование мероприятия / вид Өтетін  орны/ место проведения 

1-сәуір 2021 ж. / 1-апреля 2021 г. 

1 11.00 Ғылым айының ашылуы//Открытие месяца науки Педагогика және психология 

институтының директоры, Абаева 

Ғ.А. 

2 11.00 Научный Семинар «Дифференциальные уравнения математической физики» совместно с 

Международным университетом информационных технологий 
Кафедра Математики и 

математического моделирования, 

223 каб. (Онлайн) 

3 14.00 «Ғылымға жол» тақырыбында  Дөңгелек үстел ZOOM платформасы 

4 15.00-17.00 «Академиялық жазылымды ЖОО-да оқыту ерекшелігі» ғылыми вебинар ZOOM платформасы 



964 9269 5871 

Код доступа: 176746 

5 17.00 Встреча студентов, магистрантов и докторантов с молодыми учеными КазНУ имени аль-
Фараби  

Кафедра Математики и 

математического моделирования, 

(Онлайн) 

2-сәуір 2021 ж. / 2-апреля 2021 г. 

6 9.00 или в 

11.00 (время 

уточняется) 

Oнлайн -семинар по теме "Особенности профессиональной подготовки будущих 

учителей"совместно с Факультетом образования Калифорнийского университета 

ZOOM платформасы 

7 10.00 Қазақстандағы жастар саясатының қалыптасу тарихы: заңдық нормалардың қабылдануы 
(cеминар)/ История становления молодежной политики в Казахстане: принятие 

законодательных норм (cеминар) 

https://us05web.zoom.us/j/628621136
3?pwd=QnA5L2JTU0VaSTlKbHdvK

09nMjYxZz09 

8 11.00-12.00 М.К. Койгельдиев - доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК   «Отан 

тарихының ағымдағы мәселелері» 

ZOOM платформасы 

9 11.00-13.00 Ғалым – Ғылым – Ғұмыр. Ф.ғ.д., профессор Б.Әбдіғазиұлының ғылыми шығармашылық 

мектебі 

ZOOM платформасы 

10 11.00 Түрік Республикасы Хаджтп университетінің түлегі PhD докторы жас ғалым Кәрім 

Байгутовпен магистранттардың кездесуі 

Ш. Уәлиханов көшесі 64А №2оқу 

ғимараты, 7 дәрісхана 

Жауапты: Ибрагимов А. И. 

11 11.00 I Республиканский детский конкурс краеведческих математических задач для младших 
школьников посвященный 80-летию профессора Оспанова Толегена Каражановича. 

Подведение итогов 

Онлайн награждение, инфомация 

на сайт Отдел ОП «Начальное 

образование» 

12 12.00 Ы.Алтынсаринның 180 жылдығына арналған «Ы.Алтынсарин еңбектеріндегі оқу-ғылым 
тақырыбы» атты профессор-оқытушылар және студенттермен кездесу-диспутын өткізу  

М,Әуезов атындағы спорт кешені, 
оқу корпусы, 3 қабат, 301 кабинет, 

жауапты. б.ғ.к.,аға оқытушы 

А.Р.Абишев 

13 12.00 Жас ғалымдармен кездесу  322ауд., №5 корпус, Информатика 
және білімді ақпараттандыру 

кафедрасы 

14 12.00 Экономикалық өсу факторы ретінде адами капиталға инвестициялар: бағалау және 

динамика(cеминар) /  Инвестиции в человеческий капитал как фактор экономического 
роста: оценка и динамика(cеминар)  

https://us05web.zoom.us/j/628621136

3?pwd=QnA5L2JTU0VaSTlKbHdvK
09nMjYxZz09 



15 14.00-16.00 Б.О. Жангуттин  - доктор исторических наук, доцент 

 «Магжан Жумабаев: новые документы и материалы к биографии поэта»/лекция 

ZOOM платформасы 

16 14.00 «Ғылыммен айналысқан қазақ зиялылары»  - дөңгелек үстел, офллайн-онлайн формат  322ауд., №5 корпус, Информатика 
және білімді ақпараттандыру 

кафедрасы 

17 14.00 ХХ-ғасырдағы қазақ зиялыларының ұлттық ойындары туралы ғылыми пікірлері М,Әуезов атындағыспорт кешені 

оқу корпусы, 3 қабат, 301 

кабинет.... 

жауапты.п.ғ.к.,профессор 

Е.К.Сейсенбеков 

18 15.00 Мектеп жасына дейінгі балалардың қозғалыс-қимылдарын қалыптастыру бағытындағы 

өзгерістер 
М,Әуезов атындағы спорт кешені, 

оқу корпусы, 3 қабат, 301кабинет, 

Жауапты п.ғ. д.,профессор 
А.Қ.Қарақов 

3-сәуір 2021 ж. / 3-апреля 2021 г. 

19 10.00 Ұлттық экономиканы басқарудың ұлттық моделі: іске асырудың тәсілдері мен 

бағыттары (cеминар) / Национальная модель управления национальной экономики: 
подходы и направления реализации (cеминар)  

«Экономикалық мамандықтар» 

кафедрасы, Zoom бағдарламасы/ 
Кафедра «Экономические 

специальности», программа Zoom 

20 11.00 Флешмоб (онлайн)  Информатика және білімді 
ақпараттандыру кафедрасы 

21 12.00 «Ғылым және технологиялар -2021»   студенттер арасындағы сайыс  322ауд., №5 корпус, Информатика 

және білімді ақпараттандыру 

кафедрасы 

22 12.00 Технологиялық жаңғыртуларға негізделген Қазақстан экономикасының серпінді 

дамуы(cеминар)/ Динамичное развитие экономики Казахстана, основанное на 

технологической модернизации(cеминар) 

«Экономикалық мамандықтар» 

кафедрасы, Zoom бағдарламасы/ 

Кафедра «Экономические 

специальности», программа Zoom 

23 15:00 "15-18 ғғ.аралығында Қазақ хандығының сыртқы саясаты"  тақырыбына дөңгелек үстел 

өткізу / Проведение круглого стола на тему "Внешняя политика Казахского ханства в 15-

18 вв." 

«Халықаралық қатынастар» 

кафедрасы, Zoom бағдарламасы / 

Кафедра «Международные 
отношения», программа Zoom 

5-сәуір 2021 ж. / 5 апреля 2021 г. 



24 10.00-12.00 Н.Базылхан - халықаралық Түркі академиясы Ғылым бөлімінің аға сарапшысы 

 Орталық Азия  ортағасыр (VI-XIII) тарихының кейбір өзекті мәселелері:  тарихи-

деректанулық, этноархеологиялық деректері бойынша/лекция 

https://zoom.us/j/97122917243?pw

d=d3Vjc3Vic3NXZGN2SXk3c0R

pdU9mdz09 

Идентификатор конференции: 

971 2291 7243 

Код доступа: 692171 

25 10.00-13.00 Магистрантский семинар «Жанровая специфика текстов» (отв.  Д.Д. Шайбакова) ZOOM конференция 

26 11.00-13.00 Ғалым – Ғылым – Ғұмыр. Ф.ғ.д., профессор Т.Тебегеновтың  ғылыми шығармашылық 

мектебі 

https://zoom.us/j/94630182221?pwd=

cUJFeUZlMVllL21LL2p4WHI1QWF
KZz09 

Идентификатор конференции: 946 

3018 2221 

Код доступа: 890829 

27 12.00-15.00 Турция Ақдениз университетінің  PhD Езиева Мариям Мұхтаровна  қашықтықтағы 

режимде онлайн  сабақ cәуір айының 5-17 аралығында  өтеді. 

Ш. Уәлиханов көшесі 64А №2оқу 

ғимараты, Кафедра дизайн Кафедра 

дизайн 

28 14.00-16.00 С.С. Сайфулмаликова - доктор исторических наук, доцент 
«Ресейдің имперлік саясатындағы болыстық жүйе құрылымы»  /Лекция  

https://zoom.us/j/91952827016?pw

d=aS9PaFplaXd3dGZQbjJQcFdrT

0Rldz09 

Идентификатор конференции: 

919 5282 7016 

Код доступа: 000448 

6-сәуір 2021 ж. / 6-апреля 2021 г. 

29 10.00-13.00 Докторантский семинар «Актуальные проблемы современного филологии» (отв. Л.В. 

Сафронова) 

ZOOM конференция 

30 11.00-13.00 Т.Т. Далаева -  кандидат  исторических наук, доцент 

 "Дипломные проекты студентов бакалавриата по истории Казахстана: научные и 

практико-ориентированные  результаты"  / Открытое заседание студенческого клуба 

"Tariqha sayhat"  

https://us04web.zoom.us/j/504989

2061?pwd=NEsraDFmK3RKQjZC

QmYra2RUOTkrQT09 

Идентификатор конференции: 

504 989 2061 

Код доступа: 199108 

31 11.00-13.00   Ғалым – Ғылым – Ғұмыр. ф.ғ.д., профессор Б.Қасымның  ғылыми шығармашылық 
мектебі 

ZOOM конференция 

https://zoom.us/j/97122917243?pwd=d3Vjc3Vic3NXZGN2SXk3c0RpdU9mdz09
https://zoom.us/j/97122917243?pwd=d3Vjc3Vic3NXZGN2SXk3c0RpdU9mdz09
https://zoom.us/j/97122917243?pwd=d3Vjc3Vic3NXZGN2SXk3c0RpdU9mdz09
https://zoom.us/j/91952827016?pwd=aS9PaFplaXd3dGZQbjJQcFdrT0Rldz09
https://zoom.us/j/91952827016?pwd=aS9PaFplaXd3dGZQbjJQcFdrT0Rldz09
https://zoom.us/j/91952827016?pwd=aS9PaFplaXd3dGZQbjJQcFdrT0Rldz09
https://us04web.zoom.us/j/5049892061?pwd=NEsraDFmK3RKQjZCQmYra2RUOTkrQT09
https://us04web.zoom.us/j/5049892061?pwd=NEsraDFmK3RKQjZCQmYra2RUOTkrQT09
https://us04web.zoom.us/j/5049892061?pwd=NEsraDFmK3RKQjZCQmYra2RUOTkrQT09


32 14.00-16.00 З.Б. Мырзатаева - кандидат исторических наук, доцент 

 «Устная история: казахстанский опыт, перспективы»  /Лекция  
https://us04web.zoom.us/j/932473

6791?pwd=T0pkS2JKbGxOUzErd

mg2TTJSYkppZz09 

 

Идентификатор конференции: 

932 473 6791 

Код доступа: 538299 

33 14.00 Студенттік дөңгелек үстел: «Қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері: Қазақстан және 
шетел тәжірибесі» / Студенческий  круглый стол:  « Актуальные  проблемы уголовного  

права: казахстанский и зарубежный  опыт» 

«Халықаралық құқық» кафедрасы, 
Zoom бағдарламасы Кафедра 

«Международное 

право»,программа Zoom 

34 15.00-17.00 «ЖОО-да жазба жұмыстарын жаздыру ерекшелігі» ғылыми вебинар ZOOM платформасы 

35 15:00 Базисные убеждения студентов в период пандемии/дискуссия Модератор: 

Сыздыкбаева А.Д. 

7-сәуір2021 ж. / 7-апреля 2021 г.   

36 10.00-13.00 Республиканский семинар для учителей школ и преподавателей школы по учебникам 

обновленной программы( Тохтамова Р.К., Нусупбекова А.С., Атембаева Г.А.) 

ZOOM конференция 

37 10.00-12.00 Н.Мухаметханулы - доктор исторических наук, профессор КазНУ 

 «Абылай хан»/лекция 
https://zoom.us/j/99446837294?pw

d=UHR2VUhQenM0OFgvQzhUc

3EwZXlJQT09 

Идентификатор конференции: 

994 4683 7294 

Код доступа: 485095 

38 11.00 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған  «Қазақстан 

Республикасының Конституциясы мемлекет және қоғам өмірінің негізі ретінде» атты 
студенттік олимпиада (викторина) / Студенческая олимпиада (викторина): «Конституция 

Республики Казахстан как основа жизни государства и общества», посвященная 30 - 

летию  Независимости Республики Казахстан. 

«Халықаралық құқық» кафедрасы, 

Zoom бағдарламасы Кафедра 

«Международное право», 

программа Zoom 

39 11.00-13.00 Ғалым – Ғылым – Ғұмыр. п.ғ.д., профессор Ж.Балтабаеваның  ғылыми шығармашылық 

мектебі    

ZOOM конференция 

https://us04web.zoom.us/j/9324736791?pwd=T0pkS2JKbGxOUzErdmg2TTJSYkppZz09
https://us04web.zoom.us/j/9324736791?pwd=T0pkS2JKbGxOUzErdmg2TTJSYkppZz09
https://us04web.zoom.us/j/9324736791?pwd=T0pkS2JKbGxOUzErdmg2TTJSYkppZz09
https://zoom.us/j/99446837294?pwd=UHR2VUhQenM0OFgvQzhUc3EwZXlJQT09
https://zoom.us/j/99446837294?pwd=UHR2VUhQenM0OFgvQzhUc3EwZXlJQT09
https://zoom.us/j/99446837294?pwd=UHR2VUhQenM0OFgvQzhUc3EwZXlJQT09


40 14.00-16.00 С.Г. Белоус - доктор Phd, преподаватель 

«Инструментарий устной истории в лаборатории историка»  /Лекция   
https://us04web.zoom.us/j/439802

8839?pwd=cVdKd2F5Z213MDJR

c3Vjb1hLdm9adz09 

Идентификатор конференции: 

439 802 8839 

Код доступа: 14071789 

41 14.30 Science café форматында  «Timeline – уақыт керуені» кездесуі ZOOM Жауапты: Бекетаева Б.М. 

42 15.00 «Жерұйық» жас зерттеушілер клубының презентациясы https://zoom.us/j/93576067343?pw

d=TXd3dVo5eGRTWmhXNnV5

MVpnQ21iZz09  

Идентификатор конференции: 

935 7606 7343 

Код доступа: 173143 

43 18.30-21.00 Институт білім алушыларын Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық 

драма театрының қойылымдарымен тамашалауға апару 

 

Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ 

мемлекеттік академиялық драма 
театры 

8-сәуір2021 ж. / 8-апреля 2021 г.   

44 10.00 «Жастар және ғылым -2021» дискуссия-дебаты среди 1 курса Физика кафедрасы, онлайн 

45 10.00-13.00 ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтының ғылыми қызметкерлері 

қатысуымен әлеуметтік-гуманитарлық ғылым салаларының қазіргі өзекті мәселелеріне 

арналған дөңгелек   

ZOOM конференция 

46 10.00-13.00 День научного доклада ППС кафедры( Маймакова А.Д.) ZOOM конференция 

47 10.00 Көркем білім кафедрасының аға оқытушысы, ҚР СО мүшесі Қ. Ақашевтің студенттер 

мен мектеп оқушыларына «Натюрморт» жанрында шебер сыныбы 

Достық даңғылы 13, №6 бас оқу 

ғимараты, 509 шеберхана 

Жауапты Кисимисов Е. Т. 

48 11.00 «Өскелең  ұрпаққа патриоттық тәрбие берудегі  Б.Момышұлы  батыр атамыздың ерлігі» 

тақырыбында дөңгелек үстел  1 курс студенттерімен 

 

Гоголя  1Б, М.Әуезов атындағы 

спорт кешені, 201 дәрісхана 

Жауапты:  Ислямов Б.Б. 

https://us04web.zoom.us/j/4398028839?pwd=cVdKd2F5Z213MDJRc3Vjb1hLdm9adz09
https://us04web.zoom.us/j/4398028839?pwd=cVdKd2F5Z213MDJRc3Vjb1hLdm9adz09
https://us04web.zoom.us/j/4398028839?pwd=cVdKd2F5Z213MDJRc3Vjb1hLdm9adz09
https://zoom.us/j/93576067343?pwd=TXd3dVo5eGRTWmhXNnV5MVpnQ21iZz09
https://zoom.us/j/93576067343?pwd=TXd3dVo5eGRTWmhXNnV5MVpnQ21iZz09
https://zoom.us/j/93576067343?pwd=TXd3dVo5eGRTWmhXNnV5MVpnQ21iZz09


49 11.00-13.00   Ғалым – Ғылым – Ғұмыр. ф.ғ.д., профессор Г.Қосымованың  ғылыми шығармашылық 

мектебі 

ZOOM конференция 

50 14.00-17.00 «Әлемдік саясаттағы Сирия мәселесіндегі Ресей және Түркия ұстанымдары» PhD 

доктор, әл-Фараби атындағы  ҚазҰУ, Халықаралық қатынастар факультетінің аға 

оқытушы Ә.А. Ермекбаевтың  ғылыми  вебинары  

ZOOM конференция 

51 15:00 Авторское свидетельство:пошаговый алгоритм его получения/вебинар Модератор: Сыздыкбаева А.Д. 

9-сәуір 2021 ж. / 9-апреля 2021 г. 

52 10.00-13.00 «О специфике естественных и социально-гуманитарных наук» ф.ғ.д., профессор Ж. 

А.Қабаеваның кафедраның PhD докторанттары мен магистранттарына арналған ғылыми 

семинары  

https://us04web.zoom.us/j/758701

1141?pwd=RlgyQnc4RXorYk45c

GlJRklHUHhaUT09  

Идентификатор конференции: 

758 701 1141 

Код доступа: KBFY6t 

53 11.00 "Парасатты ғұмыр Иесі" атты ғалым Рахметова Сағира Рахметқызының 90 
жылдық мерейтойына арналған ғылыми-тағылымды кездесу. // Научно-

познавательная встреча" Парасатты ғұмыр Иесі", посвященная 90-летию ученого 

Рахметовой Сагиры Рахметовны.  

Научно-методическая встреча в 

формате онлайн 

Отдел ОП «Начальное 
образование» 

54 12.00-13.00 «Мәдениет және білім» ғылым дамуының өзекті мәселелері» тақырыбында ғылыми 

вебинар 
https://zoom.us/j/96312157419?pw

d=Qk04U3M3YU80aWNnL2NlN

kgvUHpSZz09  

Идентификатор конференции: 

963 1215 7419 

Код доступа: 706629 

55 14.00 Қазақтың көрнектi ғалымы,  академик,   жалпы биология, генетика және  ауыл 

шаруашылығы дақылдарының селекциясы саласындағы жетекшi маманы Ғакаш 

Зәкиұлы Бияшевтың 115 жылдығына арналған  университет аралық «Викторина» 

https://us04web.zoom.us/j/27026

88660?pwd=aXUvL1l3b0gxOWFGR

UoxRk00dDhrdz09 

Идентификатор конференции: 

270 268 8660 

https://us04web.zoom.us/j/7587011141?pwd=RlgyQnc4RXorYk45cGlJRklHUHhaUT09
https://us04web.zoom.us/j/7587011141?pwd=RlgyQnc4RXorYk45cGlJRklHUHhaUT09
https://us04web.zoom.us/j/7587011141?pwd=RlgyQnc4RXorYk45cGlJRklHUHhaUT09
https://zoom.us/j/96312157419?pwd=Qk04U3M3YU80aWNnL2NlNkgvUHpSZz09
https://zoom.us/j/96312157419?pwd=Qk04U3M3YU80aWNnL2NlNkgvUHpSZz09
https://zoom.us/j/96312157419?pwd=Qk04U3M3YU80aWNnL2NlNkgvUHpSZz09


Код доступа: wgkqp8 

 

56 14.00-17.00 «Сандық технологиялар және қоғамдық қауіпсіздіктің цифровизациясы» атты 

кафедраның профессор-консультанты М.Асанбаевтың ғылыми вебинары  

ZOOM конференция 

12-сәуір 2021 ж. / 12-апреля 2021 г. 

57 10.00-13.00 ҚР ғылым саласы қызметкерлерінің күніне арналған кафедра жиналысы  ZOOM конференция 

58 10.00 21ғасырда Нобель сыйлығын алған физик ғалымдар. 2-3курстар Физика кафедрасы, онлайн 

59 11.00 "Терра" қашықтықтан зондтау және ГАЖ Орталығы " ЖШС ("Терра" ГАЖ және ОДЗ») 

бас ғылыми қызметкері б.ғ.д., академик Огарь Наталья Петровна «Өсімдік жамылғысын 
зерттеуде заманауи технологияларды қолдану» тақырыбындағы ғылыми семинар 

ZOOM конференция 

60 14.00-17.00 «Білім және ғылымның дамуына пандемияның әсері» тақырыбында кафедраның PhD 

докторанттарының ұйымдастыруымен  дөңгелек үстел 

ZOOM конференция 

13-сәуір 2021 ж. / 13-апреля 2021 г. 

61 10.00-13.00 Бакалавриат студенттерімен ғылыми жұмыс жазу дағдыларын меңгеру бойынша 

семинар өткізу  

ZOOM конференция 

62 14.00-17.00 Саясаттану және әлеуметтік –философиялық пәндер бойынша  жаңадан қазақ тілінде 

жарық көрген әлемнің озық оқулықтарының таныстырылымы  
https://us04web.zoom.us/j/871188

0666?pwd=eGxYSlErZVpsZ2Jpek

95Nnd4eEhGQT09  

Идентификатор конференции: 

871 188 0666 

Код доступа: 5JVNBZ 

14- сәуір 2021 ж. / 14-апреля 2021 г. 

63 10.00-13.00 «Қазақ философиясындағы «толық адам» ұғымы»  кафедраның аға оқытушысы А.Д. 

Мейірмановтың  бакалавр студенттеріне арналған танымдық-ғылыми дәрісі  

ZOOM конференция 

64 14.00-17.00 «Урбандалу қала  зерттеу объектісі ретінде » кафедраның  постдокторанты Т. 

Қилыбаевтың ғылыми вебинары 

ZOOM конференция 

65 15.00  Тарих мамандығы студенттерін мұражайларға апарып, тарихи жәдігерлермен таныстыру Қазақстан Республикасы Орталық 
мемлекеттік мұражайы 

66 15.00 6В02113 –Живопись мамандығының 1 курс студенттері Еркін Қайсар мен Бекқадыр 

Нұрдың «Атамекенге оралғанда» атты шығармашылық көрмесі 
Достық даңғылы 13, №6 бас оқу 

ғимараты, 504 шеберхана 

Жауапты Иманбакиев Е. 

67  Онлайн вебинар «Ғылыми -зерттеу жұмыстарын жүргізу негіздері» ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/8711880666?pwd=eGxYSlErZVpsZ2Jpek95Nnd4eEhGQT09
https://us04web.zoom.us/j/8711880666?pwd=eGxYSlErZVpsZ2Jpek95Nnd4eEhGQT09
https://us04web.zoom.us/j/8711880666?pwd=eGxYSlErZVpsZ2Jpek95Nnd4eEhGQT09


Жауапты Бекмұхамедов Б.М.. 

 15-сәуір 2021 ж. / 15-апреля 2021 г. 

68 10.00 Бауыржан Момышұлының келіні  Зейнеп Ахметованың  Бастапқы әскери дайындық 

мамандығының 1-4  курс студенттерімен кездесуі 

Гоголя  1Б,  М.Әуезов атындағы 

спорт кешені,  201 дәрісхана 

Жауапты:  Ислямов Б.Б. 

69 10:00 6В01201-«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» білім беру бағдарламасы 

бойынша ХІІI Республикалық пәндік олимпиадасы // 

ХІІІ Республиканская предметная олимпиада по образовательной программе6В01201-

"дошкольное обучение и воспитание» (15, 16-сәуір 2018 ж. / 15, 16- апреля 2021 г.) 

Кәсіби даярлау бөлімі:Мектепке 

дейінгі, әлеуметтік педагогика және 

өзін-өзі тану білім беру 

бағдарламалары// Отдел 

профессиональной подготовки: 

Образовательные программы 

дошкольного 

образования,социальной 

педагогики и самопознания 

70 11.00-13.00 Scopus, WoS базасына кіретін халықаралық журналдарындағы ғылыми мақалалар 

жариялауға қатысты  жас ғалымдарға кеңес беру. Жауапты:  з.ғ.д. профессор  Бурибаев 
Е.А. Вебинар. 

https://zoom.us/j/91925801137?pw

d=a29WdzAwMGdPLzJpNyt6VU

ZYSnJkQT09  

Идентификатор конференции: 

919 2580 1137 

Код доступа: 669217 

71 11.00-13.00 PEARDECK интербелсенді презентацияларға арналған қосымшамен таныстыру. 

(Кемелбекова З.А. –ф.ғ.к.) PEARDECK  интербелсенді презентациясымен жұмыс 
түрлері. (Дегтярева К. С. Магистр оқытушы) 

ZOOM конференция 

72 15.00 Алматы облысының Ұлттық саябақтарында туризмнен дала практикасын өткізудің 

ережелік жағдайы 
https://zoom.us/j/91493483434?pw

d=UzdyQThkSTJPdWh3YmVPQ

mplem9CZz09  

Идентификатор конференции: 

914 9348 3434 

Код доступа: 675405 

16-сәуір 2021 ж. / 16-апреля 2021 г. 

https://zoom.us/j/91925801137?pwd=a29WdzAwMGdPLzJpNyt6VUZYSnJkQT09
https://zoom.us/j/91925801137?pwd=a29WdzAwMGdPLzJpNyt6VUZYSnJkQT09
https://zoom.us/j/91925801137?pwd=a29WdzAwMGdPLzJpNyt6VUZYSnJkQT09
https://zoom.us/j/91493483434?pwd=UzdyQThkSTJPdWh3YmVPQmplem9CZz09
https://zoom.us/j/91493483434?pwd=UzdyQThkSTJPdWh3YmVPQmplem9CZz09
https://zoom.us/j/91493483434?pwd=UzdyQThkSTJPdWh3YmVPQmplem9CZz09


73 11.00-13.00 Мемлекеттік ғылыми жобаларға ережелерге сәйкес құжатарды  дайындау тәртібі 

бойынша жас ғалымдарға кеңес беру. Жауапты:  З.ғ.д. профессор  Хамзина Ж.А. 

Вебинар. 

Конференц зал 2 этаж 

74 11.00-13.00 GOOGLE JAMBOARD  интербелсенді онлайн-тақтасын пайдалану мүмкіндіктері. 

(Сейдалиева Г.О. -PhD доктор, Айдарханова А.А. –магистр оқытушы) 
ZOOM конференция 

75 14.00 «Химия жұлдыздары» тақырыбында Интеллектуалды шоу https://zoom.us/j/4346998600?pwd

=NGdFZDhxa1hIOEhaSVZJOUN

xb1R4Zz09 

  17 сәуір  

76 11.00   №АР08053283 - Көркем білім берудегі дәстүрлі және заманауи ұлттық өнердегі 
экодизайн эволциясы»   ҚР БҒМ ғылыми жобасы  аясында  «Дәстүрлі өнер мен 

заманауи өнердегі  экодизайн» тақырыбындағы  халықаралық дөңгелек үстел мен 

шеберлік сынып. (Қазақстан, Турция ) 21- сәуір  2021  

Ш. Уәлиханов көшесі 64А №2оқу 

ғимараты, 

Жоба ғылыми жеткшісі Сманова 

А.С. Бекболатова К.М., 

Ермаханбеова А.М., Берікбол Р.Р.  

77 14.00 П. ғ. д.  профессор Б.А. Әлмухамбетовтың  «Ғылыми жолы»,  профессор-

оқытушылар құрамы мен болашақ жас ғалымдармен кездесу . 

Ш. Уәлиханов көшесі 64А №2 оқу 

ғимараты 

18-сәуір 2021 ж. / 18-апреля 2021 г. 

78 14.00-17.00 Литературная гостиная «Я встретил поэта…», посвященная 90-летию                 М. 

Макатаева «Я вернусь снова» 
ZOOM конференция 

19-сәуір 2021 ж. / 19-апреля 2021 г. 

79 10:00 Бастауыш білім беру бағдарламалары  бойынша2-3 курс студенттері үшін 

халықаралық пәндік олимпиаданы ұйымдастыру және өткізу (Педагогикалық 

шеберлік конкурсы) 

Организация и проведение международной предметной олимпиады для студентов 2-3 

курсов по образовательной программе Начальное образование (конкурс педагогического 

мастерства) (19, 20-сәуір 2018 ж. / 19, 20- апреля 2021 г.) 

Кәсіби даярлау бөлімі 

Бастауыш білім беру 

бағдарламалары/ Отдел 

Профессиональной подготовки:  

Образовательные программы: 

Начальное образование 

 

https://zoom.us/j/4346998600?pwd=NGdFZDhxa1hIOEhaSVZJOUNxb1R4Zz09
https://zoom.us/j/4346998600?pwd=NGdFZDhxa1hIOEhaSVZJOUNxb1R4Zz09
https://zoom.us/j/4346998600?pwd=NGdFZDhxa1hIOEhaSVZJOUNxb1R4Zz09


80 11.00-15.00 Кафедра мүшелерінің ғылыми еңбектерінің көрмесі.  

Жауапты: з.ғ.д. Бижанова А.Р. 
https://us04web.zoom.us/j/770149

73057?pwd=R3pLcVN5MTJ1RW

g0SmM1UWpwanNBQT09  

 

Идентификатор конференции: 

770 1497 3057 

Код доступа: HazmP4 

81 11.00-15.00 Жас ғалымдар қауымдастығын құру. Жауапты: Құрмамбаева Ж.Б. ZOOM 

82 17.00 «Ғылыми зерттеулерді жүргізуді ұйымдастыру және оның әдістемелік негіздері» /  

Научно-исследовательский  семинар      с магистрантами 1 курса специальности 

“Международное  право» по   теме: «Организация и методология проведения научных 

исследований» 

«Халықаралық құқық» кафедрасы, 

Zoom бағдарламасы Кафедра 

«Международное право»,  

программа Zoom 

20-сәуір 2021 ж. / 20-апреля 2021 г. 

83 11.00 Проблемы ликвидации функциональной безграмотности. Поддержание мотивации 

студентов во время онлайн обучения. (Мухпулова Р., Губенко А., докторанты 2 курсы 

(Педагогика и психология)). /вебинар 

Модератор: Исалиева С.Т. 

84 13.00 «Көркем білім кафедрасының доценті, ҚР СО мүшесі, ҚР «Дарын» жастар сыйлығының 

лауреаты Нұрлан Қилыбаевтың шығармашылық жолы» студенттер мен мектеп 

оқушыларымен кездесу 

Ш. Уәлиханов көшесі 64А №2оқу 

ғимараты, 7 дәрісхана 

Жауапты:  Кисимисов Е. Т. 

 85 14.00 Запланированный на период  02.04.2021  г. 14:00 часов  (примерное время, еще будет 

согласовываться) по Zoom времени (московск. 11:00)  времени  онлайн Вебинар, на тему: 

«Третьяковская галлерея. Прошлое, современное и будущее».  

Онлайн Вебинар на кафедре Дизайна для студентов, магистрантов и ППС кафедры. 

Светлана   Леонидовна  Капырина,  старший научный сотрудник  Государственной 

Третьяковской галереи  г. Москва, Россия.   

 

Ш. Уәлиханов көшесі 64А №2оқу 

ғимараты, 

86 14.00-17.00 Ғылыми семинар: «Ұлттық заңнамаларды жетілдірудің концептуалдық негіздері» (2021-

2030  жылдарға арналған  Құқықтық саясат Концепциясының жобасы аясында). 
Жауапты:  з.ғ.д. Бижанова А.Р. 

https://us04web.zoom.us/j/758607

70120?pwd=QS9GN1d4UjdBSU9

4NURuaUZpV1JaZz09  

Идентификатор конференции: 

758 6077 0120 

https://us04web.zoom.us/j/77014973057?pwd=R3pLcVN5MTJ1RWg0SmM1UWpwanNBQT09
https://us04web.zoom.us/j/77014973057?pwd=R3pLcVN5MTJ1RWg0SmM1UWpwanNBQT09
https://us04web.zoom.us/j/77014973057?pwd=R3pLcVN5MTJ1RWg0SmM1UWpwanNBQT09
https://us04web.zoom.us/j/75860770120?pwd=QS9GN1d4UjdBSU94NURuaUZpV1JaZz09
https://us04web.zoom.us/j/75860770120?pwd=QS9GN1d4UjdBSU94NURuaUZpV1JaZz09
https://us04web.zoom.us/j/75860770120?pwd=QS9GN1d4UjdBSU94NURuaUZpV1JaZz09


Код доступа: 3firD3 

87 14.00-17.00 Білім алушыларға  арналған шеберлік класс “Communicative approach methods and 
techniques in FLT”. Жүргізуші: Wendy Finlayson, MTESOL 

ZOOM 

21-сәуір 2021 ж. / 21-апреля 2021 г. 

88 10.00-13.00 Тоғызыншы ғылыми Халықаралық және республикалық ғылыми-тәжірибелік 

конференция.  Жауапты: з.ғ.д. Бижанова А.Р. 

Конференц зал 2 этаж 

89 10.00-13.00 «Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістері» атты дөңгелек үстел ZOOM конференция 

90 11:00 Ғалым, ұстаз Оразбекова Күләш Айтмолдақызының 80 жылдық мерей тойына 

арналған «Адамзаттың жаhандық мәселелерін шешудегі ұлттық психологияның 

рөлі» халықаралық ғылыми-практикалық конференция // Международная научно-
практическая конференция «Роль национальной психологии в решении глобальных 

человеческих проблем» посвященная 80 летнему юбилею ученого, педагога Оразбековой 

Куляш Айтмолдаевны   

Кәсіби даярлау бөлімі: Әлеуметтік 

ғылымдар (Психология)білім беру 

бағдарламасы// Отдел 

профессиональной подготовки: 

Образовательная программа: 

Социальные науки (Психология) 

 22-сәуір 2021 ж. / 22-апреля 2021 г. 

91 10.00 Герцен атындағы ММПУ, РМПУ бірге "Психологиялық-педагогикалық білім беру 

сапасын тиімді басқару және бағалау" атты жылсайынғы ІІ халықаралық 

Симпозиум аясында профессор А.А. Бейсенбаеваның 80 жылдығына арналған  
«Гуманитарлық білім беруді дамытудың үрдістері мен перспективалары» атты 

халықаралық ғылыми практикалық конференция //  

 В рамках II ежегодного симпозиума «Эффективное управление и оценка качества 
психолого-педагогического образования»  (МГПУ, РГПУ им.Герцена). международная 

научно-практическая конференция «Тенденции и перспективы развития гуманитарного 

образования» посвященная 80-летию профессора Бейсенбаевой Аиды Аршабековны. 

КазНПУ им Абая, 320 ауд. 

92 14.30-16.30 «Оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт»  мемлекеттік жобасы аясында орта мектеппен 

оқу үлгісін жаңарту бойынша семинар  - Алматы облысы мен Алматы қаласы  

мұғалімдері үшін 

https://zoom.us/j/97131324330?pw

d=MitaSTZGTHdyRGtGcXV5Qkl

xTGt2QT09  

Идентификатор конференции: 

971 3132 4330 

Код доступа: 269756 

93 14.30-16.30 «Шығармашыл жастар жалыны» Жас ұйғыр ақындармен кездесу (ф.ғ.к. Баратова Ш.Б.) ZOOM платформасы  

https://zoom.us/j/97131324330?pwd=MitaSTZGTHdyRGtGcXV5QklxTGt2QT09
https://zoom.us/j/97131324330?pwd=MitaSTZGTHdyRGtGcXV5QklxTGt2QT09
https://zoom.us/j/97131324330?pwd=MitaSTZGTHdyRGtGcXV5QklxTGt2QT09


94 15.00  

Интеллектуалды сайыс «Білгірлер бәйгесі» 2-4 курс студенттер арасында 

 

Гоголя  1Б,  М.Әуезов атындағы 

спорт кешені,  201 дәрісхана 

Жауапты:  Ислямов Б.Б. 

95 15.00 «Музыкалық білім, Хореография өнері және әлеуметтік-мәдени қызметі дамуының 

өзекті мәселелері» атты дөңгелек үстелі 
ZOOM 

Жауапты Бекмұхамедов Б.М.. 

23-сәуір 2021 ж./23 апреля 2021 г. 

96 11:00 Педагог-психологтар мен білім беру менеджерлерінің "психологиялық-

педагогикалық білім беру сапасын тиімді басқару және бағалау"аттыII жыл 

сайынғы халықаралық ғылыми-практикалық симпозиум. (МГПУ-мен 

бірге.Мәскеу; 

Герцен атындағы РМПУ және ЖЭМ)//Ежегодный международный научно-

практический симпозиум  педагогов-психологов и менеджеров образования 

«Эффективное управление и оценка качества психолого-педагогического образования». 

(совместно с МГПУ.Москва; РГПУ имени Герцена и ВШЭ.) 

Кәсіби даярлау бөлімі:"Педагогика 
және психология" білім беру  

бағдарламалары/ Отдел 

профессиональной подготовки: 
Образовательные 

программы:"Педагогики и 

психологии" 

97 12.00 Онлайн презентация общеуниверситетской виртуальной творческой лаборатории 

будущего учителя «Virtual Lab» 

Берикханова А.Е. 

Ибраимова Ж.К. 

98 12.00-13.00 Онлайн презентация общеуниверситетской виртуальной творческой лаборатории 

будущего учителя «Virtual Lab» 

ZOOM платформасы 

99 14.00 «Химия көктемі» тақырыбында химиялық кеш ZOOM платформасы 

100 14.30-16.30 Тарих және құқық институты студенттері үшін оқырман клубының  салтанатты ашылуы https://us04web.zoom.us/j/206370

8852?pwd=V3M2eWlSNjNqaWho

bU9DWnhWeFJaZz09   

Идентификатор конференции: 

206 370 8852 

Код доступа: 302457 

101 14.30-16.30 Қазіргі қытай тілін оқып үйренудің заманауи әдістері (магистр аға оқытушы Алмабекова 

А.М., магистр оқытушы Раева А.Н.)/вебинар 

 

ZOOM платформасы 

https://us04web.zoom.us/j/2063708852?pwd=V3M2eWlSNjNqaWhobU9DWnhWeFJaZz09
https://us04web.zoom.us/j/2063708852?pwd=V3M2eWlSNjNqaWhobU9DWnhWeFJaZz09
https://us04web.zoom.us/j/2063708852?pwd=V3M2eWlSNjNqaWhobU9DWnhWeFJaZz09


102 15.00-16.00 Виртуальная викторина на тему: «Өз елім менің – Өзегім менің» для студентов 1 

курса в рамках творческой «VirtualLab» лаборатории 

ZOOM платформасы  Берикханова 

А.Е. Ибраимова Ж.К. 

26 сәуір 2021 ж./26 апреля 2021 г. 

103 10.00 Абай атындағы ҚазҰПУ-нен Қазақстанға атағы шыққан физик ғалымдар. Математика 
мамандығының студенттері арасындағы олимпиада.  

Физика кафедрасы, онлайн 

104 14.30-16.30 Алматы, Түркістан, Жамбыл облысының 10 сынып оқушылары арасындағы «Қазақстан 
тәуелсіздігінің 30 жылдығы» атты ғылыми конференция сайысын өткізу 

https://zoom.us/j/95799998261?pw

d=dnVyeDlTQXc5YzVLT01Wc3

hhRXJEZz09  

Идентификатор конференции: 

957 9999 8261 

Код доступа: 904553 

105 14.30-16.30 « Абай-әлем тілдерінде» Абай өлеңдерін мәнерлеп оқудан халықаралық конкурс.  

( ф.ғ.к., доцент Арзиев Р.У.,  Коспаганбетова Н.Х.) 

ZOOM платформасы 

27-сәуір 2021 ж. / 27-апреля 2021 г. 

106 10.00 Дебаты  среди студентов. ФЕК181 Физика кафедрасы, онлайн 

107 14.00-17.00 Интеллектуальная игра «Умники и умницы» среди студентов 1-3 курсов Идентификатор конференции: 760 
8507 6791 Код доступа: 1111 

108 14.00-17.00 «Жемқорлық – індет, жою - міндет» атты тәрбие сағаты (аға оқытушы Оразова Р.К.)  ZOOM платформасы 

28-сәуір 2021 ж. / 28-апреля 2021 г. 

109 10.00-15.00 «Ахмет  Байтұрсынұлы мұрасы және ұлттық құндылықтар» тақырыбында 

республикалық конференция 

ZOOM платформасы 

110 10.00 АР 05130242-«Жоғары көркем білім берудегі ұлттық сана мен мәдени құндылықтардың 

«Мәңгілік ел» идеясы контекстінде өркендеуі» ғылыми жоба нәтижелерін 

таныстырылымы. 

 1.Көркем білім берудегі ұлттық сана мен мәдени құндылықтардың өркендеуі. Ұжымдық 

монография; 

Ш. Уәлиханов көшесі 64А №2оқу 

ғимараты, 

Кафедра дизайн 

https://zoom.us/j/95799998261?pwd=dnVyeDlTQXc5YzVLT01Wc3hhRXJEZz09
https://zoom.us/j/95799998261?pwd=dnVyeDlTQXc5YzVLT01Wc3hhRXJEZz09
https://zoom.us/j/95799998261?pwd=dnVyeDlTQXc5YzVLT01Wc3hhRXJEZz09


 

 

 

2. «Көркемөнерден білім алуға арналған терминологиялық сөздік:  қазақ, орыс, 

ағылшын, түрік тілдерінд» презентациясын  өткізу   

111 11:00 Мастер классы профессоров, д.п.н.: Б.А.Тургунбаевой, Н.Н.Хан, М.А.Абсатовой КазНПУ им Абая, онлайн 

112 11:00 «Ғылымға бастар жол» вебинар/«Путь к науке» вебинар Маркетинг бөлімі//Отдел 

маркетинга 

113 14.00-17.00 Выступление в стиле TED в дистанционном формате Идентификатор конференции: 760 
8507 6791 Код доступа: 1111 

114 14.00-17.00 «Қазақстан халқы бірлігі» мейрамы қарсаңында «Ел тірегі – халықтар достығы» 

тақырыбында халықаралық вебинар. Халықаралық Түрксой (Анкара) ұйымымен ортақ 
іс-шара (ф.ғ.к. Есбосынов Е.З.) 

ZOOM платформасы 

29-сәуір 2021 ж. / 29-апреля 2021 г. 

115 11.00 Международный научно-методический семинар «Методические особенности 
дистанционного обучения дисциплинам по робототехнике на базе Stem-парка (онлайн) 

Институт Математики, физики и 

информатики, Stem-парк 

30-сәуір 2021 ж. / 30-апреля 2021 г. 

116 10.00  Гранттық ғылыми жобаларға қатысуға өтінім берудің негіздері мен ереже, талаптары Жас 

ғалымдармен тәжірибе алмасу. 

Сманова А.С.  онлайн  


