
XII KAZENERGY Жастар Форумы 

«Кадрларды жаңа жағдайда қайта даярлау: 

қайта қараудан қайта құруға дейін» 

Нұр-Сұлтан қ., онлайн-студия, 

            6 қазан 2021 ж., сағат 10.00-12.30. 10.00 – 

12.30 

09:00 – 10:00 Тіркеу, кофе-брейк 

09:30 – 10.00 Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған видеофильм  

«Student Energy Challenge», «StudentDigitalFest» байқауларының 

финалы туралы роликтер 

 Модератор, Әсел Ибраева,  Үкіметпен және жұртшылықпен байланыс 

жөніндегі кеңесші , «Шелл Қазақстан» 

10:00 – 10:05 Форум қатысушыларын құттықтау Ибрашев Кенжебек Ниязұлы 

«KAZENERGY» қауымдастығының 

Бас директоры 

10:05 - 12:30 ПАНЕЛЬДІК СЕССИЯНЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ БЛОКТАРЫ  

 

10.05 – 10.55 «Кәсіптік бағдарлауға жаңа көзқарас 

» тақырыбы 

Қазіргі жағдайда кәсіптік бағдарлау 

дегеніміз не және оның рөлі қандай? 

Қажетті мамандықты қалай 

таңдауға болады және ол кімге 

қажет: адамға ма әлде ел 

экономикасына ма? 

Өзін-өзі танудың бастапқы нүктесі 

қандай: бедел мен перспектива, 

қызығушылық, қабілеттер, кірістер, 

қоршаған орта кәсіптері? 

Кәсіптік бағдарлау тиімді болуы үшін 

не істеу керек? Кәсіптік бағдарлаудың 

тиімділігін өлшеуге бола ма? 

А. Жұмасейітова 

«Қазақстан-Британ техникалық 

университеті» АҚ академиялық 

мәселелер жөніндегі проректоры 

С.Нұрбек 

«BTS Education» ЖШС Бас 

директоры 

Э.Обри  
BCPD  Бас атқарушы директорының 

м.а. (үздіксіз кәсіби даму бюросы, 

АХҚО)  

10.55-11.00 Үзіліс  

11.00 – 11.05 Модератор  

11.05 – 11.55 «Кадрларды жоғары оқу орындарында 

жаңа жағдайларда даярлау» 

тақырыбы 

Соңғы өзгерістер аясында кадрларды 

даярлауға деген көзқарас қалай 

өзгерді? 

Бүгінде жұмыс беруші мен ЖОО 

студенттердің құзыреттілігін 

қалыптастыру үшін қандай бірлескен 

қадамдар жасап отыр? 

М.Ғабдуллин  

Ректордың м.а., «Қазақстан-Британ 

техникалық университеті» АҚ 

Басқарма Төрағасы 

С.Нұрбек 

«BTS Education» ЖШС Бас 

директоры 

Г.Шакуликова   

«Сафи Өтебаев ат. Атырау мұнай 

және газ университеті» КЕАҚ 

ректоры 



 

Жаңа жағдайда мансап табысты 

болуы үшін нені үйрену керек? 

Бүгінгі таңда қандай трендтер кәсіби 

дайындықтың болашағын анықтайды? 

және басқалары. 

С.Сағынтаева  

«Ғұмарбек Дәукеев атындағы 

Алматы энергетика және байланыс 

университеті» КЕАҚ ректоры 

11.55 – 12.00 Үзіліс   

12.00 – 12.05 Модератор  

12.05 – 12.30 «Кадрлардың тағылымдамасындағы 

жаңа тәсілдер» тақырыбы 

Қызықты және пайдалы 

тағылымдаманы қалай табуға болады? 

Цифрлық тағылымдама дегеніміз не? 

Бүгінгі таңда ЖОО түлегі мен жас 

мамандар үшін тағылымдама несімен 

ерекшеленеді? 

Халықаралық тағылымдама: оны 

қайдан және қалай өтуге болады? 

Тағылымдамадан сәтті өту үшін 

бүгінде қандай білім мен дағдылар 

қажет? 

Жұмыс беруші тағылымгерден қандай 

нәтиже күтеді? Және т.б. 

А.Карбозова  

«Болашақ» халықаралық 

бағдарламалар орталығы» АҚ 

президенті 

Л.Пак  

«VISTA» оқу орталығы» ЖШС 

директоры, «Павлодар мұнай-химия 

зауыты» ЖШС  

Л.Қожахметова  

«Қазатомөндіріс» ҰАК» АҚ  HR-

Директоры 

 

12.30 Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 

жылдығына орай саланың жас 

қызметкерлерін, KAZENERGY 

қауымдастығы мүшелерін марапаттау. 

Форумның жабылуы 

Модератор  

Әсел Ибраева 

 

 


