ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ
ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Өзгермелі әлемдегі педагогикалық білім:
жаңа басымдықтар
ҚЫСҚЫ МЕКТЕП

5-10қаңтар 2020ж.
Алматы

Қысқы мектепті өткізу кестесі

№

1

2

3

4

Параллельді сессиялар

Қызметкерлер
санаттары

Өткізу
мерзімі

Қашықтықтан оқыту жүйесіндегі
оқытушылардың жұмыс ортасы
(moodle),
электрондық
оқуәдістемелік кешенін (ЭОӘК) әзірлеу
және енгізу, пәнді сүйемелдеу (40
сағ)
www.bilimland.kz,
www.itest.kz,
www.imektep.kz
білім
беру
ресурстарын қолдану бойынша
оқыту тренингтері
("Цифрлық
Қазақстан"
мемлекеттік
бағдарламасы аясында). 20 адамнан
2 топ (80 сағ.)
Студенттердің метапәндік
оқу
нәтижелерін
бағалау
үшін
тапсырмалар дайындау (40 сағ.)
Тренинг
«Көлденең-циклдік
ұйымдастыру құрылымын әзірлеу»
Тренинг
«Көшбасшылыққа
бейімдеу қағидаттарын әзірлеу»

ПОҚ, қашықтықтан
оқыту жетекшілері

5-10
қаңтар

Бидайбеков Д. Е. – Абай
атындағы ҚазҰПУ-нің
БЖжҚББО директорының
орынбасары

Университеттің ПОҚ

5 – 17
қаңтар

Бостанов Б.Г.,
Ошанова Н.Т. – Абай
атындағы ҚазҰПУ-нің
информатика және білімді
ақпараттандыру кафедрасы

Университет
оқытушылары

5-10
қаңтар

Примбетова Г. С. - «Тұран»
университетінің доценті,
п.ғ.к.

Ректор, проректорлар,
институт
директорлары,
департамент
директорлары мен
құрылымдық бөлім
басшылары
Институт
директорларының
тәрбие ісі жөніндегі
орынбасарлары,
оқытушылар,
докторанттар,
магистранттар

13-17
қаңтар

Байсеркеев О.Н. – КЦҰҚӘ
және көшбасшылыққа
бейімдеуді енгізу бойынша
тренер

5
қаңтар

Директорлар,
директордың оқу ісі
жөніндегі
орынбасарлары,
кафедра
меңгерушілері
Қазақ тілінде сабақ
жүргізетін
оқытушылар

5
қаңтар

Докторанттар,
магистрантар, жас
оқытушылар

6
қаңтар

Ішпекбаев Ж.Е. – Абай
атындағы ҚазҰПУ-нің тәрбие
және әлеуметтік ісі жөніндегі
проректор
Шойынбет Ж.А. – Абай
атындағы ҚазҰПУ-нің «Хакім
Абай» ғылыми-зерттеу
орталығының директоры
Халитова И.Р. - Абай
атындағы ҚазҰПУ-нің
мектепке дейінгі білім беру
және әлеуметтік педагогика
кафедрасының профессоры,
п.ғ.д.
Абай атындағы ҚазҰПУ-нің
академиялық мәселелер
жөніндегі департаменті,
Алматы қ. және Алматы обл.
Білім басқармалары, Жетісу
ауд. ББ меңгерушісі
Абай атындағы ҚазҰПУ-нің
Академик С. Қирабаев
атындағы қазақ тілі мен
әдебиеті кафедрасы
Игисинов Т.К. – Абай
атындағы ҚазҰПУ-нің ғылым
департаментінің ғылымитехникалық жұмыс
нәтижелерін
комерциализациялаубөлімінің
бастығы
Хамзина Ж.А. – Абай
атындағы ҚазҰПУ-нің
құқықтану кафедрасы

5

Әдістемелік семинар «Білім беру
ұйымдарына «Абайтану» пәнін
оқытудың өзекті мәселелері»

6

Білім беру саласындағы педагог
қызметкерлердің еңбек нарығының
жағдайы

7

8

Латын әліпбиін қолдану арқылы
студенттерді қазақ тіліне оқыту
тәжірибесі. Латын негізді қазақ
жазуының өзекті мәселелері
Инновацияларды
коммерцияландыру.
Гранттық
қаржыландыру
конкурстарына
қатысу үшін өтінімдерді дайындау
бойынша ұсыныстар.
Scopus базасы журналдарындағы
мақалаларды
рецензиялау
критерийлері

6
қаңтар

Жауаптылар

9

10

11

12

13

14

15

2019 жылы әзірленген білім беру
бағдарламаларын талдау.
Тренинг
«Білім
беру
бағдарламаларын жобалау бойынша
академиялық
комитеттерді
қалыптастыру және қызметі».
Тренинг «Қос дипломды білім беру
бағдарламаларын әзірлеу мәселелері
мен міндеттері».
Материалдарды әзірлеу және жаңа
форматта ПОӘК қалыптастыру.
Халықаралық стандарт талаптары
негізінде сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл жүйесін жобалау

Жоғары мектеп оқытушыларына
арналған коучинг құралдары
Абай
атындағы
ҚазҰПУ-нің
құрылымдық
бөлімшелерінің
қызметінде Еңбек заңнамасын және
"Білім туралы" Заңын қолдану
ЮНЕСКО-Қазақстан.Тұрақты даму
мақсаттарына қол жеткізудегі білім
беру
Білім беру сапасын басқару: жаңа
философияны іздеу.
"ЖОО-мектеп"
құрылымындағы
сапаны басқару моделі (Abai
University
жүйесінде,
ЖОО
стратегиясы,
құрылымдық
бөлімшелердің
функциялары,
олардың өзара байланысы)
Студент жастарды тәрбиелеуді
жетілдірудің өзекті мәселелері

Директордың оқу ісі
жөніндегі
орынбасарлары,
кафедра
меңгерушілері

8
қаңтар

Ректор, проректорлар,
8
институт
қаңтар
директорлары,
институт директорлары
ның орынбасарлары,
кафедра меңгерушілері,
департамент
директорлары мен
құрылымдық бөлім
басшылары
Университеттің ПОҚ
9
қаңтар
Департамент,
басқарма
қызметкерлері,
оқытушылар мен
докторанттар
Оқытушылар,
докторанттар,
магистранттар

9
қаңтар

9
қаңтар

Оқытушылар,
докторанттар,
магистранттар

10
қаңтар

Институт
директорларының
тәрбие ісі жөніндегі
орынбасарлары,
оқытушылар,
докторанттар,
магистранттар

10
қаңтар

Байдильдина А. М. – Абай
атындағы ҚазҰПУ-нің оқу
бағдарламаларын жобалау
департаментінің директоры

Бандуро А.В.–ISO енгізу
Агенттігінің директоры

Тасбулатова Б. К. –Erickson
International (Canada) кәсіби
коуч
Оразғали Ә.Д. – Абай
атындағы ҚазҰПУ-нің заң
бөлімінің бастығы
Алпысбаева М. А. ЮНЕСКО-Қазақстан.білім
беру бағдарламалары
бойынша ұлттық маман,
Көшербаева А. Н.-Абай
атындағы ҚазҰПУ-нің
педагогика және психология
кафедрасының меңгерушісі

Ішпекбаев Ж.Е. – Абай
атындағы ҚазҰПУ-нің тәрбие
және әлеуметтік ісі жөніндегі
проректор
Берікханова А.Е.- Абай
атындағы ҚазҰПУ-нің
педагогика кафедрасының
профессоры, п.ғ.к.
Бекбенбетова Қ.А. – тәрбие,
әлеуметтік жұмыстар және
жастар саясаты жөніндегі
департамент директорының
орынбасары
Ибрагимов С. - Абай
атындағы ҚазҰПУ-нің
педагогика кафедрасының аға
оқытушысы, п.ғ.м.

5 қаңтар 2020
1. Семинар «Білім беру ұйымдарына «Абайтану» пәнін оқытудың өзекті
мәселелері»
Қатысушылар: Институт директорларының тәрбие ісі жөніндегі
орынбасарлары, оқытушылар, докторанттар, магистранттар
Өткізу мерзімі: 5 қаңтар 2020 ж.
Өткізу орны:Достық даңғылы 13, 225 аудитория
БАҒДАРЛАМА
9.30-9.50
9.50 – 10.00

10.00-13.00

Тіркеу
Құттықтау сөз- Ишпекбаев Жанатбек Ешенқожаұлы –
Абай ат. ҚазҰПУ-нің тәрбие және әлеуметтік ісі
жөніндегі проректоры
Білім беру ұйымдарына «Абайтану» пәнін оқытудың
өзекті мәселелері
Шойынбет Жабал Алшынбекұлы – Абай атындағы
ҚазҰПУ-нің «Хакім Абай» ғылыми-зерттеу орталығының
директоры
Халитова Исламия Рамазановна- Абай атындағы
ҚазҰПУ-нің мектепке дейінгі білім беру және әлеуметтік
педагогика кафедрасының профессоры, п.ғ.д.

2. Семинар «Білім беру саласындағы педагог қызметкерлердің еңбек
нарығының жағдайы»
Қатысушылар: Директорлар, директордың оқу ісі жөніндегі
орынбасарлары, кафедра меңгерушілері
Өткізу мерзімі: 5 қаңтар 2020 ж.
Өткізу орны: Достық даңғылы 13, 202 аудитория
БАҒДАРЛАМА
9.30-9.50

Тіркеу

9.50 – 10.00

Құттықтау сөз - Сәтмырзаев Асан Адасбекұлы,Абай ат.
ҚазҰПУ-нің оқу ісі жөніндегі проректоры
Білім беру саласындағы педагог қызметкерлердің еңбек
нарығының жағдайы

10.00-13.00

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің академиялық мәселелер
жөніндегі департаменті, Алматы қ. және Алматы обл.
Білім басқармалары, Жетісу ауд. ББ меңгерушісі

6 қаңтар 2020
3. Семинар «Латын әліпбиін қолдану арқылы студенттерді қазақ тіліне
оқыту тәжірибесі. Латын негізді қазақ жазуының өзекті мәселелері»
Қатысушылар: Қазақ тілінде сабақ жүргізетін оқытушылар
Өткізу мерзімі: 6 қаңтар 2020 ж.
Өткізу орны: Достық даңғылы 13, 202 аудитория
БАҒДАРЛАМА
9.30-9.50

Тіркеу

9.50 – 10.00

Құттықтау сөз - Сәтмырзаев Асан Адасбекұлы, Абай ат.
ҚазҰПУ-нің оқу ісі жөніндегі проректоры
Латын әліпбиін қолдану арқылы студенттерді қазақ тіліне
оқыту тәжірибесі. Латын негізді қазақ жазуының өзекті
мәселелері
Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Академик С. Қирабаев
атындағы қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы

10.00-13.00

4. Семинар
«Инновацияларды
коммерцияландыру.
Гранттық
қаржыландыру конкурстарына қатысу үшін өтінімдерді дайындау
бойынша ұсыныстар. Scopus базасы журналдарындағы мақалаларды
рецензиялау критерийлері»
Қатысушылар:Докторанттар, магистрантар, жас оқытушылар
Өткізу мерзімі: 6 қаңтар 2020 ж.
Өткізу орны: Достық даңғылы 13, 225 аудитория
БАҒДАРЛАМА
9.30-9.50
9.50 – 10.00

10.00-11.30

Тіркеу
Құттықтау сөз–Кульсариева Актолкын Турлыхановна,
ғылыми жұмыс және халықаралық ынтымақтастық
жөніндегі проректор
Инновацияларды коммерцияландыру. Гранттық
қаржыландыру конкурстарына қатысу үшін өтінімдерді
дайындау бойынша ұсыныстар.
Игисинов Талғат Қазыбайұлы – Абай атындағы
ҚазҰПУ-нің ғылым департаментінің ғылыми-техникалық

11.30-13.00

жұмыс нәтижелерін комерциализациялау бөлімінің
бастығы
Scopus базасы журналдарындағы мақалаларды
рецензиялау критерийлері
Хамзина Жанна Амангельдиновна – Абай атындағы
ҚазҰПУ-нің құқықтану кафедрасы

8 қаңтар 2020
5. Семинар «2019 жылы әзірленген білім беру бағдарламаларын талдау.
Тренинг «Білім беру бағдарламаларын жобалау бойынша академиялық
комитеттерді қалыптастыру және қызметі».
Тренинг «Қос дипломды білім беру бағдарламаларын әзірлеу мәселелері
мен міндеттері».
Материалдарды әзірлеу және жаңа форматта ПОӘК қалыптастыру»
Қатысушылар: Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарлары, кафедра
меңгерушілері
Өткізу мерзімі: 8 қаңтар 2020 ж.
Өткізу орны: Достық даңғылы 13, 202 аудитория
БАҒДАРЛАМА
9.30-9.50
9.50 – 10.00
10.00-12.50

12.50-14.00
14.00-16.00

Тіркеу
Құттықтау сөз - Сәтмырзаев Асан Адасбекұлы, Абай ат.
ҚазҰПУ-нің оқу ісі жөніндегі проректоры
2019 жылы әзірленген білім беру бағдарламаларын талдау.
Тренинг «Білім беру бағдарламаларын жобалау бойынша
академиялық комитеттерді қалыптастыру және қызметі»
Байдильдина Адиля Манатқызы – Абай атындағы ҚазҰПУнің оқу бағдарламаларын жобалау департаментінің директоры
Түскі ас
Тренинг «Қос дипломды білім беру бағдарламаларын әзірлеу
мәселелері мен міндеттері».
Материалдарды әзірлеу және жаңа форматта ПОӘК
қалыптастыру Байдильдина Адиля Манатқызы – Абай
атындағы ҚазҰПУ-нің оқу бағдарламаларын жобалау
департаментінің директоры

6. Семинар
«Халықаралық стандарт талаптары негізінде сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесін жобалау»
Қатысушылар: Ректор, проректорлар, институт директорлары, институт
директорларының орынбасарлары, кафедра меңгерушілері, департамент
директорлары мен құрылымдық бөлім басшылары
Өткізу мерзімі: 9 қаңтар 2020 ж.
Өткізу орны: Достық даңғылы 13, 225 аудитория

БАҒДАРЛАМА
9.30-9.50
9.50 – 10.00
10.00-13.00

Тіркеу
Құттықтау сөз- Бектемесов Мақтағали Әбдімәжитұлы,
Абай ат. ҚазҰПУ-нің бірінші проректоры
Халықаралық стандарт талаптары негізінде сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесін жобалау
Бандуро Анатолий Владимирович -ISO енгізу Агенттігінің
директоры

9 қаңтар 2020
7. Семинар «Жоғары мектеп оқытушыларына арналған коучинг құралдары»
Қатысушылар: Университеттің ПОҚ
Өткізу мерзімі: 9 қаңтар 2020 ж.
Өткізу орны: Достық даңғылы 13, 225 аудитория
БАҒДАРЛАМА
9.30-9.50
Тіркеу
9.50 – 10.00
Құттықтау сөз–Кульсариева Актолкын Турлыхановна,
ғылыми жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі
проректоры
10.00-13.00
Жоғары мектеп оқытушыларына арналған коучинг құралдары
Тасбулатова Балсулу Кувандыковна – Erickson
International (Canada) кәсіби коуч
8. Семинар «Еңбек Кодексін және «Білім туралы» Заңын Абай атындағы
ҚазҰПУ-нің әкімшілік, ғылыми және оқу бөлімдерінің жұмысында
қолдану»
Қатысушылар: Департамент, басқарма қызметкерлері, оқытушылар мен
докторанттар
Өткізу мерзімі: 8 қаңтар 2020 ж.
Өткізу орны: Достық даңғылы 13, 320 аудитория
БАҒДАРЛАМА
9.30-9.50
Тіркеу
9.50 – 10.00
Құттықтау сөз –Дулатов Ғабит Сәбитұлы,Абай ат. ҚазҰПУнің әкімшілік департаментінің директоры
10.00-13.00
Абай атындағы ҚазҰПУ-нің құрылымдық бөлімшелерінің
қызметінде Еңбек заңнамасын және "Білім туралы" Заңын
қолдану
Оразғали Әлімжан Дәулетбайұлы – Абай атындағы
ҚазҰПУ-нің заң бөлімінің бастығы
9. Семинар «ЮНЕСКО-Қазақстан.Тұрақты даму мақсаттарына
жеткізудегі білім беру»
Қатысушылар: Оқытушылар, докторанттар, магистранттар
Өткізу мерзімі: 9 қаңтар 2020 ж.
Өткізу орны: Достық даңғылы 13, 202 аудитория
БАҒДАРЛАМА

қол

9.30-9.50
9.50 – 10.00

10.00-13.00

Тіркеу
Құттықтау сөз–Кульсариева Актолкын Турлыхановна,
ғылыми жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі
проректоры
ЮНЕСКО-Қазақстан.Тұрақты
даму
мақсаттарына
қол
жеткізудегі білім беру
Алпысбаева М. А. - ЮНЕСКО-Қазақстан білім беру
бағдарламалары бойынша ұлттық маман

10 қаңтар 2020
10. Семинар «Білім беру сапасын басқару: жаңа философияны іздеу.
«ЖОО-мектеп» құрылымындағы сапаны басқару моделі (Abai University
жүйесінде, ЖОО стратегиясы, құрылымдық бөлімшелердің
функциялары, олардың өзара байланысы)»
Қатысушылар: Оқытушылар, докторанттар, магистранттар
Өткізу мерзімі: 10 қаңтар 2020 ж.
Өткізу орны: Достық даңғылы 13, 202 аудитория
БАҒДАРЛАМА
9.30-9.50
Тіркеу
9.50 – 10.00 Құттықтау сөз - Сәтмырзаев Асан Адасбекұлы, Абай ат.
ҚазҰПУ-нің оқу ісі жөніндегі проректоры
10.00-13.00 Білім беру сапасын басқару: жаңа философияны іздеу.
«ЖОО-мектеп» құрылымындағы сапаны басқару моделі
(Abai University жүйесінде, ЖОО стратегиясы,
құрылымдық бөлімшелердің функциялары, олардың
өзара байланысы)
Көшербаева Әйгерім Нұрәліқызы -Абай атындағы
ҚазҰПУ-нің педагогика және психология кафедрасының
меңгерушісі
11. Семинар
«Студент
жастарды
тәрбиелеуді
жетілдірудің
өзекті мәселелері»
Қатысушылар: Институт директорларының тәрбие ісі жөніндегі
орынбасарлары, оқытушылар, докторанттар, магистранттар
Өткізу мерзімі: 10 қаңтар 2020 ж.
Өткізу орны: Достық даңғылы 13, 225 аудитория
БАҒДАРЛАМА
9.30-9.50
9.50 – 10.00

Тіркеу
Құттықтау сөз- Ишпекбаев Жанатбек Ешенқожаұлы –
Абай ат. ҚазҰПУ-нің тәрбие және әлеуметтік ісі
жөніндегі проректоры

10.00-13.00

Студент жастарды тәрбиелеуді жетілдірудің өзекті
мәселелері
Берикханова Айман Еженхановна - Абай атындағы
ҚазҰПУ-нің педагогика кафедрасының профессоры,
п.ғ.к.
Бекбенбетова Қазына Асанқызы – тәрбие, әлеуметтік
жұмыстар және жастар саясаты жөніндегі департамент
директорының орынбасары
Ибрагимов Саят - Абай атындағы ҚазҰПУ-нің
педагогика кафедрасының аға оқытушысы, п.ғ.м.

5-10 қаңтар 2020
12. Курс «Қашықтықтан оқыту жүйесіндегі оқытушылардың жұмыс ортасы
(moodle), электрондық оқу-әдістемелік кешенін (ЭОӘК) әзірлеу және
енгізу, пәнді сүйемелдеу» (40 сағ)
Қатысушылар: ПОҚ, қашықтықтан оқыту жетекшілері
Өткізу мерзімі: 5-10 қаңтар 2020 ж.
Өткізу орны: Қазыбек би 28, 16 аудитория
БАҒДАРЛАМА
9.30-10.00
10.00-12.50

12.50-14.00
14.00-16.00

Тіркеу
Қашықтықтан оқыту жүйесіндегі оқытушылардың жұмыс
ортасы (moodle), электрондық оқу-әдістемелік кешенін
(ЭОӘК) әзірлеу және енгізу, пәнді сүйемелдеу.
Бидайбеков Д. Е. – Абай атындағы ҚазҰПУ-нің
БЖжҚББО директорының орынбасары
Түскі ас
Қашықтықтан оқыту жүйесіндегі оқытушылардың жұмыс
ортасы (moodle), электрондық оқу-әдістемелік кешенін
(ЭОӘК) әзірлеу және енгізу, пәнді сүйемелдеу.
Бидайбеков Д. Е. – Абай атындағы ҚазҰПУ-нің
БЖжҚББО директорының орынбасары

13. Курс «www.bilimland.kz, www.itest.kz, www.imektep.kz білім беру
ресурстарын қолдану бойынша оқыту тренингтері ("Цифрлық Қазақстан"
мемлекеттік бағдарламасы аясында). 20 адамнан 2 топ (80 сағ.)
Қатысушылар: Университеттің ПОҚ
Өткізу мерзімі: 5-17 қаңтар 2019 ж.
Өткізу орны: Толе би 86, 306, 314 аудитория
БАҒДАРЛАМА
9.30-10.00

Тіркеу

Заманауи ақпараттық-коммуникациялықтехнологиялар
(АКТ) және оларды білім беруде пайдалану. Білім беруді
ақпараттандырудың техникалық құралдары
12.50-14.00 Түскі ас
14.00-16.00 Білім беруді ақпараттандырудың техникалық құралдары.
Білім беруді ақпараттандырудың технологиялары
13-17 қаңтар2019 ж.
10.00-12.50

10.00-16.50

Практикалық сабақтар – он-лайн оқу 36 сағат

5-10 қаңтар 2020
14. Курс «Студенттердің метапәндік оқу нәтижелерін бағалау үшін
тапсырмалар дайындау»
Қатысушылар: Университет оқытушылары.
Өткізу мерзімі: 5-10 қаңтар 2019 ж.
Өткізу орны:Қазыбек би 28, 34 аудитория
БАҒДАРЛАМА
9.30-10.00 Тіркеу
10.00-12.50 Студенттердің метапәндік оқу нәтижелерін бағалау үшін
тапсырмалар дайындау
Примбетова Гульжан Серикбаевна -«Тұран»
университетінің доценті, п.ғ.к.
12.50-14.00 Түскі ас
14.00-16.00 Студенттердің метапәндік оқу нәтижелерін бағалау үшін
тапсырмалар дайындау
Примбетова Гульжан Серикбаевна -«Тұран»
университетінің доценті, п.ғ.к.

13-17 қаңтар 2020
15. Тренинг «Көлденең-циклдік ұйымдастыру құрылымын әзірлеу.
Көшбасшылыққа бейімдеу қағидаттарын әзірлеу»
Қатысушылар: Ректор, проректорлар, институт директорлары,
департамент директорлары мен құрылымдық бөлім басшылары
Өткізу мерзімі: 13-17 қаңтар 2019 ж.
Өткізу орны:Достық даңғылы 13, аудитория 202
БАҒДАРЛАМА
9.30-10.00 Тіркеу
10.00-12.50 Көлденең-циклдік ұйымдастыру құрылымын әзірлеу.
Көшбасшылыққа бейімдеу қағидаттарын әзірлеу
Байсеркеев Озат Нурдаулетович – КЦҰҚӘ және
көшбасшылыққа бейімдеуді енгізу бойынша тренер
12.50-14.00 Түскі ас
14.00-16.00 Көлденең-циклдік ұйымдастыру құрылымын әзірлеу.
Көшбасшылыққа бейімдеу қағидаттарын әзірлеу
Байсеркеев Озат Нурдаулетович – КЦҰҚӘ және
көшбасшылыққа бейімдеуді енгізу бойынша тренер

