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Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым  

Министірлігіне 

 

 
2015 жылғы 01.09 

№142/1.4-10/140 хатқа 

 

 

Ақмола облысы білім басқармасы   Мемлекет басшысының балалардың 

техникалық шығармашылығын дамыту  жөніндегі 2014 жылғы 7 қазандағы 

№3594-2-тапсырмасы (мерзімі - 2015 жылғы 1 наурыз) және Қазақстан 

Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Г.Әбдіқалықованың  

жоғарыда аталған тапсырма бойынша ұсыныс әзірлеу туралы 2014 жылғы 14 

қазандағы №20-53/4945//3594-2- тапсырмасына келесі ақпаратты жолдайды. 

Қосымша: 3 бет электрондық почтамен жіберілді.  

 
 

Н. Нұркенов  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Орынд.: Б. Ізбасарова 

8 7162 257436 
 

№ исх: 1.4-10/2036   от: 10.02.2015 
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Приложение 

 

 
№ 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
завершения 

Ответственные 
за исполнение 

Сроки
сп 

Необходимый объем 
финансир (млн. тенге) 

2.4. Ввод объектов системы дополнительного образования технического творчества на 2015-2018 годы 

1 Открытие кружков технического 

творчества в 22 средних школах 

Есильского района (за счет  

включения в вариативную часть 

учебного плана организаций 

образования) 

Кружок технического 

творчества 

 2015 300 мест, 2 600,0тыс. тенге 

2 Открытие кружка «Юный техник» 

технического направления при  Дом 

школьников на базе Жаксынской 

средней школы №2 

Кружок «Юный 

техник» 

 2015 68 мест, 1 215,2 тыс. тенге 

3 Открытие кружка научно-

технического творчества при ДДТ 

Зерендинского района 

Кружок технического 

творчества 

 2015 40 мест, 1 000 000,0 тыс тенге 

4 Разаработка ПСД на строительство 

Дворца Школьников в г. Кокшетау 

  2016 500 мест, 25 000,0 тыс тенге  

5 Открытие кружка  технического 

творчества  при ДДТ Астраханского 

района 

Кружок технического 

творчества 

 2016 20 мест, 708, 949 тыс. тенге 

6 Открытие дворового клуба 

«Автомобилист» на базе СШ 

им.С.Серикова Есильского района 

Дворовый клуб 

«Автомобилист» 

 2016 60 мест 25 000, 0тыс. тенге 

7 Открытие кружка научно-

технического творчества на базе 

Алексеевской СШ  Зерендинского 

района 

Кружок научно-

технического 

творчества 

 2016 15 мест, 1 000 000,0 тыс тенге 

8 Открытие дворового клуба «Юный 

техник» на базе Зареченской СШ 

Есильского района 

Кружок «Юный 

техник» 

 2017 30 мест, 15 000,0тыс. тенге 
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9 Открытие кружка научно-

технического творчества на базе 

Зерендинской СШ №2 Зерендинского 

района 

Кружок научно-

технического 

творчества 

 2017 15 мест, 1 000 0,0 тыс тенге 

10 Открытие кружка научно-

технического творчества  на базе 

МШЛ №5 г. Степногорск 

Кружок научно-

технического 

творчества 

 2017 на 20 мест на сумму 400,0 тыс 

тенге 

11 Открытие клуба научно-технического 

творчества 2018 году  в с. 

Еркеншилик  на базе Дома культуры 

при ДДТ Ерейментауского района  

Клуб научно-

технического 

творчества 

 2018 на 50 мест, 7 670,0 тыс. тенге  

12 Открытие дворового клуба «Юный 

техник» на базе Двуреченской СШ 

Есильского района 

Кружок «Юный 

техник» 

 2018 30 мест, 15 000,0тыс. тенге 

13 Открытие кружка научно-

технического творчества на базе 

Чаглинской ОШ  Зерендинского 

района 

Кружок научно-

технического 

творчества 

 2018 15 мест, 1 000 0,0 тыс тенге 

14 Открытие кружка технического 

творчества  при ДДТ Сандыктауского 

района 

  2018 на 15 мест на сумму 1,5 тыс. 

тенге 

15 Открытие кружка научно-

технического творчества  на базе СШ 

№2 п.Бестобе г. Степногорск 

Кружок научно-

технического 

творчества 

 2018 на 20 мест на сумму 400,0 тыс 

тенге 

 Совершенствовать материально-техническую базу организаций дополнительного образования технической направленности 

1 Приобретение запасных частей  на  

картенги для  технического   

отделения  с  охватом 140  

школьников при  ЦВУВР «Арман» 

Бурабайского района       

  2015 80,0 тыс. тенге 

2 Приобретение запасных частей  на  

картенги 

  2016 85,0 тыс. тенге 

3 Приобретение запасных частей  на  

картенги 

  2017 90,0 тыс. тенге 
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4 На укрепление материально-

технической базы Станции Юных 

техников Аршалынского района 

  2017 800,0 тыс. тенге  

5 Проведение областного Слета 

технического творчества «Творчество 

юных» 

  2016-

2018 

годы 

200,0тыс. тенге 
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 № исх: 06-2/633   от: 11.02.2015 

 
 

Сіздің 07.01.2015 жылғы  

№ 4-02-5/17-И хатыңызға 

 

Қазақстан Республикасы                                                                                      

Білім және ғылым  министрлігі                                              

 

      
 Ақтөбе облысының әкімшілігі  Қазақстан Республикасының 2015-2018 

жылдарға арналған балалар мен жастардың ғылыми-техникалық 

шығармашылығы жүйесін дамыту туралы іс-шаралар жоспарының 

жобасына балалардың техникалық шығармашылығын дәріптеу бойынша іс-

шараларды өткізу және олардың материалдық-техникалық базасын дамытуға 

жергілікті бюджеттен 12694,5 мың. теңге қаражат көзделгендігін хабарлайды. 

Қаражат есебінен қаржыландыруы туралы мәліметті қосымшаға сәйкес  

жолдайды.      

 

Қосымша: ___ бетте.  

 

 

                                                                                                       М.  Жұмағазиев 

 

 

 

 

  

Ж.Самуратова, 8 7132 56-42-18  
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 2015-2018 жылдарға арналған  балалар мен жастардың ғылыми-техникалық шығармашылық жүйесін даму 

туралы іс-шаралар ЖОСПАРЫ 

                                                                                               Ақтөбе облысы 

№ Іс-шаралар атауы Орындаудан 

жауапты 

Орындау мерзімі Қаржыландыру 

көлемі (мың. теңге) 

Ж.Б. 

1 2015-2018 жылға дейін қосымша білім 

беру және техникалық шығармашылық 

жүйесін іске асыру 

ЖАО 2015-2018 ж. ж. 0 мың. теңге 

2 3 орта мектебінде техникалық 

шығармашылық үйірмелердің ашылуы 

ЖАО 2016 ж. 30 орын, 623,0 мың. 

теңге 

3 3 орта мектебінде техникалық 

шығармашылық үйірмелердің ашылуы 

ЖАО 2017 ж. 30 орын, 623,0 мың. 

теңге 

4 Әуеүлгілер, картинг  пен 

робототехниканың қосалқы 

бөлшектерімен 1174 оқушыларды қамту 

ЖАО 2015 ж. 2225,7 мың. теңге 

5 Әуеүлгілер, картинг  пен 

робототехниканың қосалқы 

бөлшектерімен 1174 оқушыларды қамту 

ЖАО 2016 ж. 2348,3 мың. теңге 

6 Әуеүлгілер, картинг  пен 

робототехниканың қосалқы 

бөлшектерімен 1200 оқушыларды қамту 

ЖАО 2017 ж. 2465,0 мың. теңге 

7 Қалалық техникалық шығармашылық 

орталығының материалды- техникалық 

базасын нығайту 

ЖАО 2017 ж. 3609,5 мың.теңге 

8 «Жасөспірімдер шығармашылығы» 

облыстық техникалық слетін өткізу  

ЖАО 2015-2018 ж.ж.  200,0 мың.теңге                            

(жыл сайын) 

 Барлығы   12694,5 мың теңге 



9 

 

  

 № ИСХ: 06-42/2756/4094   ОТ: 

26.05.2015 

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ 

ӘКІМІНІҢ 

ОРЫНБАСАРЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА 

АЛМАТИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

АЛААЛМАТЫОБЛЫСЫНЫҢӘКІМДІГІАКИМАТАЛМАТИНСКОЙОБЛАСТИАЛМАТЫОБЛЫСЫНЫҢӘКІМДІГІАКИМАТАЛМАТИНСКОЙОБЛАСТИАЛМАТЫОБЛЫСЫНЫҢӘКІМДІГІАКИМАТАЛМАТИНСКОЙОБЛАСТИАЛМАТЫОБЛЫСЫНЫҢӘКІМДІГІАКИМАТАЛМАТИНСКОЙОБЛАСТИАЛМАТЫОБЛЫСЫНЫҢӘКІМДІГІАКИМАТАЛМАТИНСКОЙОБЛАСТИАЛМАТЫОБЛЫСЫНЫҢӘКІМДІГІАКИМАТАЛМАТИНСКОЙОБЛАСТИАЛМАТЫОБЛЫСЫНЫҢӘКІМДІГІАКИМАТАЛМАТИНСКОЙОБЛАСТИАЛМАТЫОБЛЫСЫНЫҢӘКІМДІГІАКИМАТ

АЛМА 

040000, Талдықорған қаласы, Тәуелсіздік 

көшесі, 38. тел.: (7282) 27-31-05, факс: 27-07-43  
040000, город Талдыкорган, ул. Тәуелсіздік, 38, 

тел.: (7282) 27-31-05, факс: 27-07-43 

 

Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрлігі  

 
2015 жылғы 12 наурыздағы  

№ 01-4-02-5/709-И хатқа  

 

Облыс әкімдігі балалар мен жастардың ғылыми-техникалық 

шығармашылығы жүйесін дамыту жөніндегі 2015-2018 жылдарға арналған іс-

шаралар жоспарын жолдайды. 

Қосымша: 2 бет.  

 

 

Облыс әкімінің орынбасары                                      Б. Өнербаев   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орынд. Қ. Нұрпейісова  

Тел. (72-82)27-24-17 
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Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық шығармашылығы жүйесін дамыту жөніндегі  

2015-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары 

 

№ Іс-шаралардың атауы  Орындауға жауапты  Орындау мерзімі  Қажетті қаржы көлемі 

(мың теңге) 
1 2 3 4 5 

1 Жалпы білім беретін мектептердің білім 

алушылары үшін техникалық бағытта 

үйірмелер ашуды қарастыру  

 

ЖАО  Жыл сайын  

20 қыркүйекке  

Көзделген қаражат 

шегінде  

(ЖБ) 

2 Интернаттық ұйымдарда техникалық 

бағытта үйірмелер ашу 

 

Интернат директоры  Жыл сайын  

20 қыркүйекке 

Көзделген қаражат 

шегінде  

3 Жастар арасында ғылым мәртебесін 

арттыруға және арттыруға және 

облыстың индустриалдық-инновациялық 

дамуына ықпал ететін, жастар 

арасындағы техникалық мамандықтарды 

дәріптеу мақсатында облыс әкімінің 

грантына «Very Innovative People» 

инновациялық ой-пікірлер, жоба, 

технологиялар байқауын өткізу  

Алматы облысының 

жастар саясаты 

мәселелері 

басқармасы  

Жыл сайын 

маусым 

5 млн.  

4 2015-2018 жылдар аралығында жас 

техниктер станцияларының материалдық 

– техникалық базасын нығайту 

мүмкіндігін қарастыру   

 

ЖАО 2015-2018 жылдар Көзделген қаражат 

шегінде  

5 Мүмкіндігі шектеулі балаларға қосымша 

білім беру ұйымдарының 

ЖАО Жыл сайын  Қажет етілмейді  
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қолжетімділігінің мониторингісі  

 

6 Жас техниктер станцияларының және 

жалпы білім беретін мектептердің 

педагогтарына арналған біліктілікті 

арттыру курстарынан өтуін қамтамасыз 

ету   

 

Облыстық 

әдістемелік 

кабинеттің қосымша 

білім беру әдіскері 

Жыл сайын Қажет етілмейді 

7 «Қосымша білім беру ұйымдарында 

ғылыми-техникалық бағытында 

қолданылатын инновациялық 

технологиялар» тақырыбында аймақтың 

семинар өткізу 

 

Облыстық 

әдістемелік 

кабинеттің қосымша 

білім беру әдіскері 

2016 жылдың  

наурыз айы 

Қажет етілмейді 

8 «Үздік техник педагогы» тақырыбында 

жас техниктер станцияларының 

педагогтарына арналған облыстық 

сырттай байқауын өткізу 

Облыстық 

әдістемелік 

кабинеттің қосымша 

білім беру әдіскері 

Жыл сайын Көзделген қаражат 

шегінде   

 

               

Білім басқармасының басшысы                                                               Л. Базарқұлова                      
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 ┌   ┐ 
Қазақстан Республикасының 

Білім және ғылым министрлігі 

 
 

2015 жылғы 27 қаңтардағы №20-5/05-1122 

хаттаманың 4-тармағының орындалысы бойынша, 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 

орынбасары Б.Сапарбаевтың 2015 жылғы 

12 наурыздағы №20-53/4945//3594-2 тапсырмасына, 

2015 жылғы 12 наурыздағы 

№01-4-02-5/709-И хатыңызға 

 

Атырау облысы әкімдігінің 2015 жылғы 15 мамырдағы №137 «Атырау 

облысында 2015-2018 жылдарға арналған балалар мен жастардың ғылыми-

техникалық шығармашылығы жүйесін дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарын 

бекіту туралы» қаулысы шықты. 

Қаулыны іске асыру мақсатында оқушылардың техникалық бағыттағы 

шығармашылығын дамыту бойынша түрлі шаралар өткізу жоспарланған.  

2015 жылғы 18 мамыр күні техникалық шығармашылық және 

өнертапқыштардың облыстық жарысы өткізілді. Жеңімпаз болып танылған                 

оқушылар жарыстың республикалық кезеңіне қатысуға жолдама алды. 

Осы бағыттағы жұмыстар алға қарай да жалғасын табады. 

 

                                                                                                             Ш.Мұқан 

 

 

 

 

 

 
Орын. Б.Сарсенғалиев 

Тел. 8 (7122)  270937 

       

№ исх: 01-04-2/4237   от: 

21.05.2015 

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ  

ӘКІМІНІҢ     

              ОРЫНБАСАРЫ  
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  

АКИМА  

АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  
060010, Атырау қаласы, Әйтеке би көшесі, 77 

          тел./факс: 8 (7122) 35-50-30 

060010, г. Атырау, ул. Айтеке би, 77 

                                      тел./факс: 8 (7122) 35-50-30 

  

_______ № _______________________ 

_________________________________    
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Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық шығармашылығы жүйесін дамыту жөніндегі  

2015-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары 

 

№ Іс-шаралардың атауы  Орындауға жауапты  Орындау мерзімі  Қажетті қаржы көлемі 

(мың теңге) 
1 2 3 4 5 

1 Жалпы білім беретін мектептердің білім 

алушылары үшін техникалық бағытта 

үйірмелер ашуды қарастыру  

 

ЖАО  Жыл сайын  

20 қыркүйекке  

Көзделген қаражат 

шегінде  

(ЖБ) 

2 Интернаттық ұйымдарда техникалық 

бағытта үйірмелер ашу 

 

Интернат директоры  Жыл сайын  

20 қыркүйекке 

Көзделген қаражат 

шегінде  

3 Жастар арасында ғылым мәртебесін 

арттыруға және арттыруға және 

облыстың индустриалдық-инновациялық 

дамуына ықпал ететін, жастар 

арасындағы техникалық мамандықтарды 

дәріптеу мақсатында облыс әкімінің 

грантына «Very Innovative People» 

инновациялық ой-пікірлер, жоба, 

технологиялар байқауын өткізу  

Алматы облысының 

жастар саясаты 

мәселелері 

басқармасы  

Жыл сайын 

маусым 

5 млн.  

4 2015-2018 жылдар аралығында жас 

техниктер станцияларының материалдық 

– техникалық базасын нығайту 

мүмкіндігін қарастыру   

 

ЖАО 2015-2018 жылдар Көзделген қаражат 

шегінде  

5 Мүмкіндігі шектеулі балаларға қосымша 

білім беру ұйымдарының 

ЖАО Жыл сайын  Қажет етілмейді  
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қолжетімділігінің мониторингісі  

 

6 Жас техниктер станцияларының және 

жалпы білім беретін мектептердің 

педагогтарына арналған біліктілікті 

арттыру курстарынан өтуін қамтамасыз 

ету   

 

Облыстық 

әдістемелік 

кабинеттің қосымша 

білім беру әдіскері 

Жыл сайын Қажет етілмейді 

7 «Қосымша білім беру ұйымдарында 

ғылыми-техникалық бағытында 

қолданылатын инновациялық 

технологиялар» тақырыбында аймақтың 

семинар өткізу 

 

Облыстық 

әдістемелік 

кабинеттің қосымша 

білім беру әдіскері 

2016 жылдың  

наурыз айы 

Қажет етілмейді 

8 «Үздік техник педагогы» тақырыбында 

жас техниктер станцияларының 

педагогтарына арналған облыстық 

сырттай байқауын өткізу 

Облыстық 

әдістемелік 

кабинеттің қосымша 

білім беру әдіскері 

Жыл сайын Көзделген қаражат 

шегінде   

 

               

Білім басқармасының басшысы                                                               Л. Базарқұлова                             
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№ исх: 05/177   от: 16.01.2015 

 

«ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН  

ОБЛЫСЫНЫҢ  

БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ» 

 
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

 
Қазақстан  Республикасы, ШҚОРеспублика Казахстан, ВКО 

  070019, Өскемен қ, Қазақстан  көшесі, 59/1                      070019, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 59/1 

тел./факс: 8(7232) 70-23-57,                                                                                                 тел./факс: 8(7232) 70-23-57, 

e-mail: vko_dep_2011@mail.ru                                                                                                  e-mail: vko_dep_2011@mail.ru 

 

 
 № 

 

 

 

Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрлігі 

 

 

Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі 2014 жылғы 14 қазандағы №1093 

«Біліктілікті арттыру мен қайта даярлаудың оқу орталықтарын өндірістік 

кәсіпорындар жанынан құруды және олардың ЖОО-лар мен колледждердің 

мамандар даярлауына қатысуын көздейтін дуальді білім беру жүйесінің жол 

картасы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысын іске асыру бойынша 

келесіні хабарлайды. 

Қазіргі уақытта Кәсіпкерлер палатасы мен оқу орындарының арқасында мерзім 

мен мазмұны анықталған тәжірибеден өтуге арналған шарттарды сараптау және 

түзеу жүргізілуде. 

Шарттар кезеңімен Шығыс Қазақстан облысының Кәсіпкерлер палатасының 

кірісіне енгізілуде. 

 

 

Басшы                                                                                                            А. Нургазиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Орынд: Г. Искакова 

тел. 8/7232/702-342 
 

mailto:vko_dep_2011@mail.ru
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№ исх: 03-532   от: 10.02.2015 

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ 
ӘКІМІНІҢ 

ОРЫНБАСАРЫ 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
АКИМА 

ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ 

080008, Тараз қаласы 
Абай даңғылы,125 

тел. 432518, факс 454628 
e-mail:obl_akim@zhambyl.kz 

 

 

080008, город Тараз 
проспект Абая,125 

тел. 432518, факс 454628 
e-mail:obl_akim@zhambyl.kz 

 
“____”________ 20__ жыл №_______ “____”________ 20__ года 

 

 

Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігі 

 
 

        2015 жылғы 9 қаңтардағы №4-02-5/17-И хатқа. 

 

 Жамбыл облысының әкімдігі Қазақстан Республикасының 2015-2018 

жылдарға арналған балалар мен жастардың ғылыми-техникалық 

шығармашылығы жүйесін дамыту туралы іс-шаралар жоспарының жобасымен 

танысып, төмендегі мәліметті жолдайды. 

 Облыста  58  мектептен тыс мекемелерде 35715 (18,6%) оқушы қосымша 

білім алумен қамтылған. Оның ішінде 11 балалар мен жасөспірімдер 

орталықтарындағы үйірмелер мен 7 техникалық шығармашылық 

орталықтарында 7630 (4%) бала техникалық шығармашылығын дамыту 

бағытында  қосымша білім алады.   

- Тараз қаласында 700 орындық оқушылар сарайын салу бойынша Тараз 

қаласының әкімдігі техникалық-экономикалық негіздеме дайындағаннан кейін 

жобалық-сметалық құжаттама дайындауға қаржы бөлуге кезекті облыстық 

бюджеттік комиссия қарауына бюджеттік өтінім ұсынылады.  

- Облыста балалардың техникалық шығармашылығын дамыту бағытында 

қосымша білім беретін 7 техникалық шығармашылық орталықтары жұмыс 

істейді. Ол барлық (58) қосымша білім беру мекемелерінің 12 %-н құрайды.  

Аталған орталықтардың материалдық-техникалық базаларын нығайту 

мақсатында 2014 жылы 4 млн 449 мың теңге бөлінсе, 2015 жылы - 925 мың, 

2016 жылы -  2 млн 235 мың, 2017 жылы - 2 млн 821 мың, 2018 жылы - 1 млн 

914 мың теңге бөлу қарастырылатын болады. 

  Облыстың білім беру ұйымдарында балалар мен жастардың ғылыми-

техникалық шығармашылық қызығушылығын дамытуға бағытталған жұмыстар  

жалғасын табатын болады. 

 

Е.Манжуов  
 

Ж.Бекбатырова,тел.:(8-7262)438892 
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  Бекітемін 

Жамбыл облысы 

 әкімінің   

2015 жылғы«___»_____ 

№ ____ қаулысына қосымша 

 

 

Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық шығармашылық жүйесін дамытудың 2015-2018 жылдарға арналған                               

Жамбыл облысының  іс-шаралар жоспары 

№ Іс-шаралардың аталуы Аяқталу нысаны Жауапты 

орындаушылар 

Орындалу 

мерзімі 

Қажетті 

қаражат 

көлемі 

1 2 3 4 5 6 

 Ұйымдастыру  іс-шаралары 

1 Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық шығармашылығын 

дамытудың 2015-2018 жылдарға арналған облыстық жоспарын 

талқылап  бекіту 

Жоспар Облыс әкімдігінің  

білім басқармасы 

(бұдан әрі-білім 

басқармасы) 

Мамыр     

2015 жыл 

Қажет 

етпейді 

2 Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық шығармашылық жүйесін 

дамытудың 2015-2018 жылдарға арналған  Жамбыл облысының  іс-

шаралар жоспарын орындау  үшін үйлестіру жұмыстарын жүргізіп, 

бақылау жасау 

Ақпарат  Білім басқармасы, 

Аудандар мен  Тараз 

қаласының әкімдері 

2015-2018 

жылдар 

Қажет 

етпейді 

3  Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық шығармашылық жүйесін  

дамытудың облыстық Кеңесін құру 

 Облыстық білім 

басқармасының 

бұйрығы 

 Білім басқармасы.  Тамыз   

2015 жыл 

 Қажет 

етпейді 

4  Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық шығармашылық жүйесін  

дамытудың аудандық, Тараз қалалық  Кеңестерін құру 

 Аудандар мен Тараз 

қаласы әкімдерінің 

бұйрығы 

 

Білім басқармасы 

Аудандар мен  Тараз 

қаласының әкімдері 

 Тамыз   

2015 жыл 

 Қажет 

етпейді 

5 Заманауи бағыттағы кадрларды дайындау мақсатында робототехника, 

ғарыштық радиобайланыс, радиотехника, радиоэлектроника, машина 

құрылысы, техникалық дизайн интеллектуалдық жүйелері бойынша 

қосымша білім беру  бағдарламаларын құру 

 Білім басқармасына 

ақпарат 

 

  

ТарМУ, ТарМПИ 

(келісім бойынша) 

Білім басқармасы 

Маусым-

тамыз 

2015  жыл 

 Қажет 

етпейді 

6 Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық шығармащылығын Ақпарат  ТарМУ, ТарМПИ 2016-2018 Қажет 
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дамыту мақсатында отандық және шетелдік тәжирибелермен танысып, 

пайдалану үшін жұмыстар жүргізу 

(келісім бойынша) 

Білім басқармасы 

жылдар етпейді 

7 Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық  шығармашылығын  

дамыту бағытындағы инновациялық білім технологияларын, 

эксперименттік жобалар мен бағдарламалардың түрлерін енгізу және 

сынақтан өткізу 

 Білім басқармасына 

ақпарат  

ТарМУ, ТарМПИ 

(келісім бойынша) 

Білім басқармасы 

2015-2018 

жылдар 

(әр тоқсан 

сайын) 

 Қажет 

етпейді 

8 Техникалық шығармашылық бағыттағы қосымша білім беру 

ұйымдарының көбеюіне және оларда қамтылған бала санының 

ұлғаюына мониторинг жүргізу 

Білім басқармасына 

ақпарат  

 Аудандар мен  Тараз 

қаласының әкімдері 

Жыл сайын 

қазан 

айының 1-не 

 Қажет 

етпейді 

9 Қосымша білім беру ұйымдарында мүмкіндігі шектеулі балалардың 

қамтылуын ұйымдастыру және мониторинг жасау 

Ақпарат  Білім басқармасы, 

Аудандар мен  Тараз 

қаласының әкімдері 

2015-2018 

жылдар 

Қажет 

етпейді 

10 Балалар мен жастар арасында техникалық шығармашылық  пен 

өнертапқыштардың (авиа-, ракета-, авто-, робототехника т.с.с) 

аудандық (қалалық), облыстық жарыстарын ұйымдастыру  

Ақпарат  Білім басқармасы, 

Аудандар мен  Тараз 

қаласының әкімдері 

2015-2018 

жылдар 

ЖБ 

11 Техникалық бағыттағы авторлық қосымша білім беру 

бағдарламаларын жинақтау мақсатында электрондық банк  құру 

Ақпарат  Білім басқармасы, 

Аудандар мен  Тараз 

қаласының әкімдері 

2015-2018 

жылдар 

Қажет 

етпейді 

12 Жергілікті  бос тұрған ғимараттарда балалардың бос уақытын өткізуге 

бағытталған техникалық шығармашылық орталықтарын ашуды 

қарастыру 

Акпарат  Аудандар мен  Тараз 

қаласының әкімдері 

2015-2018 

жылдар 

ЖБ 

13 Балалар мен жастарды ғылыми-техникалық шығармашылыққа баулу 

мақсатында олардың қызығушылығын арттыру тәсілдерін пайдалану 

жолдары бойынша аудандық, облыстық семинарлар, конференциялар 

өткізу  

Акпарат  ТарМУ,ТарМПИ 

(келісім бойынша) 

 Білім басқармасы, 

Аудандар мен  Тараз 

қаласының әкімдері 

2015-2018 

жылдар 

Қажет 

етпейді 

14 Балалар мен жастардың техникалық  шығармашылықтарының «Үздік 

жұмыстарынан»  өңірлік көрме ұйымдастыру   

Акпарат  Аудандар мен  Тараз 

қаласының әкімдері 

2015-2018 

жылдар 

Қажет 

етпейді 

15  «Үздік техникалық үйірме» атты аудандық (қалалық), облыстық 

байқауларды ұйымдастыру 

 

Ақпарат  Білім басқармасы, 

Аудандар мен  Тараз 

қаласының әкімдері 

2016 жыл ЖБ 

16 «Үздік техникалық  орталық» атты аудандық (қалалық), облыстық 

байқауларды ұйымдастыру 

 

Ақпарат  Білім басқармасы, 

Аудандар мен  Тараз 

қаласының әкімдері 

2017 жыл ЖБ 
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17 Техникалық бағыттағы үйірмелердің жетекшілері арасында «Үздік  

қосымша білім беру педагогы» атты аудандық (қалалық), облыстық 

байқауларын өткізу 

Ақпарат  Білім басқармасы, 

Аудандар мен  Тараз 

қаласының әкімдері 

2017 жыл ЖБ 

18 Техникалық шығармашылық орталықтарының және техникалық 

бағыттағы үйірмелердің жұмыстарына зерделеу жүргізу 

Ақпарат Білім басқармасы, 

Аудандар мен  Тараз 

қаласының білім 

бөлімдері 

2015-2018 

жылдар 

Қажет 

етпейді 

19 Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық жүйесін дамытудағы 

жұмыс нәтижелерін бұқаралық ақпарат құралдарында насихаттау 

Ақпарат  Облыс әкімдігінің 

ішкі саясат 

басқармасы 

Әр тоқсан 

сайын 

Қажет 

етпейді 

 2015-2018 жылдары қосымша білім беру жүйесіндегі техникалық шығармашылық бағытындағы нысаналарды ашу бойынша қадамдық 

жоспар 

20 Байзақ ауданы Мырзатай орта мектебінің жанынан   50 орындық   жас 

техниктер станциясын ашу 

  Аудан әкімінің 

қаулысы 

Байзақ ауданының  

әкімі   

 2016 жыл  9 млн 318 

мың тенге 

21 Тараз қаласында 700 орындық Оқушылар сарайы құрылысының  

техникалық-экономикалық негіздемесін дайындау 

 ТЭН  әзірлеу Тараз қаласының әкімі 2016  жыл 1 млн 600  

мың тенге 

22  Шу ауданындағы М.Х.Дулати атындағы орта мектебінің жанынан  80 

орындық жас техниктер станциясын ашу         

 Аудан әкімінің 

қаулысы 

Шу  ауданының әкімі     2016 жыл  10 млн 

теңге 

23 Т.Рыскулов ауданы Қ.Сатпаев атындағы орта мектебінің жанынан   50  

орындық техникалық шығармашылық орталығын  ашу  

 Аудан әкімінің 

қаулысы 

Т.Рыскулов 

ауданының әкімі 

2016  жыл  7 млн 232 

мың тенге  

24  Жамбыл ауданы Ю.Гагарин атындағы орта мектебінің   жанынан            

50  орындық техникалық шығармашылық орталығын  ашу 

Аудан әкімінің 

қаулысы  

Жамбыл ауданының 

әкімі 

 2017 жыл 7 млн 232 

мың тенге 

25 Қ.Сарымолдаев атындағы балалар үйінің  жанынан техникалық 

бағыттағы үйірмелер ашу 

Білім 

басқармасының 

бұйрығы 

Білім басқармасы 2016 жыл 789 мың 

тенге 

   

Жалпы үйірмелер мен нысаналарды ашу бойынша  

   36 млн 

171 мың 

тенге 

   

2015-2018 жылдары техникалық бағыттағы қосымша білім беру ұымдарының материалдық-техникалық базасые жетілдіру 

26 Кордай ауданының техникалық шығармашылық орталығының 

үйірмелер жұмысына механикалық кілттердің жиынтығы, 

электрдәнекерлеуші (электорсварка), шаш кесу машинасы (машина 

для стрижки),  ас бөлмесінің дизайнына арналған комплектісін  

Білім басқармасына 

ақпарат  

Кордай  ауданының 

әкімдігі 

2015- 2017  

жылдар 

1 млн 501 

мың тенге 
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(комплект для куханного дизайна)  алу 

27 Кордай ауданының № 2 жас техниктер базасына ұшақтың моделін 

жинауға арналған құрылғы бөлшектерді, құрыш карабинін (стальной 

карабин) алу 

Білім басқармасына 

ақпарат  

Кордай  ауданының 

әкімдігі 

2017  жыл 500   мың 

тенге 

28  Сарысу ауданының техникалық шығармашылық орталығына оқу 

тақтасын, 2 дана компьютер, электромеханикалық тігін машиналарын, 

жеңіл көлікті жүргізуге арналған оқу макеттерін алу  

Білім басқармасына 

ақпарат  

Сарысу  ауданының 

әкімдігі 

2016-2018  

жылдар 

3 млн 970  

мың тенге 

29 Тараз қаласының қосымша білім беру мекемелеріне парта 

орындықтарымен, оқу тақталарын (бормен, маркермен жазуға), 

компьютер үстелін, шкафтар, жүйелік блок (системный блок), газ 

плитасын алу 

Білім басқармасына 

ақпарат  

Тараз қаласының 

әкімдігі   

2015-2018  

жылдар 

1 млн 924  

мың тенге 

30  Байзақ ауданының 50 орындық жас техниктер станциясының 

материалдық-техникалық базасын жабдықтау  

Білім басқармасына 

ақпарат   

Байзақ ауданының 

әкімдігі 

2016  жыл 2 млн 357 

мың тенге 

31  Жамбыл ауданы Ю.Гагарин атындағы орта мектебінің жанындағы 

техникалық шығармашылық орталықтың материалдық-техникалық 

базасын жабдықтау   

 Білім басқармасына 

ақпарат   

Жамбыл ауданының 

әкімдігі 

2017  жыл 12 млн 

374  мың 

тенге 

32  Шу ауданындағы  80 орындық жас техниктер станциясының 

материалдық-техникалық базасын жабдықтау 

Білім басқармасына 

ақпарат  

Шу ауданының 

әкімдігі 

2016  жыл 3 млн 500  

мың  

тенге 

33  Т.Рыскулов ауданы К:Сатпаев атындағы орта мектебінің жанындағы 

техникалық шығармашылық  орталықтың материалдық-техникалық 

базасын жабдықтау 

Білім басқармасына 

ақпарат  

Т.Рыскулов 

ауданының әкімдігі 

2016  жыл 6 млн 500  

мың тенге  

  

Жалпы материалдық-техникалық базаларды нығайтуға 

   32 млн 

626  мың 

тенге 
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                                                                                                                                           Утвержден 

                                                                                                                                            Постановлением №____ 

 от «__» ______2015 года 

                       акима  Жамбылской области  

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                    

План мероприятий  Жамбылской области по развитию системы научно-технического творчества детей и молодежи в Республике 

Казахстан на 2015-2018 годы в рамках поручения Главы Государства 

№ Наименование мерлприятия Форма 

завершения 

Ответственные за 

исполнение 

Срок исполнения Необходимый 

объем 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 

 Организационно-методическая  работа по развитию научно-технического творчества детей и молодежи 

1 Разработать областной план по развитию научно-

технического творчества детей и молодежи на 

2015-2018 годы 

План   Управление 

образования акимата 

Жамбылской области 

(далее-Управление 

образования) 

Май     

2015 года 

Не требуется 

2 Создать областной Совет по развитию системы 

научно-технического творчества детей и 

молодежи  

Приказ 

управления 

образования  

 

 

 Управление 

образования 

 Август 2015 года Не требуется 

3 Создать районные и города Тараз Советы по 

развитию системы научно-технического 

творчества детей  и молодежи   

Приказы 

районов и 

города Тараз 

Акимы  районов и 

города Тараз 

Август  

2015  года 

Не требуется 

4 Увеличить количество кружков технического 

творчества в организациях общего среднего 

образования (ед.) 

 Информация  Акимы  районов и 

города Тараз 

2016-2018 года Не требуется 

5 Внести предложения  в образовательные 

программы  по подготовке (обучению) кадров, 

создание (воссоздание) новых направлений, 

разработку образовательных программ по 

 Информация в 

управление 

образования 

ТарГУ, ТарПИ, 

ТиПО 

Май-июнь 

2015 года 

Не требуется 
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робототехнике и интеллектуальным системам, 

машиностроению, радиоспорту, космической 

радиосвязи, техническому дизайну, радиотехнике 

и радиоэлектронике  

6 Апробировать и внедрять инновационные 

образовательные технологии, экспериментальные  

проекты и программы, направленные на развитие 

научно-технического творчества 

Информация в 

управление 

образования 

 Управление 

образования, 

аимы районов и 

города Тараз 

2015-2018 годы 

(ежеквартально) 

Не требуется 

7 Проводить мониторинг расширения сети 

организаций дополнительного образования 

технического направления и охвату детей в них 

Информация в 

управление 

образования 

Акимы районов и 

города Тараз 

Ежегодно на                   

1 октября 

Не требуется 

8 Освещать в средствах массовой информаций 

результаты работы области по развитию системы 

научно-технического творчества детей и 

молодежи 

Информация в 

СМИ 

Управление 

внутренней политики 

акимата Жамбылской 

области 

Ежеквартально Не требуется 

 Пошаговый план ввода объектов системы дополнительного образования технического творчества на   2015-2018 годы 

9 Открыть станцию юных техников в Байзакском 

районе на 50 мест     

Постановление 

акима района 

Аким  Байзакского 

района     

 2016 год   9 млн 318 тысяч 

тенге 

10  Подготовить техническо  - экономическое 

обоснование по объекту  «Строительство Дворца 

школьников на 700 мест в городе Тараз»   

Разработать 

ТЭО 

 Аким города Тараз  2016 год 1 млн 600 тысяч 

тенге 

11 Открыть станцию юных техников в Шуском 

районе на 80 мест         

Постановление 

акима района 

Аким  Шуского 

района 

2016 год 10 млн тенге 

12 Открыть кружки технического направления на 

базе СШ им. К.Сатпаева  района Т.Рыскулова на 

50 мест 

Постановление 

акима района 

 Аким района 

Т.Рыскулова 

2016 год 7 млн 232 тысяч 

тенге  

13 Открыть кружки технического направления на 

базе школы им.Ю.Гагарина Жамбылского района  

на 50 мест 

 

Постановление 

акима района 

Аким Жамбылского 

района 

 2017 годы  7 млн 232 тысяч 

тенге 

 Итого по увеличению кружков и открытию 

объектов 

 

    35 млн 382 тысяч 

тенге 

 Совершенствовать материально-техническую базу организаций дополнительного образования технической направленности 

2015-2018 годы 
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14 Приобретение для занятий в кружках: набор 

ножей, набор механических ключей, 

электросварка, машина для стрижки, комплект 

для кухонного дизайна центра технического 

творчества Кордайского района 

 

 

Информация в  

управление 

образования  

Акимат Кордайского 

района  

2015- 2017 годы 1 млн 501 тыс. 

тенге 

15 Приобретение детали для сборки модели 

самолета, карабин стальной для базы  № 2 юных 

техников Кордайского района  

 

 

 

Информация  в 

управление 

образования 

 Акимат  Кордайского 

района  

2017 год 500 тыс. тенге 

16 Приобретение макетов учебных автомашин для 

обучения вождению, электромеханические 

швейные машины, 2 комплекта компьютера, 

школьная доска  для центра технического 

творчества Сарысуского района 

Информация  в 

управление 

образования 

Акимат Сарысуского 

района    

2016-2018 годы  3 млн 970 тыс. 

тенге 

17 Приобретение мебели: газовая  плита,, системный 

блок, шкафы, столы компьютерные, учебные 

доски (меловые, маркерные), парта  со стульями 

для учреждений дополнительного образования 

города Тараз 

Информация  в 

управление 

образования 

Акимат  города Тараз     2015-2018 годы 1 млн 924 тыс. 

тенге 

18 Оснащение материально-технической базы 

станции юных техников Байзакского района на 50 

мест 

Информация        

в управление 

образования 

Акимат Байзакского 

района 

2016 год 2 млн 357 тысяч 

тенге 

19 Оснащение материально-технической базы 

кружка технического направления на базе школы 

им. Ю.Гагарина на 50 мест Жамбылского района 

Информация        

в управление 

образования 

Акимат Жамбылского 

района 

2017 год 12 млн 374 тысяч 

тенге 

20 Оснащение материально-технической базы 

станции юных техников Шуского района на 80 

мест 

Информация        

в управление 

образования 

Акимат  Шуского 

района 

2016 год 3 млн 500 тысяч 

тенге 

21  Оснащение материально-технической базы 

кружка технического направления  СШ им. 

Информация        

в управление 

 Акимат района 

Т.Рыскулова 

2016 год 6 млн 500 тысяч 

тенге  
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К.Сатпаева  района Т.Рыскулова на 50 мест образования 

 Итого по укреплению материально-

технической базы 

   32 млн 626 тыс. 

тенге 
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№ исх: 03-02-08/106   от: 14.01.2015 

 
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН 

ОБЛЫСЫ  

ӘКІМІНІҢ ОРЫНБАСАРЫ 

  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА 

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

090000, Орал қаласы, Достық-Дружбы даңғылы, 179 

тел.: 8(7112)510882, тел./фак: 8(7112)510626 

 

20__ жылғы________№________ 

 

На №__________от____________ 

  

090000, г.Уральск, проспект Достық-Дружбы, 179 

тел.: 8(7112)510882, тел./фак: 8(7112)510626 

zapkazakum@global.kz 
 

 

 

Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрлігі 

 

 
Сіздің 2015 жылғы 8 қаңтардағы 

№ 4-02-5/17-И хатыңызға 
 

Батыс Қазақстан облысының әкімдігі 2015-2018 жылдарға арналған балалар мен 

жастардың ғылыми-техникалық шығармашылығы жүйесін дамыту туралы іс-шаралар 

жоспарымен келісетіндігін мәлімдейді және қаржыға қатысты ақпаратты қосымшаға 

сәйкес жолдайды.  

Қосымша: 6 парақ. 

 

 

 

Б.Мәкен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К.Туремуратов, А.Мыңбаева 

511819,260468 
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№ Наименование мероприятия Форма 

завершения 

Ответственные 

за исполнение 

Срокии

сп 

Необходимый объем 

финансир (млн. тенге) 

1. Открытие объектов системы дополнительного образования технического творчества 

1.1. 
Открытие Станции юных 

техников 

Станция юных 

техников 

Отдел образования 

Актогайского района 

2018 3 000 тыс. тенге 

2. Укрепление материально-технической базы  

объектов системы дополнительного образования технического творчества 

 2.1. 

Открытие кружка по 

робототехнике в СШ №14 

Абайского района 

Кружок 

робототехники 

Отдел образования 

Абайского района 

2015 3 714 тыс.тенге 

2.2. 

Открытие кружков технического 

направления в 17 организациях 

образования г. Балхаш 

Кружок 

технического 

направления 

Отдел образования  

г. Балхаш 

2016 4 300 тыс тенге 

2017 5 100 тыс тенге 

2018 6 100 тыс тенге 

2.3. 

Приобретение лаборатории 

«Робототехника» для СШ №3 

п.Киевка Нуринского района 

Лаборатория 

робототехники 

Акимат Нуринского 

района 

2015 3 754 тыс.тенге 
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2.4. 

Приобретение лаборатории 

«Робототехника»  

Лаборатория 

робототехники 

Акимат 

Жанааркинского 

района 

2015 3 754 тыс.тенге 

2.5. 

Приобретение лаборатории  

 

 

 

«Робототехника»  

Лаборатория 

робототехники 

Акимат Шетского 

района 

2015 3 754 тыс.тенге 

 

 

 

2.6. 

Приобретение лаборатории 

«Робототехника»  

Лаборатория 

робототехники 

Акимат 

Каркаралинского 

района 

2015 3 754 тыс.тенге 

2.7. 

Приобретение 3-х лабораторий 

«Робототехника»  

Лаборатории 

робототехники 

Акимат 

Бухаржырауского 

района 

2015 11 262 тыс.тенге 

2.8. 
Приобретение 2-х лабораторий 

«Робототехника»  

Лаборатория 

робототехники 

Акимат г.Каражал 2015 7 508 тыс.тенге 

2.9. Укрепление материально-

технической базы КГКП 

«Станция юных техников» 

г.Сарань 

Приобретение 

кабинета 

«Робототехника» 

Акимат г.Сарань 2015 3 400 тыс.тенге (РБ) 

Приобретение 3-х 

радиоуправляемых 

самолетов  

2016 260 тыс.тенге 

Приобретение 

картинга 

2017 850 тыс.тенге (РБ) 

Приобретение 

стенда для 

практических 

работ кружка 

«Электронная 

2018 600 тыс.тенге 
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автоматика» 

2.10. Укрепление материально-

технической базы КГКП 

«Шахтинский детско-

юношеский центр» 

Приобретение 

кабинета 

«Робототехника» 

Акимат г.Шахтинск 2015 3 754 тыс.тенге 

Приобретение 10 

учебных наборов в 

комплекте  

2015 1000 тыс.тенге 

3. Использование ресурсов социального партнерства 

3.1. Открыть кружки технического 

творчества в организациях 

образования, в том числе в 

интернатных организациях 

Кружки 

 

Отделы образования, 

организации 

образования 

2015-

2018  

В пределах 

предусмотренных средств 

из МБ 

 

3.2. Совершенствовать материально-

техническую базу организаций 

дополнительного образования 

технической направленности 

Информация в 

управление 

образования 

Отделы образования, 

организации 

образования 

2015-

2018  

В пределах 

предусмотренных средств 

из МБ 

 

3.3. Проводить мониторинг 

обеспечения доступности 

организаций дополнительного 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

Информация в 

управление 

образования 

Отделы образования, 

организации 

образования 

2015-

2018  

(1 раз в 

полугод

ие)  

Не требуется  

4. Мероприятия по популяризации технического творчества 

4.1. Областной открытый конкурс 

«Роболэнд»  

Конкурс Управление 

образования,  

Учебно-

методический центр 

развития 

образования, 

РНПЦ «Сарыарка 

апрель 

2015-

2018 

В пределах 

предусмотренных средств 

из МБ 
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дарыны», 

Отделы образования, 

организации 

образования 

4.2. Областная выставка 

технического творчества среди 

учащихся и воспитанников 

детских домов 

Выставка РНПЦ «Сарыарка 

дарыны», 

Отделы образования, 

организации 

образования 

август 

2015-

2018 

Не требуется 

4.3. Проведение областного этапа 

соревнований технического 

творчества и изобретательства 

(авиа-,ракето-,авто, 

судомоделирование,  

действующие модели 

робототехники) 

Конкурс РНПЦ «Сарыарка 

дарыны», 

Отделы образования, 

организации 

образования 

сентябрь 

2015-

2018 

Не требуется 
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№ исх: 04-05/549   от: 10.02.2015 
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ 

ӘКІМІНІҢ 
ОРЫНБАСАРЫ 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

АКИМА 

КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

110000, Қостанай қаласы, Әл-Фараби данғылы, 66   

E-mail: akim@kostanay.kz 

www.kostanay.kz  ;  e.kostanay.kz 

  
110000, город Костанай, проспект Аль-Фараби, 66 

E-mail: akim@kostanay.kz 

www.kostanay.kz  ;  e.kostanay.kz  

 
 

___________________________ № ___________________________ 

 

_________________________________________________________      

 

Қазақстан Республикасының 

Білім және ғылым министрлігі  

 

 
08.01.2015 ж.  №4-02-5/17-И хатка 

 

Қостанай облысының әкімдігі Қазақстан Республикасының 2015-2018 жылдарға 

арналған балалар мен жастардың ғылыми-техникалық шығармашылығы жүйесін 

дамыту бойынша іс-шаралар жоспарына қатысты Қостанай облысында 2015-2018 

жылдары техникалық бағыттағы қосымша білім беру объектілерінің құрылысы 

жоспарланған жоқ деп хабарлап отыр.  

Бірақ, жас техниктердің облыстық слеті жыл сайын өткізіледі, жергілікті 

бюджеттің қаражаттарынан аталмыш іс-шараны қаржыландыру көлемі 353,5 мың 

теңге құрайды.  

Қосымша: 1 парақта. 
 

 
                                     М. Дәрібаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Орын. Ә. Төртқараева, 

 Тел:575-310 

 

mailto:akim@kostanay.kz
http://www.kostanay.kz/
mailto:akim@kostanay.kz
http://www.kostanay.kz/
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Приложение 1 

 

 

 

Мероприятие по техническому творчеству 

 

 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

завершения 

 

Ответственный 

за исполнение 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего 

финансиров

ание 2015-

2018 гг. 

(тыс.т.) 

1 Областной слет 

(выставка)  юных 

техников 

Слет Управление 

образования 

 353,5 т.т. 

 

353,5 т.т. 

 

 

 353,5 т.т. 

 

353,5 т.т. 

 

 

1 414 т.т. 
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№ исх: 03/1-4/927   от: 12.02.2015 

 
 

Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым  министрлігіне 
 

 

2015 жылғы 8 қаңтардағы 

№4-02-5/17-И хатына 

 

 

Қызылорда облысының әкімдігі балалардың техникалық шығармашылығын 

дамыту мақсатында атқарылған жұмыстар жайлы төмендегіні мәлімдейді. 

Облыста салынатын Оқушылар сарайы 3 қабатты. Онда спорттық,  әуез 

және техникалық бағытта жұмыс жасайтын бөлмелер орналасады. 

 Жобалық сметалық құжаттарды мемлекеттік сараптамадан өткізу үшін 

облыстық бюджеттен 52,4 млн теңге бөлінді, қазіргі таңда барлық құжаттар 

мемлекеттік сараптаманың қарауына және бекітуіне ұсынылды. 

 Сонымен қатар, облыс әкімінің іс-қимыл жоспарына сәйкес оқушылардың 

сабақтан тыс бос уақытын тиімді ұйымдастыру, қосымша біліммен қамтылу 

санының 2015-2016 жылдары көбейту мақсатында барлық аудан, қаланың жалпы 

білім беретін мектептерден техникалық бағытта үйірмелер ашу жоспарлануда. 

 

 

Р. Кенжеханұлы 
 

 

Орын: Б. Сайлыбаев 

Тел:60-54-55 

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ 

 

ӘКІМІНІҢ 

ОРЫНБАСАРЫ 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

АКИМА 

 

КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

120003, Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі, н/з 

Тел: 60-55-36 факс: 60-55-70       

e-mail: oblakimat@orda.gov.kz 

 
 

120003, город Кызылорда,  ул..Бейбарыс султан, б/н 

Тел: 60-55-36 факс: 60-55-70      

e-mail: oblakimat@orda.gov.kz 

 

 

________________________   № ____________ 
 

________________________________________ 
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                                                                                                                                                         БЕКІТЕМІН 

Облыс әкімінің орынбасары 

______________Р. Кенжеханұлы 

«___» ___________2015 ж 

 

Қызылорда облысында балалар мен жастардың ғылыми-техникалық  

шығармашылығы жүйесін дамыту жөніндегі 2015-2018 жылдарға арналған 

ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ 

 

 

№ 

Іс-шаралардың атауы Аяқталу 

нысаны 

Орындауға жауапты Орындау 

мерзімі 

Қажетті 

қаржы 

көлемі  

(мың 

теңге) 

1 2 3 4 5 6 

1. Қазақстан Республикасында  балалар мен жастардың 

ғылыми-техникалық  

шығармашылығы жүйесін дамыту жөніндегі 2015-2018 

жылдарға арналған 

іс-шара жоспарын басшылыққа алу 

 Аудан, қала 

әкімдіктері, 

облыстық білім 

басқармасы 

2015-2018 ж  

2. Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық 

шығармашылығы жүйесін дамыту жөнінде өңірлік кеңес 

құру 

бұйрық Облыстық білім 

басқармасы 

2015 жылдың                 

3-тоқсаны 

 

Қажет 

етілмейді 

3 2015-2018 жылдарға арналған қосымша білім беру 

жүйесінің техникалық шығармашылық нысандарын ашу 

мүмкіндіктерін қарастыру, оның ішінде мемлекеттік-

жекешелік әріптестік шеңберінде: 

- Қызылорда қаласы қалалық қосымша білім  беру 

мекемелер  Үй ашу (бұрынғы жетім балалар үй 

қорытынды

ақпарат 

 

Аудан, қала 

әкімдіктері 

 

 

 

 

        

2015 ж 

ЖБ 

Көзделген 

қаражат 

шегінде 
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ғимараты) 

- Арал ауданы №261 орта мектептерден техникалық 

бағытта үйірме ашу; 

- Қазалы ауданы №266, 249 мектептен техникалық 

бағытта үйірме ашу 

- Қармақшы ауданы №250, 269 орта мектептен 

техникалық бағытта үйірме ашу; 

- Жалағаш ауданы №202 орта мектептен техникалық 

бағытта үйірме ашу; 

- Сырдария ауданы №36 орта мектептен техникалық 

бағытта үйірме ашу; 

- Шиелі ауданы №270,47 орта мектептен техникалық 

бағытта үйірме ашу; 

- Жаңақорған ауданы бойынша №110 орта мектептен 

техникалық бағытта үйірме ашу; 

- Арал ауданындағы оқушылар үйінен техникалық 

бағытта үйірмелер ашу; 

- Қазалы ауданындағы оқушылар үйінен техникалық 

бағытта үйірмелер ашу; 

- Қармақшы ауданындағы оқушылар үйінен 

техникалық бағытта үйірмелер ашу; 

- Жалағаш ауданындағы оқушылар үйінен 

техникалық бағытта үйірмелер ашу; 

- Сырдария ауданындағы оқушылар үйінен 

техникалық бағытта үйірмелер ашу; 

- Шиелі ауданындағы оқушылар үйінен техникалық 

бағытта үйірмелер ашу; 

- Жаңақорған ауданындағы оқушылар үйінен 

техникалық бағытта үйірмелер ашу; 

 

2016 ж 

 

2016 ж 

 

2016 ж 

 

2016 ж 

 

2016 ж 

 

2016 ж 

 

2016 ж 

 

2017 ж 

 

2017 ж 

 

2017 ж 

 

2017 ж 

 

2017 ж 

 

2017 ж 

 

2017 ж 
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4 Тұрғын үй құрылысын жоспарлағанда ғимараттардың 

бірінші қабаттарында балалар бос уақыт 

орталықтарының, оның ішінде техникалық 

шығармашылықтың жұмыс істеуі үй-жайларды 

қарастыру. 

Мектептердегі бос үй-жайларды  балалардың бос 

уақыттарында жұмыс істейтін орталықтар, оның ішінде 

техникалық шығармашылық үшін беруді қарастыру.  

Тұрғын үй кешендерін толық жоспарлау және әзірлеу 

кезінде аула клубтарының болуын қарастыру 

ақпарат 

 

Аудан, қала 

әкімдіктері 

2015-2018 

жылдар 

  

 

(ЖБ) 

Көзделген 

қаражат 

шегінде 

5 Білім беру ұйымдарында, оның ішінде интернаттық 

ұйымдарда техникалық шығармашылық үйірмелерін ашу  

  

ақпарат 

 

Аудан, қала 

әкімдіктері, 

облыстық білім 

басқармасы 

Жыл сайын  

1 қазанға 

ЖБ-да 

көзделген 

қаражат 

шегінде 

 

6 Колледж жанынан жалпы білім беретін мектептердің 

білім алушылары үшін техникалық бағытта орталықтар 

(үйірмелер) ашуды қарастыру 

ақпарат 

 

Аудан, қала 

әкімдіктері, 

облыстық білім 

басқармасы 

Жыл сайын  

1 қазанға 

ЖБ 

Көзделген 

қаражат 

шегінде  

7 Техникалық бағыттағы қосымша білім беру 

ұйымдарының материалдық-техникалық базасын 

жетілдіру мүмкіндіктерін қарастыру 

ақпарат 

 

Аудан, қала 

әкімдіктері 

Жыл сайын  

1 қазанға 

ЖБ 

Көзделген 

қаражат 

шегінде  

8 Мүмкіндігі шектеулі балалар үшін қосымша білім беру 

ұйымдарының қолжетімділігін қамтамасыз ету 

мониторингін жүргізу 

 

ақпарат 

 

Аудан, қала 

әкімдіктері 

Жыл сайын 

жарты 

жылдық 

бойынша 

Қажет 

етілмейді 
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9 Өңірлердегі оқушыларды экскурсиялармен: 

- Астана қаласы Оқушылар Сарайындағы Ұлттық 

интерактивті паркке 

- өңірдегі өндірістік мекемелерге 

- ЖОО-дары жанындағы қолданыстағы технопарктерге 

- «ЭКСПО -2017» көрме кешеніне қамтамасыз ету 

ақпарат Аудан, қала әкімдері  

 

тоқсан сайын ЖБ-да  

көзделген 

қаражат 

шегінде 

 

10 Техникалық бағыттағы қосымша білім беру 

педагогтерінің біліктілігін арттыру курстарын 

ұйымдастыру 

Курстар Облыстық білім 

басқармасы 

 (жеке кесте 

бойынша) 

ЖБ-да  

көзделген 

қаражат 

шегінде 

  

11 Ғылымның негіздері бойынша олимпиадалар өткізу ақпарат Аудан, қала 

әкімдіктері, 

Облыстық білім 

басқармасы 

жыл сайын 

кесте 

бойынша 

ЖБ-да  

көзделген 

қаражат 

шегінде 

   

12  Техникалық бағытта іс-шаралар (ғылыми жобалар 

жарысы, байқаулар т.б) өткізу 

 Аудан, қала 

әкімдіктері, 

Облыстық білім 

басқармасы 

жыл сайын 

кесте 

бойынша 

ЖБ-да  

көзделген 

қаражат 

шегінде 
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№ исх: 01-16/2022   от: 01.06.2015 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                     
          

 

          

                                                                                         Қазақстан Республикасы Білім 

                                                               және ғылым министрлігіне 

                                                               

                                                                

 12.03.2015 жылғы №01-4-02-5/709 хатқа 

 

        Білім басқармасы «Маңғыстау облысында  балалар мен жастардың ғылыми-

техникалық шығармашылығы жүйесін дамыту жөніндегі 2015-2018 жылдарға 

арналған іс-шаралар» жоспары облыс әкімі орынбасарының қолымен бекітіліп 

аудандық, қалалық білім бөлімдеріне жұмыстану үшін жолданды. 

 Жалғанады жоспар 7 бет. 

 

 

    Басқарма басшысының                                                              

     орынбасары                                                                      Б. Әлібекова                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Б.Ахмет 

8/7292/ 335003

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ  

ӘКІМДІГІ 

 

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ 

БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ  

   
 

 

130000,Маңғыстау облысы, Ақтау  қ., 13 ш/а., 47 үй 

телефон: 8(7292) 43-51-00, факс 43-74-18 

    

01-16/2022     01.06.2015 Ж. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130000,  Мангистауская область, г.Актау, 13 мкр,  дом 47 

телефон: 8(7292) 43-51-00, факс 43-74-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АКИМАТ  

МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ 

ӘКІМІНІҢ 

ОРЫНБАСАРЫ 

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

АКИМА 

  ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

140009, Павлодар қаласы, Академик Сәтбаев қөшесі, 49 

тел.: (7182) 32-25-67, факс: (7182) 32-32-06 

kense.ao@pavlodar.gov.kz 

 
_______________________№____________ 

_____________________________________ 

  

140009, г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 49 

тел.: (7182) 32-25-67, факс: (7182) 32-32-06 

kense.ao@pavlodar.gov.kz 

 

№ исх: 1/9.1-04/232   от: 11.02.2015 

 

 

  Қазақстан Республикасының  

 Білім және ғылым 

                 министрлігі  

         Мектепке дейінгі және 

        орта білім департаменті 

                  
 

2015 жылғы 9 қаңтардағы № 4-02-5/17-и хатқа 

 

   Павлодар облысының әкімдігі «Қазақстан Республикасының                

2015-2018 жылдарға арналған балалар мен жастардың ғылыми-

техникалық шығармашылығы жүйесін дамыту туралы іс-шаралар 

жоспарының жобасына мәлімет ұсынылсын» тапсырмасын орындау 

мақсатында келесіні хабарлайды. 

 Аймақта 4 жылдың ішінде қөзделген қаражат бойынша бөлінген 

қаржыландыру есебінен балалардың шығармашылық бағыты үшін 

қосымша білім беру нысандарын ашу туралы. 
 2014 жылы Екібастұз қаласының бұрынғы музыкалық мектеп 

ғимаратында 350 оқушыға арналған Техникалық шығармашылық мектебі 

ашылды. 

 Аталған мақсатқа жергілікті бюджеттен 30,0 млн. теңге бөлінді, оның 

ішінде 21,4 млн. теңге – ғимаратқа ағымдағы жөндеу жүргізуге және 3,2 млн. 

теңге – жабдықтар сатып алуға, 5,4 млн. теңге – ағымдағы ұстау үшін. 

 Бүгінгі күні Техникалық шығармашылық мектебі жанынан ауылдық 

жалпы білім беретін мектептер базасында 7 филиал ашылды, мекеме 

контингенті 664 оқушыны құрайды. 

 Балалардың техникалық шығармашылығын дәріптеу бойынша іс-

шараларды өткізу және олардың материалдық-техникалық базасын 

көзделген қаражат есебінен қаржыландыру арқылы нығайту туралы.  

   2014 жылы Павлодар облысының әкімдігі мен «ERG S.a.r.l.» 

арасындағы өзара ынтымақтастық туралы меморандум шеңберінде облыстық 

mailto:kense.ao@pavlodar.gov.kz
mailto:kense.ao@pavlodar.gov.kz
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Оқушылар сарайына планетарий құрылысына 90,0 млн. теңге мөлшерінде 

қаражат бөлінді. Ғылыми-техникалық дамуға бағытталған жобаны іске асыру 

мақсатында 2014 жылғы 10 қарашада планетарий салтанатты түрде ашылды. 

Күмбез тәріздес сандық кинотеатр жедел, қозғалмалы 4 арнайы қорғаныс 

қабаты бар жаңа технологияның қазіргі заманның талаптарына сәйкес келетін 

үздік әзірлемелердің бірі болып табылады. 

  Жыл сайын Оқушылар сарайы базасында 500-ден аса оқушыны 

қамтыған республикалық «Атамұра» декоративті-қолданбалы қол өнер 

көрмесінің облыстық кезеңі өткізіледі.  

  2013 жылғы мамырдан бастап Павлодар қаласының балалар техникалық 

мектебінде қосымша білім беру педагогтарына және білім беру мекемелерінің 

технология және бейнелеу өнері мұғалімдеріне арналған республикалық 

біліктілікті арттыру курстары ұйымдастырылған. 

 2015 жылғы маусым айында республикалық қосымша білім беру 

орталығы Павлодар қаласының балалар техникалық мектеп базасында 

республикалық техникалық шығармашылық үйірмелерінің болжаммен 300-дей 

оқушының қатысуымен авиа және кеме құрастыруды үлгілеу спорты бойынша 

республикалық жарыстарды өткізу бастау алды.  

 Қосымша 1 парақта. 

 
 

      Ғ. Сәдібеков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Бексейітова,320965 
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Приложение 

Региональный пошаговый план  

ввода объектов системы дополнительного образования технического творчества  

на 2015-2018 годы 

 
 

№ 

Наименование мероприятия Форма завершения Ответственные 

 

Сроки Необходимый объем 

финансирования 

(млн. тенге) 

1 Открытие кружков технического 

творчества «Нанотехнологии», «Юный 

астроном», «Трассовое моделирование» в 

областном дворце школьников 

Кружки технического 

творчества 

Управление 

образования Дворец 

школьников 

2015-2016 

год 

140 мест,  

4,5 млн. тенге 

2 Открытие кружка технического творчества 

Детской технической школы на базе 

СОШ№19 г.Павлодара 

Кружок технического 

творчества 

Отдел образования 

г.Павлодара 

2015 45 мест,  

0,7 млн. тенге 

3 Открытие кружков Школы технического 

творчества г.Экибастуза  на базе  

СОШ №17,22 

Кружок «Юный 

техник» 

Отдел образования 

г.Экибастуза 

2015 30 мест,  

0,2 млн. тенге 

4 Открытие филиала Школы технического 

творчества г.Экибастуза на базе школы с. 

Комсомольский  Экибастузской сельской 

зоны 

Кружок технического 

творчества 

Отдел образования 

г.Экибастуза 

2016 15 мест,  

0,1 млн. тенге 

Совершенствование материально-технической базы организаций дополнительного образования технической направленности 

 

1 Укрепление материально-технической базы 

детской технической школы г.Павлодара 

Укрепление МТБ Отдел образования 

г.Павлодара 

2015 2,5 млн. тенге 

2 Приобретение расходных материалов для 

изготовления моделей для детских 

технических школ 

Укрепление МТБ Отделы образования 

г.Экибастуза, 

г.Павлодара 

2015-2018 Ежегодно  

1,8 млн. тенге 

3 Участие в республиканских соревнованиях 

по техническим видам спорта 

Участие в 

соревнованиях 

Отделы образования 

г.Экибастуза, 

г.Павлодара 

2016-2018 

годы 

Ежегодно  

0,5 млн. тенге 
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№ исх: 1.12-10/396   от: 10.02.2015 

 
 

  

 Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігі 

 
2015 ж. 08 қантар № 4-02-5/17-И. 

 

Сіздің тапсырмаңыз бойынша білім басқармасымен облыста балалар 

техникалық шығармашылығын дамыту мәселесіне талдау жасалды. Облыстың  

жалпы білім беретін мектептерде  87 техникалық бағыттағы үйірмеге 1305 

оқушы қатысады. оқушылардың жалпы санынан 1,8% құрайды. 

Облыстық балалар мен жасөспірімдер орталығында «Ғылым, техника және 

технология» бөліміқызмет етеді, онда 3 үйірме жұмыс істейді:  авиаүлгілеу және 

кемелерді құрастыру, бастапқы техникалық үлгілеу және робот техникасы             

75 оқушыны қамтумен. Бөлімде екі әдіскер және үш үйірме жетекші жұмыс 

істейді.  

Петропавл құрылыс-экономикалық колледжі  негізінде  12 қарашада  

«робот техникасы» бойынша облыстық ғылыми- практикалық конференция өтті. 

Конференцияға құрайтын облыстағы педагогтар және мектеп пен колледж 

оқушыларынан  70 адам қатысты.  

25 қарашада  ҚР Тұңғыш Президенті күніне арналған іс-шаралар 

шеңберінде облыстық ғылым және техника форумы өткізілді.  Форумға 60 жас 

техниктер қатысты. Крнкурс нәтижесі  бойынша үздік жұмыстар дипломдар 

және бағалы сыйлықтармен аталып өтілді.  

2013-2014 оқу жылы Петропавл қаласының № 16 толық емес орта 

мектебінің негізінде «Робот техникасы» үйірме ашылды. Үйірмеге қалалық 

классикалық гимназия, қазақ мектеп-гимназиясы, қазақ-түрік лицейі және        

№16 толық емес орта мектептің 30 астам оқушылары барады. Үш робот 

түріндегі материалдық база демеушілік көмектің есебінен сатып алынған (бүгінгі 

күні 8 робот жиынтығы). Қысқа уақыт мерзімінде робот техникасы үйірмесіне 

қатысушылар Астана қаласында өткен «Экспо-2017 балалар көзімен» тақырыбы 

шеңберінде «Ғылымға мектеп орындығынан бастап» Халықаралық ғылыми-

практикалық ғылыми және техника форумына қатысты. №16 толық емес орта 

мектебінің оқушылары Робот техникасы» бойынша Instagram (онлайн)  LEGO 
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Education  АҚШ, 2013 ж. халықаралық конкурсында 1 орын алды. Үйірме 

оқушылары  Байқоңыр қаласында «Ғылым әлемін ашамыз» ғарыштық  

зерттеулер бойынша Халықаралық ғылыми жарыстарда 1 орын, 2014 жылы, 

Астана қаласында робот техникасы бойынша Республикалық олимпиадада              

1 орын, 2014ж., «AlphaRobo» робот техникасы бойынша   Республикалық 

олимпиадада         1 орын Орал қаласы, 2014 жыл, техникалық шығармашылық 

және ойлап табу   Республикалық жарыстарда 1 орын, Ақтөбе, 2014ж. және 

«Робот техникасы» бойынша әлем чемпионатында «Самый» өзекті жоба 

номинациясы   (World Robot Olympiad) РФ Сочи қ, 2014 жыл. 

Мемлекеттік саясаттың басты міндеттерінің бірі ретінде кадрлық әлеуетін 

дамыту үшін балалар мен жастар ғылыми-техникалық шығармашылықты 

дамытуда  60 педагогты қамти отыра, 2013-2014 жылдары «ӨРЛЕУ»БКҰО»        

АҚ филиалының курсанттары үшін шеберлік сабақтар өткізілді.  

Мәселенің шешімі ретінде облыс орталығында мектеп оқушыларының 

сарайын ашу болуы мүмкін.  

Мәдениет  саласында  К. Кеншінбаев  көшесі 22 мекен-жайы бойынша 

сатып алынған ғимаратқа  қайта жөндеу жүргізіліп жатыр, онда үй-жайдың 

жартысын мектеп оқушылары сарайының жұмысына бөлу болжанып отыр. 

 Мектеп оқушыларының техникалық шығармашылығын дамытуға 2015 

жылдан бастап 2018 жылға дейін жергілкті бюджеттен 54 млн. теңгеге жуық 

бөлу жоспарланып отыр.  

Конструкторлық және ғылыми-техникалық кадрларды одан әрі дайындау 

мақсатымен балалар мен жастардың ғылыми-техникалық шығармашылық 

жүйесін ынталандыру отандық өнеркәсіптің алдыңғы қатарлы салаларын 

дамытуға мүмкіндік туғызады деп хабарлаймыз.  

 

 

 

Әкімінің орынбасары                                   А. Дүйсенова                                                                               

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Орын. Ш.Т. Каринова 

Тел. 463288



 

66 

 



 

67 

 



 

68 

 



 

69 

 



 

70 

 



 

71 

 



 

72 

 



 

73 

 



 

74 

 



 

75 

 



 

76 

 

 



 

77 

 



 

78 

 



 

79 

 



 

80 

 



 

81 

 



 

82 

 



 

83 

 



 

84 

 



 

85 

 



 

86 

 



 

87 

 

   



 

88 

 

 



 

89 

 

 


