
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүниежүзілік Сапа күні – бұл әлемнің көптеген елдерінде, соның ішінде 
Қазақстанда өткізілетін жыл сайынғы іс-шара. Бұл күнді құрудың 
бастамашысы Біріккен Ұлттар Ұйымының қолдауымен Еуропалық сапа 
ұйымы болып табылады. 

М.Қозыбаев атындағы СҚУ осы дәстүрді қолдау мақсатында 16 жыл бойы өз 
қабырғасында Сапа апталығын өткізіп келеді. 2021 жылы бұл апталық  
8-19 қараша аралығында өтеді және тұрақты даму мәселелеріне арналады. 

Сіздерді іс-шараларға белсенді қатысуға шақырамыз! 

 

БАҒДАРЛАМА 
 

2021 ЖЫЛҒЫ 8 ҚАРАША 
 
12:50-13:40 А-19 тобындағы ZOOM платформасында «СҚО-дағы 
ауыспалы егіс» пәні бойынша «Солтүстік Қазақстан облысында ауыспалы 
егіс жасау кезіндегі экономикалық құрауыш» тақырыбында ашық сабақ.  
Малицкая Н.В., а.-ш.ғ.к., «Агрономия және орман шаруашылығы» 
кафедрасының аға оқытушысы 
ZOOM платформасы, конференцияның с.н.: 2678902160,  құпиясөз: 123456 
 

12:50-14:40 РЭТ-18-к тобында ZOOM платформасында «Радиотехникалық 
жүйелерді модельдеу» пәні бойынша «Энергияны үнемдеу және энергияның 
тиімді технологиялары» тақырыбында ашық сабақ. 
Молдахметов С.С., магистр, «Энергетика және радиоэлектроника» 
кафедрасының аға оқытушысы 
ZOOM платформасы, конференцияның с.н.:3535829036,  құпиясөз: 00000 
 

14:50-15:40 ЛРЛ-19-к тобындағы ZOOM платформасында «Орман тауары» 
пәні бойынша «Орман тауарларын жіктеу және олардың сипаттамасы» 
тақырыбында  ашық сабақ. 
Қаспақбаев Е.М., магистр, «Агрономия және орман шаруашылығы» 
кафедрасының аға оқытушысы 
ZOOM платформасы, конференцияның с.н.: 3658048893,  құпиясөз: 123456 
 
15:00 Ме-19 тобындағы «Іскерлік менеджмент» пәні бойынша «Литва 
Республикасының университеттері мысалындағы Экологиялық 
менеджмент» тақырыбындағы ашық сабақ. 
Баймагамбетов А.А., магистр, «Қаржы және менеджмент» кафедрасының аға 
оқытушысы 
Тұңғыш Президент залы, 5 корпус 

 «Тұрақты даму қағидаттарын білім беру процесіне 
интеграциялау»  

САПА АПТАЛЫҒЫ 

2021 жылғы 8-19 қараша  
 



17:20 Ж-19-к тобындағы «Тікелей эфир» пәні бойынша  «Журналистика 
мамандығы бойынша білім беруді тұрақты дамыту мақсатында интернетте 
тікелей беру негізіндегі оқытудың жаңа түрі» тақырыбындағы ашық сабақ. 
Саурбаева А.Ж., PhD докторы, «Журналистика» кафедрасының аға оқытушысы 
111 аудитория, 6 корпус 
 
 

2021 ЖЫЛҒЫ 9 ҚАРАША 
 

10:40 «ҚР экологиялық құқығы» пәні бойынша Ю-19-к, дЮ2-20к 
топтарында ZOOM платформасында «Ормандардың құқықтық жағдайы» 
тақырыбына ашық сабақ. 
Жакаева Г.К., магистр, «Құқық пәндері» кафедрасының аға оқытушысы 
ZOOM платформасы, конференцияның с.н.: 9327728952,  құпиясөз: 123 
 
14:50 Экол-19 тобындағы «Әлеуметтік экология» пәні бойынша «Тұрақты 
даму саласындағы негізгі міндеттер мен қағидаттар» тақырыбындағы ашық 
сабақ. 
Лаптева И.В., магистр, «География және экология» кафедрасының 
оқытушысы  
414 аудитория, 5 корпус 
 

16:10 ОМ-21-1 тобындағы «Дене шынықтыру» пәні бойынша ZOOM 
платформасында «Салауатты өмір салтын қалыптастыратын факторлар» 
тақырыбындағы онлайн семинар форматында ашық сабақ. 
Линник М.А., б.ғ.к., «Дене шынықтыру» кафедрасының доценті 
ZOOM платформасы, конференцияның с.н.: 4809470842,  құпиясөз: 12345 
 

2021 ЖЫЛҒЫ 10 ҚАРАША 
 
11:30 «Заманауи мектептегі педагогикалық менеджмент және басқару» пәні 
бойынша ППС-м-20 тобында «Сапалы білім – лайықты өмір мен тұрақты 
дамудың негізі»  тақырыбында ашық сабақ. 
Чемоданова Г.И., п.ғ.к., доцент, «Педагогика және психология» 
кафедрасының доценті 
310 аудитория, 5 корпус 
 

13:00 Э-21, ЭБ-м-20 топтарында «Кәсіби қызметке кіріспе» пәні бойынша 
«Триада жеке тұлға-отбасы-кәсіпорын» «Қазақстанның тұрақты дамуының 
әлеуметтік-экономикалық негізі ретінде» тақырыбындағы ашық сабақ өткізеді. 
Есембекова Д.Т., магистр, «Экономика және есеп» кафедрасының аға оқытушысы 
Макенова Д.Е., PhD докторы, «Экономика және есеп» кафедрасының оқытушысы 
311 аудитория, 6 корпус 
 

2021 ЖЫЛҒЫ 11 ҚАРАША 
 
10:30 БТ-20-к тобындағы «Химияның теориялық негіздері» пәні 
бойынша «Ерітінділердің электр өткізгіштігін зерттеу. Электролит 
ерітінділеріндегі ион алмасу реакциялары»  тақырыбында ашық сабақ 
өтеді. 
Ақанова М.Д., магистр, «Химия және химиялық технологиялар» кафедрасының 
оқытушысы 
404 аудитория, 2 корпус 
 
 



2021 ЖЫЛҒЫ 12 ҚАРАША 
 
10:30-12:20 ТППЖ-м-20 тобындағы «Акушерлік негіздерімен көбею 
биотехникасы» пәні бойынша «Аналықтардың негізгі түрлеріндегі 
жасанды ұрықтандыру техникасы» тақырыбындағы ашық сабақ.  
Аубакирова А.К., в.ғ.к., «Азық-түлік қауіпсіздігі» кафедрасының аға оқытушысы 
419 аудитория, 2 корпус 
 
11:30-12:20 ИВТУ-д-21 тобындағы «Зияткерлік жүйелердегі білімді 
өңдеу модельдері мен әдістері» пәні бойынша «Жасанды интеллект және 
деректерді талдау» тақырыбына дөңгелек үстел форматында ZOOM 
платформасында ашық сабақ. 
Куликов В.П., ф.-м.ғ.к., доцент, «Ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар» кафедрасының профессоры 
ZOOM платформасы, конференцияның с.н.:  7141089072, құпиясөз:  1 
 
15:50-16:40 ПМНО-19 тобындағы «Табиғатты пайдалану және 
геоэкология» тақырыбындағы дөңгелек үстел. 
Рудер В.П., «Бастауыш және мектепке дейінгі білім беру теориясы мен 
әдістемесі» кафедрасының аға оқытушысы 
ZOOM платформасы, конференцияның с.н.: 2305875490, құпиясөз: y3WMMY 
 

2021 ЖЫЛҒЫ 15 ҚАРАША 
 

11:30 «Шет тілі» пәні бойынша ТПП-21 тобында «Features and problems of 
implementation of trilingual system» тақырыбына ашық сабақ. 
Алекберова Л.А., магистр, «Шет тілі» кафедрасының аға оқытушысы 
160 аудитория, 3 корпус 
 

2021 ЖЫЛҒЫ 16 ҚАРАША 
 

15:00 ПД-20 тобында «Елтану» пәні бойынша  «British geographical background 
and contemporary problems of ecology» тақырыбында ашық сабақ өтеді. 
Кузембаева А.М., магистр, «Герман-роман филологиясы» кафедрасының 
аға оқытушысы 
357 аудитория, 3 корпус 
 

2021 ЖЫЛҒЫ 17 ҚАРАША 
 
13:00-13:50 Дз-18 тобындағы «Графикалық дизайн объектілерін 
жобалау» пәні бойынша «Ресайклингті танымал етуге дизайнның әсері 
және тұтастай материалдық-жинақтаушы технологияларды пайдалану» 
тақырыбындағы ашық сабақ. 
Зарипова Д.Т., магистр, «Құрылыс және дизайн» кафедрасының оқытушысы 
104 аудитория, 5 корпус 
 

15:00 PR-Ж-21 тобында «Қазақ тілі» пәні бойынша «Мамандықты таңдау-
тұрақты даму ұстанымының бірі» тақырыбында ашық сабақ. 
Смаилова К.К., «Практикалық қазақ тілі» кафедрасының оқытушысы 
404 аудитория, 6 корпус 
 

15:00 «Орыс тілі» пәні бойынша «Үштілділік – Қазақстандағы білім беру 
процесінің басты қағидаларының бірі» тақырыбындағы ашық сабақ. 
Таева О.В., магистр, «Орыс тілі мен әдебиеті» кафедрасының аға оқытушысы 
353 аудитория, 3 корпус 



 
16:00 «Көлік және машина жасау» және «Энергетика және 
радиоэлектроника» кафедраларының студенттері үшін «Ғылым, техника 
және технология – сапаның жаңа деңгейіне өту» тақырыбындағы 
студенттік ғылыми – практикалық конференция. 
Шакирова М.А., «Көлік және машина жасау» кафедрасының аға оқытушысы 
Зыкова Н. В., «Энергетика және радиоэлектроника» кафедраларының аға 
оқытушысы 
217 аудитория, 4 корпус 
 

2021 ЖЫЛҒЫ 18 ҚАРАША 
 

10:30-12:20 БТ-м-20 тобына ZOOM платформасында «Ауыл 
шаруашылығындағы биотехнология» пәні бойынша «Өсімдіктердің 
микроклональды көбеюі» тақырыбында ашық сабақ. 
Кантарбаева Э.Е., PhD докторы, «Агрономия және орман шаруашылығы» 
кафедрасының аға оқытушысы 
ZOOM платформасы, конференцияның с.н.:  3803289403,  құпиясөз: 123456 
 

12:50 «МжИ» кафедрасының оқытушыларына, «Математика және 
информатика» кафедрасының магистранттарына, мектеп және колледж 
оқытушыларына арналған «Жаратылыстану-ғылыми және 
педагогикалық пәндерді оқыту үдерісіне тұрақты даму қағидаттарын 
бейімдеу» тақырыбындағы ғылыми-әдістемелік семинар. 
Копнова О.Л., магистр, «Математика және информатика» кафедрасының аға 
оқытушысы 
Шмигирилова И.Б., п.ғ.к., «Математика және информатика» кафедрасының 
профессоры 
Платформа: BigBlueButton, сілтеме:  
https://bigbluebutton.nkzu.kz/b/7xw-qf7-mxw 
 

2021 ЖЫЛҒЫ 19 ҚАРАША 
 
08:30 ЭЭ-21, ДЗ-21 топтарында «Саясаттану» пәні бойынша «Саяси 
қақтығыстар мен дағдарыстар» тақырыбындағы ашық сабақ.  
Могунова М.В., «Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық 
пәндер» кафедрасының аға оқытушысы 
417 аудитория, 4 корпус 
 

12:50-13:40 PR-Ж-21к, И(о)-21-к  топтарында «Академиялық жазу негіздері» 
пәні бойынша «Қазақстандағы экологиялық мәселелер және оларды шешудің 
жолдары» тақырыбында эссе жазу форматындағы ашық сабақ. 
Мухамеджанова Г.Т., PhD докторы, «Қазақ тілі мен әдебиеті» 
кафедрасының доценті 
320 аудитория, 4 корпус 
 

14:55 Б(е)-20, б(о)-20 топтарында «Солтүстік Қазақстан облысының 
экологиялық мәселелері» тақырыбында экологиялық викторина. 
Галактионова Е.В., «Биология» кафедрасының меңгерушісі 
Романенко Е.И., «Биология» ББ магистранты 
340 аудитория, 2 корпус 

https://bigbluebutton.nkzu.kz/b/7xw-qf7-mxw

