ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ҚАЗАҚСТАН ЖАС ҒАЛЫМ-ПЕДАГОГТАРЫ І РЕСПУБЛИКАЛЫҚ СЛЁТІНІҢ
БАҒДАРЛАМАСЫ
2018 жыл 26 сәуір
9.00 - 9.20

Гоголь көшесі,
114

9.20 - 9.30

Оқу корпусының
алдындағы алаң

9.30 – 10.00

Холл

10.00 - 10.30

Конференц зал

Қонақтарды қарсы алу
 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
вице-министрі Б.А.Асылованың құттықтау сөзі
 ҚазМемҚызПУ ректоры Г.Т.Алдамбергенованың алғы сөзі
 БАҚ-тың қатысуымен ресми пресс-конференция
Қазақстан жас ғалым-педагогтары Қауымдастығын құру туралы
 Қазақстан жас ғалым-педагогтар Қауымдастығының
бірінші құрылтай мәжілісі
Кеңесті/төрағаны/хатшыны сайлау
Жұмыс жоспарын талқылау

 «ҚазМемҚызПУ бүгіні мен болашағы: 74 жыл - отандық педагогикаға қызмет ету»
10.30 - 10.40

323-ауд.

Латын әліпби орталығы
«Латынды үйретудің тиімді
әдістері» /шеберлік сынып

«Филология» мамандығының
2-курс PhD докторанты
Жаңабаева Назерке Асылбекқызы

10.40 - 10.50

«Ақтұмар» мұражайы: тарих беттерінен

10.50 - 11.00

Арт-галереяның салтанатты ашылуы
«Кескіндеме» /шеберлік сынып

11.00 - 11.05

Субұрқақ алаңы
«Гобелен» /шеберлік сынып

11.05 - 11.10

11.10 -11.30

Өнертану магистрі, «Кәсіптік білім»
кафедрасының аға оқытушысы
Қалдыбаева Гульмария Ауелханқызы
Кәсіптік білім магистрі, «Кәсіптік білім»
кафедрасының аға оқытушысы
Өтегенова Баян Нұрақынқызы

«Ақ Шатыр» астындағы ән-жыр үзілісі

 ҚазМемҚызПУ ғылыми зерттеулерінің панорамасы және жас оқытушыларының шеберлік сыныптары
11.30 -12.00

Шарипов
көшесі,161
2 оқу ғимараты

«Психология-педагогикалық
түзету кабинеті»

Педагогика және психология
факультетінің деканы
Жиенбаева Сайраш Нағашыбайқызы
«Дара» Қоры бағдарламасының
үйлестірушісі
Шешембекова Марал Серікпайқызы

12.00- 12.15

12.15- 12.30

Гоголь көшесі,
114

«Баламалы энергия көздері»
зертханасы

Ф.ғ.д., «Физика» кафедрасының
профессоры Жамалов Ажмұқан
Жамалұлы,
Утебаева Ардак,«Физика» мамандығының
2- курс магистранты

Бас оқу ғимараты
333- ауд.

Кешенді химия-биологиялық
ғылыми-зерттеу орталығы
/химия зертханасы

PhD, «Химия» кафедрасының оқытушысы
Абдраймова Мөлдір Рашидқызы,
«Химия» мамандығының 2-курс
PhD докторанты Турсинова Жанар,
химия магистрі, орталық-инженері
Қуандықова Ақбота

12.30- 12.40

Бас оқу ғимараты
311- ауд.

12.40- 12.50

Бас оқу ғимараты
305-ауд.

12.50- 13.00

«Дифференциалдық теңдеулер»
/шеберлік сынып

Ф-м.ғ.к., «Информатика және қолданбалы
математика» кафедрасының аға
оқытушысы
Кадирбаева Жазира Муратбекқызы

Кешенді химия-биологиялық
ғылыми-зерттеу орталығы
/биология зертханасы

Биология магистрі Берік Нұржамал,
Биотехнология магистрі
Масқират Шынар

Медиа-департамент

13.00- 13.10

Бас оқу ғимараты

Usage of the elements of critical
thinking at the lesson of foreign
language /шеберлік сынып

«Шет тілін оқыту әдістемесі»
кафедрасының оқытушысы, магистр
Шамеева Шынар Қазыбекқызы

13.10 -13.20

Кітапхана фойесі

«Критериалды бағалау жүйесі»
/постерлер галереясы

«Мектепке дейінгі және бастауыш білім»
кафедрасының оқытушысы
Измағамбетова Раиса Құдайбергенқызы

13.20 -13.30

«Почему школа, книга, наука женского рода?»
Әлеуметтік және гендерлік ғылыми-зерттеу институты

13.30- 13.45

«Егер кітаптар сөйлей алса...»
Ғылыми кітапхананың сақтау және оқу залдары

13.45 -13.55

Абиров залы

14.00 -14.40

«Хореография» кафедрасының
оқытушысы, магистр
Бәкірова Самал Әбілпатташқызы

Хореография

Қонақтарға арналған түскі ас
 Дискуссия алаңы

15.00- 16.30
Гоголь көшесі,
114,
Акт залы

-Білімнің феминизациясы: күш
пе немесе әлсіздік пе,дәстүр ме
немесе артықшылық па?

«Қоғамдық-гуманитарлық пәндер»
кафедрасының аға оқытушысы, PhD
докторант Сәрсенова Асел Берікқызы
/модератор

- Жас ғалым-педагогтың үлгісі.
Жас оқытушының бір күні

«Математика» кафедрасының
оқытушысы
Баетов Каирден Хаирбекұлы/модератор

-Ағылшын тілі болмаса,
болашақ жоқ па?
Ағылшын тілі ғылым, оқу және
коммуникация тілі ретінде
-Желідегі білім беру: мүмкіндік
шекарасын кеңейту

«Филология» мамандығының
2-курс PhD докторанты Жаңабаева
Назерке Асылбекқызы /модератор
«Ақпараттық жүйелерді оқыту»
кафедрасының оқытушысы Толыбаев
Шарапатдин /модератор

Қауымдастық мүшелерінің салтанатты ант қабылдау рәсімі
16.30- 16.45

Кофе-брейк

17.00-20.00

Мәдени бағдарлама

