
 
 
 
 
 
 

 
Балаларға әскери-патриоттық бағыттағы қосымша білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары 
басшыларының республикалық үйлестіру кеңесінің кеңейтілген 

отырысы БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
Өткізу күні және уақыты: 2015 жылғы 24 маусым, сағ. 10.00 
 

Өткізу орны: Тараз қаласы, Төле би көшесі, 60, М.Х. Дулати атындағы 
Тараз мемлекеттік университеті 
 

Отырысқа қатысушылар: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым, 
Қорғаныс министрліктерінің, мемлекеттік органдардың, қоғамдық 
бірлестіктердің өкілдері, балаларға әскери-патриоттық бағыттағы 
қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдарының жетекшілері  
 

Қатысушыларды тіркеу: 09.00-09.45 
 

10.00 –
10.10 

Отырыстың ашылуы. Күн тәртібі 
 

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

10.10 – 
10.05 

Құттықтау сөз 
 

Манжуов Ерқанат Нұрбапаұлы, Жамбыл облысы әкімінің 
орынбасары 
 

10.05 – 
10.10 

Құттықтау сөз  
 

Таласов Мұхамеджан Кадыржанұлы, Қазақстан 
Республикасы Қарулы күштер Бас штабы Тәрбие жұмысы 
департаментінің бастығы, генерал-майор 
 

10.10 – 
10.15 

«Жауынгер-интернационалисттің өскелең ұрпаққа 
әскери-патриоттық тәрбие берудегі рөлі» 
 

Махашов Жангелді Меңлібайұлы, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық мұрағаты бас директорының орынбасары, 
Ауғанстандағы соғыс ардагерлерінің «Ауғанстан ардагерлері» 
республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы, 
интернационалист-жауынгер 
 

10.15 – 
10.20 

«Студент жастардың бойында жаңа қақстандық 
патриотизмді қалыптастырудағы аймақтық 
университеттің рөлі» 



 

Сарыбеков Махметғали Нұрғалиұлы, М.Х. Дулати атындағы 
Тараз мемлекеттік университетінің ректоры  
 

10.20  –  
10.25 

«Әскерге дейінгі жастар арасында әскери-патриоттық 
тәрбие ісшараларын ұйымдастыру және өткізу» 
 

 Сагдуллаев Саибжан Садыржанович, № 5513 әскери 
бөлімінің клуб бастығы, аға лейтенант 

10.25 - 
10.35 

 «Әскери-қолданбалы спорт түрлерін дамыту» 
 

Жақыпов Мәдениет Бопантайұлы, Әскери-спорттық клубтар 
федерациясы президиумы төрағасының орынбасары 
 

10.35 - 
10.40 

«Әскери-спорттық клубтар қызметін ұйымдастыруда 
жаңа технологияларды қолдану» 
 

Пәрімбек Айдос, «Қазақстанның әскери-патриоттық клубтар 
одағы» корпоративтік қорының атқарушы директоры  
 

10.40 – 
10.50 

Балалармен жұмысты ұйымдастыру «Төтенше 
жағдайлардағы әрекет» 
 

Ахметбекова Қарлығаш Исабайқызы, Жамбыл облысы 
Төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің бас маманы 
 

10.50 - 
10.55 

«Мемлекеттік органдардың, қоғамдық ұйымдардың, 
ғылыми-білім беру мекемелерінің, кәсіпорындардың 
әскери-патриоттық клубтармен өзара әрекетесуі»  
 

Сагандыкова Ольга Александровна, Жамбыл облысы Білім 
басқармасы Облыстық мектеп олимпиадаларын және 
мектептен тыс іс-шараларды өткізу орталығы кәсіби бағдарлау 
бөлімінің меңгерушісі          
 

10.55  - 
11.30 

Пікірталаста сөз сөйлеу: 
 

11.30 - 
11.45 

Ұсынымдарды талқылау.  
Пікір алмасу, сұрақ – жауап 
 

11.45-
11.50 

ҚР БҒМ РҚББОӘО және Қазақстан Республикасы Әскери-
спорттық клубтар федерациясы арасында Меморандумға қол 
қою  
 

11.50 – 
12.00 

Кеңейтілген отырыс жұмысын қорытындылау.  
 

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

 


