
«ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚ: ТАЛАПТАР МЕН ТИІМДІ 

ТӘЖІРИБЕЛЕР» тақырыбында өтетін  

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті жанындағы  

Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесінің  

«Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласындағы  

Оқу-әдістемелік бірлестігі – Жобаларды басқару топтарының  

кезекті  мәжілісінің 

  

БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

Өтетін күні:  7 сәуір 2021 жыл 

Өткізу форматы: онлайн 

 

7  сәуір, сағат 10.00. 

Пленарлық мәжіліс 

Қосылу платформасы: Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/87380085112?pwd=MVd3a1ZnSkpjcEwyUWdnWXZMRH

U3QT09  

Конференцияның  идентификаторы: 873 8008 5112  

Қіру коды: 025 

Модератор: Жуманкулова Еркын Нурсагатовна – «Қазақ ұлттық қыздар 

педагогикалық университеті» КЕАҚ оқу және оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі 

проректоры 

Мақсатты топ: білім беру ұйымдарының басшылары, ЖОО ғалымдары мен 

оқытушылары, жұмыс берушілер 

10.00 – 10.10 ОӘБ–ЖБТ төраға орынбасары – оқу және оқу-әдістемелік 

жұмыстар жөніндегі проректор Еркын Нурсагатовна 

Жуманкулованың алғы сөзі.  

10.10-10.25 Спикерлер: 

1. «Дошкольное обучение и воспитание (ДВО): история и 

современные тренды» - Ирсалиев Серик Азтаевич, Астана 

Халықаралық университетінің президенті 

10.25-10.40 2. «Функционалдық сауаты ілгері елдердің тәжірибесіне 

сүйеніп, отандық оқулықтарға талапты түбегейлі қайта 

қарау дилеммасы» - Нұрланов Елдос Болатханұлы, «Оқулық» 

Республикалық ғылыми-практикалық орталығының басшысы 

10.40-10.55 3. «Бастауыш білім беру деңгейінде оқушылардың 

функционалдық сауаттылығы: қазіргі жағдайы мен 

мүмкіндіктері» - Сагалиева Жанар Каукербековна, п.ғ.к., Ы. 

Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, мектепке 

дейінгі және бастауыш білім беру зертханасының жетекші 

ғылыми қызметкері  

https://us02web.zoom.us/j/87380085112?pwd=MVd3a1ZnSkpjcEwyUWdnWXZMRHU3QT09
https://us02web.zoom.us/j/87380085112?pwd=MVd3a1ZnSkpjcEwyUWdnWXZMRHU3QT09


10.55-11.10 4. « Международная оценка образовательных достижений 15-

летних обучающихся PISA-2022»  - Сабырұлы Ерлікжан – 

«Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ президентінің орынбасары 

11.10-11.25 5. «Возможности предмета «Самопознание» в формировании 

функциональной грамотности учащихся» - Калиева Гульсара 

Исламгазиевна, п.ғ.к.., ғалым  хатшы, «Бөбек» ҰҒПББСО адамды 

үйлестіру және дамыту институты 

11.25-11.40 6. «Оқулық мазмұнындағы оқу тапсырмалары арқылы 

функционалдық сауаттылықты қалыптастыру» (бастауыш 

білім беру деңгейі» - Рысқұлбекова Әсима Дәулетбекқызы, п.ғ.к.,   

«Алматыкітап» баспасы электрондық оқулықтар орталығының 

жетекшісі 

Қосымша баяндамашы: «Роль УМК по дошкольному 

образованию в формировании функциональной грамотности 

у детей дошкольного возраста» - Тажинова Бақыт 

Социалқызы, «Алматыкітап» баспасының мектепке дейінгі білім 

беру жөніндегі әдіскері  
11.40-11.55 7. «Бастауыш сынып оқушыларының жаратылыстану-

ғылыми сауаттылығын және креативті ойлауын 

қалыптастыру» - Сайфуллақызы Бағдагүл – «Педагогикалық 

шеберлік орталығы» ЖМ Алматы қ. филиалының аға менеджері, 

педагогикалық өлшемдер орталығы емтихан комиссиясының 

сертификатты  тренері.   

11.55-12.10 8. «Болашақ мамандарды бастауыш сынып оқушыларының 

функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға даярлау 

бағыттары» - Набуова Роза Абдрахмановна, п.ғ.к., Қазақ 

Ұлттық қыздар педагогикалық университеті мектепке дейінгі 

және бастауыш білім кафедрасының қауым.профессоры м.а..  

12.10-12.30 9. ОӘБ-ЖБТ грифін беруге ұсынылған оқу әдебиеттерін 

сараптау нәтижелері туралы 

12.30-13.00 10. Резолюция  қабылдау және мәжілістің жабылуы 

 

 

 

 

 


