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ПРОГРАММА 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕЩАНИЯ РАБОТНИКОВ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

 

Место проведения: г.г. Астана, Алматы и области. 

Время проведения: 16 августа 2014 года, 11.00-13.00. 

Подключение и проверка связи: 10.30 

Форма проведения: совещание в on-line режиме  

Количество участников: 1460 чел. 

Участники совещания: директора внешкольных организаций 

дополнительного образования, директора и заместители 

директоров общеобразовательных школ, представители  

неправительственных организаций и родительской 

общественности 

 
 

11.00 – 11.15 Приветственное слово Шер Раисы Петровны, 

директора Республиканского учебно-методического 

центра дополнительного образования Министерства 

образования и науки Республики Казахстан 

 «Дополнительное образование как фактор 

развития обучающегося, становления его как 

личности» 

11.15 - 11.20 Сенгазиев Касымхан Сенгазиевич, заместитель 

руководителя Управления образования г. Астана по 

вопросам профессионального образования, 

дополнительного образования и воспитательной 

работы 

В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО АВГУСТОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ  

 



«Интеграция общего среднего и дополнительного 

образования в условиях модернизации 

общеобразовательных школ» 

  

11.20 – 11.25 Оразбеков Даниель Саяшевич, заместитель 

директора по инновациям Дворца школьников                             

г. Астана 

 «Модернизация системы дополнительного 

образования посредством внедрения                                                                      

инновационных образовательных проектов»  

 

11.25 – 11.30 Шолпанбаев Арман, разрабочик сайта 

«www.ziyatker.kz». Презентация сайта   

11.30 -11.35 Шоныраев Шаймардан Рамазанович, директор 

Областного центра детского технического 

творчества,  г. Уральск, Западно-Казахстанская 

область 

«Қазіргі заманғы инновациялық қызметтегі 

ғылыми-техникалық шығармашылық»  

 

11.35 - 11.40  Болекбай Алым Жубаназарович, директор 

Областной станции юных туристов,  г. Шымкент, 

Южно-Казахстанская область                         

«Жалпы орта мектептерді жаңғыртуда туризм 

және өлкетану бағыты бойынша орта және 

қосымша білімді интеграциялау»  

 

11.40 – 11.45  Дядов Валерий Николаевич, директор Областного 

детского биологического центра, г. Семей, Восточно-

Казахстанская область 

 «Интеграция общего среднего и дополнительного 

образования по эколого-биологическому 

направлению в условиях модернизации 

общеобразовательных школ» 

 

11.45 – 11.50 Заика Андрей Васильевич, директор Детской 

музыкальной школы №1 г. Костанай 

«О внедрении инновационных технологий в 

учебный процесс Детских музыкальных школ и 

Детских школ искусств» 



 
11.50 – 11.55 Шадеева Умит Ельжановна, директор центра 

внешкольной работы г. Уральск, Западно-

Казахстанская область 

«Развитие духовно-нравственных основ личности 

обучающегося как важнейший приоритет 

Патриотического акта «Мәңгілік Ел»  

 

11.55 – 12.00 Азимжанова Сауле Иркановна, директор 

Регионального учебно-методического центра 

дополнительного образования детей Костанайской 

области                                                         

«Деятельностный подход в формировании 

духовно-нравственной личности обучающихся» 

 

12.00 – 12.05 Танирбергенова Алтынай Муратжановна, 
заместитель директора Благотворительного 

корпоративного фонда «Жұлдызай». 

«Социализация детей с ограниченными 

возможностями в системе дополнительного 

образования детей» 

 
12.05 – 12.10 Балбабян Татьяна Николаевна, председатель 

общественного фонда «Мейiрiм» физико-

математического лицея г.Костанай 

«Повышение эффективной деятельности 

родительской общественности в соответствии с 

требованиями современного общества»  

12.10 – 12.20 Вопросы для обсуждения 

 

12.20 – 12.30 Обмен  мнениями, подведение  итогов.  

Принятие рекомендаций 

 
 
 



 Бекітемін 

«Республикалық қосымша білім 

беру оқу-әдістемелік орталығы»  

директоры 

_______________ Шер Р.П. 

«___» ____________ 2014 жыл 

 

 

 
 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ 

ЖҤЙЕСІ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

КЕҢЕСІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 

Ӛткізілу орны: Астана, Алматы қалалары, облыстар және 

аудандар. 

Ӛткізу уақыты: 16 тамыз 2014 жыл, 11.00-13.00. 

Қосылу және байланысты тексеру: 10.30. 

Ӛткізу формасы: on-line режиміндегі кеңес. 

Қатысушылар саны: 1460 адам. 

Кеңеске қатысушылар: мектептен тыс қосымша білім беру 

ұйымдарының директорлары, жалпы білім беру мектептерінің 

директорлары мен орынбасарлары, ата-аналар қоғамдастығының 

және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері. 

 
 

11.00 – 11.15 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Республикалық қосымша білім 

беру оқу-әдістемелік орталығының директоры                          

Шер Раиса Петровнаның сөзі 

«Қосымша білім беру жүйесі – білім алушының 

жеке тұлға ретінде дамуының факторы» 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТАМЫЗ МӘЖІЛІСІНІҢ АЯСЫНДА 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТАМЫЗ КЕҢЕСІНІҢ АЯСЫНДА 



11.15 - 11.20  Сенғазиев Қасымхан Сенғазыұлы, Астана 

қаласы білім басқарамасы жетекшісінің кәсіптік 

білім, тәрбие жұмысы және қосымша білім беру 

бойынша орынбасары 

«Жалпы білім беру мектептерін жаңғырту 

жағдайында жалпы орта және қосымша білім 

беруді интеграциялау»  
 

11.20 – 11.25 Оразбеков Даниель Саяшұлы, Астана қаласы 

Оқушылар сарайы директорының инновация 

жөніндегі орынбасары 

«Инновациялық білім беру жобаларын енгізу 

арқылы қосымша білім беру жүйесін жаңғырту» 

 

11.25 – 11.30 Шолпанбаев Арман, «www.ziyatker.kz» сайтын 

әзірлеуші. Сайттың тұсаукесері.  

11.30 -11.35 Шоңыраев Шаймардан Рамазанұлы, Батыс 

Қазақстан облысы, Орал қаласындағы Облыстық 

балалар техникалық шығармашылығы 

орталығының директоры 

«Қазіргі заманғы инновациялық қызметтегі 

ғылыми-техникалық шығармашылық»  

 

11.35 - 11.40  Бӛлекбай Алым Жұбаназарұлы, Оңтүстік 

Қазақстан облысы, Шымкент қаласындағы 

Облыстық жас туристер станциясының директоры 

«Жалпы орта мектептерді жаңғыртуда туризм 

және өлкетану бағыты бойынша орта және 

қосымша білімді интеграциялау»  

 

11.40 – 11.45  Дядов Валерий Николаевич, Шығыс Қазақстан 

облысы, Семей қаласы Облыстық балалар 

биологиялық орталығының директоры 

«Жалпы білім беру мектептерін жаңғырту 

жағдайында экология-биология бағытында орта 

және қосымша білімді интеграциялау» 

 

11.45 – 11.50 Заика Андрей Васильевич, Қостанай қаласы № 1 

балалар музыка мектебінің директоры 



«Балалар өнер мектебі және Балалар музыка 

мектептерінің оқу үдерісінде инновациялық 

технологияларды енгізу» 

 

11.50 – 11.55 Шадеева Ҥміт Елжанқызы, Батыс Қазақстан 

облысы, Орал қаласы мектептен тыс жұмыс 

орталығының директоры 

««Мәңгілік ел» Патриоттық актінің 

басымдығы ретінде білім алушылардың рухани-

адамгершілік жеке тұлғалық негізін дамыту» 

 

11.55 – 12.00 Әзімжанова Сауле Ерқанқызы, Қостанай 

облысы өңірлік қосымша білім беру оқу-

әдістемелік орталығының директоры 

«Білім алушылардың жеке тұлғалық рухани-

адамгершілігін қалыптастыру жолдары» 

 

12.00 – 12.05 Тәңірбергенова Алтынай Мұратжанқызы, 
«Жұлдызай» қайырымдылық корпоративтік 

қорының директоры «Қосымша білім беру 

жүйесіндегі мүмкіндігі шектеулі балалардың 

әлеуметтенуі» 

 
12.05 – 12.10 Балбабян Татьяна Николаевна, Қостанай қаласы 

физика-математикалық лицейінің «Мейiрiм» 

қоғамдық қорының төрағасы 

"Ата-аналар қоғамы қызметінің тиімділігін 

қазіргі қоғам талабына сай көтеру"  

 

12.10 – 12.20 Талқылауға арналған сұрақтар 

12.20 – 12.30 Пікір алмасу, қорытынды шығару. 

Ұсынымдамаларды қабылдау 

 
 
 

 


