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«Қосымша білім беру ұйымдарындағы және жалпы білім беру 

мектептеріндегі әскери-патриоттық тәрбие» тақырыбындағы 

біліктілікті арттыру республикалық курстың дәріскерлер тізімі 

Астана қаласы, 2014 жылғы 15-19 қыркүйек  

 
 

№ Дәріскердің 
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1 Күлкеева  

Гүлнар 

Абдуллақызы 

Кіріспе. Курстың жалпы 

мінездемесі. 

 

РҚББОӘО 

әлеуметтік-

педагогикалық 

бөлім жетекшісі 

2 2 0 

2 Шер 

Раиса  

Петровна  

 

 

Балаларға қосымша 

білім беру ұйымдар 

қызметінің заңнамалық 

және нормативтік-

құқықтық негіздері. 

РҚББОӘО 

директоры 

2 2 0 

3 Ерекешов 

Амангелді 

Мұхамеджанұлы 

Қосымша білім берудегі 

әскери-патриоттық 

клубтар жетекшілерінің 

кәсіби құзыреттілігін 

жетілдіру.  

«Өңірдегі әскери-

патриоттық және 

азаматтық-патриоттық 

тәрбиенің әдістері мен 

түрлері». 

Астана қаласы 

қорғаныс 

жұмыстары 

бойынша 

департаменттің 

маманы 

4 2 2 

Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім 

беру оқу-әдістемелік орталығы» 

РМҚК директорының 2014 жылғы 

«______» _______________ 

 № _____ 

бұйрығымен бекітілген 

 



4 Шарыпов  

Сергей 

Касымович 

 

Заманауи деңгейде 

әскери-патриоттық 

клубтарды құру 

өзектілігі.  

Астана қаласы 

Білім 

басқармасының 

әдіскері 

2 1 1 

5 Жандаев 

Камышев  

 

Қосымша білім беру 

ұйымдарындағы әскери-

патриоттық бағыт 

бойынша зерттеушілік 

және жобалық 

технологиялар. 

№3, №16 орта 

мектептерінің 

АӘД пәнінің 

мұғалімдері 

2 1 1 

6 Асылбекова 

Мәрзия 

Пазылқызы  

 

 

«Әскери-патриоттық 

клуб жетекшісінің 

кәсіби дамуын 

психологиялық-

педагогикалық 

қамтамасыз ету».  

 

Гумилев 

атындағы ЕҰУ-

нің 

педагогикалық 

ғылымдар 

кафедрасының 

оқытушысы, 

п.ғ.к. 

4 2 2 

7 Бекмағамбетов 

Айдос  

Жұмашұлы 

Аталмыш бағыт 

бойынша клубтар мен 

үйірмелер қызметін 

ұйымдастыру арқылы 

әскери-патриоттық 

тәрбиенің үздіксіздігі 

және толықтығы. 

«Өрлеу» БАИ-

ның 

инновациялық 

технологиялар 

және 

жаратылыстану-

ғылыми 

дисциплиналар 

кафедрасының 

меңгерушісі, 

п.ғ.к. 

4 2 2 

8 Мұңалбекова 

Үмітхан 

Дәуренбекқызы 

Мұражай педагогикасы 

әскери және азаматтық-

патриоттық тәрбиенің 

бір компоненті ретінде. 

«Атамекен – Қазақстан 

картасы» этно-

мемориалдық кешен 

және № 17 орта 

мектептегі Жауынгер 

даңқының мұражайына 

шығу сабағы. 

Ұлттық 

академиялық 

кітапхананың 

бас директоры, 

п.ғ.д. 

 

4 1 3 

9 Өмірбеков 

Сәбит 

Аманжолұлы 

 

Жақыпов 

Спорттың техникалық 

және әскери-

қолданбалы түрі арқылы 

балалардың қажеттілігін 

қанағаттандыру. 

№71 орта 

мектебінің АӘД 

пәнінің мұғалімі 

 

Әскери-

2 0 2 



Мәдениет  қолданбалы 

спорт бойынша 

бас 

жаттықтырушы 

10 Пәрімбек 

Айдос 

Айдарұлы 

Әскери-патриоттық 

бағыт қызметіндегі 

жаңа технологиялар 

«Қазақстанның 

әскери-

патриоттық 

клубтар Одағы» 

ҚФ жобасының 

менеджері 

2 0 2 

11 Күлкеева  

Гүлнар 

Абдуллақызы 

 

 

Шарыпов 

Сергей 

Касымович 

Әскери-патриоттық 

тәрбие: мәселелер және 

оны шешу жолдары.  

 

РҚББОӘО 

әлеуметтік-

педагогикалық 

бөлім жетекшісі  

 

Астана қаласы 

Білім 

басқармасының 

әдіскері 

2 0 2 

12 Шарыпов 

Сергей 

Касымович 

«Жас Ұлан» 

республикалық 

мектепке экскурсия  

Астана қаласы 

Білім 

басқармасының 

әдіскері 

2 0 2 

13 Шер  

Раиса 

Петровна 

 

Күлкеева  

Гүлнар 

Абдуллақызы 

 

Шарыпов 

Сергей 

Касымович 

Қосымша білім беру 

педагогінің әскери-

патриоттық бағыт 

бойынша  

инновациялық 

шығармашылық 

жобаларын 

презентациялау және 

қорғау.  

РҚББОӘО 

директоры 

 

  

РҚББОӘО 

әлеуметтік-

педагогикалық 

бөлім жетекшісі  

 

Астана қаласы 

Білім 

басқармасының 

әдіскері 

4 0 4 

 Барлығы: 36 13 23 

 


