
   
  

«БАҒДАРЛЫ ТІЛДІК БІЛІМ: ИНТЕГРАЦИЯ, ИННОВАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ» 

АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ВЕБИНАР БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

6 – 10 желтоқсан 2021 жыл 

 

Ұйымдастырушылары  Қазақ тілі оқытушыларының халықаралық қоғамдық бірлестігі 

 Сүлейман Демирель атындағы университет 

 Қазақ тілі және түркітану департаменті, Назарбаев университеті 

 

Мақсаты  қазақ тілін ЖОО-да практикалық, кәсіби мақсатта оқытудың өзекті 

мәселелерін талдау, тәжірибемен бөлісу, қазақ тілін шетелдік азаматтарға 

оқытудың ерекшеліктері мен тиімді жолдарын қарастыру. 

Вебинар форматы:  Zoom 

https://nu-edu-

kz.zoom.us/j/8479987118?pwd=RERMdTd2Ynh4aVhTa0hJNmU3a2dRUT09  

Идентификатор конференции: 847 998 7118 

Код доступа: 1979 
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ОНЛАЙН СЕССИЯ: «ТІЛДІК БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ 

НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР: ТҰЖЫРЫМДАМА, СТАНДАРТ, ТИПТІК 

БАҒДАРЛАМА» 

 

МОДЕРАТОР: 

ЭЛЬМИРА ОРАЗАЛИЕВА, Назарбаев университеті Қазақ тілі және 

түркітану департаментінің қауымдастырылған профессоры, филология 

ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ тілі оқытушылары халықаралық 

қоғамдық бірлестігінің президенті 

 

 

18.00-18.10 

 

КІРІСПЕ СӨЗДЕР:  

ДАВРОНЖОН ЭРКИНҰЛЫ ГАИПОВ, педагогика ғылымдарының 

кандидаты, Сулейман Демирель университетінің ректоры 

ЮЛАЙ ШАМИЛЬОҒЛЫ, профессор, Қазақ тілі және түркітану 

департаментінің меңгерушісі 

 

18.10 – 18.30 

 

 

ЖАНАТ  ТҰРАРБЕКҚЫЗЫДӘУЛЕТБЕКОВА, педагогика 

ғылымдарының докторы, Қазақстан-Британ университетінің профессоры 

(ҚАЗАҚСТАН). 

«Қазақ тілін меңгертудің тұжырымдамалық және стандарттық тұғырлары» 

 

18.30 – 18.50 

 

 

ЕРБОЛ  ТЛЕШОВ Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл – қазына» 

ұлттық ғылыми-практикалық орталығы Бас директордың міндетін 

уақытша атқарушы, филология ғылымдарының кандидаты(ҚАЗАҚСТАН) 

«Мемлекеттік тілді үйретудің тұжырымдамасы» жобасы туралы 

https://nu-edu-kz.zoom.us/j/8479987118?pwd=RERMdTd2Ynh4aVhTa0hJNmU3a2dRUT09
https://nu-edu-kz.zoom.us/j/8479987118?pwd=RERMdTd2Ynh4aVhTa0hJNmU3a2dRUT09


 

18.50 – 19.10 

 

 

ФУНДА ГУВЕН, Назарбаев университетіҚазақ тілі және 

түркітанудепартаментінің ассистент профессоры және АЙДАНА 

АМАЛБЕКОВА(ҚАЗАҚСТАН) 

«Digital Literacy and Students’ Wellbeing During COVID-19»/ «COVID-19 

жағдайындағы цифрлық сауаттылық және студенттердің өзін жақсы сезіну 

мүмкіндігі» 

 

19.10 – 19.30 АЙТЖАМАЛ  ҚАЛКЕНҚЫЗЫ РАУАНДИНА, педагогика ғылымдарының 

кандидаты, Абай атындағы ҚазҰПУ қауымдастырылған 

профессоры(ҚАЗАҚСТАН) 

«Қазақ тілінің деңгейлік бағдарламалары: отандық тәжірибе»  

 

19.30 – 19.50 РАЙГҮЛ  САДУАҚАСҚЫЗЫ РАХМЕТОВА, педагогика ғылымдарының 

докторы, Абай атындағы ҚазҰПУ қауымдастырылған  

профессоры(ҚАЗАҚСТАН) 

«Нормативтік құжатқа негізделген деңгейлік қазақ тілі оқу-әдістемелік 

кешенінің мазмұндық-құрылымдық ерекшеліктері» 

 

 

19.50–20.00 

 

СҰРАҚ-ЖАУАП СЕССИЯСЫ 
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14.00 – 14.50 

 

ТӘЖІРИБЕЛІК-ШЕБЕРЛІК САҒАТТАРЫ 

(Назарбаев университеті алаңында) 

 

«Қазақ тілі сабақтарындағы онлайн тест алу платформалары: Quizizz, Google 

Doc Forms» 

 

15.00 – 15.50 

 

«Қазақ тілі сабақтарында қолданылатын подкаст жасау тапсырмалары» 

 

16.00 – 16.50  

 

 

«Қазақ тілі сабақтарындағы сабақты ұйымдастыру платформалары: 

Classroomscreen» 

 

 

 

 

ОНЛАЙН СЕССИЯ«БАҒДАРЛЫ  ТІЛДІК  БІЛІМ  БЕРУДІҢ 

ЕЛТАНЫМДЫҚ  ЖӘНЕ  КӘСІБИ  ҚҰЗЫРЕТІ» 

 

МОДЕРАТОР: 

МЕЙРАМГҮЛ ҚҰСАЙЫНОВА,  Назарбаев университеті Қазақ тілі және 

түркітану департаментінің қауымдастырылған профессоры, Қазақ тілі 

оқытушылары халықаралық қоғамдық бірлестігініңвице-президенті 

 

18.00 – 18.25 

 

ШЕРУБАЙ   ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ, ҚР ҰҒА академигі, филология 

ғылымдарының докторы, профессор (ҚАЗАҚСТАН) 

«Тіл – ұлттық сананы қалыптастыру негізі» 

18.25 – 18.55 

 

 

ЗЕЙНЕХАН  КҮЗЕКОВА, филология ғылымдарының докторы, профессор, 

Назарбаев Университеті, Қазақ тілі және түркітану департаментінің 

профессоры(ҚАЗАҚСТАН) 

«Кәсіби қазақ тілін оқыту ерекшеліктері» 



18.55 – 19.30 

 

ЭЛЬМИРА  ОРАЗАЛИЕВА, филология ғылымдарының докторы, 

профессор, Назарбаев Университеті, Қазақ тілі және түркітану 

департаментінің қауымдпастырылған профессоры(ҚАЗАҚСТАН) 

«Кәсіби тілдік құзырет: стильдік нормалар мен сауаттылықты меңгерту» 

 

 

19.30 – 20.00 

 

СҰРАҚ-ЖАУАП СЕССИЯСЫ 
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14.00 – 14.50 

 

ТӘЖІРИБЕЛІК-ШЕБЕРЛІК САҒАТТАРЫ 

(Сулейман Демирель университеті алаңында) 

 

«Қазақ тілін анимациялық бейнероликтер арқылы оқыту» 

 

15.00 – 15.50 

 

«Шетелдіктерге қазақ тілін қашықтан оқыту кезіндегі Mentimeter 

мүмкіндіктері» 

 

16.00 – 16.50  

 

«Қазақ тілі сабақтарында Quizlet платформасын пайдалану» 

 

 

 

 

 

ОНЛАЙН СЕССИЯ«ТІЛДІК БІЛІМ БЕРУДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ЖӘНЕ 

ОТАНДЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ» 

 

МОДЕРАТОР: 

ЖАЙНАГҮЛ ДҮЙСЕБЕКОВА, Сулейман Демирель университеті, 

Мультидисциплинарлық білім беру орталылығының директоры, PhD, 

қауымдастырылған профессор 

 

17.00 – 17.30 

 

 

ГҮЛСІМ МАСАҚОВА, PhD, Людвиг Макскмилиан атындағы Мюнхен 

университеті, Таяу және орта шығыс институты (ГЕРМАНИЯ) 

Сөйлеу дағдысыни дамыту 

17.30 – 17.50 

 

 

ӘСЕМГҮЛ ТОҚТАМЫСОВНА ТҰРҒАНБЕКОВА, «Дарынды ер 

балаларға арналған «Білім-Инновация» лицей-интернатының қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімі, педагогикалық ғылымдар магистрі, «Болашақ» 

бағдарламасының түлегі(ҚАЗАҚСТАН) 

«Заманауи педагогикалық технология ретінде «Фильм дидактикасы» әдісінің 

тиімділігі» 

 

17.50 – 18.20 

 

ДАНА СҮЛЕЙМЕН, МА, Адам Мискевич университетінің докторанты 

(ПОЛЬША) 

«Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытудағы қиындықтар» (Польша тәжірибесі 

бойынша) 

 

18.20 – 19.00 

 

РАЙХАН АБНАСЫРОВА, филология ғылымдарының кандидаты, СДУ 

доценті (ҚАЗАҚСТАН) 

«Шетелдік студенттерге қазақ тілін оқытудағы цифрлық технологиялардың 

рөлі» 

19.00 – 19.30 

 

СҰРАҚ-ЖАУАП СЕССИЯСЫ 
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14.00 – 14.50 

 

 

ТӘЖІРИБЕЛІК-ШЕБЕРЛІК САҒАТТАРЫ 

(Назарбаев университеті алаңында) 

 

«Қазақ тілі сабақтарындағы академиялық жазылым тапсырмалары: аңдатпа, 

әдебиеттерге шолу жазу үлгілері» 

 

 

15.00 – 15.50 

 

ЕРМЕК АДАЕВА, Назарбаев университеті, қазақ тілі және түркітану 

департаментінің оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты, 

доцент 

«Қазақ тілі сабақтарындағы презентация жасау, тексеру платформалары: 

Padlet & Socrative» 

 

16.00 – 16.50  

 

АЙНҰР МАЕМИРОВА, Назарбаев университеті, Қазақ тілі және 

түркітану департаментінің оқытушысыжәне АЙДАНА АМАЛБЕКОВА 

«Қазақ тілді веб-журналдарды онлайн оқытуда қолдану: QazMAG 

журналының таныстырылымы» 

  

ОНЛАЙН СЕССИЯ«ТІЛДІК  БІЛІМ  БЕРУ: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТ  

ЖӘНЕ  ҚАТЫСЫМДЫҚ  ҚҰЗЫРЕТ» 

 

МОДЕРАТОР:  

ГҮЛНАР  ОМАРБЕКОВА, Назарбаев университеті, Қазақ тілі және 

түркітану департаментінің қауымдастырылған профессоры, филология 

ғылымдарының кандидаты 

 

18.00 – 18.20 

 

 

ГҮЛШАТ  ТҮСІПОВА филология ғылымдарының 

кандидаты, Халықаралық білім саласындағы көшбасшылық және саясат 

бойынша MA, Абердин (АНГЛИЯ) 

"Қазақстан жоғары білімін халықаралық стандарттарға сәйкестендіру: 

реформа салдарлары" 

 

18.20 – 18.40 

 

 

ШАТТЫГҮЛ ЕРХОЖИНА, Сулейман Демирель университеті, педагогика 

ғылымдарының кандидаты, доцент(ҚАЗАҚСТАН) 

Қазақ тілін аутентикалық бағытта үйретудің маңызды қадамдары 

 

18.40 – 19.00 

 

БОТА ХАСЕН, филология ғылымдарының кандидаты, Сулейман Демирель 

университетінің аға оқытушысы(ҚАЗАҚСТАН) 

Түркі тілдестерге қазақ тілін үйретуде салыстырмалы грамматика 

материалдарын қолданудың тиімділігі 

 

19.00 – 19.20 

 

ГҮЛЖАЙНА НҰРМАНОВА, Сулейман Демирель университетінің аға 

оқытушысы, МА(ҚАЗАҚСТАН) 

Қазақ тілі сабақтарында QR-кодты кешенді қолдану жолдары 

 

 

19.20 – 20.00 

 

 

СҰРАҚ-ЖАУАП СЕССИЯСЫ 
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14.00 – 14.50 

 

 

ТӘЖІРИБЕЛІК-ШЕБЕРЛІК САҒАТТАРЫ 

(Сулейман Демирель университетінің алаңында) 

 

«Қазақ тілін оқытуда Learning apps бағдарламасының мүмкіндіктерін 

пайдалану жолдары» 

 

15.00 – 15.50 

 

«Қазақ тілі сабақтарында видео жасаудың қарапайым мүмкіндіктері» 

 

16.00 – 16.50  

 

«Қазақ тілін меңгертуде Powtoon платформасын қолданудың тиімділігі» 

 

 

 

 

 

ОНЛАЙН СЕССИЯ«БАҒДАРЛЫ  ТІЛДІК  БІЛІМ  БЕРУДІҢ  ЦИФРЛЫҚ  

ҚҰЗЫРЕТІ: ОНЛАЙН  ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ» 

 

МОДЕРАТОР:  

ЭЛЬМИРА ОРАЗАЛИЕВА, Назарбаев университеті Қазақ тілі және 

түркітану департаментінің қауымдастырылған профессоры, филология 

ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ тілі оқытушылары халықаралық 

қоғамдық бірлестігінің президенті 

 

18.00 – 18.20 

 

 

ЖАЗИРА  АҒАБЕКОВА, Назарбаев университеті, Қазақ тілі және 

түркітану департаментінің қауымдастырылған профессоры, филология 

ғылымдарыынң кандидаты және АЙДАНА  АМАЛБЕКОВА(ҚАЗАҚСТАН) 

«Қазақ тілін үйренуге бағытталған онлайн-курс үлгісі: Basic Kazakh» 

 

18.20 – 18.50 

 

 

КҮЛӘН  КӨПЕШ, Назарбаев университеті, Қазақ тілі және түркітану 

департаментінің оқытушысы(ҚАЗАҚСТАН) 

«Геймификация. Білім беруде қолданылатын интерактив онлайн ойындар» 

 

18.50 – 19.20 

 

АЙДАР БАЛАБЕКОВ,  Назарбаев университеті, Қазақ тілі және 

түркітану департаментінің оқытушысы (ҚАЗАҚСТАН) 

Қарым-қатынас түрлерінің тіл үйретудегі рөлі 

 

 

19.20 – 19.30 

 

 

СҰРАҚ-ЖАУАП СЕССИЯСЫ 

 

 

19.30 – 20.00 

 

ҚОРЫТЫНДЫ  СӨЗ 

 

СЕРТИФИКАТ  ТАПСЫРУ 

 

 

 

 

 


