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Өткізу орны: Астана қ., Тәуелсіздік к-сі, 50 

Қазақ ұлттық өнер университетінің "Шабыт" оқу ғимаратының акт залы 

 

Өткізу мерзімі: 2015 жылғы 11-қыркүйек 

 

Конференцияның жұмыс тілдері: ағылшын, қазақ және орыс 

 

09:00 -10:00 Конференцияға қатысушыларды тіркеу 

 

10:00 – 10:05 БСҚА президенті, п.ғ.д., профессор Ш.М.Қаланованың 

кіріспе сөзімен конференцияның ашылуы 

 

10:05 – 10:15 ҚР БҒМ Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім және 

халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры, 

э.ғ.д., профессор С.М.Өмірбаевтың алғысөзі 

 

10:15 – 10:55 Еуропалық білім сапасын қамтамасыз ету ассоциациясының 

(ENQA) вице-президенті Кекелайнен Хельканың «Ереванда 

(2015 ж. 14-мамыр) Білім министрлерінің конференциясында 

бекітілген Еуропалық білім беру кеңістігінде сапаны 

қамтамасыз етудің стандарттары мен басқарушы принциптері 

(ESG) жаңа редакциясының мақсаттары мен акценті» 

тақырыбындағы баяндамасы 

 

10:55 – 11:00 Сұрақтар – жауаптар 

 

11:00 – 11:20 Кофе-брейк 

 

11:20 – 12:00 Халықаралық сарапшы, «ECTS-ті қолдану Нұсқаулығын» 

әзірлеушілердің бірі, Вильнюс университеті халықаралық 

байланыстар және бағдарламалар бөлімінің жетекшісі 

Раймонда Маркевичененің «ECTS Болон үрдісі іргетасының 

бірі ретінде» тақырыбындағы баяндамасы 

 

12:00 – 12:05 Сұрақтар – жауаптар 

 

12:05 – 12:40 БСҚА президенті, п.ғ.д., профессор Ш.М.Қаланованың «ESG-

дің жаңа редакциясы аясында сыртқы сапаны қамтамасыз 

етудің стандарттары» тақырыбындағы баяндамасы 

 

12:40 – 12:45 Сұрақтар – жауаптар 
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12:45 – 13:20 ҚР БҒМ Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім және 

халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры, 

э.ғ.д., профессор С.М.Өмірбаевтың «ECTS-ті жоғары оқу 

орындарында жүзеге асырудың жаңашылдығы» 

тақырыбындағы баяндамасы 

 

13:20-13:25 Сұрақтар – жауаптар 

 

13:25-14:30 Түскі үзіліс 

 

14:30 – 16:30           Қатар сессиялардың жұмысы: 

 

 №1 сессия  

«Еуропалық білім беру кеңістігінде сапаны қамтамасыз ету 

стандарттары мен басқарушы принциптерінің мәселелері мен 

ендіру жолдары» 

 

Модераторлар:  

БСҚА президенті, п.ғ.д., профессор Ш.М.Қаланова 

 

Еуропалық білім сапасын қамтамасыз ету ассоциациясының 

(ENQA) вице-президенті Кекелайнен Хелька 

 

Талқылауға ұсынылатын сұрақтар: 

- Студентке бағдарланған оқыту: мәні, мазмұны және 

технологиялары; 

- ЖОО-ның ішкі сапасын қамтамасыз ету жүйесі; 

-  Жұртшылықты ақпараттандырудың жолдары мен тәсілдері;  

- Сапа мәдениеті: мәні, мазмұны, қалыптастыру тәсілдері;  

- Сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясат: қалыптастыру 

және жүзеге асыру мәселелері;  

- Аккредиттеуден кейінгі мониторинг рәсімдері;  

- Білім беру бағдарламаларын үздіксіз мониторингтау және 

мерзімді қайта қарау тетіктері.  
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№2 сессия  
«Жоғары білім беру кеңістігінде ECTS Нұсқаулығын 

қолдануды талқылау»  

 

Модераторлар:  
ҚР БҒМ Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім және 

халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры, 

э.ғ.д., профессор С.М.Өмірбаев.  

 

Халықаралық сарапшы, Вильнюс университеті халықаралық 

байланыстар және бағдарламалар бөлімінің жетекшісі 

Раймонда Маркевичене. 

 

Талқылауға ұсынылатын сұрақтар: 

-  ECTS-тің негізгі міндеті; 

-  ECTS және оқыту нәтижелері; 

- ECTS кредиттері және оқу жүктемесі; 

-  ECTS және ЖОО-ның бірлескен бағдарламалары; 

- ECTS және кредиттерді көшіру: академиялық ұтқырлық және 

тағылымдамалар; 

- ECTS-тің негізгі құжаттары. 

15:30-15:50 Кофе-брейк 

 

16:30-17:00 Қатар сессиялар жұмыстарының қорытындыларын талқылау. 

Конференцияны қорытындылау. Конференцияға қатысу туралы 

сертификаттарды салтанатты табыс ету. 
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Место проведения: г. Астана, ул. Тәуелсіздік, 50. 

Актовый зал учебного корпуса «Шабыт» Казахского национального 

университета искусств 

 

Дата проведения: 11 сентября 2015 г. 

 

Рабочие языки конференции: английский, казахский и русский 

 

09:00 -10:00 Регистрация участников конференции 

 

10:00 – 10:05 Открытие конференции вступительным выступлением 

президента НКАОКО, д.п.н., профессора Калановой Ш.М. 

 

10:05 – 10:15 Приветственное слово директора Департамента высшего, 

послевузовского образования и международного 

сотрудничества МОН РК, д.э.н., профессора Омирбаева С.М. 

 

10:15 – 10:55 Доклад вице-президента Европейской ассоциации по 

обеспечению качества образования (ENQA), Кекелайнен 

Хелька на тему «Цели и акценты новой редакции стандартов и 

руководящих принципов по обеспечению качества в 

Европейском пространстве высшего образования (ESG), 

утвержденной на Конференции министров образования в 

Ереване (14 мая 2015 г)» 

 

10:55 – 11:00 Вопросы, ответы  

 

11:00 – 11:20 Перерыв на кофе-брейк 

 

11:20 – 12:00 В выступление международного эксперта, одного из 

разработчиков «Руководства по использованию ECTS», 

руководителя отдела международных связей и программ 

Вильнюсского университета Раймонды Маркевичене на тему 

«ECTS как один из краеугольных камней  Болонского 

процесса» 

 

12:00 – 12:05 Вопросы, ответы  

 

12:05 – 12:40 Выступление президента НКАОКО, д.п.н., профессора 

Калановой Ш.М. на тему «Стандарты  внешнего обеспечения 

качества в свете новой редакции ESG» 
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12:40 – 12:45 Вопросы, ответы  

 

 

12:45 – 13:20 Выступление директора Департамента высшего, 

послевузовского образования и международного 

сотрудничества МОН РК, д.э.н., профессора Омирбаева С.М. 

на тему «Новое в реализации ECTS в высших учебных 

заведениях» 

 

13:20-13:25 Вопросы, ответы  

 

13:25-14:30 Перерыв на обед 

 

14:30 – 16:30           Работа параллельных сессий: 

 СЕССИЯ №1  

«Проблемы и пути внедрения  стандартов и руководящих 

принципов по обеспечению качества (ESG) в ЕПВО»  
 

Модераторы: 

Президент НКАОКО, д.п.н., профессор Каланова Ш.М., вице- 

 

Президент Европейской ассоциации по обеспечению качества 

образования (ENQA), Кекелайнен Хелька. 

 

Вопросы, предлагаемые к обсуждению: 

- Студенто-ориентированное обучение: суть, содержание и 

технологии; 

- Система внутреннего обеспечения качества вуза; 

-  Пути и способы информирования общественности; 

- Культура качества: суть, содержание, способы формирования; 

- Политика в области обеспечения качества: проблемы 

формирования и осуществления; 

- Процедуры постаккредитационного мониторинга 

- Механизмы непрерывного мониторинга и периодического 

пересмотра образовательных программ  

 

 СЕССИЯ №2  

«Обсуждение использования Руководства по ECTS в 

Европейском пространстве высшего образования»  
 

Модераторы: 
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Директор Департамента высшего и послевузовского 

образования и международного сотрудничества МОН РК, д.э.н., 

профессор Омирбаев С.М.. 

 

Международный эксперт, руководитель отдела международных 

связей и программ Вильнюсского университета Раймонда 

Маркевичене 

 

Вопросы, предлагаемые к обсуждению: 

- Основное назначение ECTS; 

- ECTS и результаты обучения; 

- Кредиты ECTS и учебная нагрузка; 

- ECTS и совместные программы вузов; 

-ECTS и перенос кредитов: академическая мобильность и 

стажировки; 

- Основные документы ECTS 

15:30-15:50 Перерыв на кофе-брейк 

16:30-17:00 Обсуждение итогов работы параллельных сессий.  

Подведение итогов конференции. Торжественное вручение 

сертификатов об участии в конференции. 
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Venue: Astana city, Tauelsizdik street, 50 

Assembly hall of the study building “Shabyt” of Kazakh national University of 

Arts 

 

Date: September 11, 2015 

 

Languages of the conference: English, Kazakh, and Russian 

 

09:00 -10:00 Registration of the participants of the conference  

 

10:00 – 10:05 Opening speech by the IQAA President, Doctor of Pedagogical 

Sciences, Professor Kalanova S.M. 

 

10:05 – 10:15 Greeting word of the Director of the Department of Higher, Post-

graduate Education and International Cooperation of the Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan, Doctor of 

Economical Sciences, Professor Omirbayev S.M.   

 

10:15 – 10:55 The presentation by the Vice-President of the European Association 

for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) Helka 

Kekalainen on the topic “Aims and stress marks of the new edition 

of the Standards and Guidelines for Quality Assurance in  the 

European Higher Education Area (ESG), approved at the conference 

of Ministers of education in Yerevan (May 14, 2015)”  

 

10:55 – 11:00 Questions and answers session  

 

11:00 – 11:20 Coffee break 

 

11:20 – 12:00 The presentation by an international expert, one of the developers of 

the “ECTS Users’ Guide”, Head of International Programmes and 

Relations Office of Vilnius University  Raimonda Markevičienė on 

the topic “ECTS as one of the cornerstones of Bologna process”  

 

12:00 – 12:05 Questions and answers session  

 

12:05 – 12:40 The presentation by the President of IQAA Kalanova S.M., Doctor 

of Pedagogical Sciences, Professor on the topic “Standards of 

external quality assurance in the framework of the new ESG edition”  

 

12:40 – 12:45 Questions and answers session  
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12:45 – 13:20 The presentation by the Director of the Department of Higher, Post-

graduate Education and International Cooperation of the Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan, Doctor of 

Economical Sciences, Professor Omirbayev S.M.  on the topic “New 

in realization of ECTS in higher education institutions”  

 

13:20-13:25 Questions and answers session 

 

13:25-14:30 Lunch 

 

14:30 – 16:30   Parallel sessions work: 

 

 Session №1  

«Problems and ways of implementation of the Standards and 

Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area (ESG)»  

 

Moderators:  
President of IQAA Kalanova S.M., Doctor of Pedagogical Sciences.  

 

Professor and Vice-President of the European Association for Quality 

Assurance in Higher Education (ENQA) Helka Kekalainen.   

 

Questions for discussion: 

- Student-oriented teaching: meaning, content and technologies;  

- The system of internal quality assurance of the higher education 

institution; 

-  Ways and methods of public information; 

- The culture of quality: meaning, content and ways of formation; 

- Policies in quality assurance: problems of formation and 

implementation; 

- Procedures of post- accreditation monitoring;  

- Tools of constant monitoring and periodical review of study 

programmes. 

 

 Session №2  

«Discussion of usage of the ECTS Users’ Guide in the European 

Higher Education Area»  

 

Moderators:  
Director of the Department of Higher, Post-graduate Education and 

International Cooperation of the Ministry of Education and Science 



9 
 

of the Republic of Kazakhstan, Doctor of Economical Sciences, 

Professor Omirbayev S.M.  

 

Head of International Programmes and Relations Office of Vilnius 

University Raimonda Markevičienė.  

 

Questions for discussion: 

-  Main functions of ECTS; 

-  ECTS and learning outcomes; 

- ECTS credits and workload; 

-  ECTS and joint programmes of higher education institutions; 

- ECTS and credits transfer: academic mobility and internships; 

- Main documents of ECTS. 

 

15:30-15:50 Coffee break 

 

16:30-17:00 Discussion of the results of work of parallel sessions. Conclusions of 

the conference. The ceremony of handing out certificates of 

participation in the conference.   

 

 

 

 


