
Уақыты

14.00 – 14.20 Ашылуы

«Ғұмырға созылған білім»

14.20 – 15.10

Кофе-брейк16.00 – 16.30

15.30 – 16.00

FIND YOUR WAY

БАҒДАРЛАМАСЫ
- BG Hall

Дарья Белявская – Shakhmardan Yessenov Foundation бағдарламасының түлегі, 
"pure beauty store"- beauty hacker.
Сіз позитивті қуаттану мен дофаминнің табысты болуға және өз мақсаттарыңызға жылдам 
жетуге қалай көмектесетінін, сондай-ақ неге өмір бойы білім алу - әдемі және салауатты 
өмір сүрудің жақсы тәсілі екенін біле аласыз.

Бекарыс Нұртай – Shakhmardan Yessenov Foundation бағдарламасының түлегі, робототехника 
және мехатроника студенті, хореограф. Сіз өмірдегі және мансабыңыздағы қызығушылықтың 
маңыздылығы туралы біле аласыз.

Алена Ткаченко – CEO және Nommi негізін қалаушы, Forbes 30U30.
Сіз Америкада ешқашан өмір сүрмесеңізде жаһандық ойлаған кезде не болып жатқанын біле аласыз.

Сергей Коваленко – "АТФБанк" АҚ Басқарма төрағасы.
Сіз блім алудағы әрбір саты-бұл сіздің мансабыңыз бен өміріңіздің келесі сатысының мүмкіндігі екенін біле аласыз. 

BG Hall

Бүгінде мамандықты қалай 
таңдау керек?

Балжан Баишева – психология ғылым-
дарының магистрі, Кәсіби сәйкестендіру 
маманы.
Сіз мамандықты таңдау алгоритмін 
біле аласыз.

Workshop Hall

Қателікті түзеуді үйрену?
Тұрақты өзгермелі нарық 
жағдайындағы мінсіз мансап

Виталий Бужан – кәсіпкер, коуч, 
контент-мейкер.
Сіз: 
1. Қателесуден қорқудың орнына одан 
пайда алу туралы біле аласыз;
2. Өзіңді-өзің қалай түсінуге болатынын 
үйренесіз.

Press center 

Константин Куница – CEO HireBee 
Kazakhstan, Қазақстанның Agile-қауымдасты-
ғының негізін қалаушы.
Сіз: 
1.М ансаптық дамудың қандай 
траекториялары бар;
2.А рманыңдағы жұмысты таңдауда қателеспеу;
3.Т иімді түйіндеме жасау лайфхактары.

Cinema Hall
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Стрессіз өмір сүру

Гүлнәр Тлембаева – олимодальды 
бағыттағы психолог,
Ресей психотерапевтік лигасының 
мүшесі.
Сіз ересектермен өзін қалай ұстау 
керектігін, сондай-ақ күрделі 
эмоциялық жағдайларда стрессті 
алып тастаудың практикалық 
дағдыларын үйренесіз.

Насиба Кучкарова – Beeline  digital-
marketing бөлімінің басшысы

Юрий Вавилин – Beeline 
перформанс бойынша сарапшы

Сіз өзіңіздің күшті және әлсіз 
жақтарыңызды, сондай-ақ, өзіңізге 
ұнайтын адамдарды қалай бағалауды 
үйренесіз - нақты өмірдегі маркетинг 
техникасы. Case-study - сіздің 
сайтыңыздың прототипі.

Біз бәріміз бір нәрсеге тұрарлық-
пыз. Неліктен әрқайсымыздың 
өзіндік құнымыз бар және оны 
қалай қымбаттата аламыз?

Екатерина Рехерт — 
Data Scientist, Microsoft 
компаниясының бұрынғы 
қызметкері (АҚШ), Microsoft 
PowerBI сертификатталған 
жаттықтырушысы, KZ BI 
Community негізін қалаушы.

Сіз өзіңіздің алғашқы керемет 
PowerBI бақылау тақтасын - 
шеберхананы қалай құруға 
болатындығын біле аласыз.

21 ғасырдағы ең көп талап 
етілетін мамандыққа жол 
тап-деректерді талдау

17.10 – 18.40

Өзін-өзі талдау және үнемі 
өзін-өзі сын тұрғысынан 
қарау дағдылары

Әлішер Садықов пен 
Владимир Кущенко – 
@nanogeroi инновациялық 
білім беру жобасының негізін 
қалаушы. 
Сіз өзін-өзі көрсету үшін бизнес-
талдаушылардың құралдарын 
қалай пайдалану және 
жоспарлар мен мақсаттар 
аясында күн сайын қалай өмір 
сүру керектігін біле аласыз.

16.30 – 17.00

Workshop Hall
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