
 
Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдары 

басшыларының Республикалық үйлестіру кеңесінің кеңейтілген 
отырысының БАҒДАРЛАМАСЫ  

 
«Қазақстан Республикасында балалар мен жастардың ғылыми-

техникалық шығармашылығы жүйесін 2015-2018 жылдары 
дамытуға қатысты Мемлекет басшысының 2014 жылғы 7 қазандағы 

№3594-2 тапсырмасын іске асыру» 
 

Өткізу уақыты мен күні: 2014 жылғы 20 ақпан, сағат 10.00. 
Өтетін орны: Астана қ., Оқушылар сарайы,  
                                                 Б. Момышұлы, 5 
 
     Отырысқа қатысушылар: Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мәжілісінің депутаттары, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым, 
Инвестиция және даму бойынша, Әділет  министрліктерінің, «Астана 
EXPO-2017» Ұлттық компаниясы» АҚ, «Технологиялық даму жөніндегі 
ұлттық агенттігі», ҚР Ұлттық палатасы, ҚР ІІМ-нің Әкімшілік полиция 
басқармасы, облыстар, Астана және Алматы қалалары білім 
басқармалары, техникалық шығармашылық орталықтарының және жас 
техниктер станцияларының өкілдері, РҚББОӘО қызметкерлері 
 

10.30 – 
10.35  

Отырысты ашу 
  

Модератор - Шер Раиса Петровна, ҚР БжҒМ 
Республикалық қосымша білім беру оқу әдістемелік 
орталығының   директоры  

10.35 – 
10.45 

Құттықтау сөз  
 

Бимендина Әсима Темкенқызы, Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің депутаты  

10.45 – 
10.50 

Құттықтау сөз  
 
Соловьева Айгүл Сағадибекқызы, Қазақстан 

Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты  

10.50– 
11.00 

Құттықтау сөз  
 

Иманғалиев Есенгазы Нұртөлеуұлы, Қазақстан 
Республикасының Білім және ғылым вице-министрі  

11.00 – 
11.05 

Құттықтау сөз  
 

Рахымбекова Салтанат Темірқұлқызы, «Астана EXPO-
2017» Ұлттық компаниясы» АҚ басқарушы директоры  

11.05 – 
11.10 

 «Кәмелетке толмағандардың арасында құқық бұзушылықтың 
профилактикасы мәселесі бойынша ведомствоаралық 
әрекеттесу туралы» 
 

Милюк Алексей Каземирович, ҚР ІІМ Әкімшілік полиция 
басқармасының бастығы  
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11.10 – 
11.15 

 «Қазақстанның ұлттық тұжырымдамасын (стратегиясын)  
және мектептік, техникалық және кәсіби білім, академиялық 
және қосымша білім беру жүйесіндегі техно-кәсіпкерліктің 
жобалауға бағдарланған STEAM* оқытудың өңірлік (салалық) 
мақсатты бағдарламаларын әзірлеу тәсілдері 
  

Затолокин Владимир Ильич, PMI Kazakhstan Chapter 
(potential) төрағасы  

11.15 – 
11.25 

 «Балалардың ғылыми-техникалық шығармашылығын 
дамытудың инновациялық тәсілдері» 
 

Оразбеков Даниель Саяшұлы, Астана қаласы Оқушылар 
сарайының инновациялар жөніндегі директордың 
орынбасары  

11.25 –
11.35 

 «Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық 
шығармашылығын дамытудағы балалар инновациялық 
жобалар байқауын өткізудің рөлі» 
 

Роуэн Кеннеди, «Ньютон – Аль-Фараби», British 

Council Казахстан серіктестік бағдарламасының менеджері 

11.35 –
11.40 

 «Балалардың ғылыми-техникалық шығармашылығымен 
айналысатын білім беру ұйымдарының өнертапқыштарды 
белсендіруі және оларды патенттеуге ықпал ету мәселелері 
бойынша»  
 

Жүсіпбекова Сәуле Айтпайқызы, ҚР Әділет министрлігінің 
Зияткерлік меншік құқығы комитетінің «Ұлттық зияткерлік 
меншік институты» директорының орынбасары      

11.40 –
11.45 

«Балалардың ғылыми-техникалық шығармашылығын дамыту 
бойынша  әлеуметтік серіктестік»  

Немцан Татьяна Николаевна, Ақмола облысы, Аршалы 
ауданының Вячеславка орта мектебінің директоры     

11.45-
11.50 

 «Қоғамның қазіргі даму моделіндегі балалар мен жастардың 
ғылыми-техникалық шығармашылығының рөлі» 

Ульянов Алексей Александрович, Қарағанды облысы, 
Сарань қаласы Жас техниктер станциясының директоры 

11.50 –
11.55 

 «Жобалау қызметі - оқушылардың функционалдық 
сауаттылығын дамыту жолдарының бірі» 
 

Сон Андрей Михайлович, Жамбыл облысы, Тараз қаласы 
№ 31 орта мектебінің технология пәнінің мұғалімі  

11.55 -
12.15 

 Пікір алмасу, сұрақ-жауаптар, ұсынымдарды қабылдау 
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12.15 – 
12.30 

Отырыстың жұмысын қорытындылау  

 


