
 

 

 

 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 
Ақтөбе облысы әкімдігі 

 
Ғылыми-техникалық бағыттағы білім беру ұйымдары 
басшыларының Республикалық Үйлестіру кеңесінің 

кеңейтілген отырысының 
БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
Өткізу күні мен уақыты: 2015 жылғы 18 қараша, сағат 10.00. 
Өткізу орны: Ақтөбе қаласы  

Жиынға қатысушылар: заң шығарушы және орындаушы 
билік өкілдері, ҚР білім және ғылым, әділет, инвестициялар және 
даму, ішкі істер министрліктерінің өкілдері, қосымша білім беру 
ұйымдары басшыларының Республикалық үйлестіру кеңесінің 
мүшелері, білім басқармасы басшыларының орынбасарлары, 
үкіметтік емес ұйымдар мен коммерциялық құрылымдардың 
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 
 
Сапарбаев Бердыбек Машбекұлы – Ақтөбе 
облысының әкімі 

10.10 – 10.15 Алғы сөз 
 
Щегельский Глеб Анатольевич – ҚР 
Парламенті Мәжілісінің депутаты, Қаржы және 
бюджет жөніндегі комитет мүшесі 



10.15 – 10.20 Алғы сөз 
 
Жонтаева Жаныл Алпамысқызы – ҚР БҒМ 
Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық 
технологиялар департаменті директоры 

10.20 – 10.25 Ақтөбе облысында ғылыми-техникалық 
шығармашылықты дамыту проблемалары 
мен болашағы 
 
Самұратова Жаннат Бақытжанқызы – 
Ақтөбе облысы Білім басқармасының басшысы 

10.25 – 10.30 Технологиялық білім беру бағдарламасы: 
«Балабақшадан өндіріске дейін» 
 
Халамов Владислав Николаевич, "Челябинск 
облысының Жасөспірімдер техникалық 
шығармашылық үйі" балаларға қосымша білім 
берудің Мемлекеттік бюджеттік білім беру 
мекемесінің директоры 

10.25 – 10.35 Кәмелетке толмағандар арасында құқық 
бұзушылықтың алдын алуда бос уақыт 
қызметінің маңызы  
 
Оспанов Әсет Омарұлы, ҚР ІІМ Әкімшілік 
полиция комитеті бөлімінің басшысы 
 
Абдрашитов Қанат Абдрахманұлы, Астана 
қаласы Жас техниктер станциясының 
директоры  

10.35 – 10.45 Білім беру ұйымдарында балалардың 
техникалық шығамашылығы бойынша 
инновациялық технологияларды енгізу  
 
Сәлімов Жұматай Қабдоллаұлы, 
«Технологиялық даму бойынша ұлттық 
агенттігі» АҚ басқармасы төрағасының 
орынбасары 



Алданазаров Елнұр Дербісұлы – «3D Print 
Alliance» ЖСШ-ның қаржы бойынша директоры 

10.45 – 10.55 Павлодар қаласындағы Балалар техникалық 
мектебінің және Ақтөбе қаласындағы 
Техникалық шығармашылық орталығының 
оң тәжірибесін презентациялау 
 
Зозуля Александр Николаевич, Павлодар 
қаласындағы Балалар техникалық мектебінің 
директоры. 
 
Пашкевич Александр Александрович, Ақтөбе 
қаласындағы Техникалық шығармашылық 
орталығының директоры. 

10.55 – 11.05 Жарыссөзде сөз сөйлеу 
Жас техниктер станциясынан Халықаралық 
ғарыш станциясына дейін 
Дауталиев Серік Адайұлы, Талдықорған 
қаласындағы Жас техниктер станциясының 
директоры. 
 
Отбасы тәжірибесі. Баланың техникалық 
шығармашылықпен әуестенуі – педагогикалық 
серіктестіктің құралы: бала – ата-ана – 
педагогтер. 
Стрельникова Тамара Сергеевна, «Қазақстан 
каникулдері» орталығының және «Жастар KZ» 
корпоративтік қорының волонтері, білім беру 
және спорттық робототехника бойынша 
сарапшы 

11.05-11.15 Пікір алмасу, сұрақ – жауап.  
Ұсынымдар қабылдау 

11.15 – 11.20 ҚР БҒМ РҚББОӘО және ҚарМУ арасындағы 
Меморандумға қол қою. 
 
Шер Раиса Петровна, Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 



Республикалық қосымша білім беру оқу-
әдістемелік орталығының  директоры. 
Омаров Хылыш Бейсенұлы, «Академик 
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университеті» РМК-нің ғылыми жұмыс 
жөніндегі проректоры. 
 
ҚР БҒМ РҚББОӘО және Алматы қаласының 
колледждер ассоциациясы арасындағы 
Меморандумға қол қою. 
Шер Раиса Петровна, Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Республикалық қосымша білім беру  оқу-
әдістемелік орталығының  директоры,  
Азисханов Жантілеу Нұршаұлы – Алматы 
қаласының колледждер ассоциациясының 
президенті 

 


