
 

 

 

«РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ОРТАЛЫҒЫ» РҚМҚ ҒЫЛЫМИ-

ТЕХНИКАЛЫҚ БАҒЫТТАҒЫ БӨЛІМНІҢ 2021 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) балаларға қосымша білім беруді бағдарламалық-әдістемелік қамтамасыз ету; 

2) балаларға арналған республикалық іс-шаралар (байқаулар, жарыстар, фестивальдар және т.б.) өткізу; 

3) педагогтердің біліктілігін арттыру. Педагогтердің және балаларға қосымша білім беру ұйымдарының үздік 

жұмыс тәжірибесін жинақтау және тарату. 

РҚББОӘО қызметінің негізгі бағыттары:  

- Мемлекет Басшысының тапсырмаларын, ҚР БҒМ стратегиялық құжаттарын, РҚББОӘО дамыту жоспарын іске 

асыру; 

- балаларға қосымша білім беруді, оның ішінде балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту және дарынды 

балаларды, ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды қолдау саласында бағдарламалық-әдістемелік қамтамасыз 

ету; 

- балаларға қосымша білім беру педагогтерінің біліктілігін және педагог кәсібінің беделін арттыру курстарын 

ұйымдастыру және өткізу; 

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

- РҚББОӘО қызметін ақпараттық қамтамасыз ету; 

- РҚББОӘО қызметін қаржылық қамтамасыз ету; 

- әкімшілік қызметі, РҚББОӘО қызметкерлерінің әлеуетін арттыру; 

- ведомствоаралық және халықаралық серіктестік мәселелерін іске асыру. 



 

 

 

№ 

 

Іс-шараның аталуы Орындау 

мерзімдері 

Аяқталу 

нысаны 

Өткізу орны Жауаптылар 

1 2 3 4 5 6 

1-негізгі бағыт: 

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

ҚР БҒМ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚҰЖАТТАРЫН ІСКЕ АСЫРУ 

1.  Қазақстан президенті Қ.К. Тоқаевтың 

«Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 

тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» жолдауын 

жүзеге асыру әлеуметтік жаңғырудың ІҮ жаңа 

кезеңі. Білім беру сапасын арттыру. Қала мен 

ауыл мектептері арасындағы орта білімнің 

сапасы алшақтықты төмендету 

Жыл бойы Ақпарат  

 

Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Ғылыми-

техникалық 

бағыттағы бөлім 

2.  Қазақстан Республикасында білім беруді және 

ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасын іске 

асыру. Қазақстан Республикасында білім беруді 

және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 

жөніндегі іс-шаралар жоспарының тармақтарын 

орындау (ҚРҮҚ 27.12.2019 жылғы № 988) 

Жыл бойы Ақпарат  

 

Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Ғылыми-

техникалық 

бағыттағы бөлім 

3.  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің 2017–2021 жылдарға арналған 

стратегиялық жоспарын іске асыру (2016 

жылғы 26 желтоқсандағы №729 бұйрығы). 

Мақсаты 2.1. Сапалы орта білімге тең 

қолжетімділікті қамтамасыз ету. Балалардың 

өмірінің сапасын жақсарту үшін құқықтық және 

Жыл бойы Ақпарат  

 

Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Ғылыми-

техникалық 

бағыттағы бөлім 



 

 

әлеуметтік кепілдіктерді қамтамасыз ету 

Мақсатты индикатор. Жалпы орта және 

қосымша білім беретін ұйымдардағы 

оқушылардың жалпы санынан, қосымша білім 

берумен қамтылған балалар үлесі –70 %-ға дейін 

2-негізгі бағыт: 

БАЛАЛАРҒА ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУДІ ЗАҢНАМАЛЫҚ ЖӘНЕ НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУДІ ЖЕТІЛДІРУГЕ ЫҚПАЛ ЕТУ 

4.  Балаларға қосымша білім беру сұрақтары 

бойынша нормативтік құқықтық актілерді 

жетілдіру бойынша ұсыныстарды дайындау; 

Балалар музыка мектептерінің білім беру 

бағдарламаларын әзірлеу 

Жыл бойына ҚР-ның БҒМ-

не ұсыныс 

Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Ғылыми-

техникалық 

бағыттағы бөлім 

3-негізгі бағыт: 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру. Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының тармақтарын орындау (ҚРҮҚ 27.12.2019 

жылғы № 988) 

5.  35-тармақ. «Ұшқыр ой алаңы» оқушылардың 

дебаттық қозғалысы» жалпыұлттық мәдени-білім 

беру жобасын іске асыру 

Қараша ҚР БҒМ-ға 

ақпарат 

Нұр-Сұлтан қ. Ғылыми-

техникалық 

бағыттағы бөлім 

6.  41-тармақ. Оқушылар сарайларының базасында 

балалар технопарктері мен бизнес-инкубаторлар 

желісін дамыту 

Қараша ҚР БҒМ-ға 

ақпарат 

Нұр-Сұлтан қ. Ғылыми-

техникалық 

бағыттағы бөлім 

4-негізгі бағыт: 

БАЛАЛАРҒА ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУДІ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ,  

ТӘЖІРИБЕНІ ЗЕРДЕЛЕУ ЖӘНЕ ЖАЛПЫЛАУ 
 

7.  Балаларға арналған «Темірқазық» ғылыми- Наурыз, 4 нөмірі Нұр-Сұлтан Құрмашев Д.М. 



 

 

техникалық журналы  

 

маусым, 

қыркүйек, 

желтоқсан 

 қаласы 

8.  «Заманауи дебаттық технологиялар» педагогтерге 

арналған әдістемелік ұсынымдар 

Сәуір Әдістемелік 

ұсынымдар 

Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Нурханова А.Б. 

9.  «Дебаттар» білім алушыларға арналған әдістемелік 

құрал 

Мамыр  Әдістемелік 

құрал 

Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Махамбетова Г.Д. 

10.  Орал қаласы Облыстық балалар техникалық 

шығармашылық орталығының қосымша білім беру 

педагогі М. Мақсоттың тәжірибесін зерделеу және 

жалпылау  

 Шілде Кітап Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Нурханова А.Б. 

11.  Тараз қаласының Техникалық шығармашылық 

орталығының тәжірибесін зерделеу және 

жалпылау 

Қазан Кітап Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Махамбетова Г.Д. 

5-негізгі бағыт: 

Балаларға қосымша білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдардың педагогика кадрларының 

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КУРСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ 

12.  Балаларға қосымша білім берудің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын ұйымдардың 

педагогика кадрларына «Кескіндемедегі STEAM - 

технологиялары» біліктілікті арттыру курсы 

Сәуір Курс Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Махамбетова Г.Д. 

13.  Балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын 

іске асыратын ұйымдардың педагогика кадрларына    

«STEAM білім беру – бағдарламалаудың жаңа 

мүмкіндіктері» біліктілікті арттыру курсы 

Мамыр Курс Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Махамбетова Г.Д. 

14.  Балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын 

іске асыратын ұйымдардың педагогика кадрларына    

«Балалардың ғылыми-техникалық 

шығармашылығында радиомен басқарылатын 

Мамыр Курс Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Құрмашев Д.М. 



 

 

модельдерді жасау және қолданудағы заманауи 

технологиялар» біліктілікті арттыру курсы 

15.  Балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын 

іске асыратын ұйымдардың педагогика кадрларына    

«Робот техникасы, Ардуино, 3D printing және 

жасанды зият – балалардың техникалық 

шығармашылығын дамыту құралы» біліктілікті 

арттыру курсы 

Маусым  Курс Нұр-Сұлтан 

қаласы  

 

Махамбетова Г.Д. 

16.  Балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын 

іске асыратын ұйымдардың педагогика кадрларына    

«Балалардың ғылыми-техникалық 

шығармашылығында STEAM-білім беруді 

интеграциялау» біліктілікті арттыру курсы 

Маусым Курс Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Махамбетова Г.Д. 

17.  Балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын 

іске асыратын ұйымдардың педагогика кадрларына    

«Музыкалық білім берудегі этносольфеджио 

пәнінің өзектілігі» біліктілікті арттыру курсы 

Қыркүйек Курс Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Құрмашев Д.М. 

18.  Балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын 

іске асыратын ұйымдардың педагогика кадрларына    

«IT-кәсіпкерліктің негіздері (бизнес-инкубатор, 

блокчейн, краудфандинг және т.б.) жобаларды 

коммерцияландыру үшін өзекті құралдар» 

біліктілікті арттыру курсы 

Қыркүйек Курс Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Нурханова А.Б. 

2020 ЖЫЛҒЫ КУРС ТЫҢДАУШЫЛАРЫН КУРСТАН КЕЙІНГІ СҮЙЕМЕЛДЕУДЕ ВЕБИНАРЛАР ҰЙЫМДАСТЫРУ 

ЖӘНЕ ӨТКІЗУ 

19.  Стартап: жаңа бизнес-жобаны ашамыз Мамыр Вебинар 

 

Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Нурханова А.Б. 



 

 

20.  Компьютерлік үлгілеу негіздерін оқыту әдістері – 

педагогтердің құзыреттілігін дамыту құралы 

Қыркүйек  

Қазан 

Вебинар  Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Махамбетова Г.Д. 

21.  Заманауи музыкалық білім берудегі 

этносольфеджио 

Қазан Вебинар 

 

Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Құрмашев Д.М. 

22.  Робот техникасы, Ардуино, 3D printing және 

жасанды зият – балалардың техникалық 

шығармашылығын дамыту құралы 

Қараша  

Желтоқсан 

Вебинар Петропавл 

қаласы 

Оқушылар 

сарайы 

Нурханова А.Б. 

23.  Радиомен басқарылатын модельдер, автокөліктер, 

ұшақтар, кемелер және басқа техниканы басқару 

жүйелері 

Желтоқсан  Вебинар  Ақтөбе 

қалалық 

техникалық 

шығармашыл

ық орталығы 

Құрмашев Д.М. 

6-негізгі бағыт: 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУЛАР МЕН МЕКТЕПТЕН ТЫС ІС-ШАРАЛАРДЫ  

ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ 

Республикалық күндізгі іс-шаралар 

24.  «Ризашылық - мейірімділік бұлағы» жалпыұлттық 

мәдени-білім беру жобасы: «Ұшқыр ой алаңы» 

дебаттық турнир (шарт бойынша) 

Ақпан 

 

 

Турнир 

Фестиваль 

Қашықтан 

байқау 

Нұр-Сұлтан 

қаласы 

қашықтан  

 

Махамбетова Г.Д. 

Нурханова А.Б. 

25.  «Мамандықтар әлемін ашамыз» республикалық 

форумы 

Наурыз-сәуір Форум  Нұр-Сұлтан 

қаласы 

қашықтан 

Нурханова А.Б. 

26.  Техникалық шығармашылық және 

өнертапқыштардың (әуе, зымыран, көлік, кеме 

құрастыру) республикалық жарысы  

Маусым 

 

 

Жарыс Нұр-Сұлтан 

қаласы 

қашықтан 

Махамбетова Г.Д. 

 



 

 

27.  «Ұлы өнертапқыштыққа алғашқы қадам»  

инновациялық идеялардың республикалық байқауы 

Қазан-

қараша 

Байқау Қызылорда 

қаласы 

Нурханова А.Б. 

28.  «Оқушылар мен студент жастардың дебаттық 

қозғалысы» жалпыұлттық мәдени-білім беру 

жобасы 

Қазан Турнир 

 

Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Махамбетова Г.Д. 

Нурханова А.Б. 

7-негізгі бағыт: 

РҚББОӘО ҚЫЗМЕТІН АҚПАРАТТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

29.  Бөлімнің  2021 жылғы қызметі туралы ақпараттық-

талдау есебі  

Наурыз 

Маусым 

Қыркүйек 

Желтоқсан 

Талдау есебі  Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Махамбетова Г.Д. 

Нурханова А.Б. 

30.  РҚББОӘО 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын 

әзірлеу 

Желтоқсан 

 

Жоспар  Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Махамбетова Г.Д. 

Нурханова А.Б. 

9-негізгі бағыт: 

ӘКІМШІЛІК ҚЫЗМЕТ. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ӘЛЕУЕТІН АРТТЫРУ 

31.  РҚББОӘО құжаттарын техникалық өңдеуді 

қамтамасыз ету 

Мемлекеттік 

сатып алулар 

жоспары 

бойынша 

 

Эксперттік 

тексеру 

комиссиясыны

ң хаттамасы 

ҚР Ұлттық 

мұрағатының 

Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Нурханова А.Б. 

10-негізгі бағыт: 

ВЕДОМСТВОАРАЛЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚРАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕСТІК МӘСЕЛЕЛЕРІ 

32.  Үйлестіру кеңесінің отырысын ұйымдастыру 

және өткізу: 

ғылыми-техникалық бағыттағы білім беру 

ұйымдары басшылары 

Сәуір 

Маусым 

Қараша 

 

Ұсынымдар Нұр-Сұлтан қ. 

Орал қ. 

 

Махамбетова Г.Д. 

 

33. « Тамыз кеңесіне материалдар дайындау. Тамыз 

конференциясына қатысу 

Шілде 

Тамыз 

Ұсынымдар Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Махамбетова Г.Д. 

Нурханова А.Б. 



 

 

34.  Балаларға бейресми білім беру және балаларды 

сабақтан тыс уақытта жұмыспен қамту мәселелері 

бойынша халықаралық тәжірибені зерделеу 

Жыл бойы Сараптамалық 

материал 

 Махамбетова Г.Д. 

 

35.  БҚББЕҚ (ЕАДОД) бірлескен іс-шараларына 

қатысу 

Жыл бойы Сайттағы 

ақпараттар 

 Махамбетова Г.Д. 

 

 


