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Әдістемелік ұсынымдар «Балалар ғылыми-техникалық 

шығармашылығының білім беру бағдарламалары» (әдістемелік ұсынымдар) - 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Республикалық 

қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМКК – Астана, 2015, - 179 бет. 

Методические рекомендации «Образовательные программы научно-

технического творчества детей» (методические рекомендации) – РГКП 

«Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» 

Министерства образования и науки Республики Казахстан – Астана, 2015, - 179 стр. 

 

Рецензенты: к.ф.-м.н. Сауханова Ж.С., к.т.н. Касымов У.Т., д.т.н. 

Атанов С.К. 

 
«Балалар ғылыми-техникалық шығармашылығының білім беру 

бағдарламалары» әдістемелік ұсынымдары ғылыми-техникалық қосымша білім 

беру жағдайында балалардың функционалдық сауаттылығын ескере отырып, білім 

беру бағдарламаларын әзірлеу бойынша басшылыққа ұсынылады. 

Әдістемелік ұсынымдар балалардың ғылыми-техникалық шығармашылық 

жүйесінің инновациялық модельдер спектрін кеңейтуге бағытталған.  

Әдістемелік ұсынымдар басшыларға, әдіскерлерге, жалпы орта және 

балаларға қосымша білім беру ұйымдарының педагогтеріне арналады. 

 
В методических рекомендациях «Образовательные программы научно-

технического творчества детей» представлено руководство по разработке 

образовательных программ с учетом развития функциональной грамотности детей 

в условиях дополнительного научно-технического образования.  

Методические рекомендации направлены на расширение спектра 

инновационных моделей системы научно-технического творчества детей. 

Предлагаемый материал адресован руководителям, методистам, педагогам 

организаций общего среднего и дополнительного образования детей. 
 

 

ҚР БжҒМ «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығы» РМҚК оқу-әдістемелік кеңесі ұсынады 

(2015 ж. 21.05. №2 хаттама) 
 

Рекомендовано к печати Учебно-методическим советом 

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» МОН РК (протокол № 2 от 21 мая 2015 года) 
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