
 
 
 
 

Ғылыми-техникалық бағыттағы 
 қосымша білім беру ұйымдары басшыларының Республикалық  

Үйлестіру кеңесінің дөңгелек үстел отырысының 
БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

Өткізу күні мен уақыты: 2016 жылғы 21 қаңтар, сағат 10.00. 
Өткізу жері:   Екібастұз қаласы, әкімшіліктің мәжіліс залы        
Қатысушылар саны:  53 адам 
Қатысушылар: заң шығарушы және атқарушы билік өкілдері, ҚР білім және 
ғылым, әділет, инвестициялар және даму, ішкі істер министрлігінің, үкіметтік 
емес ұйымдар  өкілдері, техникалық бағыттағы қосымша білім беру 
ұйымдары басшыларының  Республикалық үйлестіру кеңесінің мүшелері  
 

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 
 

Адасбаева Марьям Даулетбекқызы, Әлеуметтік 
мәселер бойынша Екібастұз қаласы әкімінің орынбасары  

10.10 – 10.15 Алғы сөз 
 

Капенов Ермек Уахапович, Павлодар бизнес-
колледжінің директоры 
 

10.15– 10.20 ««Kazdidas» қауымдастығының работотехника 

өнімі бойынша қосымша білім беру ұйымдарын 

жабдықтауы жөніндегі міндеттері» 

 Лебедев Валерий Романович, «Kazdidac» 

Қауымдастығының басқарма төрағасы  

10.20 – 10.25 «Работотехника жөніндегі Федерация турады» 

Айжан Жекеева,  Астана қ., «КазРоботикс»  

«Қазақстандық білім беру және спорттық 

работотехника Федерациясы» Республикалық қоғамдық 

бірлестігінің вице-президенті  



10.25 –10.30 «Работотехниканы Қарағанды облысының білім беру 

жүйесінде дамыту» 

 Сулейменов Руслан Хасанұлы, Қарағанды облысының 

Білім беруді дамыту  оқу-әдістемелік орталығы 

директорының орынбасары  

10.30 – 10.35 «Ауылдық жерлердегі работотехника» бойынша 
үйірме жұмыстарын ұйымдастыру  
 
Шакиров Ильдар Фаритұлы, Ақтөбе облысы, Мартук 
ауылының Балалар техникалық шығармашық 
орталығының директоры  
 

10.35-10.45 
 

«3Д- басып шығару» жобасын жүзеге асыру туралы  
 

Алдабергенов Фазылхан Сейлханұлы, Астана қ.,                 
№ 32 орта мектебінің технология пәні мұғалімі 
 

Маженов Талгат Калимжанұлы, Ақмола облысының, 
Көкшетау қ., Дарынды балалармен жұмыс істеудің 
облыстық қосымша білім беру жүйесінің педагогі  
 

10.45 –10.50 «Республикалық техникалық шығармашылық және 
өнертапқыштардың (әуе-, зымыран-, көлік-, кеме 
құрастыру, робот техникасының қолданыстағы 
модельдері)  жарыстары туралы 
 

Пашкевич Александр Александрович, ғылыми-
техникалық бағыттағы қосымша білім беру ұйымдары 
директорларының Үйлестіру кеңесінің төрағасы  
 

10.50–11.20 Пікір, сұрақ-жауап алмасу 

Отырысты қорытындылау 

12.00-14.00 Түскі ас 

 14.00-14.30  Екібастұз қаласы, Өнеркәсіптік және индустриялық-

техникалық колледж базасында робототехниканы 

бағдарламалауда қолдану бойынша, еріктілер 

отрядының презентациясы 

15.00-15.30  «Богатырь Көмір» ЖШС негізінде, көмір кенінде 



қолданылатын құрал-жабдықтардың  презентациясы 

16.00-17.00 Темір жол көлігіне арналған құрал - жабдықтар өнімі 

бойынша индустриялы - инновациялық даму бағдарлама  

қатысушысының - «Проммашкомплект» ЖШС-не 

экскурсия жасау  

17.00-18.00  Күн тәртібін қорытындылау  

18.00-19.00 Кешкі ас 

 

 

 


