
 

 

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

«В условиях дистанционного обучения» 

(Из опыта преподавателей факультета истории, филологии и международных 

отношений ВКГУ им. С. Аманжолова) 

 

Дата и время проведения: 29 апреля 2020 года, 14.00 ч. 

Модераторы: 

Кабдрахманова Ф.К. – зав.кафедрой Рухани жаңғыру и социально-гуманитарных 

дисциплин,к.ф.н.  

Аубакирова А.Ж. – и.о.зав.кафедрой истории Казахстана, магистр истории  

 

Участники вебинара: деканы факультетов; заведующие кафедрами; 

преподаватели и сотрудники, все заинтересованные лица. 
 

Время Тема выступления Спикеры 

14.00 - 14.05 Приветствие участников. Обозначение 

целей вебинара 

Кабдрахманова Ф.К. – зав.кафедрой Рухани 

жаңғыру и социально-гуманитарных 

дисциплин,к.ф.н.  
Аубакирова А.Ж. – и.о.зав.кафедрой истории 

Казахстана, магистр истории 

14.05 – 14.15 Некоторые особенности 

дистанционного обучения 
идеологических дисциплин, таких как 

религиоведение, философия, 

политология 

Шуршитбай Майра – старший преподаватель 

кафедры Рухани жаңғыру и социально-
гуманитарных дисциплин 

14.15 – 14.25 Организация самостоятельной работы 
обучающихся по курсу 

«Вспомогательные исторические 

дисциплины» в условиях 
дистанционного обучения 

Ражепаева Фаузия Закиевна – к.и.н., доцент 
кафедры истории Казахстана 

14.25 – 14.35 Методы дистанционного обучения в 

дисциплине «Историческое 

краеведение» 

Калимолдина Жаннета Амангельдиновна - 

ст.преподаватель, магистр истории кафедры 

истроии Казахстана 

14.35 – 14.45 Из опыта сдачи государственного 

экзамена в условиях дистанционного 

обучения 

Аубакирова Асем Жунисхановна - и.о. 

зав.кафедрой истории Казахстана, магистр 

истории 

14.45– 14.55 Особенности преподавания 
педагогических дисциплин в условиях 

дистанционного обучения 

Сахариева Светлана Генадьевна – к.п.н., 
доцент кафедры педагогического 

образования и менеджмента 

14.55-15.00 Подведение итогов вебинара  

 
Вебинар проводится через конференцию ZOOM по ссылке 

https://us02web.zoom.us/j/88493858315?pwd=SWtnN3ZLenRJeFRrQ1NXdnZvTHE4Zz09  

Идентификатор конференции: 884 9385 8315 

Пароль: 014224 

 

Материалы конференции будут размещены на сайте ВКГУ имени С.Аманжолова https://www.vkgu.kz/ru 

https://us02web.zoom.us/j/88493858315?pwd=SWtnN3ZLenRJeFRrQ1NXdnZvTHE4Zz09
https://www.vkgu.kz/ru


 

 

 

«Қашықтықтан оқыту жағдайында» 

(С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Тарих, филология және халықаралық 

қатынастар факультеті оқытушыларының тәжірибесінен) 

ВЕБИНАР БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

Өткізу күні мен уақыты: 29 сәуір 2020 жыл, 14.00 сағ. 

Модераторлар: 

Кабдрахманова Ф.К. –  Рухани жаңғыру және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 

кафедрасының меңгерушісі, филос.ғ.к. 

Аубакирова А.Ж. – Қазақстан тарихы кафедрасының меңгерушісі м.а., тарих 

магистрі 

 

Вебинар қатысушылары: факультет декандары, кафедра меңгерушілері, барлық 

қызығушылық танытатын тұлғалар. 
 

Уақыты Баяндама тақырыптары Спикерлер 

14.00 - 14.05 Қатысушылардың сәлемдесуі. 

Вебинардың мақсатын белгілеу. 

Кабдрахманова Ф.К. –  Рухани жаңғыру 

және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 
кафедрасының меңгерушісі, филос.ғ.к. 

Аубакирова А.Ж. – Қазақстан тарихы 

кафедрасының меңгерушісі м.а., тарих 

магистрі 

14.05 – 14.15 Дінтану, философия, саясаттану сияқты 

идеологиялық пәндерді қашықтықтан 

оқытудағы кейбір ерекшеліктер 

Шуршитбай Майра – философия 

магистрі, Рухани жаңғыру және 

әлеуметтік  гуманитарлық пәндер 
кафедрасының аға оқытушысы 

14.15 – 14.25 Қашықтан оқыту жағдайында «Қосалқы 

тарихи пәндер» курсы бойынша 

студенттердің өзіндік жұмысын 
ұйымдастыру 

Ражепаева Фаузия Закиевна – т.ғ.к., 

Қазақстан тарихы кафедрасының доценті 

14.25 – 14.35 «Тарихи өлкетану» пәнінде 

қашықтықтан оқыту әдістері 

Қалимолдина Жаннета Амангелдиновна 

– тарих магистрі, Қазақстан тарихы 

кафедрасының аға оқытушысы 

14.35 – 14.45 Мемлекеттік емтиханды қашықтықтан 

оқыту жағдайында қабылдау 

тәжірибесінен 

Аубакирова Асем Жунисхановна – 

Қазақстан тарихы кафедрасының 

меңгерушісі м.а., тарих магистрі 

14.45– 14.55 Қашықтықтан оқыту жағдайында 
педагогикалық пәндерді оқыту 

ерекшеліктері 

Сахариева Светлана Генадьевна – п.ғ.к., 
педагогикалық білім беру және 

менеджмент кафедрасының доценті 

14.55-15.00 Вебинардың қорытындысын шығару  

 
Вебинар ZOOM конференциясы арқылы төмендегі сілтеме бойынша өткізіледі  

https://us02web.zoom.us/j/88493858315?pwd=SWtnN3ZLenRJeFRrQ1NXdnZvTHE4Zz09  

Конференция идентификаторы: 8849385 8315 

Пароль: 014224 

 

Конференция материалдары С. Аманжолов атындағы ШҚМУ сайтында жарияланады https://www.vkgu.kz/ru 

https://us02web.zoom.us/j/88493858315?pwd=SWtnN3ZLenRJeFRrQ1NXdnZvTHE4Zz09
https://www.vkgu.kz/ru

