
 

«Жаңа білім беру бағдарламалары, инновациялар және 
 құзыреттілік тәсілдері – сәтті мектепке қадам» Қазақстан 

Республикасының білім беру қызметкерлерінің тамыз 
педагогикалық кеңесі 

  
 

 
Қазақстан Республикасында балаларға қосымша білім беру 
жүйесін дамыту туралы «Балалар шығармашылығы әлемін 

ашамыз» республикалық онлайн-конференцияның  
БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
 

Өткізу күні: 2015 жылғы 10 тамыз.  
Өткізу уақыты: сағ.15.00-16.30. 
Өткізу орны: Астана қ., ҚР БҒМ, 907 кабинет. 
Отырысқа қатысушылар: ҚР БҒМ, ҚР ІІМ қызметкерлері, білім 
басқармаларының, жалпы орта және қосымша білім беру  
ұйымдарының басшылары, ата-аналар қауымдастығының және 

үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері. 
 
15.00 – 
15.15  

Конференцияның ашылуы. 

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

15.15 – 
15.20 

Құттықтау сөз 

Иманғалиев Есенғазы Нұртөлеуұлы, ҚР Білім және 
ғылым вице-министрі  

15.20 – 
15.25 

«Павлодар облысының қосымша білім ресурстары». 

Бексейітова Бақыт Мақанқызы, Павлодар облысы білім 
басқармасының басшысы 

15.25 – 
15.30 

«Балалар мен жасөспірімдердің әлеуметтік-мәдени қауіпсіз 
кеңістігін қалыптастырудағы қосымша білім берудің рөлі». 

Ускумбаева Дәмеш Шайхықызы, Жамбыл облысы білім 
басқармасы басшысының орынбасары 

15.30 – 
15.35 

«Құқық бұзушылықтың алдын алуда балалардың бос 
уақытын қамтудың әсері». 

Оспанов Әсет Омарұлы, ҚР ІІМ Әкімшілік полициясы 
комитетінің басшысы 

15.35 – 
15.40 

«Шығыс Қазақстан облысында балаларға қосымша білім 
беру жүйесінің қазіргі жағдайы». 

https://sozdik.kz/kk/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/


Ысқақова Сайран Қабдолдақызы, Шығыс Қазақстан 
облысы білім басқармасы басшысының орынбасары 

15.40  –  
15.45 

«Білім беру ұйымдары қызметін бақылаудағы жаңа жүйе» 

Қабимолдаева Сәуле Нұраханқызы, ҚР БҒМ білім және 
ғылым саласындағы бақылау комитетінің басқарма 
басшысы 

15.45 – 
15.50 

«Қосымша білім беру ұйымы – қазақстандық 
патриотизмді, азаматтық сана мен белсенді өмір 
ұстанымын дамыту ресурсы». 

Әбенов Мэлс Қабдолұлы, Астана қ., Жас туристер 

станциясының директоры 

15.50 – 
15.55 

«Қосымша білім беру сапасын мемлекеттік-жекеменшік 
серіктестік арқылы дамыту». 

Қайырлиева   Алмагүл  Баққызы, Атырау облысы білім 
басқармасының қосымша білім және тәрбие  жұмысы 
бойынша бөлім жетекшісі  

15.55-
16.00 

«Қосымша білім беру жүйесі – қазіргі заманғы әлеуметтік-
мәдени жағдайда балалардың әлеуметтік бейімделуі мен 
кәсіби өзін-өзі анықтаудағы факторы». 

Есенәлі Руслан Амангелдіұлы, Батыс Қазақстан 
облысы, Ақжайық ауданы, балалар шығармашылық 
орталығының  директоры 

16.00 – 
16.05 

«Жас техниктер станциясы балалардың қоғамда  
әлеуметтену жағдайында». 

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

16.05 – 
16.10 

«Мүмкіндігі шектеулі балалардың қосымша білім алу 
құқықтарын қамтамасыз ету». 

Булгакова Наталья Андреевна, Ақмола облысы, 
Көкшетау қ. Балалар өнер мектебі директорының 
орынбасары 

16.10-
16.15 

«Отбасылық тәжірибе. Баланың  техникалық 
шығармашылықпен айналысуы – педагогикалық 
серіктестік құралы: бала – ата-ана – педагог». 

Стрельникова Тамара Сергеевна, Алматы қ. Ата-
аналар қоғамдастығының өкілі  



16.15-
16.25 

 Ой бөлісу. Пікірталаста сөз сөйлеу. 

Өмірбаева Сәуле Өмірсерікқызы,  ОҚО, Шымкент қ., 
Облыстық жас саяхатшылар станциясы директорының 
орынбасары; 

Вольф Людмила Александровна, Павлодар қ.  Балалар 
мен жасөспірімдердің экология және туризм орталығының 
директоры;  

Фомин Виктор Павлович, Батыс Қазақстан облысының 
Балалар мен жасөспірімдердің экология және туризм 
орталығының директоры 

16.25 – 
16.30 

Жұмысты қорытындылау. Ұсынымдар қабылдау 

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

 


