
«Білімнің басты құндылықтары: терең білім, 
еңбекқорлық және отаншылдық қасиет» 

ҚР Оқу-ағарту министрлігі 
Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА 

тамыз кеңесінің панельдік секциялары

5-18 тамыз 2022 ж.



ҚР Оқу-ағарту министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы 
ҰБА тамыз кеңесінің панельдік секциялары

Жауапты ұйым: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академи-
ясы

  2022 жылғы 11 тамыз   1000 – 12 00

 Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім 
 академиясы, Мәңгілік Ел, 8.

Тіркеу уақыты: 900 – 1000

Қатысушылар: 5000 адам

Секцияның мақсаты: Тарих және құқық негіздері пәндерін 
оқытуда құндылыққа негізделген білім беру мазмұнын жүзеге 
асыруды талқылау және 2022-2023 оқу жылындағы Қазақстан 
Республикасының орта білім беру ұйымдарындағы оқу-тәрбие 
процесінің ерекшеліктерін түсіндіру

Мақсатты топ: әдіскерлер, мектеп директорлары мен директор 
орынбасарлары, ӘБ жетекшілері, Қазақстан тарихы, Дүниежүзі 
тарихы, Құқық негіздері пәндерінің мұғалімдері

ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ, 
ДҮНИЕЖҮЗІ ТАРИХЫ, 
ҚҰҚЫҚ НЕГІЗДЕРІ

11.08.2022

Тарих және құқық негіздерін 
оқытудағы құндылыққа 
негізделген білім беру

ONLINE

ПАНЕЛЬДІК 
СЕКЦИЯ
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ҚР Оқу-ағарту министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы 
ҰБА тамыз кеңесінің панельдік секциялары

МОДЕРАТОРЛАР:

Лаура 
Абзалқызы 
Шоразова
№ 26 мектеп-гим-
назиясының та-
рих пәні мұғалімі, 
педагог-шебер

Архыматаева 
Айнур 
Жақсылыққызы
ҚР Оқу-ағарту ми-
нистрлігі Ы. Алтын-
сарин атындағы 
ҰБА Орта білім 
мазмұны институ-
тының аға ғылыми 
қызметкері , PhD

10:00-10:20 
«Орта білім 
берудің негізгі 
басымдықтары»

Смайлов Сейфулла 
Шай-Ахметұлы
ҚР Оқу-ағарту министрлігі
Ы.Алтынсарин атындағы 
ҰБА Орта білім мазмұны 
институтының директоры,
PhD

10:20-10:30 
«Тарих және 
құқық негіздерін 
оқытуда құн-
дылыққа бағдар-
лау»

Айгүл Токтарбайқызы
Қайыпбаева
ҚР Оқу-ағарту министрлігі 
Ы. Алтынсарин атындағы 
ҰБА Орта білім мазмұны 
институтының аға ғылыми 
қызметкері

10:30-10:45 
«Функционалдық 
сауаттылықты 
құндылыққа 
бағдарлай дамы-
ту»

Лаура Абзалқызы
Шоразова
№ 26 мектеп-гимназиясы-
ның тарих пәні мұғалімі,
 педагог-шебер 
Нұр-Сұлтан қаласы



ҚР Оқу-ағарту министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы 
ҰБА тамыз кеңесінің панельдік секциялары

10:45-11:00
«Құндылыққа 
бағдарланған 
тәсіл негізінде 
білім алушылар-
дың құқықтық 
санасы мен мә-
дениет деңгейін 
арттырудың 
тетіктері»

Гончаров 
Сергей Борисович 
№75 жалпыбілімберетін 
мектептің тарих және 
құқық пәні мұғалімі,
педагог-зерттеуші
 Алматы қаласы

11:00-11:15 
«Білім алушы-
лардың бойында 
зерттеу-жобалық 
әрекеті арқылы 
құндылықтарды 
қалыптастыру» 

Меруерт Секербайқызы
Жапабаева
«Білім-Инновация» 
лицей-интернатының 
тарих пәні мұғалімі,
педагог-шебер
Қарағанды қаласы

11:15-11:35 
«Өлкетану ұста-
нымы негізінде 
құндылықтарды 
қалыптастыру»

Ерлан Жұмабекұлы
Букенов
№1 Саумалкөл орта 
мектебінің тарих пәні 
мұғалімі, педагог-шебер
Солтүстік-Қазақстан об-
лысы

11:35-12:00
Сұрақтар - 
жауаптар 
Қорытынды сөз


