Құрметті _________________________________________________!
Қазақстанның әлемдік бәсекелестікке кіруі және ақпараттық кеңістікті
ұлғайтуы мақсатында білім берудің және адами ресурстарды мемлекеттің
әлеуметтік-экономикалық көрсеткіші деңгейінде қарастырудың маңызы
артып отыр. Білім беру жүйесі үнемі жаңартуды және жаңа біліммен
толықтырып отыруды талап ететін сала болып табылады.
Сондықтан қазіргі таңда жиналған біліммен, тәжірибемен, жаңа
ойлармен бөлісу мақсатында барлық білім беру ордаларының, мемлекеттік
органдардың, қоғамдық және мамандандырылған топтар бірлестігінің күші
мен мүмкіндіктерін инновацияларды негізгі өсіп-өну көзі деп қарастыруы
үшін, бәсекеге қабілетін арттыру үшін топтастырып, біріктірген маңызды.
Қазақстан-Американдық Еркін Университеті білім алушы
жастарды педагогикалық және қоғамдық орта жағдайларын, формасын,
факторлары мен көпшіліктің санасының құрылымын кең ауқымда
талқылауға бағытталған серіктестіктің ары қарай дамыту мақсатында
«Біртұтас ұлт құрылымының үлгісі ретінде қоғамдық сананың
жаһандануы» атты Аймақтық дөңгелек үстелге қатысуға шақырады.
Дөңгелек үстелдің жұмысы «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру»
бағдарламасының «Тәрбие және білім» атты тармағы аясында жүргізіледі.
Орта, техникалық және мамандандырылған, сонымен қатар, жоғары білім
беру ордаларынан, жастар қоғамы бірлестігі, мемлекеттік органдардан
келген қатысушылар «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты бағдарлама
аясында үштілділік, латын әліпбиіне көшу, дүниетанымды оқыту, білікті
мамандарды дайындау, білім алушы жастардың азаматтық позициясын
қалыптастыру мәселелерін талқыға салады. Сенімді болашақтың негізгі
іргетасы болып саналатын білім алушы жастардың шығармашыл, бәсекеге
қабілетті болып қалыптасуына бағыт-бағдар беретін, бірлесе отырып
қабылданған шешімдер осы іс-шараның нәтижесі болып табылмақ.
Дөңгелек үстел 2018 жылы 25 сәуір күні Қазақстан Республикасы,
Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Қазақстан-Американдық еркін
университетінің ғимаратында (Тәуелсіздік даңғылы, 86) өтеді. Байланысу
мекен-жайлары
туралы
ақпарат
Қазақстан-Американдық
еркін
университетінің web-сайтында орналасқан: www.kafu.kz.

Ұйымдастыру алқасы

3

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛДІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ АЛҚАСЫ
«Біртұтас ұлт құрылымының үлгісі ретінде қоғамдық сананың
жаһандануы»
Мамбетқазиев
Ережеп
Альхаирович
Нусупова
Асем Бековна
Christensen
Marshall

Мамбетқазиев
Айдар Ережепович
Ballast
Daniel
Шаймарданов
Жасулан
Кудайбергенович
Толеген
Мухтар
Адильбекович
Байхонова
Сауле Зайтановна
Жумадилова
Сайрангуль
Ахметкалиевна
Конопьянова
Галина Ахбаевна
Набиев
Ерсаин
Ахметвалиевич
Кикина
Марина Ивановна

Химия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА
академигі, Қазақстан-Американдық еркін
университетінің президенті
Өскемен , Қазақстан
Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары
Portland, Oregon, USA
International Board Chairman (USA) of the KazakAmerican Free University, Kazak-American Free
University Provost
President, Co-Serve International
PhD докторы, Қазақстан-Американдық еркін
университетінің ректоры
Қазақстан-Американдық Еркін Университетінің
Халықаралық қатынастар бойынша вице-президенті
Өскемен, Қазақстан
Биология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР
Педагогикалық ғылым академиясының академигі,
Д. Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік техникалық университетінің ректоры
Өскемен, Қазақстан
Заң ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған
профессор, PhD
С. Аманжолов атындағы Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік университетінің ректоры
Педагогика ғылымдарының кандидаты,
ШҚО бойынша педагогика мамандарының
біліктілігін арттыру Институтының «Өрлеу» БАҰО АҚ
филиалының директоры
ШҚО Білім басқармасы басшысының орынбасары
м.а.
Экономика ғылымдарының кандидаты, профессор,
Қазақстан-Американдық еркін университетінің
бірінші Вице-президенті
Педагогика ғылымдарының докторы,
ҚАЕУ проректоры, Экономика және қаржы
колледжінің директоры
Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент,
проректор, ҚАЕУ колледжі директоры
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АЙМАҚТЫҚ ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ БАҒДАРЛАМАСЫ
«Біртұтас ұлт құрылымының үлгісі ретінде қоғамдық сананың
жаһандануы»
25 сәуір, сәрсенбі
930 - 1000
АЙМАҚТЫҚ ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛГЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫ ТІРКЕУ
1000 – 1015
АЙМАҚТЫҚ ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛДІҢ АШЫЛУЫ ЖӘНЕ ҚАТЫСУШЫЛАРҒА
СӨЗ БЕРУ
1000 – 1315
ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛГЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫН ТАЛҚЫЛАУЫ
1145 – 1200
КОФЕ-БРЕЙК
1315 – 1330
АЙМАҚТЫҚ ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ ОТЫРЫСЫН ҚОРЫТЫНДЫЛАУ

модератор - Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент,
проректор, ҚАЕУ колледжі директоры

«ҮШ ТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ІСКЕ АСЫРЫЛУ» БАҒДАРЫ
Төмендегі сұрақтар талқылауға ұсынылады:
- үш тілді білім беру бағдарламасын жасау және іске асырудағы
мәдениаралық байланыс;
- мектеп оқушыларын ағылшын тілінде оқыту үшін мұғалімге қойылатын
талаптар;
- мәдени-аралық қатынасты, Қазақстан жастары үшін мәдени қабатты
нығайту үшін орыс тілін сақтау және дамыту;
- ҚАЕУ-дің үштілді білім беру жүйесін үздіксіз жүргізу бағдарламасының
іске асуы.
Спикерлер (регламент 5 минутқа дейін):
- Ахаева Н.В., педагогика ғылымдарының докторы, ШҚО ББ Дарынды
балаларға арналған валеологиялық арнайы мектеп-кешенінің директоры;
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- Лабукова И.Ю., ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын №38 мектепгимназиясының ағылшын тілі мұғалімі, Өскемен қаласы;
- Садыкова Н.А., Оралхан Бөкей атындағы № 44 лицейдің оқу-тәрбие
жұмыстары бойынша директорының орынбасары, Өскемен қаласы;
- Новицкая Ю.В., Қазақстан-Американдық еркін университеті, шет
тілдері кафедрасының меңгерушісі.
«ҚАЗАҚ ЖАЗУЫН ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШІРУ» БАҒЫТЫ
Талқылауға келесі сұрақтар ұсынылады:
- қазақ жазуын латын графикасына көшіру - қоғамдық сананы
жаңғыртудың маңызды бір бағыты ;
- қазақ жазуын латын графикасына көшіруді жүзеге асыруда жергілікті
билік өкілдерінің рөлі;
- қазақ жазуын латын графикасына көшіруді жүзеге асыруда
ғалымдардың үлесі.
Спикерлер (регламент 5 минутқа дейін):
- Хайд Кетлин, сертификатталған ағылшын тілі мұғалімі, ҚАЕУ-дің
шетелдік серіктесі (Портленд, Орегон, АҚШ);
- Ошакбаев Е.К., Өскемен қаласы ішкі саясат бөлімінің басшысы;
- Оразалин С.К., филология ғылымдарының кандидаты, С. Аманжолов
атындағы ШҚМУ профессоры;
- Ашкенова Ж.С., ШҚ облыстық А.С. Пушкин атындағы кітапхананың
жетекші маманы;
- Алханова Р.А., ШҚ облыстық А.С. Пушкин атындағы кітапхананың
жобалау орталығының жетекшісі.
«РУХАНИ БІЛІМ БЕРУ» БАҒЫТЫ
Талқылауға келесі сұрақтар ұсынылады:
- 3.0 жаңғырту жағдайында жастардың рухани-адамгершілік
құндылықтарын қалыптастыру;
- жастар ортасында діни экстремизм мен терроризмнің алдын-алу,
жойғыш діни ағымдар идеологиясының қауіп-қатерін түсіндіру;
- «Исламтану» мамандығы бойынша дайындаудың негізгі бағыттары.
Спикерлер (регламент 5 минутқа дейін):
- Ашимов Б.К., ШҚО Дін істері бойынша басқарма басшысы;
- Ровнякова И.В., педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, С.
Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың тәрбие жұмыстары бойынша проректоры;
- Құрманов Ф.С., Шығыс-Қазақстан гуманитарлық колледжінің
директоры.
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«БІЛІКТІ МАМАНДАРДЫ ДАЙЫНДАУ» БАҒЫТЫ
Талқылауға келесі сұрақтар ұсынылады:
- Шығыс Қазақстан облысының жоғары оқу орындарының бәсекеге
қабілеттілігін арттыру бағдарламасы;
- ЖОО-да «Ұлы дала жастары» жобасын жүзеге асыру;
- ШҚО мектептері түлектерінің ШҚМТУ техникалық мамандықтарына
қызығушылығын арттыру;
- қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық
Спикерлер (регламент 5 минутқа дейін):
- Байжанова А.О., ШҚО білім беру басқармасы басшысының
орынбасары;
- Конопьянова Г.А., Қазақстан-Американдық еркін университетінің
бірінші вице-президенті;
- Рахметуллина С.Ж., Д. Серикбаев атындағы ШҚМТУ-дың оқуәдістемелік жұмыстары бойынша проректоры;
- Абдрахманова А.К., Қазақстан-Американдық еркін университетінің
құқық және халықаралық қатынастар кафедрасының аға оқытушысы
«СТУДЕНТ ЖАСТАРДЫҢ БЕЛСЕНДІ АЗАМАТТЫҚ ПОЗИЦИЯСЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ» БАҒЫТЫ
Талқылауға келесі сұрақтар ұсынылады:
- ШҚО студенттері мен жұмысшы жастарының бастамаларын дамыту
және қолдау;
- Өскемен қаласы жастар мәслихаты қызметінің негізгі бағыттары мен
бастамаларын жүзеге асыру.
Спикерлер (регламент 5 минутқа дейін):
- Ахметжанов Р.Р., Өскемен қаласы жастар ресурстық орталығының
директоры;
- Бахыт Маржан, «Нұр Отан» партиясы бөлімшесінің «Жас Отан» жастар
қанатының төрайымы;
- Миронова Ю.В., ШҚО Қазақстан халықтары Ассамблеясының Жастар
Лигасының төрағасы;
- Осипова А.П., Өскемен қаласы Жастар мәслихатының депутаты;
- Бибулова А.Е., Өскемен қаласы Жастар мәслихатының депутаты,
«Микс» радиостанциясының радиожүргізушісі;
- Смагина А.В., Қазақстан-Американдық еркін университеті Студенттік
даму орталығының директоры.
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«КӘСІПКЕРЛІК ЖӘНЕ ЖАСТАР» БАҒЫТЫ
Талқылауға келесі сұрақтар ұсынылады:
- кәсіпкерлік-шекарасыз;
- жастар ортасында кәсіпкерлік дағдыларды дамыту.
Спикерлер (регламент 5 минутқа дейін):
- Нәбиев Е.А., педагогика ғылымдарының докторы, Өскемен экономика
және қаржы колледжінің директоры;
- Бисикенова Р.К., Қ. Нұргалиев атындағы колледждің оқу-әдістемелік
жұмыстары бойынша директордың орынбасары;
- Березинская-Абилова Е.Н., Шығыс Қазақстан облысы бойынша
«Атамекен» ҚР ҰКП Іскер әйелдер кеңесінің төрайымы.
«САНДЫҚ ТЕҢДЕСТІРУ - ЖАСТАРДЫҢ БОЛАШАҚҚА ТАБЫСТЫ
ЖЕТУІНІҢ ЖОЛЫ» БАҒЫТЫ
Талқылауға келесі сұрақтар ұсынылады:
- «Болашақ мамандары» аймақтық цифрлық жобаны жүзеге асыру
- ҚАЕУ–де «Сандық цифрлық экономика үшін адам капиталын
дамытудың жол картасын» жүзеге асыру.
Спикерлер (регламент 5 минутқа дейін):
- Коваленко С.Н., ШҚО ББ Жаңа технологиялар бойынша өңірлік
орталығының директоры;
- Мұратұлы Д., Қазақстан-Американдық еркін университеті бизнес
кафедрасының аға оқытушысы.

Дөңгелек үстелді өткізу аясында «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру»
бағдарламасына арналған көрме өткізіледі
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Уважаемый _________________________________________________!
В условиях расширения информационного пространства и вхождения
Казахстана в мировое сообщество возрастает роль образования в
формировании человеческих ресурсов как критерия уровня социальноэкономического развития страны. Образование является той сферой,
которая требует постоянного обновления и обогащения новыми знаниями.
Поэтому сегодня так важно объединение усилий, возможностей и
ресурсов всех образовательных организаций, государственных органов,
общественных и профессиональных объединений для обмена накопленными
и текущими знаниями, обогащения опытом, идеями и как результат превращения
инноваций
в
основной
источник
роста
и
конкурентоспособности.
В целях дальнейшего развития сотрудничества и партнерства,
направленного на создание открытой площадки для обсуждения в широкой
педагогической и общественной среде условий, форм, факторов и
механизмов формирования общественного сознания учащейся молодежи
Казахстанско-Американский Свободный Университет приглашает Вас
принять
участие
в
работе
Регионального
Круглого
стола
«Модернизация
общественного
сознания
как
модель
формирования личности единой нации».
Работа Круглого стола проводится в рамках реализации программы
«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру», подпрограммы «Тәрбие және білім».
Участники Круглого стола, представляющие учебные заведения систем
среднего, технического и профессионального, а также высшего
образования, представители молодежных общественных объединений,
государственных органов и учреждений обсудят актуальные базовые
направления в программе «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру»:
реализация трехъязычного образования, переход казахского языка на
латинскую графику, духовное образование, подготовка квалифицированных
специалистов, формирование активной гражданской позиции учащейся
молодежи и др. Результатом работы данного мероприятия станут совместно
выработанные рекомендации по формированию конкурентоспособной,
прагматичной, ответственной, проактивной и творческой личности
учащейся молодежи, фундаментом успешного будущего которой являются
воспитание и культ знаний.
Работа Круглого стола состоится 25 апреля 2018 года в корпусе
Казахстанско-Американского Свободного Университета (пр. Независимости,
86), городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области Республики
Казахстан. Информация о контактных адресах расположена на web–
странице Казахстанско-Американского Свободного Университета www.kafu.kz.
Оргкомитет
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ОРГКОМИТЕТ КРУГЛОГО СТОЛА
«Модернизация общественного сознания как модель
формирования личности единой нации»
Мамбетказиев
Ережеп
Альхаирович
Нусупова
Асем Бековна
Christensen
Marshall

Мамбетказиев
Айдар Ережепович
Ballast
Daniel
Шаймарданов
Жасулан
Кудайбергенович

Толеген
Мухтар
Адильбекович
Байхонова
Сауле Зайтановна
Жумадилова
Сайрангуль
Ахметкалиевна
Конопьянова
Галина Ахбаевна
Набиев
Ерсаин
Ахметвалиевич
Кикина
Марина Ивановна

Доктор химических наук, профессор, академик НАН
РК, президент Казахстанско-Американского
свободного университета
Усть-Каменогорск, Казахстан
Заместитель акима Восточно-Казахстанской области
Portland, Oregon, USA
International Board Chairman (USA) of the KazakAmerican Free University, Kazak-American Free
University Provost
President, Co-Serve International
Доктор PhD, ректор Казахстанско-Американского
свободного университета
Вице-президент по международным программам и
сотрудничеству Казахстанско-Американского
свободного университета
Усть-Каменогорск, Казахстан
доктор биологических наук, профессор, академик
Академии педагогических наук Республики
Казахстан
Ректор Восточно-Казахстанского государственного
технического университета им. Д. Серикбаева
Усть-Каменогорск, Казахстан
Кандидат юридических наук, ассоциированный
профессор, PhD
Ректор Восточно-Казахстанского государственного
университета им. С. Аманжолова
Кандидат педагогических наук,
Директор филиала АО НЦПК «Өрлеу» Институт
повышения квалификации педагогических
работников по ВКО
И.о. руководителя Управления образования ВКО
Кандидат экономических наук, профессор,
Первый вице-президент Казахстанско-Американского свободного университета
Доктор педагогических наук,
проректор КАСУ, директор колледжа экономики и
финансов
Кандидат педагогических наук, доцент,
проректор, директор колледжа КАСУ
10

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО КРУГЛОГО СТОЛА
«Модернизация общественного сознания как модель
формирования личности единой нации»
25 апреля, среда
930 - 1000
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО КРУГЛОГО СТОЛА
1000 – 1015
ОТКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КРУГЛОГО СТОЛА И ПРИВЕТСТВЕННОЕ
СЛОВО УЧАСТНИКАМ
1000 – 1315
ОБСУЖДЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ КРУГЛОГО СТОЛА БАЗОВЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»
1145 – 1200
КОФЕ-БРЕЙК
1315 – 1330
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КРУГЛОГО СТОЛА

модератор - Кикина М.И., кандидат педагогических наук, доцент,
проректор, директор колледжа КАСУ

НАПРАВЛЕНИЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
К обсуждению предлагаются следующие вопросы:
- межкультурные связи в разработке и реализации программ
трехъязычного образования;
- требования к современному учителю по обучению школьников
английскому языку;
- сохранение и укрепление позиций русского языка в качестве языка
межкультурного общения и культурного пласта для казахстанской
молодежи;
- реализация проекта КАСУ по непрерывному трехъязычному
образованию.
Спикеры (регламент до 5 минут):
- Ахаева Н.В., доктор педагогических наук, директор Валеологической
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специализированной школы-комплекса для одаренных детей УО ВКО;
- Лабукова И.Ю., учитель английского языка школы-гимназии №38 с
углубленным изучением английского языка г. Усть-Каменогорска;
- Садыкова Н.А., заместитель директора по учебно-воспитательной
работе лицея № 44 им. Оралхана Бокея г. Усть-Каменогорска;
- Новицкая Ю.В., заведующая кафедрой иностранных языков
Казахстанско-Американского свободного университета.
НАПРАВЛЕНИЕ «ПЕРЕХОД КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА НА ЛАТИНСКУЮ
ГРАФИКУ»
К обсуждению предлагаются следующие вопросы:
- переход казахского языка на латинскую графику – одно из важных
направлений модернизации общественного сознания;
- роль местных органов власти в реализации перехода казахского языка
на латинскую графику;
- вклад ученых в реализацию перехода казахского языка на латинскую
графику.
Спикеры (регламент до 5 минут):
- Хайд Кетлин, сертифицированный учитель английского языка,
зарубежный партнер КАСУ (Портленд, Орегон, США);
- Ошакбаев Е.К., руководитель отдела внутренней политики г. УстьКаменогорска;
- Оразалин С.К., кандидат филологических наук, профессор ВКГУ им. С.
Аманжолова;
- Ашкенова Ж.С., ведущий специалист ВК областной библиотеки им.
А.С. Пушкина;
- Алханова Р.А., руководитель проектного центра областной библиотеки
им. А.С. Пушкина.
НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
К обсуждению предлагаются следующие вопросы:
- формирование духовно-нравственных ценностей молодежи в условиях
модернизации 3.0;
- профилактика религиозного экстремизма и терроризма в молодежной
среде, разъяснение опасности идеологии деструктивных религиозных
течений;
основные
направления
подготовки
по
специальности
«Исламоведение».
Спикеры (регламент до 5 минут):
- Ашимов Б.К., руководитель Управления по делам религий ВКО;
- Ровнякова И.В., кандидат педагогических наук, доцент, проректор по
воспитательной работе ВКГУ им. С. Аманжолова;
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- Курманов Ф.С., директор Восточно-Казахстанского гуманитарного
колледжа.
НАПРАВЛЕНИЕ «ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ»
К обсуждению предлагаются следующие вопросы:
- программа повышения конкурентоспособности вузов ВКО;
- реализация подпроекта «Ұлы дала жастары» в вузах;
- повышение интереса выпускников школ ВКО к техническим
специальностям ВКГТУ;
- 100 новых учебников на казахском языке.
Спикеры (регламент до 5 минут):
- Байжанова А.О., заместитель руководителя Управления образования
ВКО;
Конопьянова
Г.А.,
первый
вице-президент
КазахстанскоАмериканского свободного университета;
- Рахметуллина С.Ж., проректор по учебно-методической работе ВКГТУ
им. Д. Серикбаева;
- Абдрахманова А.К., старший преподаватель кафедры права и
международных
отношений
Казахстанско-Американского
свободного
университета.
НАПРАВЛЕНИЕ «ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
ПОЗИЦИИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ»
К обсуждению предлагаются следующие вопросы:
- развитие и поддержка инициатив учащейся и рабочей молодежи ВКО;
- основные направления деятельности и реализация инициатив
Молодежного маслихата г. Усть-Каменогорска.
Спикеры (регламент до 5 минут):
- Ахметжанов Р.Р., директор Молодежного ресурсного центра г. УстьКаменогорска;
- Бахыт Маржан, председатель молодежного крыла «Жас Отан»
Восточно-Казахстанского областного филиала партии «Нұр Отан»;
- Миронова Ю.В., председатель Молодежной Лиги Ассамблеи народа
Казахстана ВКО;
- Осипова А.П., депутат Молодежного маслихата г. Усть-Каменогорска;
- Бибулова А.Е., депутат Молодежного маслихата г. Усть-Каменогорска,
радиоведущая радиостанции «Микс»;
- Смагина А.В., директор Центра студенческого развития КазахстанскоАмериканского свободного университета.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И МОЛОДЕЖЬ»
К обсуждению предлагаются следующие вопросы:
- предпринимательство – без границ;
- развитие навыков предпринимательской деятельности в молодежной
среде.
Спикеры (регламент до 5 минут):
- Набиев Е.А., доктор педагогических наук, директор Усть-Каменогорского колледжа экономики и финансов;
- Бисикенова Р.К., заместитель директора по учебно-методической
работе колледжа им. К. Нургалиева;
- Березинская-Абилова Е.Н., председатель регионального Совета
деловых женщин НПП РК «Атамекен» по Восточно-Казахстанской области.
НАПРАВЛЕНИЕ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ПУТЬ МОЛОДЕЖИ К УСПЕХУ
БУДУЩЕГО»
К обсуждению предлагаются следующие вопросы:
- реализация регионального цифрового проекта «Болашақ мамандары»;
- реализация «Дорожной карты по развитию человеческого капитала
для цифровой экономики» в КАСУ.
Спикеры (регламент до 5 минут):
- Коваленко С.Н., директор Регионального центра новых технологий УО
ВКО;
- Мұратұлы Д., старший преподаватель кафедры бизнеса КазахстанскоАмериканского свободного университета.

В рамках проведения круглого стола проходит выставка,
посвященная программе «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру»
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Dear _________________________________________________!
With the expansion of the global information field and the entry of
Kazakhstan into the world community, there is an increasing role of education in
the development of human resources as a criterion of socio-economic
development of the country. Education is an area that requires constant
improvement and enrichment with new knowledge and findings.
Therefore, today it is so important to unite the efforts, opportunities and
resources of all educational organizations, government bodies, public and
professional associations for the exchange of accumulated and current
knowledge, experience and ideas and, as a result, turning innovation into the
main source of growth and competitiveness.
In order to further develop cooperation and partnership aimed at creating
an open platform for discussing the conditions, forms, factors and mechanisms
for shaping the public consciousness of students in a broad pedagogical and
social environment, Kazakh-American Free University invites you to take
part in the work of the Regional Round Table on the topic of
"Development of public consciousness as a model for the formation of
the single nation identity".
The work of the Round Table is carried out within the framework of the
implementation of the national program «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру»
(Looking into the Future: Spiritual Renewal), under the subprogram «Тәрбие
және білім» (Education and development). The participants of the Roundtable,
representing educational institutions of secondary, technical and professional
systems, as well as higher education, representatives of youth public
associations, state bodies and institutions will discuss the current basic directions
in the program: implementation of the trilingual education, the transition of the
Kazakh language to Latin script, spiritual education, the training of qualified
specialists, the formation of an active civic position of students, etc. The result of
this event will be jointly developed recommendations on the formation of
character of students who would be competitive, pragmatic, responsible,
proactive and creative, well grounded in knowledge and set for a successful
future.
The Round table will be held on April 25, 2018 at the Kazakh-American
Free University (86 Nezavisimosti avenue), Ust-Kamenogorsk, East Kazakhstan
region of the Republic of Kazakhstan. Contact information is available on the
webpage of the Kazakh-American Free University www.kafu.kz.
Steering Committee
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ROUND TABLE STEERING COMMITTEE
«Development of public consciousness as a model for the
formation of the single nation identity»
Mambetkaziyev
Yerezhep
Alkhairovich
Nusupova
Asem Bekovna
Christensen
Marshall

Mambetkaziyev
Aidar Yerezhepovich
Ballast
Daniel
Shaimardanov
Zhasulan
Kudaibergenovich

Tolegen
Mukhtar
Adilbekovich
Baikhonova
Saule Zaitanovna

Zhumadilova
Sairangul
Akhmetkalievna
Konopyanova
Galina Akhbayevna
Nabiev
Ersain
Akhmetvaliyevich
Kikina
Marina Ivanovna

Doctor of Chemical Sciences, Professor, Member of the
National Academy of Sciences of Kazakhstan, President
of the Kazakh-American Free University
Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
Deputy akim of the East Kazakhstan region
Portland, Oregon, USA
International Board Chairman (USA) of the KazakAmerican Free University, Kazak-American Free
University Provost
President, Co-Serve International
Ph.D., Rector of the Kazakh-American Free University
Vice-President
on
international
programs
and
cooperation of the Kazakh-American Free University
Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
Doctor of Biological Sciences, Professor, Member of the
Academy of Pedagogical Sciences of the Republic of
Kazakhstan
Rector of the Serikbaev East Kazakhstan State
Technical University
Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Ph.D., Rector of the Amanzholov East Kazakhstan State
University
Candidate of Pedagogical Sciences,
Director of the branch of JSC National Center for
Advanced Training «Orleu» Institute for Advanced
Training of Pedagogical Staff in the East Kazakhstan
region
Acting Head of the Department of Education of East
Kazakhstan Region
Candidate of Economic Sciences, Professor,
First Vice-President of the Kazakh-American Free
University
Doctor of Pedagogical Sciences,
Vice-Rector of KAFU, Director of the College of
Economics and Finance
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Vice-rector, director of the KAFU college
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REGIONAL ROUND TABLE PROGRAM
«Development of public consciousness as a model for the
formation of the single nation identity»
25th of April, Wednesday
930 - 1000
REGISTRATION OF PARTICIPANTS OF THE REGIONAL ROUND TABLE
1000 – 1015
OPENING OF THE REGIONAL ROUND TABLE AND WELCOME TO THE
PARTICIPANTS
1000 – 1315
DISCUSSION BY THE PARTICIPANTS OF THE ROUND TABLE OF THE
BASIC DIRECTIONS OF THE PROGRAM "SPIRITUAL RENEWAL"
1145 – 1200
COFFEE BREAK
1315 – 1330
SUMMARY OF THE RESULTS OF THE REGIONAL ROUND TABLE MEETING

moderator - Kikina M.I., candidate of pedagogical sciences, associate
professor, Vice-rector, director of the KAFU college

DIRECTRION «IMPLEMENTATION OF TRILINGUAL EDUCATION»
The following questions are suggested for discussion:
- intercultural relations in the development and implementation of programs
of trilingual education;
- requirements for a modern English language teacher;
- preservation and strengthening of the position of the Russian language as
a language of intercultural communication and a cultural segment for the Kazakh
youth;
- Implementation of the KAFU project on continuous trilingual education.
Speakers (time limit up to 5 minutes):
- Akhaeva N.V., doctor of pedagogical sciences, director of the Valeological
Specialized School Complex for Gifted Children of the EKR;
- Labukova I.Yu., English language teacher of school-gymnasium No. 38
with English language focus, Ust-Kamenogorsk;
17

- Sadykova N.A., deputy director for teaching and educational work of
lyceum No. 44 named after Oralhan Bokei of Ust-Kamenogorsk;
- Novitskaya Yu.V., head of the Department of Foreign Languages of the
Kazakh-American-American Free University.
DIRECTION «TRANSITION OF THE KAZAKH LANGUAGE TO LATIN
SCRIPT»
The following questions are suggested for discussion:
- the transition of the Kazakh language to Latin script is one of the
important areas of modernization of the public consciousness;
- the role of local authorities in the implementation of the transition of the
Kazakh language to Latin script;
- the contribution of scientists in the implementation of the transition of the
Kazakh language to the Latin script.
Speakers (time limit up to 5 minutes):
- Hyde, Kathlene, certified English teacher, foreign partner of KAFU
(Portland, Oregon, USA);
- Oshakbaev Ye.K., Head of the Domestic Policy Department, UstKamenogorsk;
- Orazalin S.K., Candidate of Philology Science, Professor of the EKSU
named after Amanzholov;
- Ashkenova Zh.S., leading specialist of the East Kazakhstan Regional
Pushkin Library;
- Alkhanova R.A., head of the Project Center of the Regional Pushkin
Library.
DIRECTION «SPIRITUAL EDUCATION»
The following questions are suggested for discussion:
- formation of spiritual and moral values of young people in the context of
modernization 3.0;
- prevention of religious extremism and terrorism in the youth environment,
explaining the danger of the ideology of destructive religious movements;
- main directions of training under the "Study of Islam" major.
Speakers (time limit up to 5 minutes):
- Ashimov B.K., head of the Department of Religious Affairs of East
Kazakhstan region;
- Rovnyakova I.V., candidate of pedagogical sciences, associate professor,
Vice-rector on educational work of the EKSU named after. S. Amanzholov;
- Kurmanov F.S., director of East Kazakhstan Humanitarian College.

18

DIRECTION "TRAINING OF QUALIFIED SPECIALISTS"
The following questions are suggested for discussion:
- program aimed at improvement of competitiveness of higher education
institutions in the East Kazakhstan region;
- implementation of the subproject "Ұлы дала жастары" (The youth of the
young steppe) in universities;
- raising interest of graduates of East Kazakhstan high schools to technical
specialties of EKSTU;
- 100 new textbooks in Kazakh language.
Speakers (time limit up to 5 minutes):
- Baizhanova A.O., deputy head of the Education Department of East
Kazakhstan region;
- Konopyanova G.A., first vice-president of the Kazakh-American Free
University;
- Rakhmetullina S.Zh., vice-rector on educational and methodological work
of EKSTU named after D. Serikbayev;
- Abdrakhmanova A.K., senior lecturer of the Department of Law and
International Relations of the Kazakh-American Free University.
DIRECTION «FORMATION OF AN ACTIVE CIVIC POSITION OF
STUDENTS»
The following questions are suggested for discussion:
- development and support of initiatives of students and working youth of
East Kazakhstan region;
- main activities and implementation of the initiatives of the Youth Maslikhat
of Ust-Kamenogorsk.
Speakers (time limit up to 5 minutes):
- Akhmetzhanov R.R., director of the Youth Resource Center of UstKamenogorsk;
- Bakhyt Marzhan, chairman of the youth branch of "Zhas Otan", East
Kazakhstan regional branch of "Nur Otan" party;
- Mironova Yu.V., chairman of the Youth League of the Assembly of the
People of Kazakhstan, East Kazakhstan branch;
- Osipova A.P., deputy of the Youth Maslikhat of Ust-Kamenogorsk;
- Bibulova A.E., deputy of the Youth Maslikhat of Ust-Kamenogorsk, radio
host of the Mix radio station;
- Smagina A.V., Director of the Center for Student Development of the
Kazakh-American Free University.
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DIRECTION "YOUTH AND ENTREPRENEURSHIP"
The following questions are suggested for discussion:
- entrepreneurship - without borders;
- development of entrepreneurial skills in the youth environment.
Speakers (time limit up to 5 minutes):
- Nabiev Ye.A., Doctor of pedagogical sciences, director of the UstKamenogorsk College of Economics and Finance;
- Bisikenova R.K., deputy director on educational and methodological work
of the Nurgaliev College;
- Berezinskaya-Abilova Ye.N., chairman of the Regional Council of Business
Women of the NCE "Atameken" in the East Kazakhstan region.
DIRECTION "DIGITALIZATION AS A PATH TO FUTURE SUCCESS FOR
TODAY'S YOUTH"
The following questions are suggested for discussion:
- implementation of the regional digital project "Future Specialists";
- implementation of the "Road Map for the Development of Human Capital
for the Digital Economy" at KAFU.
Speakers (time limit up to 5 minutes):
- Kovalenko S.N., director of the Regional Center for New Technologies of
the EKR;
- Muratuly D., senior lecturer of the business department of the KazakhAmerican-Free University.

During the Round Table event there will be a special exhibit devoted
to the program "Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру" (Looking into the
Future: Spiritual Renewal)
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