
 
 

 
 
 
 

 
 «Қосымша білім беру жүйесі - қазіргі әлеуметтік - мәдени жағдайдағы 

балалардың әлеуметтік қалыптасуы мен кәсіби өзін-өзі анықтауын 
қамтамасыз ететін фактор» тақырыбындағы республикалық оқыту 

семинары 
 

       БАҒДАРЛАМАСЫ 
 

Өткізу күні: 2016 жылғы 21 қаңтар  
Өткізу жері: Павлодар облысы, Екібастұз қ. «Қайнар» оқу-сауықтыру кешені, 
М.Глинкин ат. балалар музыка мектебі, Балалар өнер мектебі.  
Қатысушылар саны: 58 адам 
Семинар қатысушылары: оқыту-әдістемелік, Оқушылар үйінің және 
сарайлардың, балалар шығармашылық орталықтарының басшылары. 
 
Модератор: Казарина Татьяна Всеволодовна, ҚР БҒМ РҚББОӘО 
директорының орынбасары  

 

09.00-09.45  Қатысушыларды тіркеу  
 

10.00-10.05 Алғы сөз 
 

Казарина Татьяна Всеволодовна, ҚР БҒМ РҚББОӘО 
директорының орынбасары  
 

10.05-10.30 «Қазіргі заманғы білім беру саясатының жағдайында 
қосымша білім беру ұйымдарының құрылымы мен 
негізгі қызметі. Білім беру қызметінің қазіргі заманға 
сай келетін модельдері» 

Клепица Фарзия Ниазытовна, «Қайнар» оқу-сауықтыру 

кешенінің директоры  

10.30-11.00 «Білім алушылардың туристік және тарихи-
өлкетанудың негізгі құзыреттілігін анықтау. 
Қазақстан Республикасының жасөспірімдері 
арасындағы  жан-жақты туристік жартас 
жаттықтырушылары чемпиондарының 
демонстартивті сөз сөйлеуі»   

Касымова Жадыра Амангельдіқызы, «Қайнар» оқу-

сауықтыру кешенінің оқытушысы  



 11.00-11.30 «Қосымша білім беру жүйесіндегі білім алушылардың 
кәсіптік бағдары»   

Ерубаева Алма Жумабайқызы, Павлодар қаласы, 
Облыстық оқушылар сарайының директоры  

11.30-12.00 «Білім алушылардың шығармашылық әлеуетін 
дамыту  құралы ретінде демалыс уақытын дәстүрлі 
емес бағытта ұйымдастыру» 
 

Бобровская Ольга Леонидовна,  Павлодар қаласы, 
Құрманғазы ат. балалар музыкалық мектебі директоры  
 
Муритова Дана Рашидқызы, «Қайнар» оқу-сауықтыру 
кешенінің педагогі 
 

12.00-12.30  «Икем және хореография элементтері арқылы 
сахналық бейне құру» шеберлік сыныбы 
 

Грабовская Виктория Александровна, «Қайнар» оқу-
сауықтыру кешенінің педагогі 
 

12.30-13.00 «Мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істеу 
ерекшеліктері. Театр қызметі бойынша шеберлік 
сыныбы» 
 

Ермакова Любовь Александровна, «Қайнар» оқу-
сауықтыру кешенінің педагогі  
 

13.00-14.00 Түскі ас 

14.00-14.30 «Мектеп жасына дейінгі балаларға қосымша білім  
берудің бағыттары мен жүзеге асыру жолдары» 

Демидова Лариса Анатольевна, «Қайнар» оқу-
сауықтыру кешенінің педагогі  
 

14.30-15.00 «Қосымша білім беру жүйесіндегі техникалық 
шығармашылықты  дамыту». «Қолдан жасалған  
«Кузнечик-2» оқу-жаттықтыру ұшағының құрылымы 
бойынша   шеберлік сыныбы»  
 
Жабин Валерий Александрович, «Қайнар» оқу-сауықтыру 
кешенінің педагогі  
 

16.30-17.00 
 
 
 
 
 

«Сольфеджио сабақтарында компьютермен оқыту» 
шеберлік сыныбы  
 

Чибирева Валерия Руслановна, М.Глинкин ат. музыкалық 
мектебінің педагогі  
 

«Оркестр репертуарын түсіндірудің инновациялық 



 тәсілдің факторы ретінде халық оркестрін  
интеграциялау»  
 

Рахмаилова Виктория Викторовна, М.Глинкин ат. 
музыкалық мектебінің педагогі 

«Облыстық және республикалық байқауларға ( қобыз 
ансамбли) ұжымын дайындыудың негізгі бағыты» 
 
Темиргалиева Шолпан Жолбосынқызы, М.Глинкин ат. 
музыкалық мектебінің педагогі 
 

«Домбыра аспабын үйретудің тиімді жолдарын 
қолдану арқылы орындау шеберлігін шыңдау» 
 

Кабыкенова Ризат Кабдыкаримқызы, М.Глинкин ат. 
музыкалық мектебінің педагогі 
 

17.00-17.30 «Мына сүйкімді жануарлар» мүсіндерінің сәндік мүсін 
шеберлік сыныбы 

 

Екібастұз қ., балалар шығармашылық мектебінің педагогі-
Харлампиева Татьяна Петровна  
 

«Киіз - денсаулықты саушы технологиясы ретінде» 
шеберлік сыныбы 
 
Никанбекова Гульжан Мухтарқызы, Екібастұз қ., 
балалар шығармашылық мектебінің педагогі 
 

 Шеберлік сыныбы «Скрапбукинг техникасымен 
жасалынған сәндік ашық-хат»  
 

Карпец Людмила Валерьевна, Екібастұз қ., балалар 
шығармашылық мектебінің педагогі 
 

«Жұлдызша қуыршағы» модульдік қағаздан жасаудың 
шеберлік сыныбы 
 
Гамаля Дарья Александровна, Екібастұз қ., балалар 
шығармашылық мектебінің педагогі 
 

 «Натураға қарап салынған кескіндемелік стильденген 
натюрморт» шеберлік сыныбы 
 

Астапенко Ольга Владимировна, Екібастұз қ., балалар 
шығармашылық мектебінің педагогі 
 

 
 

«Натураға қарап адам мүсінін салу» шеберлік сыныбы  
 

Збанацкая Елена Анатольевна, Екібастұз қ., балалар 



 шығармашылық мектебінің педагогі 
 

«Фольгадан жасалған Панно» шеберлік сыныбы  
 

Омарова Айсулу Кайнаровна, Екібастұз қ., балалар 
шығармашылық мектебінің педагогі 
 

17.30-18.00 Қорытындылау. Сертификаттар мен марапаттау 
 

 
 


