
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

«РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ОРТАЛЫҒЫ» РҚМҚ 

 2017 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

 

РҚББОӘО миссиясы: қосымша білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, балалардың 

шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру және дамыту, зияткерлік, адамгершілік, физикалық дамуындағы олардың 

жеке қажеттіліктерін қанағаттандыру, балалар мен жасөспірімдерді қоғамда өмір сүруге әлеуметтік бейімделуін 

қамтамасыз ету.  

РҚББОӘО қызметінің мақсаты: балаларға қосымша білім беру жүйесін дамыту, ғылыми-әдістемелік, 

бағдарламалық-әдістемелік, нормативтік құқықтық, оқу-әдістемелік, оқу-тәрбиелік, ұйымдастыру-мазмұндық, 

ақпараттық және эксперттік қолдау құралдары арқылы сапалы білімге тең қолжетімділікті қамтамасыз ету.                                                                           

РҚББОӘО міндеттері:  

1) оқушылардың бойында «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясының адамгершілік құндылықтарын және 

қосымша білім беру арқылы салауатты өмір салты мәдениетін қалыптастыру; 

2) балалардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру және дамыту, зияткерлік, адамгершілік, физикалық 

дамуындағы олардың жеке қажеттіліктерін қанағаттандыру, балалар мен жасөспірімдерді қоғамда өмір сүруге әлеуметтік 

бейімдеуді қамтамасыз ету; 

3) негізгі бағыттар бойынша балаларға қосымша білім беру мазмұнын жаңарту: көркем-эстетикалық, ғылыми-

техникалық, экологиялық-биологиялық, туристік-өлкетану, әскери-патриоттық, әлеуметтік-педагогикалық, білім беру-

сауықтыру және басқалары; 

БЕКІТЕМІН 

«Республикалық қосымша білім 

беру оқу-әдістемелік орталығы» 

РМҚК директорының м.а. 

 

______________Р. Шер 

«_____» _______________ 2016 ж. 



 

 

4) білім беру бағдарламаларының мазмұнын және қосымша білім беру педагогтерінің біліктілігін арттыру 

курстарын ұйымдастырудың сапасын жетілдіру;  

5) қосымша білім беру бағыттары бойынша республикалық (аудандық, қалалық, облыстық) іс-шараларды өткізу 

сапасын арттыру. 

РҚББОӘО қызметінің негізгі бағыттары:  

- Ел басының, ҚР Президенті Әкімшілігінің, ҚР Премьер-министрі Кеңсесінің тапсырмаларын, ҚР БҒМ 

стратегиялық құжаттарын іске асыру; 

- балаларға арналған қосымша білімді заңнамалық және нормативтік құқықтық қамтамасыз етуді жетілдіруге 

ықпал ету; 

- балаларға қосымша білім беруді әдістемелік қамтамасыз ету, оның ішінде мектеп жасына дейінгі балаларды 

дамыту саласында, дарынды балаларды, инклюзивтік білім беруді қолдау, мемлекеттік-жеке меншік серіктестікті 

дамыту; 

- қосымша білім беру педагогтерінің біліктілігін және педагогика мамандығының мәртебесін арттыру; 

- республикалық мәні бар республикалық байқауларды, мектептен тыс іс-шараларды өткізу; 

- РҚББОӘО қызметін ақпараттық қамтамасыз ету; 

- РҚББОӘО қызметін қаржылық қамтамасыз ету; 

- әкімшілік қызметі. РҚББОӘО қызметкерлерінің әлеуетін арттыру; 

- ведомствоаралық және халықаралық серіктестік мәселелері.. 

 

№ 

р/н 

Іс-шараның аталуы Орындау 

мерзімдері 

Аяқталу 

нысаны 

Өткізу орны жауаптыла 

1 2 3 4 5 6 

1 негізгі бағыты: 

ЕЛ БАСЫНЫҢ, ҚР ПРЕЗИДЕНТІ ӘКІМШІЛІГІНІҢ, ҚР ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ КЕҢСЕСІНІҢ 

ТАПСЫРМАЛАРЫН, ҚР БҒМ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚҰЖАТТАРЫН ІСКЕ АСЫРУ 

1. «ҚАЗАҚСТАН ЖАҢА ҒАЛАМДЫҚ 

ШЫНАЙЫЛЫҚТА: ӨСУ, 

РЕФОРМАЛАР, ДАМУ» ҚР Президенті 

Н. Назарбаевтың Жолдауын іске асыру 

Жыл бойы Ақпарат  

 

Астана қ. Бөлім жетекшілері 



 

 

«... техникалық кадрларды дайындау жүйесін 

барынша дамыту қажет. Техникалық және 

кәсіптік білім инвестициялық саясаттың негізгі 

бағыттарының біріне айналуы керек. ... 

Германия, Канада, Австралия және Сингапурмен 

бірлесіп кадрларды дайындау бойынша 

орталықтарды құру қажет. ... 2017 жылдан 

бастап «Бәріне арналған тегін кәсіптік-

техникалық білім беру» жаңа жобасы 

басталады 

2. ҚР Президенті Н. Назарбаевтың 

«ҚАЗАҚСТАНДЫ ӘЛЕУМЕТТІК 

ЖАҢҒЫРТУ: жалпыға ортақ еңбек 

қоғамына қарай жиырма қадам» атты 

бағдарламалық мақаласын іске асыру 
«... қосымша оқытудың интерактивті 

формаларын дамыту қажет.» «сондай-ақ білім 

алушыларға бүгін қажет болып тұрған 

инновациялық курстар жоқ ... «Өлкетану» (а ведь 

любовь к малой родине - это основа 

патриотизма), «Акмеология» пәндері сияқты 

өзекті пәндер, жеке табысқа жеті әдістері, 

тұлғаны әлеуметтендіру» 

Жыл бойы Ақпарат  

 

Астана қ. Бөлім жетекшілері 

3. ҚР Президенті Н. Назарбаевтың 

«Қазақстандық жол-2050: бір-мақсат, 

бір-мүдде, бір-келешек» Жолдауын іске 

асыру.  
22 тарау. «Орта білімде Назарбаев зияткерлік 

мектептерінің тәжірибесін ескеріп жалпы білім 

беретін мектептердегі білім сапасын арттыру, 

білім алушылардың критикалық ойлау қабілетін, 

ақпаратты өз бетінше іздеуін және терең 

Жыл бойы Ақпарат Астана қ. Бөлім жетекшілері 



 

 

талдау жасау дағдыларын меңгеруін 

қамтамасыз ету» 

4. ҚР Президенті Н. Назарбаевтың 

«Қазақстандық жол - 2050: бір-мақсат, 

бір-мүдде, бір-келешек» жолдауында 

алға қойылған «Мәңгілік Ел» Ұлттық 

идеясын іске асыру  
Елбасы: «ұлттың коды оның мәдениеті болып 

табылады. Осыған байланысты «Мәңгілік Ел» 

ұлттық идеясы біздің халқымыздың мәдени 

дәстүрлерін сақтаудың негізгі қағидаттарын 

көрсетеді. Сондай-ақ, жаңа трендтерді, жаңа 

бағыттарды дамытуды жалғастыру керек» 

Жыл бойы Ақпарат Астана қ. Бөлім жетекшілері 

5. «Бес институционалдық реформаны 

іске асыру бойынша 100 нақты қадам» 

Ұлт жоспарын орындау 
76. Экономикалық серіктестік және даму ұйымы 

елдерінің стандарттары негізінде адамзат 

капиталының сапасын арттыру. Кезеңмен 12 

жылдық білім беруді енгізу, функционалдық 

сауаттылықты дамыту үшін мектептегі оқыту 

стандарттарын жаңарту. .... табысты 

мектептерді ынталандыру жүйесін құру 

Жыл бойы Ақпарат Астана қ. Бөлім жетекшілері 

6. Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған 

іс-шараларды іске асыру 

Жыл бойы Ақпарат Астана қ. Бөлім жетекшілері 

7. ҚР Президенті Н. Назарбаевтың 

«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» 

халыққа жолдауын іске асыру 
(«…Конституция мен Қазақстан халықтарының 

Ассамблеясының құрылғанына 20 жыл. Бұл 

Жыл бойына Ақпарат Астана қ. Бөлім жетекшілері 



 

 

күндерді атап өте отырып, 

қазақстандықтардың рухани жағынан тағыда 

күштірек, біртұтас және одан әрі төзімді бола 

түсуі маңызды») 

8. Қазақстан Республикасында білім 

беруді және ғылымды дамытудың 2016 - 

2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру (Қосымша 

біліммен қамтылған оқушылардың үлесі: 2019 – 

70 %) 

Қазақстан Республикасында білім 

беруді және ғылымды дамытудың 2016 - 

2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру бойынша Іс-

шаралар жоспарының тарауларын 

орындау (2016 жылғы 25 сәуірдегі № 243 ҚР 

өкіметінің қаулысы) 

Жыл бойы Ақпарат Астана қ. Бөлім жетекшілері 

9. Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің 2014 – 2018 

жылдарға арналған стратегиялық 

жоспарын іске асыру. 
Мақсаты 2.1. Сапалы орта білімге тең 

қолжетімділікті қамтамасыз ету. Балалардың 

өмірінің сапасын жақсарту үшін құқықтық және 

әлеуметтік кепілдіктерді қамтамасыз ету 

Негізгі көрсеткіштер. 

Қосымша біліммен қамтылған оқушылардың 

саны. 

Қосымша білім беру саласында әзірленген 

білім беру бағдарламаларының, оқу-әдістемелік 

ұсынымдардың және оқулықтардың саны. 

Жыл бойы Ақпарат Астана қ. Бөлім жетекшілері 



 

 

Республикалық маңызы бар іс-шаралардың 

саны. 

Қосымша білім беру педагогтеріне арналған 

семинарлардың, конференциялардың, біліктілікті 

арттыру курстарының саны. 

10. 2016-2018 жылдарға арналған «Мәңгілік 

Ел» патриоттық актісінің құндылықтарын 

алға жылжыту бойынша іс-шараларды іске 

асыру 

Жыл бойы Ақпарат Астана қ. Бөлім жетекшілері 

11. Үш тілде білім беруді дамытудың 2015-

2020 жылдарға арналған жол картасын 

іске асыру 
 3.3. тарау. Оқушылардың үш тілде қосымша 

білім алу бағдарламасын және ағылшын тілінде 

оқытылатын жоғарғы сынып пәндері бойынша 

сыныптан тыс жұмыстар бағдарламасын 

әзірлеу 

Жыл бойы Ақпарат Астана қ. Бөлім жетекшілері 

2 негізгі бағыты: 

НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ЖЕТІЛДІРУ 

12. Балаларға қосымша білім беру сұрақтары 

бойынша әрекеттегі заңнамалық, 

нормативтік құқытық актілерге экспертиза 

жүргізуге қатысу 

Жыл бойына Сараптамалық 

материал 

Астана қ. Директордың 

орынбасарлары, бөлім 

жетекшілері 

13. Балаларға қосымша білім беру сұрақтары 

бойынша нормативтік құқықтық актілерді 

жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу: 

- балалар музыка мектептерінің, балалар 

көркемөнер мектептерінің және балалар 

өнер мектептерінің білім беру 

бағдарламаларын әзірлеу; 

Жыл бойына ҚР БҒМ ұсыныс Астана қ. Директордың 

орынбасарлары, бөлім 

жетекшілері 



 

 

- Қазақстан Республикасының 

территориясында білім алушылардың 

туристік жорықтарын, экспедицияларын 

және экскурсияларын ұйымдастыру және 

өткізу Ережелерін; 

- туристік жорықтарды жүруге және 

спорттық бағдарлануға арналған 

нормативтерді әзірлеу; 

- қосымша білім беру ұйымдарыны 

құрылғылармен және жихаздармен 

жабдықтау Ережелерін әзірлеуге қатысу 

Түйінді бағыт 3: 

Балаларға қосымша білім беруді әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру, соның ішінде мектепке дейінгі жастағы 

балаларды дамыту саласын, дарынды балаларды қолдау, инклюзивті білім беруді, мемлекеттік-жеке әріптестікті 

дамыту 

14. Балалардың «Темірқазық» ғылыми- 

техникалық журналы мен «Экоәлем» 

экологиялық-биологиялық журналы 

2017 жылғы 

ақпан-қазан 

 

4 нөмірі 

 

Астана қ. Ғылыми- техникалық 

бағыттағы бөлім 

Туристік- өлкетану және 

экологиялық- биологиялық 

бағыттағы бөлімі  

15. Балалар музыка мектептері, көркемөнер 

мектептері мен балалар өнер 

мектептерінің білім беру бағдарламасы 

Ақпан, 

Мамыр, 

Маусым  

2017 

Білім беру 

бағдарламасы 

Астана қ. 

 

 

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

Р. Асавбаева 

16. «Балалардың көркем-эстетикалық 

шығармашылығы (музыкалық, 

көркемөнер, сәндік-қолданбалы, театр 

және т.б.)» бейнесабақтары  

 

Ақпан-

наурыз  

Бейнесабақтар 

топтамасы 

 

Астана қ. 

 

 

Ақпараттық-

аналитикалық бөлім  
Л. Пак  

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

Р. Асавбаева 



 

 

Э. Ибраева 

17 «Техникалық моделдеу» балалардың 

техникалық шығармашылығы бойынша 

бейнесабақтар топтамасын әзірлеу  

Мамыр 

 

Бейнесабақтар 

топтамасы 

Астана қ. 

 

 

Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 

А. Камзина  

18 «Балалардың экологиялық тәрбиесі. 

Балалар-жасөспірімдер туризмі және 

өлкетану» бейнесабақтары топтамасын 

әзірлеу 

Маусым 

 

 

Бейнесабақтар 

топтамасы 

Астана қ. 

 

 

Туристік-өлкетану, 

экологиялық-

биологиялық бағыттағы 

бөлім  

Ш. Макенбаева  

19 Астана қаласының балалар-жасөспірімдер 

туризм және өлкетану орталығының, 

Алматы қаласының Ә. Қастеев атындағы 

бейнелеу өнері мен техникалық дизайн 

мектебінің, Қарағанды қаласының №2 

өнер мектебінің, Оңтүстік Қазақстан 

облысының облыстық жас туристер 

станциясының тәжірибесін зерттеу және 

жалпылау 

Шілде  

2017 жыл 

Кітап 

 

Астана қ. 

Алматы қ., 

Қарағанды қ., 

Шымкент қ. 

 

Бөлім басшылары 

 

20 Балалардың кәсіби бағдарлануындағы 

қосымша білім берудің рөлі 

Шілде Әдістемелік 

ұсынымдар 

Астана қ. 

 

 

Туристік-өлкетану, 

экологиялық-

биологиялық бағыттағы 

бөлім  

Ш. Макенбаева  

21. Балалар-жасөспірімдер туризмі 

нұсқаушысының қызметін ұйымдастыру   

Қыркүйек Әдістемелік 

ұсынымдар 

 

Астана қ. Туристік-өлкетану, 

экологиялық-

биологиялық бағыттағы 

бөлім  

Ш. Макенбаева  

22 «Балалар хорымен жұмыс» оқу- Қыркүйек Оқу құралы Астана қ. Көркемдік-эстетикалық 



 

 

әдістемелік құралы   бағыттағы бөлім  

Р. Асавбаева 

23 Балаларға қосымша білім берудің 

техникалық бағытындағы оқу 

бағдарламалары 

Қыркүйек 

 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

 

Астана қ. Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 

 Камзина  

24  «Қазақ халық аспаптарының оркестрі» 

пәні бойынша мұғалімдерге арналған 

әдістемелік құрал 

Қазан Оқу құралы 

 

Астана қ. Көркемдік-эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

Р. Асавбаева 

25 Оқушылар сарайы балаларға қосымша 

білім беру жүйесіндегі тірек орталығы 

ретінде 

Қазан Әдістемелік 

ұсынымдар 

 

Астана қ. Көркемдік-эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

Р. Асавбаева 

26 Балаларға қосымша білім берудің 

техникалық бағыты бойынша білім 

алушылардың ғылыми-зерттеу қызметін 

ұйымдастыру 

Қараша Әдістемелік 

ұсынымдар 

 

Астана қ. Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 

 Камзина  

27  Балаларға қосымша білім берудің 

экологиялық-биологиялық бағытындағы 

оқу бағдарламалары 

Қараша Бағдарлама  Астана қ. Туристік-өлкетану, 

экологиялық-

биологиялық бағыттағы 

бөлім  

Ш. Макенбаева  

Түйінді бағыт 4: 

Қосымшабілім беру педагогтерінің біліктілігін және педагогикалық мамандық мәртебесін арттыру 

28. «Қосымша білім беру жағдайында білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. Қосымша білім беру жүйесіндегі 

балалардың әлеуметтік-тұлғалық дамуы» 

республикалық біліктілікті арттыру 

курстары  

Қаңтар Курстар 

 

Талдықорған қ. Көркемдік-эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

Р. Асавбаева  

Г. Байшукова  

Г. Курманалиева 

29. «Қосымша білім беру жағдайында білім Қаңтар Курстар Қарағанды қ. Көркемдік-эстетикалық 



 

 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту.  

Балаларға қосымша білім берудің сапасын, 

қолжетімділігін және тиімділігін 

қамтамасыз ету (көркемдік-эстетикалық 

бағыт)» республикалық біліктілікті арттыру 

курстары 

 бағыттағы бөлім  

Р. Асавбаева  

Г. Байшукова  

Г. Курманалиева 

30. «Сәндік-қолданбалы және бейнелеу өнері 

құралдарымен қосымша білім беру 

жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту» 

республикалық біліктілікті арттыру 

курстары 

Ақпан Курстар 

 

Өскемен қ. Көркемдік-эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

Р. Асавбаева  

Г. Байшукова  

Г. Курманалиева 

31. «Қосымша білім беру жағдайында білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. Көркемдік-эстетикалық бағыттағы 

(хореография) бағдарламаларды жүзеге 

асырудағы дәстүрлі және жаңа ақпараттық 

технологиялардың синтезі » республикалық 

біліктілікті арттыру курстары  

Ақпан Курстар 

 

Астана қ. Көркемдік-эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

Р. Асавбаева  

Г. Байшукова  

Г. Курманалиева 

32. «Қосымша білім беру жағдайында білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. Балалардың бос уақытын қамту -  

балалар құқық бұзушылықтарын алдын алу 

жолы» республикалық біліктілікті арттыру 

курстары  

Ақпан Курстар 

 

Астана қ. Туристік-өлкетану, 

экологиялық-

биологиялық бағыттағы 

бөлім  

Ш. Макенбаева  

А. Тойбекова 

33 «Қосымша білім беру жағдайында білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. Білім алушы тұлғасын 

Ақпан Курстар 

 

Павлодар қ. Туристік-өлкетану, 

экологиялық-

биологиялық бағыттағы 



 

 

әлеуметтендіру» республикалық біліктілікті 

арттыру курстары  

бөлім  

Ш. Макенбаева  

А. Мендыгарина 

34 «Қосымша білім беру жағдайында білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. Мұражай педагогикасы – тұлғаның 

жалпы мәдени құзіреттілігін дамытушы 

инновациялық педагогикалық технология» 

республикалық біліктілікті арттыру 

курстары  

Наурыз Курстар 

 

Астана қ. Көркемдік-эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

Р. Асавбаева  

Г. Байшукова  

Г. Курманалиева 

35 «Қосымша білім беру жағдайында білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. «Мәңгілік ел» Патриоттық идеясын 

жүзеге асыру жағдайларындағы патриоттық 

тәрбие» республикалық біліктілікті арттыру 

курстары  

Наурыз Курстар 

 

Қарағанды қ. Көркемдік-эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

Р. Асавбаева  

Г. Байшукова  

Г. Курманалиева 

36 «Қосымша білім беру жағдайында білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. Замануи мектептерде экологиялық 

білім беру» республикалық біліктілікті 

арттыру курстары 

Наурыз Курстар 

 

Көкшетау қ. Туристік-өлкетану, 

экологиялық-

биологиялық бағыттағы 

бөлім  

Ш. Макенбаева  

А. Мендыгарина 

37 «Қосымша білім беру жағдайында білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. Балаларға қосымша білім беруді 

ұйымдастырудың сапасын басқару» 

республикалық біліктілікті арттыру 

курстары 

Наурыз Курстар 

 

Астана қ. Туристік-өлкетану, 

экологиялық-

биологиялық бағыттағы 

бөлім  

Ш. Макенбаева  

А. Тойбекова 

38 «Қосымша білім беру жағдайында білім Сәуір Курстар Алматы қ. Туристік-өлкетану, 



 

 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. Балалардың сауықтыру демалысын 

дамыту стратегиясын жүзеге асырудың 

ұйымдастырушылық-педагогикалық 

негіздері» республикалық біліктілікті 

арттыру курстары 

 экологиялық-

биологиялық бағыттағы 

бөлім  

Ш. Макенбаева  

А. Тойбекова 

39. «Қосымша білім беру жағдайында білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. «Жазғы сауықтыру және мектеп 

жанындағы лагерлерде балалардың жазғы 

демалысын ұйымдастыру» республикалық 

біліктілікті арттыру курстары  

Сәуір Курстар 

 

Павлодар қ. 

Семей қ. 

Көркемдік-эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

Р. Асавбаева  

Г. Байшукова  

Г. Курманалиева 

40. «Қосымша білім беру жағдайында білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. Туристтік дағдылардың негіздері 

және қауіпсіздікті қамтамасыз ету» 

республикалық біліктілікті арттыру 

курстары 

Сәуір Курстар 

 

Алматы қ. Туристік-өлкетану, 

экологиялық-

биологиялық бағыттағы 

бөлім  

Ш. Макенбаева  

А. Мендыгарина 

41 «Қосымша білім беру жағдайында білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. Табиғи жағдайларда білім 

алушылармен ғылыми-зерттеу қызметін 

ұйымдастыру» республикалық біліктілікті 

арттыру курстары  

Мамыр Курстар Өскемен қ. Туристік-өлкетану, 

экологиялық-

биологиялық бағыттағы 

бөлім  

Ш. Макенбаева  

42 «Қосымша білім беру жағдайында білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. Туристік-өлкетану бағытындағы 

қосымша білім беруді ұйымдастырудағы 

инновациялық технологиялар» 

Мамыр Курстар Астана қ. Туристік-өлкетану, 

экологиялық-

биологиялық бағыттағы 

бөлім  

Ш. Макенбаева  



 

 

республикалық біліктілікті арттыру 

курстары  

43. «Қосымша білім беру жағдайында білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. Экологиялық-биологиялық 
бағытындағы балалардың тұлғалық дамуы, 

кәсіби өзін-өзі анықтауы мен 

шығармашылық дамуы үшін оптималды 

жағдайларды жасау» республикалық 

біліктілікті арттыру курстары  

Қыркүйек Курстар Орал қ. Туристік-өлкетану, 

экологиялық-

биологиялық бағыттағы 

бөлім  

Ш. Макенбаева  

44. «Қосымша білім беру жағдайында білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. Фортепианода ойнауды үйрету 

процесіндегі дәстүрлі және жаңа әдістер » 

республикалық біліктілікті арттыру 

курстары  

Қазан Курстар Алматы қ. Көркемдік-эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

Р. Асавбаева  

Г. Байшукова  

Э. Ибраева  

45 «Қосымша білім беру жағдайында білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. Білім беру процесіндегі ойын 

терапиясы» республикалық біліктілікті 

арттыру курстары 

Қазан Курстар Ақтөбе қ. Туристік-өлкетану, 

экологиялық-

биологиялық бағыттағы 

бөлім  

Ш. Макенбаева  

А. Мендыгарина 

46 «Қосымша білім беру жағдайында білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. Білім беру процесінің заманауи 

технологиялары және балалардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету» 

республикалық біліктілікті арттыру 

курстары 

Қазан Курстар Павлодар қ. Туристік-өлкетану, 

экологиялық-

биологиялық бағыттағы 

бөлім  

Ш. Макенбаева  

А. Тойбекова 



 

 

47 «Қосымша білім беру жағдайында білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. Сауықтыру-дамыту жұмыстарын 

ұйымдастыру» республикалық біліктілікті 

арттыру курстары 

Қараша  Курстар Астана қ. Туристік-өлкетану, 

экологиялық-

биологиялық бағыттағы 

бөлім  

Ш. Макенбаева  

А. Тойбекова 

48 «Қосымша білім беру жағдайында білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

және танымдық белсенділігін дамыту» 

республикалық біліктілікті арттыру 

курстары 

Қараша  Курстар Өскемен қ. Туристік-өлкетану, 

экологиялық-

биологиялық бағыттағы 

бөлім  

Ш. Макенбаева  

А. Мендыгарина 

49 «Қосымша білім беру жағдайында білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. Радиобасқару моделдері және  

автомобиль, ұшақ, кеме және басқа да 

техникаларды басқару жүйесі» 

республикалық біліктілікті арттыру 

курстары  

Қараша Курстар Астана қ. Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 

Камзина А.  

50 «Қосымша білім беру жағдайында білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. Балаларға қосымша білім берудің 

сапасын, қолжетімділігін және тиімділігін 

қамтамасыз ету» республикалық біліктілікті 

арттыру курстары 

Қараша Курстар Орал қ. Көркемдік-эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

Р. Асавбаева  

Г. Байшукова  

Э. Ибраева  

51 «Қосымша білім беру жағдайында білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. Кескіндемені, сәндік-қолданбалы 

шығармашылықты оқытудың дәстүрлі және 

Қараша Курстар Ақтөбе қ. Көркемдік-эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

Р. Асавбаева  

Г. Байшукова  



 

 

инновациялық технологиялары» 

республикалық біліктілікті арттыру 

курстары  

Э. Ибраева  

Түйінді бағыт 5: 

Республикалық байқаулар, республикалық маңызы бар мектептен тыс іс-шараларды өткізу 

52.   «Халықтық қолөнер – ата-баба мұрасы» 

қашықтықтан өткізілетін республикалық 

интернет-байқауы 

Қаңтар-

наурыз 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 

А. Камзина  

53.   «Ерекше интерактивті көрме: 3D сурет 

өнері» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқауы 

Қаңтар 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ақпараттық-

аналитикалық бөлім 

Г. Шакиров  

54.   «Қыс-ғажайыптар мерзімі» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-байқауы 

Қаңтар-

ақпан 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану, 

экологиялық-

биологиялық бағыттағы 

бөлім  

А. Тойбекова  

55.   «Экологиялық вернисаж» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-байқауы 

Қаңтар-

сәуір 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану, 

экологиялық-

биологиялық бағыттағы 

бөлім  

Ш. Макенбаева  

56.  «Dance Life» қашықтықтан өткізілетін аула 

билерінің республикалық интернет-

фестивалі  

Қаңтар-

ақпан 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Көркемдік-эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

Э. Ибраева  

57.  «Өлең – сөздің патшасы...» қашықтықтан 

өткізілетін жас ақындардың республикалық 

интернет-байқауы 

Қаңтар-

наурыз 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Көркемдік-эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

Э. Ибраева  

58.   «Әлемді тербеткен Ана!» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-байқауы 

Қаңтар-

наурыз 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Көркемдік-эстетикалық 

бағыттағы бөлім  



 

 

 Г. Байшукова  

59.   «Мамандықтың бәрі жақсы» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-байқауы 

 

Қаңтар-

наурыз 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану, 

экологиялық-

биологиялық бағыттағы 

бөлім  

А. Мендыгарина  

60.   «Қазақстан – болашағы біртұтас ұлт» 

қашықтықтан өткізілетін республикалық 

интернет-байқауы 

Қаңтар-

наурыз 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ақпараттық-

аналитикалық бөлім 

Б. Мединам  

61.   «Энергияның баламалы көздері – Болашаққа 

қадам» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқауы 

Қаңтар-

наурыз 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану, 

экологиялық-

биологиялық бағыттағы 

бөлім  

А. Тойбекова  

62.  «Менің қиялымдағы әлем» қашықтықтан 

өткізілетін анимациялық фильмдердің 

республикалық интернет-байқауы  

Қаңтар-

мамыр 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ақпараттық-

аналитикалық бөлім 

Б. Мединам  

63.  «Сәнді толқын» жас сәнгерлердің 

қашықтықтан өткізілетін республикалық 

интернет-байқауы  

Ақпан Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Көркемдік-эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

Г. Курманалиева 

64.  «Қарапайым авиамоделдерді дайындай 

бойынша шеберлік-сыныптар: жабық 

бөлмеге арналған ұшу планерлері» қосымша 

білім беру педагогтері арасындағы 

бейнесабақтардың республикалық 

қашықтықтан өткізілетін интернет-байқауы  

Ақпан Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 

А. Камзина  

65.  Өмірдің түрлі салалары бойынша 

мүмкіндіктері шектеулі балалар мен 

жастардың инновациялық жобаларының 

Ақпан Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағытындағы бөлім  



 

 

«Мейрім»  республикалық қашықтықтан 

өткізілетін интернет-байқауы  

Г. Курманалиева  

66.   «Жастық. Ғылым. Техника»  ғылыми-

техникалық шығармашылықтың зерттеу 

жұмыстарының қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқауы 

Ақпан-сәуір Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ғылыми-техникалық 

бағытындағы  бөлім 

А. Камзина  

67.   «Тылсым дүние» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқауы 

Ақпан- 

наурыз 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 

бағытындағы бөлім 

А. Тойбекова  

68.   «Көктем неткен керемет!» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-байқауы 

Ақпан-сәуір Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 

бағытындағы бөлім 

А. Мендыгарина  

69.   «Үздік білім беру бағдарламасы» 

қашықтықтан өткізілетін республикалық 

интернет-байқауы 

Ақпан-сәуір Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Шығармашылық-

эстетикалық 

бағытындағы бөлім 

Р. Асавбаева  

70.   «Мұражай – ұрпақты жалғастырушы» 

республикалық мектеп мұражайларының 

қашықтықтан өткізілетін интернет-байқауы 

Ақпан-сәуір Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағытындағы бөлім 

Г. Байшукова  

71.   «Театрдың ғажайып әлемі» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-байқауы 

Ақпан-

мамыр 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Шығармашылық-

эстетикалық 

бағытындағы бөлім 

Р. Асавбаева  

72.   «Менің отбасымның әскери тарихы» 

қашықтықтан өткізілетін республикалық 

интернет-байқауы 

Ақпан-

мамыр 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ақпараттық-сараптама 

бөлімі 

Г.Шакиров  



 

 

73.   «Жақындарыма жазылған» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-байқауы 

Ақпан-

мамыр 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ақпараттық-сараптама 

бөлімі 

Б. Мединам  

74.   «Татулық сабағы» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқауы 

Ақпан-

мамыр 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағытындағы бөлім      

Г. Байшукова 

75.  Педагогтер арасындағы Отан қорғаушылар 

күніне арналған «Отанымның айбыны» 

қашықтықтан өткізілетін республикалық 

интернет-байқауы 

 

Ақпан-

мамыр 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағытындағы бөлім 

Г. Курманалиева  

76.   «Қосымша білім беру педагогтерінің 

арасында әуе және кеме модельдеу бойынша 

шеберлік сыныптар» республикалық 

бейнесабақтар байқауы 

Наурыз-

мамыр 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ғылыми-техникалық 

бағытындағы бөлім 

А. Камзина  

77.  Ауылшаруашылығын дамыту саласындағы 

ауылшаруашылық техникалары және 

жылжымалы құралдардың үлгілері бойынша 

бейнесабақтар байқауы 

Наурыз-

мамыр 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ғылыми-техникалық 

бағытындағы бөлім 

А. Камзина  

78.   «Мейірімділік әлемді сақтайды» 

қашықтықтан өткізілетін республикалық 

интернет -байқауы 

Наурыз Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ақпараттық-сараптама 

бөлімі 

Г.Шакиров  

79.   «Бизнес балалармен бірге, бизнес балалар 

үшін» қашықтықтан өткізілетін әлеуметтік 

жобалардың республикалық байқауы 

Наурыз Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағытындағы бөлім 

Г. Байшукова  

80.   «Естелік те, қаһармандық та, даңқ та» 

қашықтықтан өткізілетін республикалық 

Наурыз 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 



 

 

интернет-байқауы бағытындағы бөлім 

А. Мендыгарина  

81.   «Сиқырлы қарындаш» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-байқауы 

Наурыз-

сәуір 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 

бағытындағы бөлім 

А. Тойбекова  

82.   «И помнит мир спасенный» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-байқауы 

Наурыз- 

мамыр 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ғылыми-техникалық 

бағытындағы бөлім 

А. Камзина  

83.  Халықаралық балаларды қорғау күніне 

арналған  «Болашақтың балалары» 

қашықтықтан өткізілетін республикалық 

интернет-байқауы 

Наурыз- 

мамыр 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ғылыми-техникалық 

бағытындағы бөлім 

А. Камзина  

84.   «Саусақ ұшындағы әлем» қашықтан 

өткізілетін республикалық интернет-байқауы 

Наурыз- 

мамыр 

 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағытындағы бөлім 

Г. Курманалиева  

85.   «Жас саяхатшы» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқауы 

Наурыз- 

мамыр 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 

бағытындағы бөлім 

А. Тойбекова  

86.  Халықаралық балалар кітаптары күніне 

арналған «Менің сүйікті авторым»  

қашықтықтан өткізілетін республикалық 

интернет-байқауы 

 Наурыз- 

мамыр 

 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

Э. Ибраева  

87.  Балаларды қорғау күніне арналған «Әкем, 

анам және мен – тату отбасымыз!» 

қашықтықтан өткізілетін республикалық 

интернет-байқауы 

 Наурыз-

маусым 

 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

Э. Ибраева  



 

 

88.  «Менің бастамам-менің Отаныма» 

республикалық шығармашылық жобалар 

байқауы 

Сәуір Байқау Атырау қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

Р. Асавбаева 

Г. Курманалиева 

Г. Байшукова 

89.  «Ғарыш – жер жүзінің мұхиты» 

қашықтықтан өткізілетін шығармашылық 

жұмыстардың республикалық байқауы 

 Ақпан- 

Сәуір  

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 

А. Камзина  

90.  «Жасыл арба» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқауы 

 Сәуір-

шілде     

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 

бағытындағы бөлім 

Ш. Макенбаева  

91.  «Балалар мен ғарыш» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық фото байқауы 

 Наурыз-

Сәуір  

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 

А. Камзина  

92.  «Жақсы достар» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет байқауы 

 Сәуір -

мамыр 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 

бағытындағы бөлім 

А. Тойбекова  

93.  «Қазақстанның балалары шексіз әлемде!» 

республикалық шығармашылық фестивалі 

 Сәуір - 

мамыр 

Фестиваль Шымкент қ. Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 

А. Камзина  

94.  Мемлекеттік рәміздер күніне арналған 

мектептер мен колледждердің білім 

алушыларының мемлекеттіліктің геральдика 

тарихын және атрибуттарын білуіне 

арналған «Көк байрағым» қашықтықтан 

өткізілетін интернет-байқауы 

Сәуір - 

мамыр  

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

Г. Шакиров  

95.  «ЭКСПО-17 балалардың көзімен»  Сәуір - Байқау РОӘҚББО Ғылыми-техникалық 



 

 

қашықтықтан өткізілетін балалар 

суреттерінің республикалық интернет-

байқауы 

маусым сайты бағыттағы бөлім 

А. Баймаханова  

96.  «Музыка әлеміне саяхат» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-байқауы 

 Сәуір - 

маусым 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

 Р. Асавбаева  

97.  Қазақстанның Астанасы күніне арналған 

«Ару қала - Астана» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық байқауы 

Сәуір – 

шілде  

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыттағы бөлім 

Г. Байшукова  

98.  Балалар музыка мектебінде білім алушы жас 

музыканттардың республикалық фестиваль-

байқауы 

Мамыр 

  

 

Фестиваль   Павлодар қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

Асавбаева Р.Б. 

99.  «Жолдағы қауіпсіздік – аңыз немесе 

шындық?» қашықтан өткізілетін шығарма 

жұмыстарының республикалық интернет-

байқауы 

Мамыр  Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

Б. Мединам  

100.  «Балалар бастауы» қашықтықтан өткізілетін 

балалар бастамаларының республикалық 

жәрмеңкесі 

Мамыр  

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыттағы бөлім 

 Г. Курманалиева  

101.  «Назар аударыңыздар, жол!» қашықтықтан 

өткізілетін фото жұмыстардың 

республикалық интернет-байқауы 

Мамыр-

маусым 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

 Г. Шакиров  

102.  Қазақстан Республикасының Рәміздері 

күніне арналған «Менің әнұраным – менің 

жүрегімнің әні» қашықтықтан өткізілетін 

шығарма жұмыстарының республикалық 

интернет-байқауы 

Мамыр-

маусым 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыттағы бөлім 

 Г. Курманалиева  



 

 

103.  «Табиғат - дәріхана» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-байқауы 

Мамыр-

маусым  

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 

бағытындағы бөлім 

А. Тойбекова  

104.  «Қиялдың шарықтауы» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-байқауы 

 Мамыр-

тамыз 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 

бағытындағы бөлім 

А. Тойбекова  

105.  «Қорықты ел» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқауы 

 Мамыр-

қазан 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 

бағытындағы бөлім 

Макенбаева Ш.К. 

106.  Үйірме сабақтарын өткізу кезінде 3D-

үлгілеуді қолдану бойынша 

бейнесабақтардың республикалық байқауы 

 Сәуір-

Маусым 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 

А. Камзина  

107.  Балалар мен жастардың музыкалық 

ансамбльдерінің шеруі 

 Маусым 

 

Шеру Облыс 

орталықтары, 

Астана және 

Алматы 

қаласы 

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

Асавбаева Р.Б. 

Г. Курманалиева 

Г.Байшукова 

108.  «Менің отаным - Қазақстан» туристік 

экспедициялық жасақтардың республикалық 

слеті (жарыстар, жорықтар) 

Маусым Слет Ақтау қ. Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 

бағытындағы бөлім 

Ш. Макенбаева  

109.  "ЭКСПО - 2017" аясындағы жас 

өлкетанушылардың, экологтар мен 

табиғаттанушылардың республикалық 

форумы 

Маусым Форум Орал қ. Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 

бағытындағы бөлім 

Ш. Макенбаева  

110.  Техникалық шығармашылық және Маусым Отырыс Қостанай қ. Ғылыми-техникалық 



 

 

жасапмпаздықдың республикалық 

жарыстары (әуе, ракета, көлік, кеме 

модельдеу) 

бағыттағы бөлім 

Камзина А.А. 

111.  «Жазғы көңіл-күй» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқауы 

Маусым-

шілде 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 

бағытындағы бөлім 

А. Тойбекова  

112.  «Лагердің өмірінен бәр күн» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-байқауы 

Шілде-

тамыз 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 

бағытындағы бөлім 

А. Мендыгарина  

113.  «Фитодизайн» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқауы 

 Шілде- 

қыркуйек 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 

бағытындағы бөлім 

А. Мендыгарина  

114.  «Ұқсағым келетін адам» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық иентернет-

байқауы 

 Шілде-

қыркуйек 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 

бағытындағы бөлім 

А. Тойбекова  

115.  Білім беру жүйесінің педагогикалық 

қызметкерлерінің тамыз кеңесінің жұмысына 

қатысу 

 Тамыз  

 

Отырыс  Астана қ. 

 

Орталықтың барлық 

маманы 

116.  «Жас инноватор» қашықтықтан өткізілетін 

ғылыми-техникалық жобалардың 

республикалық байқауы 

Тамыз Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 

А. Камзина  

117.  «Біз біргеміз!» қашықтықтан өткізілетін 

еріктілер жобасының байқауы 

Тамыз 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыттағы бөлім 



 

 

Г. Байшукова  

118.  «Менің қызығушылықтарымның әлемі» 

қашықтықтан өткізілетін республикалық 

байқауы 

Тамыз – 

қыркуйек 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 

бағытындағы бөлім 

А. Тойбекова  

119.  «Табиғат айнасы» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық байқауы 

Тамыз – 

қыркуйек 

  

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 

бағытындағы бөлім 

Тойбекова А.Л. 

120.  «Сүйемін туған тілді – анам тілін..» 

қашықтықтан өткізілетін республикалық 

байқау  

Тамыз – 

қыркуйек 

  

  

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 

А. Камзина  

121.  «Сиқырлы ермексаз» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық байқау 

Тамыз – 

қыркуйек 

  

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 

А. Камзина  

122.  «Мәңгілік Ел» патриоттық актісін іске асыру 

шеңберінде «Мен мамандықты таңдаймын» 

қашықтықтан өткізілетін республикалық 

интернет-байқауы 

Қыркуйек 

 

  

  

  

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 

А. Камзина  

123.  «Менің сүйікті кітабым» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық байқауы 

 Қыркуйек-

қазан 

 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 

бағытындағы бөлім 

А. Тойбекова  

124.  «Алтын-қазына» балалардың көркемдік және 

сәндік шығармашылығының көрме-байқауы 

Қыркуйек-

қазан 

  

Көрме-байқау Алматы қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

Асавбаева Р.Б. 

Байшукова Г.К. 



 

 

Э. Ибраева  

125.  Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті күніне арналған «Бір халық – бір 

мүдде!» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқауы 

Қыркуйек-

қараша 

   

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

Э. Ибраева  

126.  «Егер де мен Елбасы болсам...» 

қашықтықтан өткізілетін республикалық 

интернет-байқауы 

Қыркуйек-

қараша 

  

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

Б. Мединам  

127.  «Жануарлар әлемінде» қашықтықтан 

өткізілетін суреттер мен фото суреттердің 

байқауы 

Қыркүйек-

қараша 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 

бағытындағы бөлім 

А. Мендыгарина  

128.  «Шебердің қолтаңбасы» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық байқауы 

Қыркүйек-

желтоқсан 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 

А. Камзина  

129.  Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі 

күніне арналған «Мәңгілік Ел: бір ел – бір 

тағдыр» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық байқауы 

Қазан  

 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыттағы бөлім 

Курманалиева Г.С. 

130.  «Біздің мектептегі мәдениеттердің түрлілігі» 

қашықтықтан өткізілетін республикалық 

иһнтернет-байқауы 

қазан-

қараша 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыттағы бөлім 

Г. Байшукова  

131.   «Менің отбасымдағы қазақ халқының 

дәстүрлері мен ғұрыптары» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-байқауы 

 Қазан-

қараша 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

Г. Шакиров  

132.  «Менің арманым» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық байқауы 

Қазан-

қараша 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 



 

 

бағытындағы бөлім 

А. Тойбекова  

133.  «Біртұтас және ұйымшыл ұлт –мықты 

Қазақстан» қашықтықтын өткізілген 

әлеуметтік идеялар мен жобалардың 

республикалық интернет-байқауы 

Қазан-

желтоқсан 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыттағы бөлім 

Г. Курманалиева  

134.  «Бояулар құпиясы» жас суретшілердің 

республикалық байқауы 

қазан-

желтоқсан 

 

 

Байқау  Асна қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

Р. Асавбаева  

135.  «Жаңа жылдық мозайка» қашықтықтан 

өткізілетін шығармашылық жұмыстардың 

республикалық байқауы 

қазан-

желтоқсан 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

Г. Шакиров  

136.  «Мәңгілік Ел – мәңгі мемлекет» 

қашықтықтан өткізілетін шығармашылық 

жұмыстардың республикалық байқауы 

қазан - 

желтоқсан 

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

Б. Мединам  

137.  «Халықтық қолөнері – халық мұрасы» 

қашықтықтан өткізілетін республикалық 

интернет-байқауы 

қазан-

желтоқсан 

 

конкурс РОӘҚББО 

сайты 

Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 

А. Баймаханова  

138.  «Арманнан планетааралық саяхатқа дейін» 

қашықтықтан өткізілетін республикалық 

компьютерлік дизайн байқауы 

Қараша  Байқау Тараз қ. Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 

А. Баймаханова  

139.  «Ұлы жасампаздыққа алғашқы қадам» 

инновациялық идеялардың республикалық 

байқауы 

Қараша  Байқау Тараз қ. Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 

А. Камзина  

140.  «Адам және табиғат» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық байқау 

қараша-

желтоқсан 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 

бағытындағы бөлім 

А. Тойбекова  



 

 

141.  «Табиғат әлемі балалардың көзімен» 

қашықтықтан өткізілетін республикалық 

байқауы 

Желтоқсан  

 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 

бағытындағы бөлім 

Ш. Макенбаева  

142.  «Өз қолымен жасаған сыйлық» қашықтықтан 

өткізілетін интернет-байқауы 

2017 

желтоқсан – 

2018 қаңтар 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Туристік-өлкетану және 

экология-биологиялық 

бағытындағы бөлім 

А. Тойбекова  

143.  «Өз өзіне режиссер» қашықтықтан 

өткізілетін қысқа метражды комедиялық 

роликтердің республикалық байқауы 

  Ақпан- 

наурыз 

Байқау РОӘҚББО 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

Г. Шакиров  

6 негізгі бағыт: 

РҚББОӘО ҚЫЗМЕТІН АҚПАРАТТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 

144.  РҚББОӘО сайтын қызметін қамтамасыз ету  Жартыжылд

ықтар 

бойынша 

Сайттың 

жұмысы туралы 

есеп 

РҚББОӘО 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

145.  Қазақстан Республикасындағы қосымша 

білім берудің дамуы туралы материалдарды 

жинау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру 

Наурыз, 

маусым, 

қараша 

 

Ақпараттық 

материалдар 

РҚББОӘО 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

Барлық бөлімдер 

146.  РҚББОӘО қызметінің бағыттары бойынша 

ақпараттық-талдау есебі 

Тоқсан 

сайын  

 

 

Талдау есебі Астана қ. Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

Барлық бөлімдер 

147.  Тамыз кеңесіне материалдарды әзірлеу Маусым  

 

 

Құжаттар пакеті 

баспасөз 

хабарламасы  

Астана қ. Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

Барлық бөлімдер 



 

 

148.  Балаларға қосымша білім беру сұрақтарын 

көрсететін басылымдардың және БАҚ 

сөйлеген сөздеріне шолу әзірлеу  

Жыл бойы  ақпарат РҚББОӘО 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

Барлық бөлімдер 

149.  РҚББОӘО медиа жоспарын әзірлеу Қаңтар  

 

Медиа жоспар РҚББОӘО 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

Барлық бөлімдер 

150.  Сайтқа электрондық нұсқаларды 

орналастыру:  

- Балалардың ғылыми-техникалық 

«Темірқазық» журналы; 

- Балалардың экологиялық-биологиялық 

«Экоәлем» журналы. 

 

2017 наурыз, 

маусым, 

қыркүйек, 

желтоқсан 

 

Журналдардың 

электрондық 

нұсқасы 

 

Астана қ. Ақпараттық-

аналитикалық бөлім 

 

151.  Қазақстанның балаларының қосымша 

білімді ұйымдастыру туралы БАҚ-қа 

материалдарды орналдастыру 

Жыл бойы  РҚББОӘО 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

 

152.  2017 жылға арналған Орталықтың қызметі 

туралы ақпараттық-талдау есебі 

Желтоқсан Талдау есебі  Астана қ. Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

 

153.  РҚББОӘО 2018 жылға арналған Жұмыс 

жсопарын әзірлеу 

Желтоқсан 

 

Жоспар  Астана қ. Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

 

7 негізгі бағыт: 

РҚББОӘО ҚЫЗМЕТІН ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

154.  Бухгалтерлік есепті және есептілікті 

жүргізуді ұйымдастыру: 

-  «Қаржылық жоспарды орындау туралы» 

жиынтық бухгалтерлік есепті құру; 

 

қаңтар, 

шілде, қазан 

 

 

Есеп 

 

 

г. Астана С. Жангиреева 

 



 

 

- бухгалтерлік есепті және есептілікті 

жүргізу; 

- ақша және материалдық ресурстарды 

түгендеуді жүргізу 

Үнемі 

1 қазанға 

 

Есеп  

 

Түгендеу 

бойынша акт 

155.  Шаруашылық операцияларды, активдердің 

қозғалыстарын бухгалтерлік есептің есеп-

қисаптарында өз уақытында және нақты 

көрсету, кірістер мен шығыстарды 

қалыптастыру, міндеттерді  орындау 

Жыл бойы Бухгалтерлік 

операциялар 

г. Астана С. Жангиреева 

С. Мусияка 

156.  2017 жылға арналған штаттық кестені 

құру және бекіту 

Қаңтар бұйрық г. Астана А. Кырыкбаева  

С. Жангиреева 

 

157.  Кәсіпорынның дамуЖоспарын жүзеге 

асыру, түзетулер енгізу, даму жоспарын 

орындау бойынша есеп дайындау 

жыл бойына Жоспар, есептер Астана қ. С. Жангиреева 

Л. Сағатбекқызы 

158.  2017 жылға ақылы қызметтер тіздесін 

және калькуляциясын дайындау, ҚР БҒМ 

келісу 

1 квартал Тізбе Астана қ. Л. Сағатбекқызы 

159.  Іс-шаралар жоспары бойынша шығындар 

сметасын құру, мемлекеттік сатып алулар 

жсопарының тәртібін бекіту және өткізу 

Қажеттілік 

бойынша 

жыл бойына 

жоспар,  

смета 

Астана қ. Л. Сағатбекқызы 

160.  Бухгалтерлік есептің тиісті аумағы 

бойынша бастапқы құжаттарды ресімдеу, 

қабылдау және бақылау және оларды 

есептік өңдеуге әзірлеу 

Күнделікті Бастапқы  

құжаттар 

Астана қ. С. Мусияка 

Л. Сагатбеккызы 

161.  РҚББОӘО кірістері мен шығыстары 

туралы қаржылық есепті әзірлеу 

Ай сайын, 

тоқсан 

сайын, жыл 

Түрлер бойына 

есеп 

Астана қ. С. Жангиреева 

 

 



 

 

сайын  

162.  Мемлекеттік органдардың мемлекеттік 

сатып алулар байқауларына қатысу 

Жыл бойына Байқаулар Астана қ. Л. Сагатбеккызы 

163.  Наразылық талаптар бойынша жұмыс Қажеттілік 

бойынша 

Хаттар  

 

Астана қ. А. Кырыкбаева 

164.  РҚББОӘО ұстап тұруға арналған 

қаржыны жұрыс және оңтайлы жұмсауға 

бақылау жүргізу 

Үнемі Ақпарат   С. Жангиреева 

 

 

8 негізгі бағыт: 

ӘКІМШІЛІК ҚЫЗМЕТ. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ӘЛЕУЕТІН АРТТЫРУ 

 

165.  РҚББОӘО оқу-әдістемелік кеңесінің 

отырысы 

Мамыр, 

тамыз, 

қараша 

Кемінде бес 

рет 

хаттамалар  Астана қ. Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

заңгер 

166.  Бұйрықтарды, хаттамаларды әзірлеу Үнемі Хаттар  

Бұйрықтар 

Хаттамалар 

Астана қ. А. Кырыкбаева 

167.  РҚББОӘО істер номенклатурасын жаңарту Қаңтар 

 

Істер 

номенклатурасы 

 А. Кырыкбаева 

168.  Ішкі актілердің құқықтық экспертизасы 

(бұйрықтар, ережелер және басқалары) 

Үнемі Бұйрықтар 

Ережелер 

Астана қ. А. Кырыкбаева 

169.  Жемқорлықтың алдын алу және ескерту, 

жемқорлққық қарсы мәдениетті арттыру 

бойынша Құқық қорғау органдарының, 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдерін 

Наурыз, 

қыркүйек 

Жоспар-кесте г. Астана А. Кырыкбаева 



 

 

тартып, РҚББОӘО қызметкерлерінің 

аппараттық оқулары үшін тақырыптар 

тізбесін әзірлеу және бекіту 

170.  РҚББОӘО қызметкерлерінің біліктілігін 

арттыру 

Тоқсан 

сайын 

Жоспар-кесте  А. Кырыкбаева 

171.  РҚББОӘО қызметкерлерін Қазақстан 

Республикасының заңдарындағы, 

нормативтік құқықтық актілеріндегі 

өзгерістермен және толықтыруларымен 

таныстыру 

Үнемі Заңнамалық, 

нормативтік 

құқықтық 

актілер 

Астана қ. А. Кырыкбаева 

172.  РҚББОӘО қызметкерлерін жұмысқа 

қабылдау, ауыстыру және жұмыстан 

босатуға байланысты ағымдық 

құжаттарды ресімдеу 

Үнемі Еңбек келісі-

шарты 

Қосымша 

келісім 

Астана қ. А. Кырыкбаева 

173.  Қызметкерлердің жеке істерін 

қалыптастыру, жүйелеу және жинақтау 

Жұмысқа 

қабылдау 

кезінде 

Жеке істер Астана қ. А. Кырыкбаева 

174.  Еңбек кітапшаларының есебін жүргізу 

және ресімдеу 

Үнемі Еңбек 

кітапшалары 

Астана қ. А. Кырыкбаева 

175.  Жұмыс уақытын есептеу табелін жүргізу, 

еңбекке жарамсыздық парағын ресімдеу 

Әр айдың 25 

дейін 

Табель  Астана қ. А. Кырыкбаева 

176.  Ішкі тәртіп ережелерін сақтауды қадағалау Үнемі Бақылау Астана қ. А. Кырыкбаева 

177.  РҚББОӘО қызметкерлерінің саны туралы 

есеп 

Тоқсан 

сайын 

Есеп  А. Кырыкбаева 

178.  РҚББОӘО, Орталықтың бөлімдерінің 

ережелерін, Орталықтың мамандарының 

қызметтік нұсқауларын, ішкі еңбек тәртібі 

Ережесін бекіту, қызметкерлермен келісім-

шарт жасасу 

Қаңтар 

 

Ережелер 

Лауазымдық 

нұсқаулар 

Ережелер 

г. Астана А. Кырыкбаева 



 

 

179.  2012-2015 жылдар бойынша РҚББОӘО 

құжаттарын техникалық өңдеуді 

қамтамасыз ету 

Мемлекеттік 

сатып алулар 

жоспары 

бойынша 

 

Эксперттік 

тексеру 

комиссиясының 

хаттамасы ҚР 

Ұлттық 

мұрағатының 

г. Астана А. Кырыкбаева  

Бөлім жетекшілері 

180.  Бөлімдердегі номенклатуралық істер 

бойынша іс-қағаздарды жүргізудің 

дұрыстылығын тексеру 

Сәуір 

 

Есеп  г. Астана А. Кырыкбаева 

181.  РҚББОӘО әдіскерлерін аттестаттау 

бойынша аттесттау және эксперттік 

комиссияны құру 

Қаңтар 

 

Бұйрық г. Астана А. Кырыкбаева 

182.  РҚББОӘО қызметкерлерін аттестаттау Мамыр 

 

Комиссия 

хаттамасы 

Астана қ. А. Кырыкбаева 

183.  2016 жылдың жұмыстарының жылдық 

реестрін қалыптастыру, 2017 жылға 

арналған істер номенклатурасын жаңарту 

(арихивтару) 

Желтоқсан 

 

2017 жылдың 

номенклатурасы 

Астана қ. А. Кырыкбаева 

184.  РҚББОӘО қызметкерлерінің жұмыс өтілін 

анықтау бойынша комиссия жұмысын 

ұйымдастыру және өткізу 

Қажеттілікке 

байланысты 

Хаттама шешімі г. Астана А. Кырыкбаева 

185.  РҚББОӘО орындаушылық тәртібі 

бойынша жұмысты ұйымдастыру және 

өткізу 

Күн сайын Хаттама шешімі г. Астана А. Кырыкбаева 

186.  РҚББОӘО қызметкерлерінің қызмет 

этикасын сақтау сұрақтары бойынша 

комиссия жұмысын ұйымдастыру және 

өткізу 

Жарты 

жылда бір 

рет 

Хаттама шешімі г. Астана А. Кырыкбаева 

187.  РҚББОӘО тәртіптік комиссиясының Қажеттілікке Хаттама шешімі г. Астана А. Кырыкбаева 



 

 

жұмысын ұйымдастыру және өткізу байланысты 

188.  Директорде өткізілетін аппараттық 

отырыстарды ұйымдастыру және өткізу. 

Хаттамаларды әзірлеу. 

Күн сайын Хаттама шешімі г. Астана Ж. Мақсұт 

9 негізгі бағыт: 

ВЕДОМСТВОАРАЛЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚРАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕСТІК МӘСЕЛЕЛЕРІ 

189.  Қосымша білімнің бағыттары бойынша 

білім беру ұйымдарының басшыларының 

Үйлестіру кеңесінің отырысын 

ұйымдастыру және өткізу 

Ақпан 

сәуір 

маусым 

шілде 

тамыз 

қараша    

хаттамалар  Қостанай қ. 

Қызылорда қ. 

Орал қ. 

Ақтау қ. 

Астана қ. 

Қарағанды қ. 

Бөлім жетекшілері 

190.  Балаларға формалды емес білім беру және 

балалардың сабақтан тыс уақыттарын 

қамту сұрақтары бойынша халықаралық 

тәжірибені зерттеу 

Жыл бойы Сараптамалық 

материал 

Астана қ. Бөлім жетекшілері 

 


