
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті 

Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ҚР ЖЖОКБҰ білім беру бағдарламаларының 

әзірлеушілері мен сарапшыларына арналған 

«Білім беру бағдарламаларын әзірлеудің  

ұлттық және халықаралық тәжірибесі»  

оқыту семинар-тренингінің 

бағдарламасы  

 

28-29 маусым, 2021 ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Нұр-Сұлтан, 2021 



ҚР ЖЖОКБҰ білім беру бағдарламаларының әзірлеушілері мен 

сарапшыларына арналған «Білім беру бағдарламаларын әзірлеудің 

ұлттық және халықаралық тәжірибесі» оқыту семинар-тренингінің 

бағдарламасы 

 

Мақсаты Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын әзірлеу тәжірибесімен алмасу және тарату 

Өткізу күні 28 маусым 2021 ж. 

Басталуы 14.30 сағ. (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) 

Тіркеу сілтеме бойынша https://clck.ru/VC3qX 

Өткізу орны ZOOM платформасы 

БПАҰО Facebook парақшасы  

https://www.facebook.com/people/Bologna-

Process/100007721202904/ 

Қатысушылар ҚР БҒМ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

департаментінің, ҚР БҒМ Болон процесі және академиялық 

ұтқырлық орталығының өкілдері, ЖЖОКБҰ ББ тізіліміне 

жауаптылар, білім беру бағдарламаларын әзірлеушілер мен 

сарапшылар 

Модератор 
Садықов Еркін Тоқмұхамедұлы 

ҚР БжҒМ Болон процесі және академиялық ұтқырлық 

орталығының директоры 

14.30 – 14.35 с. Алғы сөз 

Тойбаев Әділет Жүнісұлы 

ҚР БҒМ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
департаментінің директоры 

14.35 – 15.20 с. 
«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламаларын әзірлеу» 
 

Мұқатаев Айдос Ағдарбекұлы 

Стратегия және корпоративтік басқару департаментінің 
директоры 

15.20 – 16.05 с. 
«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету: IAAR 

тәжірибесі» 
 

Яновская Ольга Алексеевна 

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі (IAAR) 

Бас директорының кеңесшісі 

16.05 – 17.00 с. 
«Білім беру бағдарламаларын оқыту нәтижелерін қалай 

тұжырымдау керек (практикаға бағытталған сессия)» 
 

Скиба Марина Александровна 

Білім беру бағдарламаларының сарапшысы 

17.00 с. 
Бірінші күннің аяқталуы. 

Е. Садықов 

https://clck.ru/VC3qX
https://www.facebook.com/people/Bologna-Process/100007721202904/
https://www.facebook.com/people/Bologna-Process/100007721202904/


 

 

 

Жалғасы 

Өткізу күні 29 маусым  2021 ж. 

Басталуы 14.30 сағ. (Нұр-сұлтан қ. уақыты бойынша) 

Өткізу орны ZOOM платформасы 

БПАҰО Facebook парақшасы  

https://www.facebook.com/people/Bologna-

Process/100007721202904/ 

Қатысушылар ҚР БҒМ Болон процесі және академиялық ұтқырлық 

орталығының, ЖЖОКБҰ ББ тізіліміне жауапты аккредиттеу 

органдарының өкілдері, білім беру бағдарламаларын 

әзірлеушілер мен сарапшылар 

Модератор 
Садықов Еркін Тоқмұхамедұлы 

ҚР БжҒМ Болон процесі және академиялық ұтқырлық 

орталығының директоры 

14.30 – 15.30 с. «Білім беру бағдарламаларын әзірлеудің модульдік принципі: 
еуропалық тәжірибе және ҚР-да жүзеге асыру» 
 
Ефимова Ирина Евгеньевна 

ASIIN Герман аккредиттеу агенттігінің Орталық Азиядағы 
өкілдігінің атқарушы директоры 

15.30 – 16.00 с. «Оқыту нәтижелеріне негізделген білім беру бағдарламаларын 
әзірлеу» 
 
Сыздықов Жанат Қайырбекұлы 

КИМЭП университетінің аға оқытушысы 

16.00 – 16.30 с. «Оқыту нәтижелеріне негізделген денсаулық сақтау 
саласындағы интеграцияланған білім беру бағдарламаларын 
іске асыру тәжірибесі» 

 
Риклефс Виктор Петрович 

Қарағанды медицина университетінің академиялық жұмыс 
жөніндегі проректоры 

16.30- 17.00 с. Сұрақтар мен жауаптар сессиясы 

 

Садықов Еркін Тоқмұхамедұлы 
Мұқатаев Айдос Ағдарбекұлы 

Скиба Марина Александровна 

 17.00 с. Қорытындылау. Е. Садықов 

 
 

https://www.facebook.com/people/Bologna-Process/100007721202904/
https://www.facebook.com/people/Bologna-Process/100007721202904/

