«ТҰРАҚТЫ ДАМУ МҮДДЕЛЕРІНДЕ ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ:
ЖАҢА СЫН-ТЕГЕУРІНДЕР»
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ РЕГЛАМЕНТІ
2019 жылғы 23 мамыр
09:00 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 17:00

Қатысушыларды тіркеу. Көрме
Конференцияның ашылуы
Пленарлық сессия
Түскі ас
Панельдік сессиялар

2019 жылғы 24 мамыр
10:00 – 12:50
12:50 – 13:30

Пленарлық сессия
Конференцияны қорытындылау

КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
№ 1. Үздіксіз білім беру және жаһандық әлем сын-тегеуріндері
№2. Өмір бойы оқу контекстінде тілдік білім беру
№3. Үздіксіз білім беру жүйесіндегі цифрландыру
№ 4. Формальды, формальды емес, информальды білім беру

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ БІРІНШІ ЖҰМЫС КҮНІ
2019 жылғы 23 мамыр
ПЛЕНАРЛЫҚ СЕССИЯ
(Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай Батыр даңғылы, 53,
Назарбаев Университеті, Green Hall, 1-қабат)

09:0010:00

Қатысушыларды тіркеу

10:0010:05

Құттықтау сөзі.
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

10:0510:15

Құттықтау сөзі.
Жылбаев Жанбол Октябрұлы, Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық
білім академиясының президенті, педагогика ғылымдарының
кандидаты, профессор (Қазақстан, Нұр-Сұлтан)

10:1510:35

Испусинова Светлана Багитовна, «Назарбаев Зияткерлік
мектептері» ДББҰ Басқарма төрайымы (Қазақстан, Нұр-Сұлтан)

Нұр-Сұлтан қ., Назарбаев Университеті,
Green Hall С 3 Блогі, 1-қабат, 1022 ауд.

Қазақстан Республикасында білім беру мазмұнын жаңарту:
бастауыш мектептегі жаңартылған білім беру мазмұнын
апробациядан өткізу бойынша пилоттық жобаның нәтижелері
10:3511:00

Кюлли Алл, Ересектерді оқыту департаменті басшысының
орынбасары (деңгейлік және қосымша білім беру), Эстонияның Білім
және ғылым министрлігі (Эстония, Таллин)
Эстонияның үздіксіз білім беру стратегиясын және оқытудың
заманауи тұжырымдамасын жүзеге асыру

11:0011:30

Олексиенко Анатолий, PhD, қауымдастырылған профессор,
магистратураның білім беру бағдарламаларының үйлестірушісі
(Жоғары білім беру); Гонконг университетінің білім саласындағы
саясат, әкімшілендіру және қоғамдық ғылымдар бөлімі (Қытай,
Гонконг)
Университеттерді басқарудың көпдеңгейлі құрылымы және
өзгеруі: жоғары білім берудегі интернационалдандыру мен
инновация мәселелерін зерттеу

11:3011.50

Құрман Несібелі Жакенқызы, педагогика ғылымдарының докторы,
М. В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің
Қазақстан филиалының профессоры (Қазақстан, Нұр-Сұлтан)
ХХІ ғасырдағы қазақ тілін оқытудың өзекті мәселелері

11:5012:15

Чан Кэтрин, PhD, Гонконг университетінің білім саласындағы
саясат, әкімшілік және қоғамдық ғылымдар бөлімінің профессоры
(Қытай, Гонконг)
Гонконгтағы оқыту
әзірлеуге әсер етуі

12:1512:35

принциптерінің

оқу

бағдарламаларын

Вербицкая Наталья Олеговна, педагогика ғылымдарының докторы,
профессор, Орал мемлекеттік орман техникалық университетінің
автомобиль көлігі және технологиялық жүйелер институтының
директоры (Ресей, Екатеринбург)
Интернет-кеңістіктің шектелмеген сандық ағынында ойлауды
қалыптастыру: нейропедагогиканың жаңа даму кезеңі

12:3512:55

Фахрутдинова Гузалия Жевдятовна, педагогика ғылымдарының
докторы, Қазан федералдық университетінің Психология және білім
беру институтының профессоры (Ресей, Қазан)
Қазан федералдық университетіндегі үздіксіз педагогикалық білім
беру құрылымдарын тиімді біріктіру механизмін әзірлеу мәселелері
туралы

13:0014:30

ТҮСКІ АС

14:3017:00

ПАНЕЛЬДІК СЕССИЯЛАР

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ ЕКІНШІ ЖҰМЫС КҮНІ
2019 жылғы 24 мамыр
ПЛЕНАРЛЫҚ СЕССИЯ
(Нұр-Сұлтан қ., Қорғалжын тас жолы, 2 «А»,
«Думан» қонақ үйі, кіші мәжіліс залы, 2-ші қабат)
10:0010:20

Сагинтаева Аида Кыстаубаевна, PhD, Назарбаев Университеті
Жоғары білім беру мектебінің деканы (Қазақстан, Нұр-Сұлтан);
Білім берудегі инклюзия және әлеуметтік әділдік

10:2010:40

Аскеров Майыл, филология ғылымдарының докторы, профессор,
Әзірбайжан Ұлттық Ғылым Академиясы Тіл білімі институтының
социолингвистика және тіл саясаты кафедрасының меңгерушісі, Баку
Еуразия университетінің профессоры (Әзірбайжан, Баку)
Латын әліпбиі – әлем мәдениетіне ықпалдасу құралы: латын
графикасын енгізудегі Әзірбайжан тәжірибесі

10:4011:00

Павлова Маргарита,
PhD, Гонконг білім беру Университеті
ЮНЕСКО-ЮНЕВОК орталығының директоры (Қытай, Гонконг)
Құзыреттілікті дамыту мәселелері және өмір бойы білім алуға
көмектесу

11:0011:30

Эва М. Кулеша, ғылым докторы, Мария Гжегожевская атындағы
Арнайы педагогика академиясының профессоры (Польша, Варшава)
Эдита Грушчик-Кольчиньска, ғылым докторы, профессор, Мария
Гжегожевская атындағы Арнайы педагогика академиясының
профессоры (Польша, Варшава)
Польшадағы мектепке дейінгі тәрбие жүйесіндегі ерекше білім
беру қажеттілігі бар бала

11:3011:50

Стоянова Атанасия, ЕҚЫҰ аз ұлттар істері жөніндегі Жоғарғы
комиссариатының көптілді білім беру жөніндегі сарапшысы
(Нидерланды, Гаага)
Әртүрлі қоғамды біріктіру мақсатында көптілді білім беру:
апробация сабақтары

11:5012:10

Сисемалиев
Раймбек
Амангельдиевич,
БҰҰ
Қазақстан
Республикасындағы тұрғын халықтың қоныстануы саласындағы
(ЮНФПА) қорының атқарушы өкілі (Қазақстан, Нұр-Сұлтан)
Қазақстан Республикасында өмірлік дағдыларға негізделген білім
беруді енгізу тәжірибесі

12:1012:30

Смолянинова Ольга Георгиевна, педагогика ғылымдарының
докторы, профессор, РБА корреспондент-мүшесі, Сібір федералдық
университетінің Педагогика,
психология және әлеуметтану
институтының директоры (Ресей, Красноярск)
Білім беру жүйесі үшін медиатор дайындау үлгісі: көпмәдениеттік
контекст

12:3012:50

Котляр Марк, PASKO компаниясының директоры (АҚШ)
Құдайбергенұлы Нұралы, Инновациялық Зияткерлік технологиялар
академиясының директоры (Қазақстан, Нұр-Сұлтан)
PASCO цифрлық
цифрлық контент

12:5013:30

ғылыми зертханалары мен білім берудегі

КОНФЕРЕНЦИЯНЫ ҚОРЫТЫНДЫЛАУ

