
 
 

 
 
 
 

 
 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы  

 
Экологиялық-биологиялық және туристік-өлкетану бағытында 

қосымша білім беруді дамыту сұрақтары бойынша Республикалық 
үйлестіру кеңесінің кеңейтілген отырысының 

БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
 

Өткізу уақыты мен күні: 2016 жылғы, 8 желтоқсан, сағат 14.00 
Өткізу орны: Алматы қаласы, Достық көшесі, 124, Оқушылар 

сарайы. 
Отырысқа қатысушылар: ҚР Президенті жанындағы Әйелдер ісі 

және отбасы-демографиялық саясат жөніндегі Ұлттық комиссиясы, 
Қазақстан Республикасы білім және ғылым, инвестициялар және даму, 
дін істері және азаматтық қоғам  министрліктері, Алматы қаласы жоғары 
оқу орындарының, білім беру басқармалары мен ұйымдарының, 
республиканың жас натуралистер, өлкетанушылар, экологтар, туристер 
орталықтары мен станциялардың өкілдері. 

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

13.00 - 13.30 – қатысушыларды тіркеу. 
 
 

I блок 
Тәжірибелік іс-шара «Туристік-өлкетану және 
экологиялық-биологиялық бағыттарын дамытудың 
заманауи үрдісі» 
 

09.00-10.30 Балалармен жұмыс бойынша, сонымен қатар Алматы 
қаласы жас экологтар станциясының базасында 
мүмкіндігі шектеулі балалармен «Қолайлы орта», 
«Тәжірибелік-сараптамалық қызметі арқылы флора 
және фауна әлемімен таныстыру» шеберлік сабағы  

11.00-12.30 Алматы қаласы № 54 гимназияның 
«Панфиловшылар» экспедициялық отряды 
қызметінің презентациясы (Алматы қаласының И.В. 



Панфилов атындағы № 54 Қазақстан-Ресей мектеп-гимназиясы) 

12.30-13.30 Түскі ас 

II блок 
Экологиялық-биологиялық және туристік-өлкетану бағытында 
қосымша білім беруді дамыту сұрақтары бойынша Республикалық 
үйлестіру кеңесінің кеңейтілген отырысы 

14.00 – 14.05  Отырыстың ашылуы 

14.05 – 14.20 Құттықтау сөз 
 

Тарасенко Елена Ивановна, ҚР Президенті жанындағы 
Әйелдер ісі және отбасы-демографиялық саясат 
жөніндегі Ұлттық комиссиясы төрағасының орынбасары; 
 

 

Иғалиев Марат Несіпқалиұлы, Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар және даму 

министрлігінің Туризм индустриясы департаментінің 

директоры; 
 
Әзісханов Жантілеу Нұршаұлы, колледждер 
ассоциациясының президенті;  
 

Имангулова Татьяна Васильевна, Қазақ спорт және 
туризм академиясы «Туризм»  факультетінің деканы, 
Халықаралық балалар-жасөспірімдер туризмі және 
өлкетану академиясының академигі (Мәскеу қ.), 
педагогика ғылымдарының кандидаты 

14.30 – 14.35 Батыс Қазақстан облысы жұмыстарының 
тәжірибесін енгізу және Оңтүстік Қазақстан 
облысында балалар туризмін дамыту жолдары  
 

Өмірбаева Сәуле Өмірсерікқызы, Оңтүстік Қазақстан 
облысының жас туристер облыстық  станциясының 
директоры 

14.40 – 14.45 Шығармашылық сауықтыру мүмкіндігі шектеулі 
балалардың ортасына бейімделу жолы ретінде  
 

Блялов Ниязбек Шазарович, Қарағанды қаласы Жас 
натуралистер станциясының директоры 



14. 50 – 14.55 Білім алушылардың заманауи педагогикалық және 

ақпараттық технологияларды қолдану арқылы 

шығармашылық, интеллектуалдық және 

адамгершілік-рухани әлеуетін дамыту  

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

15.00 - 15.05 Шығыс Қазақстанның ерекше қорғалатын табиғи 
территорияларында мектептік жаратылыстану-
ғылыми туризмін дамытудың тәжірибесі мен 
мүмкіндігі  

 
Цыганов Анатолий Павлович, Өскемен қаласы 
Экобиологиялық оқу-зерттеу орталығының директоры  
 

15.10 - 15.15 Ұлы Дала Елі – балалар-жасөспірімдер туризмін 

дамыту векторы және өскелең ұрпақты ұлттық 

құндылықтарға тарту  

 Фомин Виктор Павлович, Батыс Қазақстан 

облысының балалар және жасөспірімдер туризмі және 

экология облыстық орталығының директоры 

15.20 - 15.25  Жарыссөз: 
Қуандықов Еркін Балғабайұлы, Оңтүстік Қазақстан 
облысы Төле би ауданының Жас туристер станциясының 
директоры 

 
Әбенов Мэлс Қабдоллаұлы, Астана қаласының 
Балалар-жасөспірімдер туризмі мен өлкетану 
орталығының директоры    

15.30 - 15.50 Ой алмасу, сұрақтар-жауаптар. Ұсынымдар қабылдау 

 

 

 

 

 


