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БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ 

 

Қазақстан Республикасында 

балалар мен жастардың 

ғылыми-техникалық 

шығармашылығы жүйесін 

дамыту жөніндегі 2015-2018 

жылдарға арналған іс-шаралар 

жоспарын бекіту туралы 

 

 

 

Мемлекет басшысының 2014 жылғы 7 қазандағы № 3594-2 тапсырмасын орындау және Қазақстан 

Республикасында балалар мен жастардың ғылыми-техникалық шығармашылығы жүйесін дамыту мақсатында 

БҰЙЫРАМЫЗ: 

1. Қазақстан Республикасында балалар мен жастардың ғылыми-техникалық шығармашылығы жүйесін дамыту 

жөніндегі 2015-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары бекітілсін. 
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2. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері Қазақстан Республикасында балалар мен 

жастардың ғылыми-техникалық шығармашылығы жүйесін дамыту жөніндегі 2015-2018 жылдарға арналған өңірлік 

жоспарларын әзірлесін және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне 2015 жылғы 1 маусымға дейінгі 

мерзімге ұсынсын. 

3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі осы бұйрықты облыстар, Астана және Алматы 

қалаларының әкімдіктерінің назарына жеткізсін. 

4. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі Е.Н. 

Иманғалиевке, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика вице-министрі М.Е. Абылқасымовнаға, Қазақстан 

Республикасы Қаржы вице-министрі Р.Е. Даленовке жүктелсін.  

5. Осы бірлескен бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. 

 

 

 Қазақстан 

Республикасының          

Білім және ғылым 

министрі  

_____А.Сәрінжіпов 

 

 

 

 

Қазақстан 

Республикасының          

Ұлттық экономика 

министрі 

_______Е.Досаев 

 

Қазақстан 

Республикасының            

Қаржы министрі  

 

_______Б.Сұлтанов 
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Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 
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бірлескен бұйрығымен  

БЕКІТІЛДІ 

 

                                                                           

                                                                                                

Қазақстан Республикасында 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. Нормативтік-құқықтық және әдістемелік қамтамасыз ету 

 

1.1. Қосымша білім беру жүйесін, оның ішінде 

техникалық шығармашылықты дамыту 

бойынша Қазақстан Республикасында білім 

беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасына 
өзгерістер енгізу: 

1) «Балаларға арналған қосымша білім беру 

ұйымдары, оның ішінде техникалық және 

туристік-өлкетану бағыттары бойынша 

ұйымдардың саны» 

БДМБ-ға,  

СЖ-ға 

толықтырулар 

енгізу 

ҚР БҒМ 

ҚР ҚМ 

ҚР ӘМ 

2015 

жылдың             

1-2 

тоқсаны 

Қажет 

етілмейді 
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2) «Жалпы орта және қосымша білім беру 

ұйымдарындағы оқушылардың жалпы 

санынан қосымша біліммен қамтылған 

балалардың үлесі» 

1.2. Негізгі мектептерде оқытылатын (6-9 

сыныптар) «Ғылыми-техникалық бағыттың 

жобалық қызметі» курсы бағдарламасын 
енгізу  

Бағдарлама 

жобасы 

ҚР БҒМ 2015 жылғы           

1 

қыркүйектен 

бастап 

РБ-да 

көзделген 

қаражат 

шегінде 

1.3. Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық 

шығармашылығын дамытудың 

тұжырымдамалық тәсілдерін іске асыру 

жөнінде әдістемелік нұсқаулық хат дайындау 

Әдістемелік 

нұсқаулық хат  

ҚР БҒМ 2015 жылғы 

15 тамызға 

дейін            

Қажет 

етілмейді 

1.4. Әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу: 

 

 

 

 

 

- «Балаларға арналған инновациялық парктерде 

балалардың техникалық шығармашылығы 

жүйесін дамыту»;  

- «Қазақстан Республикасында балаларға 

қосымша білім беру: жағдайы және даму 

болашағы». 

Әдістемелік хат ҚР БҒМ 2015 жылғы 

1 тамызға 

дейін            

РБ-да 

көзделген 

қаражат 

шегінде 

6735,5 мың 

теңге 

2 481,5 мың 

теңге 

 

4254,0 мың 

теңге 

1.5. Балалар            ғылыми-техникалық 

шығармашылығының білім беру 

бағдарламаларының жинағын және әдістемелік 

ұсынымдарын әзірлеу 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

ҚР БҒМ 

 

2015 жылғы 

1 шілдеге 

дейін 

 

РБ-да 

көзделген 

қаражат 

шегінде 

2836,0 мың 



5 

теңге 

1.6. Деректердің электрондық банкін 

қалыптастыру: 

- қабілетті және талантты білім алушыларды 

оқыту үшін техникалық бағыттағы авторлық 

оқу бағдарламалары, оны үнемі толықтыруды, 

оған қолжетімділікті қамтамасыз ету 

- Ұлттық білім беру деректер қоры (ҰБбДҚ) 

шеңберінде ғылым мен техника саласында 

балалар мен жастардың үздік идеялары 

Білім беру 

бағдарламалар

ының банкі 
 

ҚР БҒМ 

 

2016 жылғы 

1 маусымға 

дейін 

 

РБ-да 

көзделген 

қаражат 

шегінде 

 

 

2. Әлеуметтік ынтымақтастық ресурстарын қолдану 

 

2.1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Республикалық қосымша білім 

беру оқу-әдістемелік орталығының базасында 

Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық 

шығармашылығы жүйесін дамыту жөнінде 

Республикалық үйлестіру кеңестерін және 

өңірлік кеңестер құру  

 

Үйлестіру 

кеңесі 

 

Аумақтық 

кеңес 

ҚР БҒМ 

ЖАО 

2015 

жылдың                 

3-тоқсаны 

 

Қажет 

етілмейді 

2.2. Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық 

шығармашылығын дамытудың 2015-2018 

жылдарға арналған тұжырымдамалық 

тәсілдерін іске асыру бойынша өңірлік 

жоспарлар әзірлеу 

Өңірлік 

жоспарлар 

ЖАО 2015 жылғы 

1 маусымға 

дейін 

Қажет 

етілмейді 

2.3. 2015-2018 жылдарға арналған қосымша білім 

беру жүйесінің техникалық шығармашылық 

нысандарын ашу мүмкіндіктерін қарастыру, 

ҚР БҒМ-не 

ақпарат 

 

ЖАО 2015-2018 

жылдар  

Көзделген 

қаражат 

шегінде 
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оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

шеңберінде 

 (ЖБ) 

2.4. 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 

 

ҚР БҒМ-не 

ақпарат 

 

ЖАО 

 

2015-2018 

жылдар 

  

 

Көзделген 

қаражат 

шегінде (ЖБ) 

 

2.5 Білім беру ұйымдарында, оның ішінде 

интернаттық ұйымдарда техникалық 

шығармашылық үйірмелерін ашу  

  

ҚР БҒМ-не 

ақпарат 

 

 

ЖАО 

 «Балдәурен» 

Республи 

калық оқу-

сауықтыру 

орталығы 

Жыл сайын  

1 қазанға 

ЖБ-да 

көзделген 

қаражат 

шегінде 

РБ-да 

«Балдәурен» 

Республи 

калық оқу-

сауықтыру 

орталығы 

2015 ж.- 

99,8 мың теңге 

2.6. Колледж, ЖОО-ның жанынан жалпы білім 

беретін мектептердің білім алушылары үшін 

ҚР БҒМ-не 

ақпарат 

ЖАО Жыл сайын  

1 қазанға 

Көзделген 

қаражат 
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техникалық бағытта орталықтар (үйірмелер) 

ашуды қарастыру 

 шегінде (ЖБ) 

2.7. Техникалық бағыттағы қосымша білім беру 

ұйымдарының материалдық-техникалық 

базасын жетілдіру мүмкіндіктерін қарастыру 

ҚР БҒМ-не 

ақпарат 

 

ЖАО Жыл сайын  

1 

қыркүйекке 

Көзделген 

қаражат 

шегінде (ЖБ) 

2.8. Мүмкіндігі шектеулі балалар үшін қосымша 

білім беру ұйымдарының қолжетімділігін 

қамтамасыз ету мониторингін жүргізу 

 

ҚР БҒМ-не 

ақпарат 

ЖАО Жыл сайын 

жарты 

жылдық 

бойынша 

Қажет 

етілмейді 

 
3. Техникалық шығармашылықты көпшілікке таныту бойынша іс-шаралар 

 

3.1. «Өз кәсібінің үздігі» Республикалық кәсіби 

шеберлік конкурсын өткізу  

ҚР БҒМ 

бұйрығы 

ҚР БҒМ 

ЖАО 

2015-2017 

жылдар, 

жыл сайын 

мамырда  

 

РБ-да  көзделген 

қаражат шегінде 

(ББ 225.010.000) 
2 555,0 мың теңге 

2015 жылы– 795,0 

мың теңге 

2016 жылы – 

850,0 мың теңге 

2017 жылы – 

910,0 мың теңге 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

Мыналарды өткізу:  

- Техникалық шығармашылық пен 

өнертапқыштықтың республикалық және 

өңірлік жарыстары (әуе, ракето, авто, кеме 

моделдеу, робототехниканың белсенді 

үлгілері); 

Министрге 

ақпарат 

ҚР БҒМ 

ЖАО 

2015 жыл, 

маусым 

РБ-да  көзделген 

қаражат шегінде 

(ББ 225.010.000) 

5 300,0 мың теңге 

ЖБ-да  көзделген 

қаражат шегінде 

Робототехника бойынша республикалық Министрге ҚР БҒМ 2015 жыл РБ-да  көзделген 
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жарыстар. 

 

ақпарат ЖАО  қаражат шегінде 

(ББ 225.060.000) 

19 153,5 мың 

теңге 

Қосымша білім берудің барлық бағыттары 

бойынша «Кәсіптер әлемін ашамыз» 

республикалық форумы 

Министрге 

ақпарат 

ҚР БҒМ 

ЖАО 

2016 жыл, 

II жарты 

жылдық 

РБ-да  көзделген 

қаражат шегінде 

(ББ 225.010.000) 

2016 жылы - 

9000,0 мың теңге 

- ЭКСПО – 2017-ге дайындық 

шеңберінде Жас экологтардың 

республикалық форумы (Жасыл экономика) 

Министрге 

ақпарат 

ҚР БҒМ 

ЖАО 

2016 жыл, 

II жарты 

жылдық 

РБ-да  көзделген 

қаражат шегінде 

(ББ 225.010.000) 

2016 жылы -

4801,0 мың теңге 

-  «Ашық ғарыш» бақылау 

бағдарламаларының республикалық 

конкурсы 

Министрге 

ақпарат 

ҚР БҒМ 

ЖАО 

2016-2017 

жылдары, 

жыл сайын 

наурыз-

қараша 

РБ-да  көзделген 

қаражат шегінде 

(ББ 225.010.000) 
1 623,0 мың теңге 

2016 жылы – 

784,0 мың теңге 

2017 жылы – 

839,0 мың теңге 

- Жас ғарышкерлер мен астрономдардың 

ашық республикалық слеті 

Министрге 

ақпарат 

ҚР БҒМ 

ЖАО 

2015-2017 

жылдары, 

жыл сайын 

сәуір-

маусым 

РБ-да  көзделген 

қаражат шегінде 

(ББ 225.010.000) 
15355,0 мың 

теңге 

2015 жылы– 

4711,0 мың теңге 
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2016 жылы – 

5142,0 мың теңге 

2017 жылы – 

5502,0 мың теңге 

3.3. Ғылыми-техникалық бағытта халықаралық 

зияткерлік іс-шараларды өткізу: 

- Ұ. Жолдасбеков атындағы математика және 

механика бойынша зерттеу жобаларының 

Халықаралық конкурсы 

ҚР БҒМ 

бұйрығы 

ҚР БҒМ 

ЖАО 

2015-2017 

жылдары, 

жыл сайын 

I жарты 

жылдық 

РБ-да  көзделген 

қаражат шегінде 

(ББ 225.010.000) 
5 304,0 мың теңге 

2015 жылы– 702,0 

мың теңге 

2016 жылы – 

2223,0 мың теңге 

2017 жылы – 

2379,0 мың теңге 

- «Ғылым әлемін ашамыз» ғарыштық 

зерттеулер бойынша Халықаралық ғылыми 

жарыстар 

ҚР БҒМ 

бұйрығы 

ҚР БҒМ 

ЖАО 

2015-2017 

жылдары, 

жыл сайын 

I жарты 

жылдық 

РБ-да  көзделген 

қаражат шегінде 

(ББ 225.010.000) 
9980,0 мың теңге 

2015 жылы– 

2952,0 мың теңге 

2016 жылы – 

3395,0 мың теңге 

2017 жылы –

3633,0 мың теңге 

- 27-ші информатика (IOI) бойынша 

Халықаралық олимпиада  

БҒМ, ІІМ, СІМ, 

ДСМ, МСМ 

мен Алматы 

қаласының 

ҚР БҒМ 

ЖАО 

2015-2017 

жылдары, 

қаңтар-

желтоқсан 

РБ-да  көзделген 

қаражат шегінде 

(ББ 225.010.000) 
197 741,0 мың 

теңге 



10 

әкімдігімен 

біріккен 

бұйрығы 

2015 жылы– 

192658,0 мың 

теңге 

2016 жылы – 

2458,0 мың теңге 

2017 жылы – 

2630,0 мың теңге 

3.4. Ғылыми-техникалық бағытта халықаралық 

зияткерлік іс-шараларға қатысу: 

- Ғылым мен техника (IntelSEF) бойынша 

Халықаралық жарыстар– АҚШ; 

- Халықаралық жазғы компьютерлік мектеп 

(Ресей) 

ҚР БҒМ 

бұйрығы 

ҚР БҒМ 

 

2015 жыл, 

мамыр-

тамыз 

РБ-да  көзделген 

қаражат шегінде 

(ББ 225.010.000) 
1 852,0 мың теңге  

 

3.5. «Балдәурен Style» жас таланттардың 

шығармашылық шеберханасы» тақырыптық 

ауысымдарды жыл сайын өткізу 

Тақырыптық 

ауысымдар 

ҚР БҒМ 

 

2015 -2018 

жылдары 

(жеке кесте 

бойынша) 

РБ-да  көзделген 

қаражат шегінде 

(ББ 225.09.100) 
8000,0 мың теңге 

2015 жылы– 

2000,0 мың теңге 

2016 жылы – 

2000,0 мың теңге 

2017 жылы – 

2000,0 мың теңге 

2018 жылы – 

2000,0 мың теңге 
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3.6. «Балдәурен» Республикалық оқу-сауықтыру 

орталығында техникалық шығармашылықты 

дамыту бойынша іс-шаралар циклін 

ұйымдастыру (техникалық шығармашылық 

көрмелері, «Қосымша білім беру жүйесінде 

ғылыми-техникалық шығармашылықты 

дамыту» дөңгелек үстел, Халықаралық 

балалалар орталықтарымен «Қосымша 

білімдегі инновациялық технологиялар» 

тақырыбында он-лайн телекөпір) 

Іс-шаралар ҚР БҒМ 

 

2015-2016 

(жеке кесте 

бойынша) 

РБ-да  көзделген 

қаражат шегінде 

(ББ 225.09.100)  

2 766,0 мың теңге  

 

 

3.7. Өңірлердегі оқушыларды экскурсиялармен: 

- Астана қаласы Оқушылар Сарайындағы 

Ұлттық интерактивті паркке; 

- өңірдегі өндірістік мекемелерге; 

- ЖОО-дары жанындағы қолданыстағы 

технопарктерге; 

-  «ЭКСПО -2017» көрме кешеніне 

қамтамасыз ету 

БҒМ-не 

ақпарат 

ЖАО 

 

тоқсан 

сайын 

ЖБ-да  көзделген 

қаражат шегінде 

 

3.8. Техникалық бағыттағы қосымша білім беру 

педагогтерінің біліктілігін арттыру курстарын 

ұйымдастыру 

Курстар ҚР БҒМ 

ЖАО 

2015-2018 

жылдары 

(жеке кесте 

бойынша) 

РБ-да  көзделген 

қаражат шегінде 

(ББ 225.023.000) 
7000,0 мың теңге  

2015 жылы– 

1 600,0 мың теңге 

2016 жылы –         

1 700,0 мың теңге 

2017 жылы – 

1800,0 мың теңге 

2018 жылы – 
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1900,0 мың теңге  

3.9. Ғылымның негіздері бойынша Қазақстан 

олимпиада командаларына оқу-жаттықтыру 

жиындарын өткізу 

Оқу-

жаттықтыру 

жиындары 

ҚР БҒМ 

 

2015-2017 

жылдары, 

жыл сайын 

оқу жылы 

бойы 

РБ-да  көзделген 

қаражат шегінде 

(ББ 225.010.000) 
28369,0 мың 

теңге 

2015 - 8940,0 мың 

теңге   

2016 - 9386,0 мың 

теңге  

2017-10043,0  

мың теңге  

3.10. Педагогтер мен психологтардың кәсіби 

құзыреттілігін дамыту және кеңес беру, 

оқушылардың бейімділіктеріне бейіндік 

диагностиканы қамтамасыз ету 

Талдамалық 

баяндама 

ҚР БҒМ 

ЖАО 

2015 жылғы 

1 

желтоқсан-

ға дейін 

РБ-да  көзделген 

қаражат шегінде 

(ББ 225.008.101) 
62500,0 мың 

теңге 

3.11. Мыналарды: 

- қосымша білім беру жүйесінің 

республикалық ғылыми-танымдық 

сайтын; 
- техникалық шығармашылықпен 

шұғылданатын балалар мен жастардың 

ғаламтор-бірлестіктерін; 

- республикалық балалардың ғылыми-

танымдық журналдарды дамыту 

 

Республика-

лық сайт 

 

 

 

 

Журналдар 

ҚР БҒМ 

 

2015 жылғы 

1 

желтоқсан-

ға дейін 

РБ-да  көзделген 

қаражат шегінде 

(ББ 225.008.101) 
5349,0 мың теңге  

 

 

 

3.12. Мыналарды: 

-  «Зияткерлік танымдық ойындар мен 

конкурстарды» теледидарлық 

Теле-

бағдарламалар 

ҚР БҒМ 

 

2015 жылғы 

1 қарашаға 

дейін 

РБ-да  көзделген 

қаражат шегінде 

(ББ 225.008.101) 
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бағдарламалар циклі; 

- оқушыларға арналған танымдық 

фильмдерді құру 

99500,0 мың 

теңге 

12 000,0 мың. 

87 500,0 мың 

теңге  

3.13. «ЭКСПО-2017» міндеттерін іске асыру 

шеңберінде  балалардың ғылыми-

техникалық шығармашылығының 

Халықаралық көрмесін өткізу 

Көрме ҚР БҒМ 

 

2016-2017 

жылдары 

Жыл сайын 

3 тоқсан 

РБ-да  көзделген 

қаражат шегінде 

(ББ 225.010.00) 

12665,0 мың 

теңге 

2016 - 6118,0 мың  

2017 - 6547,0 мың 

теңге  

  

 Аббревиатуралар: 

ҚР БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 ҚР ӘМ – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 

 ҚР ҚМ – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

 ЖАО – Жергілікті атқарушы органдар 

 РБ – Республикалық бюджет 

 ЖБ – Жергілікті бюджет



 

Министерство  

образования и науки 

Республики Казахстан 

«10» февраля 2015 года 

№ 61 

  

Министерство 

национальной экономики 

Республики Казахстан 

«16» февраля 2015 года 

№ 100 

 

 

 

Министерство финансов 

Республики Казахстан 

«11» февраля 2015 года 

№ 85 

  

 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ 

 

Об утверждении Плана 

мероприятий по развитию 

системы научно-технического 

творчества детей и молодежи 

в Республике Казахстан 

на 2015-2018 годы 

 

 

Во исполнение поручения Главы Государства, данного 7 октября 2014 года № 3594 -2, и в целях развития 

системы научно-технического творчества детей и молодежи в Республике Казахстан ПРИКАЗЫВАЕМ:  

1. Утвердить План мероприятий по развитию системы научно- технического творчества детей и молодежи 

в Республике Казахстан на 2015-2018 годы. 

2. Акиматам областей, городов Астаны и Алматы разработать и представить в Министерство образования 



15 

и науки Республики Казахстан региональные планы по развитию системы научно -технического творчества 

детей и молодежи на 2015-2018 годы в срок до 1 июня 2015 года.  

3. Министерству образования и науки Республики Казахстан довести настоящий приказ до сведения 

акиматов областей, городов Астаны и Алматы.  

4. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на вице-министра образования и науки 

Республики Казахстан Имангалиева Е.Н., вице-министра национальной экономики Республики 

Казахстан Абылкасымову М.Е., вице-министра финансов Республики Казахстан Даленова Р.Е. 

5. Настоящий совместный приказ вводится в действие со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр 

образования и науки 

Республики Казахстан 

 

_______А. Саринжипов 

 

 

 

 

 

Министр 

национальной 

экономики 

Республики Казахстан 

_________Е. Досаев 

 

Министр 

финансов 

Республики Казахстан 

 

_______Б. Султанов 
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УТВЕРЖДЕН 

совместным приказом 

Министерства образования и науки Республики Казахстан 

от  «10» февраля 2015 года № 61 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан 

от  «16» февраля 2015 года № 100 

Министерства финансов Республики Казахстан 

от  «11» февраля 2015 года № 85 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по развитию системы научно-технического творчества  

детей и молодежи в Республике Казахстан на 2015-2018 годы  

 

 

№ 

Наименование мероприятия Форма 

завершения 

Ответств. 

за 

исполнен

ие 

Сроки 

исполнения 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс. тенге) 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Нормативное правовое и методическое обеспечение 

 

1.1. Внести дополнения в Государственную 

программу развития образования на 2011-

2020 годы в части развития системы 

дополнительного образования, в том числе 

технического творчества: 

1) «Количество организаций 

дополнительного образования для детей, в 

том числе по техническому и туристско-

Внесение 

дополнений  

в ГПРО,  

СП МОН РК 

МОН РК 

МФ РК 

МЮ РК 

1-2 

квартал  

2015 года 

Не требуется 



17 

краеведческому направлениям» 

2) «Доля детей, охваченных 

дополнительным образованием, от общего 

количества школьников в организациях 

общего среднего и дополнительного 

образования» 

1.2. Внедрить программы курса «Проектная 

деятельность научно - технического 

направления», изучаемого в основной школе               

(6-9 классы) в 30-ти пилотных школах 

Проект 

программы 

МОН РК 

  

С  

1 сентября  

2015 года 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ  

 

1.3. Подготовить инструктивно-методическое 

письмо по реализации Концептуальных 

подходов к развитию научно-технического 

творчества детей и молодежи 

Инструктивно-

методическое 

письмо 

МОН РК До  

15 августа 

2015 года 

Не требуется 

1.4. Разработать методические рекомендации: 

 

 

 

 

- «Развитие системы технического творчества 

детей в детских парках инновационных 

технологий»; 

 

- «Дополнительное образование детей в 

Республике Казахстан: состояние и 

перспективы развития» 

Методическое 

письмо 

МОН РК До  

1 августа 

2015 года 

В пределах 

предусмотренных 

средств РБ 

(6735,5 тыс.тенге) 

 

2 481,5 тыс.тенге 

 

 

 

 

4254,0 тыс.тенге 

 

1.5. Разработать сборник образовательных 

программ и методических разработок по 

развитию научно-технического творчества 

Методические 

рекомендации 

МОН РК До  

1 июля 

2015 года  

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ 
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детей 2836,0 тыс. тенге 

1.6. Сформировать электронный банк данных: 

-авторских образовательных программ 

технического направления для обучения 

способных и талантливых учащихся, 

обеспечить постоянное его пополнение, 

доступ к нему 

-лучших детских и молодежных идей в 

области науки и техники в рамках 

Национальной образовательной базы данных 

(НОБД) 

Банк 

образователь- 

ных программ 

МОН РК До  

1 июня 

2016 года 

В пределах 

предусмотренных 

средств  из РБ 

 

 

2. Использование ресурсов социального партнерства 

 

2.1. Создать республиканский Координационный 

Совет на базе республиканского учебно-

методического центра дополнительного 

образования МОН РК и территориальные 

советы по развитию системы научно-

технического творчества детей и молодежи  

Координационный 

Совет 

 

Территориальный 

совет 

МОН РК 

МИО 

3 квартал 

2015 года 

 

Не требуется 

2.2. Разработать региональные планы по 

реализации Концептуальных подходов к 

развитию научно-технического творчества 

детей и молодежи на 2015-2018 годы 

Региональные 

планы 

МИО До  

1 июня 

2015 года 

Не требуется 

2.3. Рассмотреть возможность открытия объектов 

системы дополнительного образования 

технического творчества на 2015-2018 годы, в 

том числе в рамках государственно – частного 

партнерства 

Информация  

в МОН РК   

МИО 2015-2018 

годы  

В пределах  

средств (МБ) 
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2.4. Предусмотреть при планировании 

строительства жилых домов помещения на 

первых этажах для функционирования 

детских досуговых центров, в том числе 

технического творчества. 

Предоставлять свободные помещения школ 

для функционирования детских досуговых 

центров, в том числе технического 

творчества. 

Предусмотреть наличие дворовых клубов при 

разработке и детальной планировке жилых 

комплексов. 

Информация  

в МОН РК 

МИО 

 

 

 

2015-2018 

годы 

 

 

В пределах 

средств (МБ) 

 

2.5. Рассмотреть возможность открытия кружков 

технического творчества в организациях 

образования, в том числе в интернатных 

организациях 

 

  

Информация  

в МОН РК  

 

МИО 

 

Республиканс

кий учебно-

оздорови- 

тельный 

центр 

«Балдаурен» 

Ежегодно  

к  

1 октября 

В пределах 

средств  (МБ) 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ 

Республиканский 

учебно-оздорови- 

тельный центр 

«Балдаурен»  

2015 год –  

99,8 тыс. тенге 

2.6. Предусмотреть открытие центров (кружков) 

технического направления для обучающихся 

общеобразовательных школ при колледжах  

Информация  

в МОН РК 

МИО Ежегодно 

к  

1 октября 

В пределах 

средств (МБ) 

2.7. Рассмотреть возможность укрепления 

материально-технической базы организаций 

дополнительного образования технической 

Информация  

в МОН РК 

МИО Ежегодно 

к 1 

сентября  

В пределах 

средств (МБ) 
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направленности 

2.8. Проводить мониторинг обеспечения 

доступности организаций дополнительного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями 

Информация  

в МОН РК 

МИО Ежегодно 

по 

полугодия

м 

Не требуется 

 

3. Мероприятия по популяризации технического творчества 

 

3.1. Проводить Республиканский конкурс 

профессионального мастерства «Лучший по 

профессии»  

Приказ  

МОН РК  

МОН РК 

МИО 

2015-2017 

годы, 

ежегодно 

май 

 

 

В рамках 

предусмотренных 

средств из РБ 

 (БП 225.010.000) 
2 555,0 тыс. тенге 

2015 год – 795,0 

 тыс. тенге 

2016 год – 850,0 

 тыс. тенге 

2017 год – 910,0  

тыс. тенге 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести: 

- Республиканские и региональные 

соревнования технического творчества и 

изобретательства (авиа, ракето, авто, 

судомоделирование, действующие модели 

робототехники); 

 

Информация 

Министру 

МОН РК 

МИО 

2015  год 

Июнь  

 
 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ  
(БП 225.010.000) 

5 300,0 

тыс. тенге. 

В пределах 

средств (МБ) 

- Республиканские соревнования по 

робототехнике  

Информация 

 Министру 

МОН РК 

МИО 

2015 год  

 

В пределах 

предусмотренных 
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  средств из РБ  
(БП 225.060.000) 

19 153,5 

тыс. тенге 

- Республиканский форум «Открываем 

мир профессий» по всем направлениям 

дополнительного образования 

Информация 

 Министру 

МОН РК 

МИО 

2016 год, 

2 полугодие 

  

 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ  
(БП 225.010.000)  

2016 год - 9000,0 

тыс. тенге 

- Республиканский форум юных 

экологов в рамках подготовки к ЭКСПО – 

2017 (Зеленая экономика) 

Информация 

Министру 

МОН РК 

МИО 

2016 год, 

2 полугодие 

 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ 
(БП 225.010.000)  

2016 год - 4801,0 

тыс. тенге 

- Республиканский конкурс 

 наблюдательных программ «Открытый 

космос» 

Информация 

Министру 

МОН РК 

МИО 

2016-2017 

годы,  

ежегодно 

Март-ноябрь  

 

В пределах 

предусмотренных 

средств  из РБ  
(БП 225.010.000)  

1 623,0  

тыс. тенге 

2016 год - 784,0 

тыс. тенге 

2017 год - 839,0 

тыс. тенге 

- Открытый республиканский слет юных 

астрономов и космонавтов 

Информация 

Министру 

МОН РК 

МИО 

2015-2017 

годы, 

ежегодно 

Апрель-июнь 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ 
(БП 225.010.000)  
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15 355,0  

тыс. тенге 

2015 год - 4711,0 

тыс. тенге 

2016  год - 5142,0 

тыс. тенге 

2017 год - 5502,0 

тыс. тенге 

3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести международные интеллектуальные 

мероприятия научно-технического 

направления: 

-Международный конкурс исследовательских 

проектов по математике и механике имени 

У. Жолдасбекова; 

Приказ  

МОН РК  

МОН РК 

МИО 

2015-2017 

годы, 

ежегодно 

1 полугодие 

В пределах  

предусмотренных  

средств из РБ  
(БП 225.010.000)  

5 304,0  

тыс. тенге  

2015 год - 702,0 

тыс. тенге 

2016 год - 2223,0 

тыс. тенге 

2017 год - 2379,0 

тыс. тенге 

- Международные научные соревнования по 

космическим исследованиям «Открываем мир 

науки»; 

Приказ  

МОН РК 

МОН РК 

МИО 

2015-2017 

годы, 

ежегодно 

1 полугодие 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ                 
(БП 225.010.000)  

9 980,0  

тыс. тенге 

 2015 год - 2952,0 

тыс. тенге 

2016 год  - 3395,0 
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тыс. тенге 

2017  год - 3633,0 

тыс. тенге 

- 27-ая Международная олимпиада по 

информатике (IOI). 

Совместный 

приказ 

МОН, МВД, МИД, 

МЗ, МКиС и 

Акимат города 

Алматы 

МОН РК 

МИО 

2015-2017 

годы, 

Январь-

декабрь 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ    
(БП 225.010.000)  

197 741,0 

 тыс. тенге   

2015 год - 

192658,0 тыс. 

тенге 

2016 год - 2458,0  

тыс. тенге 

2017 год - 2630,0  

тыс. тенге 

3.4. Принять участие в международных 

интеллектуальных мероприятиях научно-

технического направления: 

- Международные соревнования по науке и 

технике (IntelSEF) – США; 

- Международная летняя компьютерная 

школа (Россия) 

Приказ  

МОН РК 

МОН РК 

 

2015 год,  

май-август 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ            
(БП 225.010.000)  

 1 852,0 тыс. тенге 

 

3.5. Проводить ежегодные тематические смены 

«Творческая мастерская юных талантов 

«Балдаурен Style» 

Тематические 

смены 

МОН РК 2015 -2018 

годы  

(по отдель- 

ному 

графику) 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ           
(БП 225.09.1 00)  

8000,0  

тыс. тенге 
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2015 год - 2000,0 

тыс. тенге 

2016 год  - 2000,0 

тыс. тенге 

2017  год – 2000,0 

тыс. тенге 

2018 год – 2000,0 

тыс. тенге 

3.6. Организовать цикл мероприятий по развитию 

технического творчества в Республиканском 

учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» 

(выставки технического творчества, круглый 

стол «Развитие научно-технического 

творчества в системе дополнительного 

образования», он-лайн телемост с 

Международными детскими центрами 

«Инновационные технологии в 

дополнительном образовании») 

Мероприятия МОН РК 2015-2016 

(по отдель 

ному 

графику) 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ 

(БП 225.009.100)  
2 766,0 тыс. тенге 

 

3.7. Обеспечить для школьников регионов 

экскурсии: 

- в Национальный интерактивный парк 

Дворца школьников города Астаны; 

- на промышленные предприятия региона; 

- в действующие технопарки при высших 

учебных заведениях; 

- в выставочный комплекс «ЭКСПО -2017». 

Информация  

в МОН РК 

МИО 

 

Ежеквар- 

тально 
 

В пределах 

средств (МБ)  

 

3.8. Организовать курсы повышения 

квалификации педагогов дополнительного 

образования технического направления 

Курсы МОН РК 

МИО 

2015-2018 

годы  

(по 

В рамках 

предусмотренных 

средств РБ                 
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отдельному 

графику) 

(БП 225.023.000)  
7000,0  

тыс. тенге 

2015 год – 1 600,0  

тыс. тенге 

2016 год – 1 700,0  

тыс. тенге 

2017 год – 1 800,0  

тыс. тенге 

2018 год –1 900,0  

тыс. тенге 

3.9. Провести учебно-тренировочные сборы 

олимпийской команды Казахстана по основам 

наук 

Учебно-

тренировоч- 

ные сборы 

МОН РК 

 

2015-2017 

годы, 

ежегодно 

в течение 

учебного 

года - 

В рамках 

предусмотренных 

средств из  РБ  
(БП 225.010.000)  

28 369,0  

тыс. тенге 

2015 год – 8940,0 

тыс. тенге 

2016 год – 9386,0 

тыс. тенге 

2017 год – 10043,0 

тыс. тенге 

3.10. Обеспечить профориентационную 

диагностику склонностей учащихся, 

консультирования и развития 

профессиональных компетенций педагогов и 

психологов 

Аналити- 

ческий 

доклад  

МОН РК 

МИО 

До  

1 декабря 

2015 года 

В рамках 

предусмотренных 

средств из РБ                  
(БП 225.008.101)  

62500,0 тыс. тенге 
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3.11. Развивать: 

- республиканский научно-

познавательный сайт системы 

дополнительного образования; 

- интернет-сообщества детей и молодежи, 

занимающихся техническим 

творчеством; 

- республиканские детские научно-

познавательные журналы.  

 

Республикан- 

ский портал 

 

 

 

Журналы 

МОН РК До  

1 декабря 

2015 года 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ                   
(БП 225.008.100)  

5349,0 тыс. тенге 

 

 

 

 

3.12. Создать: 

- цикл телевизионных передач 

«Интеллектуальные познавательные 

игры и конкурсы»; 

- познавательные фильмы для 

школьников. 

Телевизионные 

передачи 

МОН РК До  

1 ноября 

2015 года  

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ 
(БП 225.008.101)  

99500,0  

тыс. тенге 

12 000,0 тыс.  

87 500,0 тыс. 

тенге  

3.13. Провести Международную выставку научно-

технического творчества  детей в рамках 

реализации задач «ЭКСПО-2017» 

Выставка МОН РК 2016-2017 

годы 

ежегодно  

3 квартал 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ             
(БП 225.010.00)  

12665,0  

тыс. тенге 

2016 - 6118,0 тыс.  

2017 - 6547,0 тыс. 

тенге 

 

 



27 

Аббревиатуры: 

МОН РК   –  Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МЮ РК    –   Министерство юстиции Республики Казахстан 

МФ РК     –   Министерство финансов Республики Казахстан 

МНЭ РК   –  Министерство национальной экономики Республики Казахстан 

МИО        –   Местные исполнительные  органы 

РБ             –   Республиканский бюджет  

    МБ           –    Местный бюджет      

 

 

 


