
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 «РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ОРТАЛЫҒЫ» РМҚК  
2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 
 

РҚББОӘО міндеті: 
- қосымша білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, балалардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру 
және дамыту, зияткерлік адамгершілік тұрғыда және оның денесін жетілдірудегі жеке қажеттіліктерін қанағаттандыру, жасөспірім 
балалардың қоғам өміріне әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз ету 

РҚББОӘО қызметінің мақсаты: 
- Қосымша білім берудің сапасы мен қолжетімділігіне кепілдік беру, тәрбие мен оқыту үдерісінде балалар мен жасөспірімдердің 
жан-жақты қажеттіліктерін қанағаттандыру     

РҚББОӘО негізгі бағыттары: 
- Елбасының міндеттерін, стратегиялық құжаттарды іске асыру; 
- заңнамалық және нормативтік құқықтық қамтамасыз етуді жетілдіру; 
- балаларға қосымша білім беруді, соның ішінде мектепке дейінгі жастағы балаларды дамыту саласында, дарынды 

балаларды, инклюзивті білім беруді қолдауда, мемлекеттік жеке серіктестік дамытуда әдістемелік  қамтамасыз ету;  
- педагогтің мәртебесін және педагогикалық мамандықтың беделін көтеру; 
- республикалық байқауларды, республикалық маңызы бар мектептен тыс іс-шараларды өткізу;  
- РҚББОӘО қызметін ақпараттық қамтамасыз ету; 
- РҚББОӘО қызметін қаржылық қамтамасыз ету; 
- әкімшілік қызмет. РҚББОӘО қызметкерлерінің әлеуетін арттыру; 
- ведомствоаралық және халықаралық ынтымақтастық мәселелері.  
 
 

Бекітемін 
«Республикалық қосымша білім 
беру оқу-әдістемелік орталығы» 

директоры 
___________________ Р. Шер 
2014 жылғы «30» желтоқсан  



 

 

№ 
пп 

  
Іс-шараларды атауы 

Орындалу 
мерзімі 

Аяқтау 
формасы 

Өтетін орны Жауаптылар 
 

1 2 3 4 5 6 

 
1 негізгі бағыт:  

ЕЛБАСЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІН, СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚҰЖАТТАРДЫ ІСКЕ АСЫРУ  

1. - Қазақстан Республикасы Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бағдарламалық мақаласы 
«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАҢҒЫРТЫЛУЫ: Жалпыға ортақ 
еңбек қоғамына қарай жиырма 
қадам».     
«...   қосымша оқытудың интерактивті 

формаларын дамыту қажет». «Сонымен 
қатар бүгін оқушыларға қажет... «Өлкетану» 
(отанға деген махаббат – отаншылдықтың 
негізі ғой),     «Акмеологоия» пәндері, жеке 
табыс жетістігінің әдістері, жеке тұлғаны 
социалдандыру бойынша  жаңғырту 
курстары жоқ 

жыл бойы ақпарат 
 

Астана қаласы Мырзаева А.А. 
Айбосынова А.Ш. 
Қалиев Д.К. 
Асавбаева Р.Б. 
Күлкеева Г.А. 

2. - Қазақстан Республикасы Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың Жолдауы 
«Қазақстандық жол-2050: бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ». 
Жалпыұлттық жоспардың 22 тармағы 
«Орта білім беруде Назарбаев зияткерлік 
мектептердің тәжірибесін есепке алып, 
оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау 
дағдыларын қалыптастыру, ақпаратты өзі 
іздеп тауып, терең талдау жасау арқылы   
жалпы білім беретін мектептерде білім 
сапасын арттыру»  

жыл бойы ақпарат 
 

Астана қаласы Мырзаева А.А. 
Айбосынова А.Ш. 
Қалиев Д.К. 
Асавбаева Р.Б. 
Күлкеева Г.А. 



 

 

3. - Қазақстан Республикасы Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың Жолдауы «Нұрлы 
жол –болашаққа бастар жол». 
 («... Қазақстан халқы Ассамблеясы мен 
Конституциямыздың 20 жылдығын атап 
өтеміз. Осы даталарды атап өте отырып, 
бізге қазақстандықтарды рухани тұрғыда 
бұрынғыдан да гөрі күштірек, топтасқан 
және бұрынғыдан да бетер тағатты ету 
маңызды».)  

 
 

жыл бойы ақпарат 
 

Астана қаласы Мырзаева А.А. 
Айбосынова А.Ш., 
Қалиев Д.К., 
Асавбаева Р.Б. 
Күлкеева Г.А. 

4. - Қазақстан Республикасында білім 
беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы.  

 (2015 жылы көркемөнер, музыкалық, 
техникалық, ғылыми шығармашылықпен 
қамтылған мектеп жастағы балалардың 
үлесі -  60,5%)  

 
 

жыл бойы ақпарат 
 

Астана қаласы Мырзаева А.А. 
Айбосынова А.Ш., 
Қалиев Д.К., 
Асавбаева Р.Б. 
Күлкеева Г.А. 

5. -  Қазақстан Республикасында білім 
беруді дамытудың 2014-2018 жылдарға 
арналған стратегиялық жоспары  

 (мектепке дейінгі және жалпы орта 
білім беру ұйымдарының, жалпы қосымша 
білім беру ұйымдарының инклюзивтік білім 
беру саласында білімін жетілдірген  
педагогтерінің үлесі (2014 жылы - 30%, 2015 
– 50 %) 14 т. 

(жалпы орта және қосымша білім беру 
ұйымдарындағы оқушылардың жалпы 
санынан қосымша білім берумен қамтылған 
балалардың үлесі  (2014 жылы - 58%, 2015 – 
60,5 %) 15-т. 

жыл бойы ақпарат 
 

Астана қаласы Мырзаева А.А. 
Айбосынова А.Ш., 
Қалиев Д.К., 
Асавбаева Р.Б. 
Күлкеева Г.А. 



 

 

ҚР БҒМ СЖ тікелей нәтижелер 
көрсеткіштеріне қол  жеткізуге арналған іс-
шаралар 

15.1. Қосымша білім беру ұйымдарының 
желісін дамыту (үйірмелер, секциялар); жалпы 
білім беретін мектептердегі қосымша білім 
беруді дамыту (үйірмелер, секциялар) 

15.2. Республикалық музыкалық және 
көркемсурет конкурстарын, техникалық және 
эко-биологиялық шығармашылық сайыстарын 
өткізу. Қосымша білім беру бағыттары 
бойынша шет елде өткізілетін халықаралық 
слеттерге, конкурстарға және сайыстарға 
балалардың қатысуы 

15.3. Балаларға қосымша білім беру 
саласында оқу-әдістемелік ұсынымдар, оқу 
құралдары мен бағдарламаларын әзірлеу 

15.4. Қосымша білім беру педагогтері 
үшін біліктілікті арттыру курстарын 
ұйымдастыру және өткізу. Қосымша білім беру 
педагогтерін шетелде тағылымдамадан өткізу 

Бюджетттік бағдарламалар 
010 «Республикалық мектеп 

олимпиадаларын, конкурстарды, мектептен 
тыс республикалық маңызы бар іс-шараларды 
өткізу» 

Республикалық маңызы бар мектептен 
тыс іс-шараларға қатысушы балаларды 
қамтудың болжамды ұлғаюы 

008 «Білім беру жүйесін әдіснамалық 
қамтамасыз ету» 

Ақпараттандыру, дене шынықтыру және 
спорт, қосымша білім беру саласында 
әзірленген оқу-әдістемелік құралдардың, 



 

 

бағдарламалар мен ұсынымдардың болжамды 
саны  

023 «Мемлекеттік білім беру ұйымдары   
кадрларының біліктілігін арттыру және қайта 
даярлау» 

Арнайы сабақтар пәндері бойынша, 
оның ішінде шетелде біліктілігін арттырудан 
және тағылымдамадан өтуші 
тыңдаушылардың болжамды орташа саны        

6. - Оқушылардың функционалдық 
сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 
жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл 
жоспары (Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2012 жылғы 25 маусымдағы № 
832 қаулысы). 

 «Тұлғаның бейімділігін, қажеттілігін 
қанағаттандыруды, қызығушылығын, 
қабілетінің дамуын ескере отырып, қосымша 
білім беру ұйымдары және жалпы білім 
беретін мектептердің қызметін біріктіру 
қамтамасыз етіледі 

жыл бойы ақпарат 
 

Астана қаласы Мырзаева А.А. 
Айбосынова А.Ш. 
Қалиев Д.К. 
Асавбаева Р.Б. 
Күлкеева Г.А. 

2 негізгі бағыт: 
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ЖЕТІЛДІРУ 

7. Қосымша білім беру мәселелері бойынша 
қазіргі нормативтік құқықтық құжаттарының 
сараптамасын жүргізуге қатысу 

жыл бойы Талдау 
материалы 

Астана қаласы Атажанова Л.А. 
Казарина Т.В. 
Мырзаева А.А. 
Айбосынова А.Ш. 
Қалиев Д.К., 
Асавбаева Р.Б. 
Күлкеева Г.А. 

8. Қосымша білім беру жүйесінің нормативтік 
құқықтық қамтамасыз ету мәселелері бойынша 
халықаралық тәжірибені зерттеу 

жыл бойы Талдау 
материалы 

Астана қаласы Атажанова Л.А. 
Казарина Т.В. 
Мырзаева А.А. 
Айбосынова А.Ш. 



 

 

Қалиев Д.К., 
Асавбаева Р.Б. 
Күлкеева Г.А. 

9. Нормативтік құқықтық актілері жетілдіру 
бойынша ұсыныстарды дайындау:  
- ҚР білім беруді дамытудың 2011-2020 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 
және ҚР БҒМ 2014-2018 жылдарға арналған 
стратегиялық жоспарының көрсеткіштерін 
енгізу бойынша;  
- Қазақстан Республикасының аймағында 
оқушылармен туристік жорықтарды, 
экспедицияларды, экскурсияларды 
ұйымдастыру және өткізу бойынша; 
- туристік жорықтар мен спорттық бағдарлауды 
өткізу үшін нормативтерді дайындау бойынша  

жыл бойы Ұсыныстар Астана қаласы Атажанова Л.А. 
Казарина Т.В. 
Мырзаева А.А. 
Айбосынова А.Ш. 
Қалиев Д.К., 
Асавбаева Р.Б. 
Күлкеева Г.А. 

3 НЕГІЗГІ БАҒЫТ: 
БАЛАЛАРҒА ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУДЕ, 

оның ішінде мектепке дейінгі жастағы балаларды дамытуда, дарынды балаларды, инклюзивті білім беруді қолдауда, 
мемлекеттік жеке серіктестік дамытуда ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУІН ЖЕТІЛДІРУ 

10. «Балалардың техникалық шығармашылық 
жүйесін дамыту» әдістемелік ұсынымдарды 
әзірлеу 

  
 2015 жылғы ақпан  

әдістемелік 
ұсынымдар  

Астана қаласы Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
 (А. Адамбаев) 

11. «Сабақтан тыс уақытта балалардың бос 
уақыттарын ұйымдастыру» әдістемелік 
ұсынымдарды әзірлеу  

2015 жылғы ақпан әдістемелік 
ұсынымдар 

Астана қаласы Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р. Асавбаева, 
А. Қанағатова) 

12. «Балалардың туристік-өлкетану қызметін 
ұйымдастыру» әдістемелік ұсынымдарды 
әзірлеу 

2015 жылғы 
 ақпан 

әдістемелік 
ұсынымдар 

Астана қаласы Туристік-өлкетану 
және экологиялық-
биологиялық 
бағыттағы бөлім 
(Д. Қалиев) 



 

 

13. «Білім беру ұйымдарына арналған 
балалардың ғылыми-техникалық 
шығармашылығының білімдік 
бағдарламалары» әдістемелік ұсынымдарды 
әзірлеу 

2015 жылғы 
наурыз 

әдістемелік 
ұсынымдар 

Астана қаласы Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім  
 (А. Адамбаев) 

14. «Балалар сауықтыру лагерінде тәрбие 
жұмысын ұйымдастыру» әдістемелік 
ұсынымдарды әзірлеу 

2015 жылғы 
наурыз 

әдістемелік 
ұсынымдар 

Астана қаласы Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(С. Салбенбекова) 

15. 
 

 «Балаларға экологиялық білім берудің қазіргі 
бағыттары» әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу 
 

2015 жылғы 
наурыз 

әдістемелік 
ұсынымдар 

Астана қаласы Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
(А. Айбосынова) 

16.  «Туристік өлкетану бағыты бойынша білімдік 
бағдарламалар» әдістемелік ұсынымдарды 
әзірлеу 

2015 жылғы 
наурыз 

әдістемелік 
ұсынымдар 

Астана қаласы Туристік-өлкетану 
және экологиялық-
биологиялық 
бағыттағы бөлім 
 (Т.Шаяхметов) 

17.  «Республикадағы балаларға қосымша білім 
берудің даму стратегиясы» жобасын әзірлеу 

2015 жылғы 
наурыз 

 стратегияның 
жобасы 

Астана қаласы Атажанова Л.А., 
Казарина Т.В. 
Ақпараттық-талдау 
бөлімі  
(А. Мырзаева) 

18. «Балаларға қосымша білім беру: кеше, бүгін, 
ертең» әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу 

2015 жылғы 
мамыр  

Әдістемелік 
ұсынымдар 

Астана қаласы Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
 (Р. Асавбаева) 

19. «Халықтың осал топтарындағы балаларды 
қосымша білім берумен қамту» әдістемелік 
ұсынымдарды әзірлеу 

 
 2015 жылғы  

шілде 

әдістемелік 
ұсынымдар 

Астана қаласы Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(Г. Күлкеева, 
С. Салбенбекова) 

20. «Білім беру ұйымдарында кәсіптік бейімделу 
жұмыстары» әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу 

2015 жылғы  
сәуір 

 

әдістемелік 
ұсынымдар 

Астана қаласы Туристік-өлкетану 
және экологиялық-
биологиялық 
бағыттағы бөлім 



 

 

 (Д. Қалиев) 

21. «Балаларға қосымша білім беру ұйымдарында 
ата-аналар қауымдастығымен қызметтестік  
әдістері» әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу 

2015 жылғы  
сәуір 

әдістемелік 
ұсынымдар 

Астана қаласы 
 

Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(Г. Күлкеева) 
Барлық бөлімдер 

 
4 Негізгі бағыт: 

 Қосымша білім беру педагогі мәртебесін арттыру 

22. «Заманауи мектепте бейнелеу өнерінің 
педагогикасы» тақырыбында жалпы білім 
беретін мектептердің мұғалімдері мен 
қосымша білім беру ұйымдары педагогтеріне 
арналған курстар 

2015 жылғы 
6-10 қаңтар 

Курстар 
(36 сағат) 

 

Алматы  
қаласы 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р. Асавбаева,  
А. Қанағатова) 

23. «Бейнелеу өнері шығармашылығындағы 
дәстүрлі және инновациялық оқыту әдістері» 
тақырыбында жалпы білім беретін 
мектептердің бейнелеу өнері мұғалімдері мен 
қосымша білім беру ұйымдары педагогтеріне 
арналған курстар 

2015 жылғы 
27-30 қаңтар 

Курстар 
(36 сағат) 

 

Ақтөбе  
қаласы 

 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р. Асавбаева,  
А. Қанағатова) 

24. «Кәсіби қызметтің теориясы мен әдістемесі» 
қосымша білім беру ұйымдарындағы 
фортепиано педагогтеріне арналған курстар 

2015 жылғы 
27-30 қаңтар 

Курстар 
(36 сағат) 

 

Астана  
қаласы 

 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р. Асавбаева) 

25.  «Вокалдық-хор ән салу - тұлғаның рухани-
адамгершілік тәрбие нысаны» қосымша білім 
педагогтеріне арналған курстар 
 

2015 жылғы 
5-10 қаңтар 

Курстар 
(36 сағат) 

 

Павлодар 
қаласы 

 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
 (Р. Асавбаева) 

26. «Заманауи тәлімгер: тұлға, коммуникация, 
ұжым және технологиялар» тақырыбында 
жазғы сауықтыру және мектеп жанындағы 
лагерьлері педагогтеріне (тәлімгерлеріне) 
арналған курстар 

2015 жылғы 
23-26 ақпан 

Курстар 
(36 сағат) 

 

Алматы 
облысы 

Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(С. Салбенбекова) 
 



 

 

27.  «Өнер мектептері мен музыка мектептері 
қызметтерін ұйымдастырудағы инновациялық 
тәсілдер» Балалар өнер мектептерінің музыка 
бөлімдері мен музыка мектептерінің 
жетекшілеріне арналған курстар 

2015 жылғы 
ақпан 

 
 

      Курстар 
(36 сағат) 

      Астана  
қаласы 

 
 
 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р. Асавбаева, 
А. Қанағатова) 

28.  «Балалар өнер мектептері мен көркемөнер 
мектептерінде суретті оқыту әдістемесі» 
мектеп мұғалімдері мен қосымша білім беру 
педагогтеріне арналған курстар 

2015 жылғы 
ақпан 

Курстар 
(36 сағат) 

Астана  
қаласы 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р. Асавбаева, 
А. Қанағатова) 

29.  «Балаларға қосымша білім беру ұйымдары 
қызметіндегі әлеуметтік-педагогикалық бағыт. 
Тәжірибесі мен болашағы» курстар 

2015 жылғы 
ақпан 

Курстар Қарағанды 
қаласы, 

Балалар мен 
жасөспірімдер 

сарайы 

Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(Г. Күлкеева) 

30. «Балаларға қосымша білім беру 
бағдарламаларын жүзеге асыратын 
ұйымдарындағы балалардың статистикалық 
есебі» семинар 
 

2015 жылғы 
ақпан 

Семинар-
практикум 

Астана  
қаласы 

Ақпараттық-талдау 
бөлімі  
(Т.В. Казарина 
А.а.Мырзаева) 

31. «Экологиялық-биологиялық бағытындағы 
қосымша білім педагогтерінің негізгі 
құзыреттіліктерін қалыптастырудың заманауи 
технологиялары» курстар 

2015 жылғы 
наурыз 

Курстар 
(36 сағат) 

Семей  
қаласы 

Туристік-өлкетану 
және экологиялық-
биологиялық 
бағыттағы бөлім 
 (Д. Қалиев) 

32. «Қосымша білім беру жүйесіндегі білім 
алушылардың шығармашылық потенциалын 
дамыту әдістемесі» курстар 

2015 жылғы 
наурыз 

Курстар 
(36 сағат) 

Ақтөбе  
қаласы 

 

Ақпараттық-талдау 
бөлімі  
(Г. Досқазиева) 

33. «Заманауи тәлімгер: тұлға, коммуникация, 
ұжым және технологиялар» курстар 

2015 жылғы 
16-20 наурыз 

Курстар 
(36 сағат) 

Шымкент 
қаласы 

 

Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(С. Салбенбекова) 

34. «Балалар өнер мектептері мен көркемөнер 
мектептерінде кескіндемені оқыту 
технологиялары» жалпы білім беретін 

2015 жылғы 
наурыз 

Курстар 
(36 сағат) 

Астана  
қаласы 

 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
 (Р. Асавбаева) 



 

 

мектептердегі бейнелеу өнері пәні мұғалімдері 
мен қосымша білім беру педагогтерге курс  

35. 
 

«Вокалдық пәндердің оқыту әдістемесі» 
Балалар музыка мектептерінің, өнер 
мектептерінің педагогтеріне және жалпы білім 
беретін мектептердегі музыка пәнінің 
мұғалімдеріне арналған курстар   

2015 жылғы 
сәуір 

Курстар 
(36 сағат) 

Семей қаласы Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
 (Р. Асавбаева) 

36. «Туристік-өлкетану бағыты бойынша 
инновациялық педагогикалық технологиялар» 
курстар 

2015 жылғы 
сәуір 

Курстар Астана  
қаласы 

Туристік-өлкетану 
және экологиялық-
биологиялық 
бағыттағы бөлім 
 (Т.Шаяхметов) 

37. «Қазақстан Республикасында балаларға 
қосымша білім берудің тиімділігі мен сапасын 
қамтамасыз ету» қосымша білім педагогтеріне 
арналған курстар 

2015 жылғы 
сәуір 

Курстар Астана  
қаласы 

Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
(А. Айбосынова) 

38. «Легоқұрастыру және бағдарламалау» 
семинар 

2015 жылғы 
сәуір 

Семинар 
(2 күн) 

Астана  
қаласы 

Туристік-өлкетану 
және экологиялық-
биологиялық 
бағыттағы бөлім 
 (А. Айбосынова  
Д. Қалиев) 

39. «Балаларға қосымша білім беру жүйесінің 
оқыту кеңістігіндегі мұражай педагогикасы. 
Мектеп мұражайын ұйымдастыру. Мектептегі 
өлкетанудың педагогикалық потенциалы» 
қосымша білім беру педагогтеріне арналған 
курстар 

2015 жылғы 
сәуір 

Курстар 
(36 сағат) 

Шымкент 
қаласы 

 

Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(Г. Күлкеева) 
 

40. «Заманауи тәлімгер: тұлға, коммуникация, 
ұжым және технологиялар» тақырыбында 
жазғы сауықтыру және мектеп жанындағы 
лагерьлері тәлімгерлеріне арналған курстар  

2015 жылғы 
сәуір 

Курстар 
(36 сағат) 

Павлодар 
қаласы 

(30.03-02.04) 
Орал қаласы 

(13-16.04) 

Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(С.Салбенбекова) 



 

 

41. «Балалар өнер мектептері мен көркемөнер 
мектептерінде композицияны оқыту 
технологиялары» курстар 

2015 жылғы 
сәуір 

Курстар 
(36 сағат) 

Астана  
қаласы 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р. Асавбаева) 

42. «Қосымша экология білім берудегі 
педагогикалық технологиялар» курстар 

2015 жылғы 
мамыр 

Курстар 
 

Орал  
қаласы 

Туристік-өлкетану 
және экологиялық-
биологиялық 
бағыттағы бөлім 
 (Д. Қалиев)  

  43. «Өнер мектептері мен көркемөнер 
мектептерінде «Мүсін» пәнін оқытудың 
ерекшеліктері» жалпы білім беретін 
мектептердің мұғалімдері мен қосымша білім 
беру ұйымдары педагогтеріне арналған 
курстар 

2015 жылғы мамыр Курстар 
 

Астана қаласы Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р. Асавбаева) 

44. «Білім беру ұйымдарында сәндік-қолданбалы 
өнерді оқыту» технология пәні мұғалімдері мен 
қосымша білім беру педагогтеріне арналған 
курстар 

2015 жылғы 
мамыр 

Курстар 
(72 сағат) 

 

Ақтөбе қаласы Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р. Асавбаева) 

  45. «Әскери-патриоттық клубтар қызметін 
ұйымдастырудағы инновациялық тәсілдер» 
курстар 

2015 жылғы 
мамыр 

Курстар 
(36 сағат) 

Ақтау қаласы 
 

Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(Г. Күлкеева) 

46. «Қосымша білім педагогінің кәсіби 
құзыреттілігін арттыруда инновациялық 
қызметтің әсері» курстар 

2015 жылғы 
мамыр 

Курстар 
(36 сағат) 

Ақтау қаласы 
 

Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
(А. Айбосынова) 

47.  «Ата-аналар қоғамының қосымша білім беру 
ұйымдарымен ынтымақтасу әдістемесі» 
курстар 

2015 жылғы 
маусым 

 

Курстар 
(72 сағат) 

 

Астана қаласы Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(Г. Күлкеева) 

  48. Балаларға арналған туристік жорықтарды 
ұйымдастыратын педагогтерге арналған 
курстар 

2015 жылғы 
маусым 

 

Курстар 
(72 сағат) 

 
 

Астана қаласы Ғылыми-техникалық 
және экологиялық-
туристік бағыттағы 
бөлім 
(Т.Шаяхметов) 



 

 

  49. «Балаларға қосымша білім беру ұйымдары 
әдіскерлерінің кәсіби құзыреттіліктері» курстар 

2015 жылғы 
маусым 

 

Курстар 
(36 сағат) 

Алматы қаласы Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
(А. Айбосынова) 

  50. «Қосымша білім беру ұйымдарындағы 
балалардың әскери-патриоттық тәрбиесі» 
курстар 

2015 жылғы 
қыркүйек 

 

Курстар 
 

Қарағанды 
қаласы 

Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(Г. Күлкеева) 

  51. «Балалардың техникалық шығармашылығын 
дамыту» курстар 

2015 жылғы 
қыркүйек 

 

Курстар 
 

Қарағанды 
қаласы 

Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
 (Е. Адамбаев)  

  52. «Аула клубтарын дамыту болашағы және 
мәселелері» курстар 

2015 жылғы 
қыркүйек 

Курстар 
(36 сағат) 

Көкшетау 
қаласы 

Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(Г. Күлкеева) 

  53.  «Өнер мектептері мен көркемөнер 
мектептерінде сәндік-қолданбалы өнерді оқыту 
технологиялары» технология пәні мұғалімдері 
мен қосымша білім беру педагогтеріне 
арналған курстар 

2015 жылғы 
қыркүйек 

 

Курстар 
(36 сағат) 

Астана қаласы Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р. Асавбаева) 

  54. «Хореографиялық ұжым жетекшілерінің кәсіби 
шеберлігін жетілдіру» хореография 
мұғалімдері мен қосымша білім педагогтеріне 
арналған курстар 

2015 жылғы 
қыркүйек 

 

Курстар 
(72 сағат) 

Қарағанды 
қаласы 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р. Асавбаева) 

  55. «Білім беру ұйымдарындағы театр өнерінің 
амалдары арқылы балалардың 
шығармашылық қабілеттерін дамыту» 
қосымша білім беру педагогтеріне және жалпы 
білім беретін мектептердегі театрлық 
студияларының жетекшілеріне арналған 
курстар  

2015 жылғы қазан 
 

Курстар 
(36 сағат) 

Астана қаласы 
 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р. Асавбаева, 
А. Қанағатова) 

  56.  «Үрмелі және соқпалы аспаптардағы 
ансамбльдік орындаушылықты дамыту» 

2015 жылғы 
қараша 

Курстар 
(72 сағат) 

Алматы қаласы Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 



 

 

қосымша білім беру педагогтеріне арналған 
курстар 

 (Р. Асавбаева)  

 57.  «Балалар өнер мектептері мен музыка 
мектептеріндегі ішекті-ысқы бөлімдеріндегі 
педагогтердің кәсіби құзыреттіліктерін 
жетілдіру» қосымша білім беру педагогтеріне 
арналған курстар 

2015 жылғы  
қараша 

Курстар 
(36 сағат) 

Қостанай 
қаласы 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р. Асавбаева,  
А. Қанағатова) 

58. Курс «Қосымша білім беру ұйымдарында және 
жалпы білім беретін мектептерде 
оқушылардың патриоттық тәрбиесі»  

2015 жылғы 
қараша 

Курстар 
(36 сағат) 

Шығыс 
Қазақстан 
облысы 

Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(Г. Кулкеева)  

59. Семинар «Қосымша білім беруде оқу 
үдерістерін ұйымдастыру және жоспарлау 
қағидаты мен заманауи тәсілдері»  

2015 жылғы 
қараша 

Семинар 
(3 күн) 

Атырау қаласы Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
(А. Айбосынова) 

60. Білім беру ұйымдарының басшыларына 
арналған курстар «Қосымша білім берудің 
даму болашағы мен жаңа бағыттары»  

2015 жылғы 
желтоқсан 

 

Курстар 
(36 сағат) 

Астана қаласы Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
(А. Айбосынова) 

4 Негізгі бағыт: 
 Республикалық маңызы бар республикалық байқаулар, мектептен тыс іс-шаралар өткізу 

61.      «Жаңа жыл кешінде Аяз Атаның бастан 
кешкендері» тақырыбында сырттай 
республикалық комикстер байқауы  

2015 жылғы 
қаңтар 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р.Б. Асавбаева) 

62. Жалпы орта және қосымша білім беру 
ұйымдарындағы педагогтердің арасында 
«Балалардың азаматтылық белсенділігін 
тәрбиелеу» тақырыбындағы «Үздік білім беру 
бағдарламалары мен әдістемелік 
әзірлемелер» Республикалық сырттай байқауы 

2015 жылғы 
қаңтар 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім  
( А. Қанағатова) 

63. Жалпы орта және қосымша білім беру 
ұйымдарындағы педагогтердің арасында 
«Жаңа жылдық букет» тақырыбында сырттай 

2015 жылғы 
қаңтар 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(С. Салбенбекова) 



 

 

Республикалық байқауы  

64. «Объективте» тақырыбында сырттай 
Республикалық фотосуреттер байқауы 

2015 жылғы 
қаңтар 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Туристік-өлкетану 
және экологиялық-
биологиялық 
бағыттағы бөлім 
  (Д. Қалиев) 

65. Компьютерлік графикадан «Сиқырлы 
қылқалам» тақырыбында сырттай 
республикалық байқауы 

2015 жылғы 
қаңтар 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Ақпараттық-талдау 
бөлімі 
(Г. Шәкіров) 

66. Балаларға білім беру ұйымдарында қосымша 
білім беру қызметін ұйымдастыру бойынша 
«Жетістіктер формуласы» тақырыбында 
әдістемелік жұмыстың республикалық 
Интернет-байқауы 

2015 жылғы 
қаңтар-сәуір 

 

интернет-байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
(А. Айбосынова) 

67. ҚР Конституциясының 20-жылдығына 
арналған, «Әлем балалардың көзімен» 
балалар фото суреттерінің Республикалық 
сырттай байқауы 

2015 жылғы 
қаңтар-мамыр 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р. Асавбаева,  
А. Қанағатова) 

68. «Біз салауатты өмір салтын қолдаймыз» 
тақырыбында сырттай республикалық байқауы 

2015 жылғы 
қаңтар-наурыз 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Ақпараттық-талдау 
бөлімі 
(Г. Досқазиева) 

69. Мектеп мұражайлары жетекшілерінің 
арасында «Менің мектептегі мұражайым» атты 
республикалық сырттай байқауы 

2015 жылғы 
қаңтар 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім  
(Г. Күлкеева) 

70. Жалпы орта және қосымша білім беру 
ұйымдарындағы білім алушылардың арасында 
«Қыстың сиқырлы ертегілері» тақырыбында 
республикалық сырттай байқауы 

2015 жылғы 
қаңтар-ақпан 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р.Б. Асавбаева) 

  71. 
 
 

«Мен армандайтын мамандық» тақырыбында 
сырттай республикалық байқау 
 

2015 жылғы 
қаңтар-наурыз 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Ақпараттық-талдау 
бөлімі 
(Г. Досқазиева) 

72. Жалпы орта және қосымша білім беру 
ұйымдарындағы білім алушылардың арасында 
«Табысты адам» тақырыбында республикалық 

2015 жылғы 
ақпан-наурыз 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Ақпараттық-талдау 
бөлімі 
(Г. Досқазиева) 



 

 

сырттай байқауы 

73. Жалпы орта және қосымша білім беру 
ұйымдарындағы білім алушылардың арасында 
«Жастық. Ғылым. Техника» ғылыми-
техникалық шығармашылықтың 
Республикалық зерттеушілік жұмыстар 
сырттай байқауы 

2015 жылғы 
ақпан-сәуір  

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
(Е. Адамбаев) 
 

74. Балаларға жалпы орта және қосымша білім 
беру ұйымдарындағы білім алушылары ара-
сында «Мына әлем қандай тамаша!» Респуб-
ликалық мәнерлеп оқушылар сырттай байқауы 

2015 жылғы 
ақпан-сәуір 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р. Асавбаева,  
А. Қанағатова) 

 
75. 

 
 
 

Қазақстан Халық Ассамблеясының 20-
жылдығына арналған, «Қазақстан -  менің ал-
тын бесігім» балалар суреттерінің Республика-
лық сырттай байқауы  

2015 жылғы 
ақпан 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р.Б. Асавбаева) 

76. «Менің өлкемнің тарихы» сырттай республи-
калық байқау  
 
 
 

2015 жылғы 
ақпан 

 
 
 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
(Е. Адамбаев) 

77. Жалпы орта және қосымша білім беру ұйым-
дарындағы білім алушылардың арасында 
«Әлемді тербеткен ана!» Республикалық              
сырттай байқауы 

2015 жылғы 
ақпан-наурыз 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(А. Қанағатова) 

78. Жалпы орта және қосымша білім беру 
ұйымдарындағы білім алушылардың арасында 
«Қоршаған ортаның жас зерттеушілері» 
Республикалық экологиялық сырттай байқауы 

2015 жылғы 
ақпан-наурыз 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Туристік-өлкетану 
және экологиялық-
биологиялық 
бағыттағы бөлім 
  (Д. Қалиев) 

79. Жалпы орта және қосымша білім беру 
ұйымдарындағы педагогтердің арасында 
«Әдістемелік калейдоскоп» (оқушылардың 
сабақтан тыс қызметін ұйымдастыру бойынша 

2015 жылғы 
ақпан-маусым 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р.Б. Асавбаева) 



 

 

әдістемелік әзірлемелер) Республикалық  
сырттай байқауы 

80. Жалпы орта және қосымша білім беру 
ұйымдарындағы білім алушылардың арасында  
Құстар күніне арналған, «Қанатты достар» 
Республикалық  сырттай байқауы  

2015 жылғы 
2 ақпан- 
6 сәуір  

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
(А. Айбосынова)  

81. Оқушылар арасында «Мектеп – менің екінші 
үйім» Республикалық  сырттай байқауы 

2015 жылғы 
ақпан-сәуір 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Ақпараттық-талдау 
бөлімі 
(Г. Досқазиева) 

82. Жалпы орта және қосымша білім беру ұйым-
дарындағы білім алушылардың арасында,  ҚР 
Конституциясының 20-жылдығына арналған, 
«Мәңгілік ел» Республикалық  сырттай бай-
қауы 

2015 жылғы 
ақпан-қыркүйек 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Ақпараттық-талдау 
бөлімі 
(Г. Досқазиева) 

83. Қазақстан Республикасындағы балалар 
қоғамдық қозғалысы көшбасшыларының 
Республикалық слеті 

2015 жылғы 
наурыз 

 

Слет Павлодар 
қаласы 

Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(Г. Күлкеева) 

84. «Отанымыздың елордасы – Астанамен 
танысамыз» өлкетану жобасы 

2015 жылғы 
наурыз 

 

Астана қ. 
бойынша 
экскурсия 

Астана қаласы Туристік-өлкетану 
және экологиялық-
биологиялық 
бағыттағы бөлім 
  (Д. Қалиев  
Ә. Шерубаев) 

85. Мектептер пен колледждердің білім 
алушылары арасында «Бәрі сенің қолыңда» 
әлеуметтік жобалардың республикалық 
сырттай байқауы 

2015 жылғы 
наурыз-мамыр 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Ақпараттық-талдау 
бөлімі 
(Г. Досқазиева) 

86. «Ұлы Отан Соғысы ардагерлерінің ТМД-дағы 
1941-1945 жылдары» аясында «Салют, 
Жеңіс!» оқушылардың оқу-зерттеушілік 
жұмыстарының Халықаралық өлкетану 
байқауы  

2015 жылғы 
наурыз 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Туристік-өлкетану 
және экологиялық-
биологиялық 
бағыттағы бөлім 
 (Д. Қалиев) 

87. «Менің Отаным - Қазақстан» туристік 2015 жылғы Слет Орал қаласы Туристік-өлкетану 



 

 

экспедициялық жасақтардың Республикалық 
слеті 

наурыз   және экологиялық-
биологиялық 
бағыттағы бөлім 
 (Д. Қалиев) 

88. Балалар музыка мектептерінің 5-7 сынып 
оқушыларының Республикалық музыкалық-
теориялық олимпиадасы 

2015 жылғы 
наурыз 

 

Он-лайн 
тәртібінде 
олимпиада 

Астана қаласы Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р.Б. Асавбаева) 

89. Жалпы орта және қосымша білім беру 
ұйымдарындағы білім алушылардың 
арасында, Дүниежүзілік Күн күніне арналған, 
«Әрқашан Күн сөнбесін!» республикалық 
сырттай байқауы 

2015 жылғы 
наурыз - мамыр 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
(А. Айбосынова) 

90. Жалпы орта және қосымша білім беру 
ұйымдарындағы білім алушылардың 
арасында, жанұя күніне арналған, «Менің 
отбасым – менің байлығым» республикалық 
сырттай байқауы 

2015 жылғы 
наурыз - мамыр 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Ақпараттық-талдау 
бөлімі 
(Г. Досқазиева) 

91. Білім беру ұйымдарындағы білім 
алушылардың арасында «Үздік компьютерлік 
суретші» республикалық сырттай байқауы 

2015 жылғы 
наурыз - мамыр  

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Ақпараттық-талдау 
бөлімі 
(К. Хұрмет) 

92. Республикалық балалар өнер фестивалі 
 
 

2015 жылғы 
наурыз 

Фестиваль Астана  
қаласы 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р.Б. Асавбаева) 

93. Жалпы орта мектептері мен балалар 
сауықтыру лагерлеріндегі тәлімгерлер 
арасында «Жайдарлы жаз - 2015» 
республикалық сырттай байқауы 

2015 жылғы 
сәуір 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

 Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(С.Салбенбекова) 

94. Жалпы орта және қосымша білім беру 
ұйымдарындағы білім алушылардың арасында 
«Сүйікті кітаптарға иллюстрациялар» 
республикалық көркемдік шығармашылық 
сырттай байқауы 

2015 жылғы 
сәуір 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р.Б. Асавбаева) 

95. Халықаралық табиғатты қорғау акциясы 
аясында «Парктер маршы -2015» 

2015 жылғы 
сәуір, мамыр  

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Балалардың 
ғылыми-техникалық 



 

 

Республикалық сырттай байқауы   білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
(А. Айбосынова) 

96. Оқушылардың арасында «Даңқ сәті» 
Республикалық шығармашылық сырттай 
байқауы 

2015 жылғы 
сәуір-маусым  

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Туристік-өлкетану 
және экологиялық-
биологиялық 
бағыттағы бөлім 
 (Ә. Шерубаев)   

97. Білім алушылар арасында Жеңіс күніне 
арналған «Біздің жеңіс» атты Республикалық 
сырттай байқауы 

2015 жылғы 
сәуір, мамыр  

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(Г. Күлкеева) 

98. «Жас программист» Республикалық сырттай 
байқауы 

2015 жылғы 
наурыз, мамыр 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Ақпараттық-талдау 
бөлімі 
(Г. Шәкіров) 

99. Педагогикалық жасақтар және балалардың 
жазғы демалысын ұйымдастырушылардың 
арасында «Біз Қазақстанның тәлімгерлеріміз» 
тақырыбында тәлімгер шеберлігінің 
республикалық  
форумы 

2015 жылғы  
мамыр 

Форум Ақмола облысы Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(С.Салбенбекова) 

100. Білім беру ұйымдарындағы білім 
алушылардың арасында «Жас саяхатшы» 
Республикалық туристік-өлкетану сырттай 
байқауы  

2015 жылғы 
мамыр, маусым 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Туристік-өлкетану 
және экологиялық-
биологиялық 
бағыттағы бөлім 
 (Д. Қалиев) 

101. «Жас қыран» әскери-спорттық ойын 2015 жылғы 
маусым 

ойын Жамбыл 
облысы 

Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(Г. Күлкеева) 

102. «Отанымыздың елордасы – Астанамен 
танысамыз» өлкетану жобасы 

2015 жылғы 
маусым 

 

Астана қаласы 
бойынша 
экскурсия 

Астана қаласы Туристік-өлкетану 
және экологиялық-
биологиялық 
бағыттағы бөлім 
(Д. Қалиев  
Ә. Шерубаев) 



 

 

103. ҚР Конституциясының 20-жылдығына 
арналған, «Жайнай бер, сүйікті Қазақстан» 
Республикалық хореографиялық фестиваль-
байқауы 

2015 жылғы 
маусым  

 

Фестиваль – 
байқау 

 

Қарағанды 
№2 БӨМ 

 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р.Б. Асавбаева) 

104. Техникалық шығармашылық және 
өнертапқыштардың (әуе, зымыран, көлік, 
судомодельдеу) республикалық жарысы 

2015 жылғы 
маусым  

 

жарыс Ақтөбе қаласы Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
(А. Айбосынова) 

105. «Отанымыздың елордасы – Астанамен 
танысамыз» өлкетану жобасы 

2015 жылғы 
шілде 

 

Астана қаласы 
бойынша 
экскурсия 

Астана қаласы Туристік-өлкетану 
және экологиялық-
биологиялық 
бағыттағы бөлім 
(Д. Қалиев  
Ә. Шерубаев) 

106. Тамыз кеңесіне қатысу 2015 жылғы 
тамыз 

 

кеңес Астана қаласы  Орталықтың барлық 
мамандары 

107. «Отанымыздың елордасы – Астанамен 
танысамыз» өлкетану жобасы 

2015 жылғы 
тамыз 

 

Астана қаласы 
бойынша 
экскурсия 

Астана қаласы Туристік-өлкетану 
және экологиялық-
биологиялық 
бағыттағы бөлім 
(Д. Қалиев  
Ә. Шерубаев) 

108. «Менің елімнің көшбасшысы»  Республикалық 
сырттай байқауы 

2015 жылғы 
қазан, қараша 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(Г. Күлкеева) 

109. «Экодизайн» Республикалық сырттай байқауы 2015 жылғы 
қазан, қараша 

 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
(А. Айбосынова) 

110. Жалпы орта және қосымша білім беру ұйым-
дарындағы директордың тәрбие ісі  жөніндегі 

2015 жылғы 
қазан 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 



 

 

орынбасарларының арасында «Балаларды 
тәрбиелеудегі менің бастамам» 
Республикалық сырттай байқауы 

 (Г. Күлкеева) 

111. «Отанымыздың елордасы – Астанамен 
танысамыз» өлкетану жобасы 

2015 жылғы 
қараша 

Астана қаласы 
бойынша 
экскурсия 

Астана қаласы Туристік-өлкетану 
және экологиялық-
биологиялық 
бағыттағы бөлім 
Д. Қалиев  
Ә. Шерубаев 

112. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 
арналған, «Туған жерім» атты балалар 
суреттерінің Республикалық сырттай байқауы 

2015 жылғы 
қараша  

 

Байқау Астана қаласы Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р. Асавбаева,  
А. Қанағатова) 

113. Білім беру ұйымдарындағы педагогтердің 
арасында «Жаңа жылдық букет» 
тақырыбындағы сырттай Республикалық 
байқау  

2015 жылғы 
желтоқсан 

Байқау Астана қаласы Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(С.Салбенбекова) 

114.  «Объективте» тақырыбындағы сырттай рес-
публикалық фотосуреттер байқауы 

2015 жылғы 
желтоқсан 

Байқау Астана қаласы Туристік-өлкетану 
және экологиялық-
биологиялық 
бағыттағы бөлім 
 (Д. Қалиев) 

115. Компьютерлік графикадан «Сиқырлы 
қылқалам» тақырыбында сырттай 
республикалық байқау  

2015 жылғы 
желтоқсан 

Байқау Астана қаласы Ақпараттық-талдау 
бөлімі  
(Г. Шәкіров) 

116. Республикадағы педагогикалық жасақ 
мүшелерінің арасында  «Балаларға арналған 
жүрек» тақырыбында қашықтықтан өткізілетін 
Республикалық педагогикалық олимпиада 

2015 жылғы қара-
ша 

Сырттай байқау 
ziyatker.kz 

Астана қаласы Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(С.Салбенбекова) 

117. «Отанымыздың елордасы – Астанамен 
танысамыз» өлкетану жобасы 

2015 жылғы 
желтоқсан 

Астана қаласы 
бойынша 
экскурсия 

Астана қаласы Туристік-өлкетану 
және экологиялық-
биологиялық 
бағыттағы бөлім 
(Д. Қалиев  

http://www.ziyatker/


 

 

Ә. Шерубаев) 

118. «Жаңа жылдық карнавалдық маска» 
тақырыбында сырттай республикалық байқау 

2015 жылғы 
желтоқсан  

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р. Асавбаева) 

119. «Жаңа жыл кешінде Аяз Атаның бастан 
кешкендері» тақырыбында сырттай 
республикалық комикстер байқауы 

2015 жылғы 
желтоқсан 

Байқау РҚББОӘО-ның 
сайты 

Көркем-эстетикалық 
бағыттағы бөлім 
(Р. Асавбаева) 

120.  «Менің өлкемнің тарихы» тақырыбында 
зерттеу жұмыстарының сырттай 
республикалық байқауы  
 

2015 жылғы 
желтоқсан  

Байқау Астана қаласы Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
 (Е. Адамбаев) 

6 Негізгі бағыт: 
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121. РҚББОӘО сайтының жұмысын қамтамасыз ету сайт жұмысы 
туралы ай сайын 

есеп беру 
 

Сайт РҚББОӘО-ның 
сайты  

 
 

Ақпараттық-талдау 
бөлімі (Г. Шәкіров, К. 
Хұрмет), барлық 
бөлімдер  

122. Балалар ғылыми-техникалық және балалар 
экологиялық-биологиялық журналдарының 
электрондық нұсқасын дайындау 

2015 жылғы  
қаңтар 

№ 1 техн. 
журнал, 

№1 эколог. 
Журнал 

Астана қаласы Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
 (А. Адамбаев) 

123. Қазақстан Республикасында қосымша білім 
беруді дамыту туралы материалдарды 
жинақтау бойынша жұмысты ұйымдастыру 

2015 жылғы 
наурыз, шілде, 

қараша 
 

Ақпараттық 
материалдар 

Астана қаласы Ақпараттық-талдау 
бөлімі, барлық 
бөлімдер  

124. І тоқсандағы РҚББОӘО барлық бағыттары 
бойынша қызметінің ақпараттық-аналитикалық 
есебі 
 
 

2015 жылғы 
наурыз 

 

Аналитикалық 
есеб 

Астана қаласы  Ақпараттық-талдау 
бөлімі, барлық 
бөлімдер 
(А.Мырзаева) 
Барлық бөлімдер 

125. Балалар ғылыми-техникалық және балалар 
экологиялық-биологиялық журналдарының 

2015 жылғы 
наурыз 

№ 2тех. журнал 
№ 2 эколог. 

Астана қаласы Балалардың 
ғылыми-техникалық 



 

 

электрондық нұсқасын дайындау  
 

журнал 
 

білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
 (А.Адамбаев) 

126. Білім беру ұйымдарында балалардың 
атауландырылған есепті жүргізу бойынша 
нұсқаулық әзірлеу  

2015 жылғы сәуір Нұсқаулық 
 

Астана қаласы Т.В. Казарина  
Ақпараттық-талдау 
бөлімі  
(А.Мырзаева) 

127. Балалар ғылыми-техникалық және балалар 
экологиялық-биологиялық журналдарының 
электрондық нұсқасын дайындау 

2015 жылғы  
мамыр 

 

№ 3 техн. 
журнал 

№ 3 эколог. 
журнал 

Астана қаласы Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
 (А. Адамбаев) 

128. І жарты жылдықтағы РҚББОӘО барлық 
бағыттары бойынша қызметінің ақпараттық-
аналитикалық есебі 

2015 жылғы 
маусым 

 

Талдау есебі 
 

Астана қаласы Ақпараттық-талдау 
бөлімі 
(А.Мырзаева) 
 барлық бөлімдер  

129. Балалар ғылыми-техникалық және балалар 
экологиялық-биологиялық журналдарының 
электрондық нұсқасын дайындау 
 

2015 жылғы шілде 
 

№ 4 техн. 
журнал 

№ 4 эколог. 
журнал 

Астана қаласы Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
 (А. Адамбаев) 

130. Тамыз кеңесіне материалдарды дайындау  2015 жылғы шілде 
 

Дайындыққа 
қатысу 

Астана қаласы Ақпараттық-талдау 
бөлімі 
(А.Мырзаева) 
 барлық бөлімдер 

131. Балалар ғылыми-техникалық және балалар 
экологиялық-биологиялық журналдарының 
электрондық нұсқасын дайындау 
 

2015 жылғы 
қыркүйек 

 

№ 5 техн. 
журнал 

№ 5 эколог. 
журнал 

Астана қаласы Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
 (А.Адамбаев) 

132. 9 ай бойынша РҚББОӘО қызметінің 
ақпараттық-аналитикалық есебі 
 
 

2015 жылғы 
қыркүйек 

 

Аналитикалық 
есеп 

Астана қаласы Ақпараттық-талдау 
бөлімі 
 (А. Мырзаева) 
 



 

 

133. Балалар ғылыми-техникалық және балалар 
экологиялық-биологиялық журналдарының 
электрондық нұсқасын дайындау 
 

2015 жылғы қазан № 6 техн. 
№ 6 эколог. 
журналдары 

Астана қаласы Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
 (А.Адамбаев) 

134. Балаларға қосымша білім беру мәселелерін 

қамтитын бұқаралық ақпарат құралдарына 

жарияланымдар мен мақалаларды дайындау  

 

жыл бойы ақпарат  Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
 (А. Адамбаев) 

135. РҚББОӘО медиажоспарын әзірлеу 2015 жылғы  

қаңтар 

 

медиажоспар  Балалардың 
ғылыми-техникалық 
білімін дамыту 
бағыттағы бөлім   
 (А. Адамбаев) 

136. Орталықтың 2015 жылғы ақпараттық-
аналитикалық есебі 

2015 жылғы 
желтоқсан 

Талдау есебі Астана қаласы Ақпараттық-талдау 
бөлімі 
(А.Мырзаева) 

137. 2016 жылға арналған РҚББОӘО жұмыс 
жоспарын дайындау  
 
 
 

2015 жылғы 
желтоқсан 

 

Жоспар Астана қаласы Ақпараттық-талдау 
бөлімі 
(А.Мырзаева) 

7 Негізгі бағыт: 
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138. Бухгалтерлік есеп пен есептілікті жүргізуді 
ұйымдастыру: 
- «Қаржыландыру жоспарын орындау туралы» 

жиынтық бухгалтерлік есепті құрастыру; 
- бухгалтерлік есеп пен есептілікті жүргізу; 
- қаржылық және материалдық түгендеуді 

жүргізу 

Қаңтар, сәуір, 
шілде, қазан 
 
Үнемі 
1 қазанға дейін 

Есептілік 
 
 

Есептілік 
 

Түгендеу 
бойынша акт 

 А. Мырзабаева 
 

139. Міндеттемелердің орындалуын, кіріс пен 
шығыстар туралы ақпаратты, активтердің 

Жыл ішінде Бухгалтерлік 
операциялар 

Астана қаласы А. Мырзабаева 
С. Мусияка 



 

 

қозғалысын, шаруашылық операциялардың 
бухгалтерлік есепте уақытылы және нақты 
көрсету 

140. Іс-шараларды өткізу жоспары бойынша 
шығыстар сметасын, штаттық кестені жасау, 
мемлекеттік сатып алулар жоспарын бекіту 
және өткізу рәсімдерін өткізу 

Қажеттілік 
бойынша жыл 

ішінде 

Жоспар, смета 
 

Астана қаласы Л.Сағатбекқызы 

141. Бухгалтерлік есептің тиісті бөлімдері бойынша 
алғашқы құжаттаманы рәсімдеу, қабылдау, 
қадағалау және оларды шот бойынша өңдеуге 
дайындау 

күнделікті Алғашқы 
құжаттар 

Астана қаласы С. Мусияка  
Л.Сағатбекқызы 
 

142. РҚББОӘО кірістері мен шығыстары туралы 
қаржылық есептілікті дайындау 

Ай сайын, тоқсан 
сайын, жыл сайын 

Есептіліктің 
барлық түрлері 

бойынша  

Астана қаласы А. Мырзабаева 
 

143. Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік сатып 
алулар байқауларына қатысу 

2015 жыл байқаулар Астана қаласы А. Мырзабаева 
Л.Сағатбекқызы 
 

144. Талап-арыздар бойынша жұмыс Қажеттілік 
бойынша 

      хаттар Астана қаласы Заңгер 

145. РҚББОӘО қаржысының дұрыс және тиімді 
жұмсалуын қадағалау 

Үнемі ақпарат  А. Мырзабаева 
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146. РҚББОӘО-ның оқу-әдістемелік кеңесінің 
отырысы 

2015 жылғы 
ақпан, наурыз, 
мамыр, тамыз, 

қараша 

хаттамалар Астана қаласы Әлеуметтік-
педагогикалық бөлім 
(Г. Күлкеева) 

147.  Бұйрықтарды, хаттамаларды дайындау үнемі Хаттар 
Бұйрықтар 

Хаттамалар 
 

Астана қаласы Кадр бойынша 
инспектор  
Заңгер 

148. РҚББОӘО жұмыстарының номенклатурасын 2015 жылғы қаңтар Жұмыс  Кадр бойынша 



 

 

жаңарту   Номенклатурасы инспектор  
 

149. Ішкі актілердің құқықтық сараптамасы 
(бұйрықтар, ережелер және т.б.)  

үнемі Бұйрықтар 
Ережелер 

Астана қаласы Заңгер 

150. Жемқорлықты алдын алу мен профилактикасы 
мәселелері бойынша құқықтық органдардың, 
ҚР  мемлекеттік қызмет істері агентігінің 
өкілдерін тарту арқылы РҚББОӘО 
қызметкелерін ақпараттық оқуға арналған 
тақырыптардың тізімін дайындау мен бекіту  

қаңтар Жоспар-графигі  Кадр бойынша 
инспектор  
Заңгер 

151. РҚББОӘО қызметкелерінің біліктілігін арттыру  Тоқсан сайын жоспар-графигі  Кадр бойынша 
инспектор  

152. Қызметкерлерді Қазақстан Республикасының 
«Жемқорлыққа қарсы күрес туралы» заңымен 
таныстыру 

қызметкерді 
жұмысқа 

қабылдаған 

 Астана қаласы Кадр бойынша 
инспектор  

153. Қызметкерлерді Қазақстан Республикасының 
заңнамалық, нормативтік-құқықтық актілердегі 
толықтырулар мен өзгерістермен таныстыру  

үнемі заңнамалық, 
нормативтік-

құқықтық актілер 

Астана қаласы Заңгер 
 

154. РҚББОӘО қызметкелерін жұмысқа қабылдау, 
қызметін ауыстыру мен жұмыстан шығуға  
байланысты ағымдағы құжаттарды ресімдеу 

үнемі Еңбекшарты, 
қосымша келісім 

Астана қаласы Кадр бойынша 
инспектор  

155. Қызметкерлердің жеке істерін қалыптастыру, 
жүйелеу, жиынтықтылау 

жұмысқа 
қабылдаған кезде 

Жеке істер Астана қаласы Кадр бойынша 
инспектор  

156. Еңбек кітапшаларын есепке алу мен ресімдеу үнемі Еңбек 
кітапшалары 

Астана қаласы Кадр бойынша 
инспектор  

157. Жұмыс уақытының есеп табелін жүргізу, науқас 
парағын рәсімдеу 

ай сайын 25-не 
дейін 

табель Астана қаласы Кадр бойынша 
инспектор  

158. Ішкі тәртіп ережелерін  сақтауды бақылау  үнемі бақылау Астана қаласы Кадр бойынша 
инспектор  

159. РҚББОӘО қызметкелерінің саны туралы есеп 
беру 

тоқсан сайын есеп  Кадр бойынша 
инспектор  

160. РҚББОӘО ережелерін, орталық 
мамандарының лауазымдық нұсқаулықтарын, 

2015 жылғы қаңтар 
 

Ережелер 
Лауазымдық 

Астана қаласы Кадр бойынша 
инспектор 



 

 

еңбек тәртібінің Ережелерін, қызметкерлермен 
еңбекшартын жасауды бекіту  

нұсқаулықтар 
 

Заңгер 

161. ҚР Ұлттық мұрағатының мамандарын 
қатыстыру арқылы қазіргі заңнамаларға сәйкес 
мұрағатқа істерді ресімдеуге және табыстауға 
РҚББОӘО қызметкерлерін оқытуды ұйымдас-
тыру және өткізу 

2015 жылғы нау-
рыз 

 

хаттама  Кадр бойынша 
инспектор  

162. 2011 жылғы РҚББОӘО құжаттарын техникалық 
өндеуді қамтамасыз ету және «Қазақстан 
Республикасының Ұлттық мұрағатына» РММ 
сақтауға тапсыру 

2015 жылғы нау-
рыз 

 

ҚР Ұлттық 
мұрағатының 

ЭПК хаттамасы 

Астана қаласы Кадр бойынша 
инспектор  
Заңгер 
Бөлім жетекшілері 

  163. 2011 жылғы РҚББОӘО құжаттарын «Қазақстан 
Республикасының Ұлттық мұрағатына» РММ 
сақтауға тапсыру 

2015 жылғы мамыр 
 

ҚР Ұлттық 
мұрағатына 

істерді қабылдау 
мен тапсыру акті 

Астана қаласы Кадр бойынша 
инспектор  
Заңгер 

  164. Бөлімдегі номенклатуралық істер бойынша 
ісжүргізудің дұрыстығын тексеру 
 

2015 жылғы     
сәуір 

 

Комитеттің 
басшыларына 

есеп беру 

 Кадр бойынша 
инспектор  
 

  165. 2012 жылғы бөлімдердегі құжаттарды 
ведомстволық мұрағатқа қабылдау-
табыстауды  

бекітілген кесте 
бойынша 

қабылдау-
табыстау акті 

 Кадр бойынша 
инспектор  

  166. РҚББОӘО әдіскерлерін аттестаттау бойынша 
аттестаттау және эксперттік комиссиясын құру 

2015 жылғы қаңтар 
 

бұйрық Астана қаласы Кадр бойынша 
инспектор  

  167. РҚББОӘО қызметкерлерін аттестаттау 2015 жылғы мамыр 
 

Комиссияның 
хаттамасы 

Астана қаласы Кадр бойынша 
инспектор  

168. 2015 жылғы істердің жылдық реестрін 
қалыптастыру, 2016 жылғы іс 
номенклатурасын жаңарту (мұрағаттау) 

2015 жылғы 
желтоқсан 

 

2016 жылғы 
номенклатура 

Астана қаласы Кадр бойынша 
инспектор  
Заңгер  

169. РҚББОӘО қызметкерлерінің еңбек өтілін 
анықтау бойынша комиссия жұмысын 
ұйымдастыру мен өткізу 

қажет болған 
жағдайда 

хаттамалық 
шешім 

 Кадр бойынша 
инспектор  
Заңгер 

170. РҚББОӘО атқарушылық қызмет бойынша 
жұмысты ұйымдастыру мен өткізу 

апта сайын хаттамалық 
шешім 

 Кадр бойынша 
инспектор  



 

 

Заңгер 

171. РҚББОӘО қызметкерлерінің қызмет этикасы 
сақтау мәселелері бойынша комиссияның 
жұмысын ұйымдастыру мен өткізу 

жарты жылдықта 
бір рет 

хаттамалық 
шешім 

 Кадр бойынша 
инспектор  
Заңгер 

172. РҚББОӘО тәртіптік комиссиясының жұмысын 
ұйымдастыру мен өткізу 

қажет болған 
жағдайда 

хаттамалық 
шешім 

 Кадр бойынша 
инспектор  
Заңгер 
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173. Қосымша білім бағыттары бойынша білім беру 
ұйымдары директорларының үйлестіру 
кеңестерінің отырысын ұйымдастыру және 
өткізу 

2015 жылғы ақпан, 
наурыз, мамыр, 
тамыз, қараша 

хаттамалар Астана 
қаласы 

Мырзаева А.А. 
Айбосынова А.Ш., 
Қалиев Д.Қ., 
Асавбаева Р.Б. 
Күлкеева Г.А. 

174.   «Тәуелсіз мемлекеттердің достастығындағы 
Ұлы Отан соғысының 1941-1945 жылындағы 
ардагерлерінің жылдары» шеңберінде білім 
алушылардың Халықаралық өлкетану 
байқауының «Жеңіс салюті» оқу-зерттеушілік 
жұмыстары аясында ынтымақтастықты әрі 
қарай дамыту     

2015 жылғы қаң-
тар-мамыр 

 

Еуразия 
экономикалық 

қауымдастығынд
ағы елдердің 

білім беру 
жүйесінің 

әрекеттестігінің 
шеңберінде 

2013 жылғы 25 
қазандағы 
Минскідегі 

мемлекеттер 
басшыларының 
Кеңесінің шешімі 

 Д.Қ. Қалиев  

175 Балаларға қосымша білім беруді дамытуға 
бағытталған ведоствоаралық және 
халықаралық іс-шараларға қатысу  

наурыз ҚР ШЖМ, БҚББ 
ФМБББМ 

Меморандумдар 
РФ БҒМ 

«Балалар-
жасөспірімдер 

 Д.Қ. Қалиев 



 

 

туризмінің 
Федералдық 
орталығы» 

176. Балалардың формалды емес білімі мен 
балалардың сабақтан тыс бос уақыты туралы 
мәселелер бойынша халықаралық тәжірибені 
зерттеу 

жыл бойы Талдау 
материалы 

 Мырзаева А.А. 
Айбосынова А.Ш., 
Қалиев Д.Қ., 
Асавбаева Р.Б. 
Күлкеева Г.А. 

 


