
 
 

 
 
 
 
 

  
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы  

 

Экология-биологиялық бағытта балаларға қосымша білім 
беруді дамыту сұрақтары бойынша  Республикалық 

үйлестіру кеңесі отырысының  
БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
Өткізілетін күні және уақыты: 2016 жылғы 13 маусым, 

14.00 сағ. 
Өткізілетін орны: Алматы қаласы, Достық көшесі, 124, 

Оқушылар сарайы. 
Отырысқа қатысушылар: Қазақстан Республикасының 

білім және ғылым, энергетика министрліктерінің, Алматы 
қаласы Мәслихатының депутаттары, білім беру ұйымдарының, 
ҮЕҰ-ның, жас натуралистер, экологтар станциялары мен 
орталықтарының өкілдері. 

Модератор: Шер Раиса Петровна, Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Республикалық 
қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығының директоры.  

13.00 - 13.30 – қатысушылардың тіркелуі. 
 

14.00 – 14.05  Отырыстың ашылуы 

14.05 – 14.10 Алғы сөз  
 

Әміртаева Гүлбану Ғаниқызы, Алматы қаласы 
Білім басқармасы басшысының орынбасары 

14.10 – 14.15 Алғы сөз  
 

Рақымбекова Салтанат Темірқұлқызы, Қазақстан 
Республикасы  Президентінің жанындағы «Жасыл» 
экономика үшін және G-Global-ды дамыту 
коалициясы» заңды тұлғалар бірлестігі (ЗТБ) 
басқарма төрайымы, экономика ғылымдарының 
докторы, профессор 



14.15 – 14.20 Алғы сөз  
 

Жұмагалиев Ермек Нұрланұлы,  Алматы қаласы 
Экология департаментінің  бөлім  басшысы 

14.20 – 14.25 Алғы сөз  
 

Алексеева Наталья Петровна, Қоршаған ортаны 
қорғау бойынша Орталық  Азиядағы ЮНЕП 
субрегионалды кеңсесінің басшысы  

14.25 – 14.30 Алғы сөз  
 

Шакирова Татьяна Адамовна, Орталық Азиядағы 
Өңірлік Экологиялық  орталықтың білім жөніндегі 
кеңесшісі 

14.30 - 14.35 Оқушылар сарайы - ресурстық орталық  
 

Байсымақова Айгүл Болатбекқызы, Алматы 
қаласы Оқушылар сарайының директоры 

14.35 - 14.40 Тиімді экология-экономикалық білім беруді 
ұйымдастыруда ресурс үнемдеуші 
технологияларды қолдану  
 

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

14.40 - 14.45 Қосымша білім беру жүйесінде құзыреттілік 
тәсілді іске асыру (Павлодар қаласы Экология 
және туризм балалар мен жасөспірімдер 
орталығының жұмыс тәжірибесінен) 
 

Вольф Людмила Александровна, Павлодар 
қаласы Балалар мен жасөспірімдер экология және 
туризм орталығының директоры 

14.45 - 14.50 Экология-биологиялық қосымша білім берудің 
оқушыларды кәсіби бағдарлаудағы 
ерекшеліктері мен мүмкіндіктері  

Кержикова Фатима Гениятұлқызы, Орал қаласы  
Облыстық экология-биологиялық орталығының 
директоры 

14.50 - 14.55 Қазақстан Республикасының «жасыл 
экономика» моделіне көшу аясында 
биологиялық орталықтардың ресурстарын 
тиімді пайдалану  
 

Ксенофонтова Наталья Николаевна, Облыстық 
балалар биологиялық орталық директорының оқу-
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары  



14.55 - 15.00 Қосымша экология-биологиялық білім беруді 
ұйымдастыру жағдайында оқушылардың 
функционалды біліктерін қалыптастыру 
  
Цыганов Анатолий Павлович, Өскемен қаласы 
Оқу-зерттеу экобиоорталығының директоры 

15.00 - 15.05 Жас натуралистер станциясында оқушыларға 
экологиялық білім және тәрбие беру 
бағдарламасын тиімді іске асыру тәжірибесі 
  
Аришева Зейнеп Әнуарқызы, Алматы қаласы Жас 
натуралистер станциясының директоры 

15.05 - 15.15 Жарыссөз: 
 

Елеусізов Мэлс Хамзаұлы, «Табиғат» 
Қазақстанның қауымдастықтары мен кәсіпорындары 
экологиялық одағының төрағасы; 
 

Имангулова Татьяна Васильевна, Қазақ спорт 
және туризм академиясының «Туризм» 
факультетінің деканы – педагогика ғылымдарының 
кандидаты, Халықаралық балалар-жасөспірімдер 
туризмі және өлкетану академиясының академигі; 
 

Михайлова Ольга Владимировна, Солтүстік 
Қазақстан облысы, Қызылжар ауданының  
Красноярк негізгі мектебінің директоры  

15.15 - 15.30 Ой-пікір алмасу, сұрақтар-жауаптар. 
Ұсынымдар қабылдау 
 

15.30 - 16.00  Алғыс хаттар тапсыру 

 
 


