
 
 
 
 
Әлеуметтік-педагогикалық және ғылыми-техникалық бағыттағы 
қосымша білім беру ұйымдары басшыларының  Республикалық 

үйлестіру кеңесінің кеңейтілген отырысының 
 БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
Өткізу күні мен уақыты:  2016 жылғы 22 қаңтар, сағат 10.00. 
Өткізу жері:   Екібастұз қаласы  
Қатысушылар саны:   128 адам. 
Отырыс қатысушылары: заң шығарушы және атқарушы билік өкілдері, ҚР 
білім және ғылым, әділет, инвестициялар және даму, ішкі істер министрлігінің 
өкілдері,қосымша білім басқармасы басшыларының Республикалық 
үйлестіру кеңесінің мүшелері, үкіметтік емес ұйымдар  өкілдері  
 
Модератор: Шер Раиса Петровна, ҚР БҒМ  Республикалық қосымша білім 
беру оқу-әдістемелік орталығының директоры  
 

10.00 – 10.05 Отырыстың ашылуы 
 

10.05 – 10.10 Алғы сөз 
 
Вербняк Александр Федорович, Павлодар облысы, 
Екібастұз қаласының әкімі 
 

10.10 – 10.15 Алғы сөз 
 
Абишева Гульжан Исимбаиқызы, Павлодар облысының 
облыстық маслихат депутаты 
 

10.15 – 10.20 Алғы сөз 
 
Беқсеитова  Бақыт Мақанқызы, Павлодар облысының 
Білім басқармасының  басшысы 
 

10.20– 10.25 Алғы сөз 
 
Каленова Дана Жамбылқызы, ҚР БҒМ Қәсіптік–
техникалық және орта білімнен кейінгі білімдіі жаңғырту 
департаментінің директоры  
 



10.25 – 10.30 Алғы сөз 
 
Карибжанова Роза Самидоллақызы, ҚР БҒМ Жастар 
саясаты департаментінің директоры 
 

10.30 - 10.35 «Қосымша білім беруді, балалар мен жасөспірімдердің 
азаматтық және адамгершілік қасиеттерінің 
қалыптасу орталығы ретінде ұйымдастыру» 
 
Клепица Фарзия Ниязытовна, Екібастұз қ.,«Қайнар» оқу-
сауықтыру кешенінің директоры 
 

10.35 – 10.40 «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы 
техникалық шығармашылығын дамыту»  
 
Хисматуллина Альфия Анваровна, Алматы қ., 
қолледждер қауымдастығы президентінің орынбасары 
 

10.40 –10.45 «Білім беру работотехникасын жүзеге асырудағы 
Қазақстанның даму болашағы»  
 
Аулов Антон, «КазРоботикс»  «Қазақстандық білім беру 

және спорттық работотехника Федерациясы» 

Республикалық қоғамдық бірлестігінің президенті  

10.45 –10.50 «Білім беру ұйымдарында техникалық шығармашылық 
бойынша инновациялық технологияларды енгізу»  
 
Лебедев Валерий Романович, «Kazdidac» 
Қауымдастығының басқарма төрағасы  
 

10.50 - 10.55 «Шапағат» өнертапқыш саласындағы  республикалық 

байқауының  жетістіктері туралы 

Артықова Айдын Кыдырбайқызы,  ҚР Әділет 

министрлігі ЗМҚК-нің Ұлттық зияткерлік меншік 

институты Құқық және халықаралық ынтымақтастық 

басқармасының басшысы 

10.55 – 11.00 «SAGE Kazakhstan кәсіпкерлік бойынша халықаралық 

бағдарламасының оқушылар арасындағы  

презентациясы» 

Увалиева Зауре, Балалар және жасөспірімдерге арналған 



«Business Kids» бизнес мектебінің негізін қалаушы  

11.00 - 11.05 «Қосымша білім беру жүйесі негізінде білім 

алушылардың көшбасшылық қасиеттерін 

қалыптастыру» 

Дмитриенко Елена Александровна, «Жұлдыз» қоғамдық 

ұйымының президенті  

11.05 - 11.10 «Балалар ұйымдары мен қоғамдық бірлестіктері - 

әлеуметтендіру факторы және өзін-өзі жүзеге 

асырудың   маңызды ортасы» 

Кожангалиев Айболат Тугайұлы, Батыс Қазақстан 

облысының Орал қ., «Өркен» қосымша білім беру 

орталығының директоры 

11.10 –11.15 «Жоғары сынып оқушыларын қосымша білім беру 

ұйымдарында өзін-өзі дамытуын әлеуметтік-

педагогикалық жағынан қолдау» 

Романова Наталья Сергеевна, Оңтүстік Қазақтан обл., 

Шымкент қ., балалар мен жастар орталығының 

директоры 

11.15–11.20 «Балалар шығармашылық үйі негізінде мүмкіндігі 

шектеулі балалармен жұмыс жағдайын ұйымдастыру» 

Асташкина Галина Валентиновна, Шығыс-Қазақстан 

обл., Өскемен қ., Балалар шығармашылығы үйінің 

директоры  

11.20 - 11.25 «Педагогтің кәсіби біліктілігінің сапасын өсіру, оның 
кәсіби шеберлігін арттыру негізінде» 
 
 
Ильясов Мақаш Алмасұлы, Атырау обл., Атырау қ., 
қалалық мектеп орталығы директорының орынбасары  
 

11.25 – 11.55 Отырысты қорытындылау. Пікір алмасу, сұрақ-жауап 
ұсынымдар қабылдау  
 

11.55 – 12.00 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің «Республикалық қосымша білім беру 



оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК  мен Қазақстан 

Республикасы  өндірушілер мен оқу құрал-

жабдықтарын жеткізушілердің қауымдастығы 

арасындағы өзара ынтымақтастық туралы 

меморандумға қол қою 

Шер Раиса Петровна, Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінің Республикалық қосымша білім 
беру оқу-әдістемелік орталығының директоры  
 
Лебедев Валерий Романович, Қазақстан Республикасы  

өндірушілер мен оқу құрал - жабдықтарын жеткізушілердің 

қауымдастығығының басқарма төрағасы 

 

 


