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Индустриалдық қоғамнан индустриалдық ақпараттық қоғамға 

қарай өту жағдайындағы әлеуметтік-экономикалық мемлекеттік 

саясаттың маңызды басымдылығы балалар мен жасөспірімдердің 

ғылыми-техникалық шығармашылығын дамыту болып табылады. 

Ағымдағы жағдайға байланысты. Балалар мен 

жасөспірімдердің ғылыми-техникалық шығармашылығы мектептерде, 

колледждерде, ЖОО-да, балалар мен жасөспірімдердің бос уақытын 

қамту, қосымша білім беру орталықтарында ұйымдастырылды.  

833 қосымша білім беру ұйымдарының қатарына 25 жас 

техниктер станциялары мен 15258 баланы қамтыған техникалық 

шығармашылық орталықтары кіреді. 

Балалар шығармашылық орталықтарында, үйлерінде техникалық 

бейінде 556 үйірме жұмыс жасайды, онда 7 жастан 17 жасқа дейінгі 

15559 оқушы шұғылданады.  

Сонымен қатар мектеп жанындағы 1133 үйірмеде – 17 085 бала.  

Жалпы білім беретін мектептер мен қосымша білім беру 

ұйымдарындағы ғылыми-техникалық бағыт бойынша бағдарламалар 

бойынша барлығы  2,6 млн. білім алушылардан 42 мыңнан астам 

балалар қолданады. Олардың ішіндегі 75,0 % пайызды (35937 адам) 

ұлдар және 25,0% пайызды (11 965 адам) – қыздар құрайды.  

Балаларды техникалық шығармашылықпен жалпы қамту 1,8 % 

пайызды құрайды. 

Республикада ғылыми-техникалық бағытта олимпиадалар мен 

байқаулар, республикалық және облыстық жарыстар өткізілуде. 

Алғашқы техникалық модельдеу, зымыран модельдеу, кеме 

модельдеу, техникалық модельдеуден жұмыс тәжірибесі 

жинақталған. Соңғы он жылда 6555 оқушы мен студент республикалық 

және халықаралық олимпиадалар мен байқаулардың жүлдегерлері 

болды. 

Жобалық және өнертабыс қызметі жасөспірімдердің кәсіби 

өзін-өзі анықтау механизмі ретінде қызмет етеді, сондай-ақ, алдағы 



қызметтегі кәсіби қызмет ету жағдайына толыққанды бейімделуге 

көмектеседі. 

Қарағанды қаласындағы Балалар мен жеткіншектер сарайының 

базасында Орталық Азия Жас зерттеушілердің шағын ғылым 

академиясы жұмыс жасайды. Ғылыми бірлестіктің осындай түрі әртүрлі 

бағыттар бойынша (информатика, бағдарламалау негіздері, физика, 

математика, микроэлектроника, архитектура, эксперименттік 

хирургия, сот медицинасы, химия, биология, журналистика, онда жас 

медиктер, бағдарламашылар, техник-конструкторлар, физиктер, 

математиктер шұғылданады) мыңдаған жоғары сынып оқушылары 

мен 36-дан астам балалар бірлестіктерін қамтиды. 

Соңғы жылдары бағдарламалауды дамыту, информатика және 

ақпараттық технологиялар, компьютерлік дизайн, компьютерлік 

графика, медиадизайн, жобалық-зерттеушілік қызмет қарқынды 

дамуда. Ауыл мектептеріндегі білім алушыларды журналистика 

негіздері мен компьютерлік дизайннан қашықтықтан оқыту бойынша 

Павлодар қаласындағы Оқушылар сарайының “Юниор – экспресс” 

жобасы жүзеге асырылуда. 

Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Солтүстік 

Қазақстан облыстарының жоғары оқу орындарында, Алматы қ. «Жаңа 

технологиялар колледжіндегі «Заманауи технопарктерде» «Квант», 

«Информатика», «Интеграл» техникалық шығармашылық үйірмелерінің 

ашылуы кеңінен қолдау тапты. Республикамыздың мектеп 

оқушыларына жоғары оқу орындарының базасында танымдық-

зерттеушілік зертханалар ашылу бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

Астана қаласы Оқушылар сарайындағы Ұлттық 

Интерактивтік Парк оқушылар арасында ғылымды кең таратуда 

Қазақстандағы бірінші ірі жоба болып танылды. Бұл барлық білім 

құралдарын көрнекті көрсететін үлкен экспонаттар мен 

мультимедиялық жүйелердің кешені.  

Робот техникасын насихаттау мақсатында робот техникасы 

бойынша жарыстар өткізілуде, «Назарбаев зияткерлік мектептері» 

Автономдық Ұйымы ұлттық үйлестірушісі болып табылады. 

Сонымен бірге, республикада соңғы он жылда техникалық бағытта 

тек 11 қосымша білім беру ұйымдары ашылды (2004ж. -14 бірл., 2014ж. -

25 бірл.). 

Қазіргі таңда Алматы қаласы, Қызылорда, Маңғыстау, Солтүстік 

Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарында техникалық 

шығармашылық орталықтарының бірі де жоқ. 



Техникалық шығармашылық бірлестіктерінде айналысатын кіші 

(9 477) және орта (27 629) мектеп жасындағы бала санының көбеюінде 

орнықты үрдіс бақылануда. Сонымен бірге техникалық 

шығармашылықпен айналысатын жоғары сынып оқушыларының саны 

айтарлықтай көп емес және жалпы бала санының ¼ құрайды. 

Қазіргі таңда ауылдық жерлерде қосымша білім беру қорының 

техникалық бағыты әлсіз ашылған. Ауылдық жерлерде техникалық 

шығармашылықпен мектеп жасындағы жалпы бала санының 0,8% 

құрайтын 20 913 бала қамтылған. 

Техникалық бағыттағы қосымша білім беру ұйымдарының 

материалдық-техникалық базасы заманауи технико-технологиялық 

талаптардан едәуір артта қалуда. 

Құралдар мен қажетті шығыс материалдарымен қамтамасыз 

ету қажеттіліктен 50 % төмен құрайды. Жабдықтардың негізгі бөлігі 

тозған, сапалық ескірген. 

Техникалық шығармашылық орталықтарының 7 ғимараты - 

күрделі жөндеуді талап етеді, 14 – бейімделген ғимараттарда 

орналасқан, 3 – мектеп жанында орналасқан. 

Республика бойынша техникалық бағыттағы қосымша білім беру 

ұйымдарында 691 қосымша білім беру педагогтері жұмыс істейді. 

Олардың ішінде 496 жоғары педагогикалық білімі бар, 63 адамда – орта 

педагогикалық білімі, 59 – арнаулы орта кәсіби білімі және  73 педагогте 

– жоғары кәсіби білімі бар. 

Балалар мен жасөспірімдердің «Темірқазық» және «Экоәлем» 

ғылыми-танымдық журналдары әзірленді, балаларға арналған 

республикалық ғылыми-танымдық «www.ziyatker.kz» сайты құрылды. 

Маңызды мәселелер Қазақстан Республикасында балалар мен 

жастардың техникалық шығармашылық жүйесін жаңғырту қажет 

екендігін сендіре дәлеледейді. 

Техникалық шығармашылықты дамыту бойынша шаралар 

кешенін әзірлеуге байланысты.  

Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 7 қазандағы 

№3594-2 тапсырмасын жүзеге асыру мақсатында жүйелік шараларды 

қабылдауға қатысты Министрлік келесі іс-шараларды өткізді.  

1. Балалардың техникалық шығармашылығын дамыту бойынша 

Республикалық үйлестіру кеңесі құрылды. 2014 жылғы қарашада 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы қосымша 

білім беру ұйымдары директорларының кеңейтілген кеңесінің 

отырысын өткізді. 



- ведомствоаралық Жұмыс тобының құрамына мемлекеттік 

органдардың, Қазақстан Республикасы кәсіпкерлер палатасының 

өкілдері, техникалық бағыттағы қосымша білім беру ұйымдарының 

қызметкерлері кірді (ҚР БжҒМ 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 577 бұйрығы).  

2. Қазақстан Республикасында балаларға қосымша білім беру 

жүйесі перспективасын дамытуды талқылау мақсатында үш мыңнан 

астам білім беру жүйесі өкілдерінің, үкіметтік емес ұйымдар мен ата-

аналар қоғамының қатысуымен қосымша білім беру жүйесі 

қызметкерлерінің Республикалық конференциясын өткізді (2014 жылғы 28 

қарашада on-line тәртібінде). 

3. Балалар техникалық шығармашылығын дамыту бойынша 

Тұжырымдамалық тәсілдері жобасын әзірлеу. 

Жобада техникалық бағыттағы қосымша білім беру жүйесінің 

заманауи жағдайын талдау, жаңа басым бағыттарды анықтау, 

инновациялық моделдерді ұсынылды.  

4. 2015-2018 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында 

балалар мен жастардың ғылыми-техникалық жүйесін дамыту бойынша 

іс-шаралар жоспарының жобасын әзірлеу, 3 бөлімді қосқанда. 

1 бөлім «Нормативтік құқықтық және әдістемелік 

қамтамасыз ету» толықтырулар енгізуді болжайды: 

- 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың 

Мемлекеттік бағдарламасына қосымша білім беру жүйесін дамыту 

бөлігі, соның ішінде техникалық шығармашылық (анықтама 

«Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарының саны, 

соның ішінде техникалық және туристік-өлкетану бағыттары 

бойынша» 

«ұйымдардағы оқушылардың жалпы санынан қосымша біліммен 

қамтылған балалардың үлесі»). Жұмыс басталды; 

- Қазақстан Республикасының «Ең төменгі әлеуметтік стандарттар 
мен кепілдер туралы» Заңының жобасына балаларға қосымша білім 
беру бойынша нормативтерді әзірлеу және бекіту туралы қосымша 
енгізу; 

- «Жобалық қызмет» бағдарлама курсының мазмұнына негізгі 
мектепте оқитын, ғылыми-техникалық бағыттағы жобалық қызмет 
туралы. 

Сонымен-қатар, іс-шараларға бөлімдер қосылды: 
- аталған бағыт бойынша түрлі әдістемелік ұсынымдар, нұсқаулық-

әдістемелік хаттар мен білім беру бағдарламаларын әзірлеу бойынша; 
- «Ұлттық білім беру деректер базасы» (ҰББДБ) аясында ғылым 

мен техника саласында талантты білім алушылар мен үздік балалар 
мен жастар идеясын оқыту үшін  техникалық бағыттағы авторлық білім 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Frgcnto.edu-kost.kz%2Fkz%2Fhome%2F367-2012-10-15-15-02-06.html&ei=OxnCVLmTD-TOyQOy8oL4Cg&usg=AFQjCNFGC4NMnznMNbYKv15TqND_HdF8YA


беру бағдарламаларының электрондық мәлімет қорын қалыптастыру 
бойынша. 

2 бөлімге «Әлеуметтік серіктестікте ресурстарды 
пайдалану»  іс-шарасына қосылды: 

- балалар мен жастардың ғылыми-техникалық жүйесін дамыту 

бойынша республикалық Үйлестіру кеңесі мен аумақтық кеңес құру; 

- балалар мен жастардың ғылыми-техникалық жүйесін дамыту 

бойынша Тұжырымдамалық тәсілдерді жүзеге асыру бойынша өңірлік 

жоспарларды әзірлеу; 

- мектептердің, колледждердің және ЖОО-ның жанында қосымша 

білім беру жүйесінің объектілерін ашу және үйірмелер желісін 

(зертханалар) кеңейту; 

- қосымша білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық 

базасы дерегін күшейту; 

- мүмкіндігі шектеулі балалардың қосымша білімге қолжетімдігін 

қамтамасыз ету бойынша мониторинг өткізу; 

3 бөлім «Техникалық шығармашылықты көпшілікке тарату 

бойынша іс-шаралар»: 

-техникалық шығармашылық пен өнертапқыштық бойынша 

республикалық және өңірлік жарыстар; 

-робототехника бойынша республикалық жарыстар; 

-ғылыми-техникалық бағыттағы халықаралық зияткерлік іс-

шараларға қатысу; 

-теледидарлық бағдарламалар топтамасын құру, БАҚ-мен 

байланыс және ғылыми-танымдық баспа өнімін дамыту. 

Көрсетілген шаралар кешені ішкі жүйелік іс-шаралар ретінде, 

сондай-ақ балалар мен жастардың техникалық шығармашылығын 

дамытуға мүдделі басқа да ғылыми-білім беру мекемелерімен, 

кәсіпорындармен, қауымдастықтар мен бірлестіктермен серіктестікті 

дамыту бойынша іс-шаралар. 

Шаралар кешенін іске асыру келесі нәтижелерге жетуге мүмкіндік 

береді: 

- 700 қосымша білім беру педагогінің 200 (28%) біліктілігін арттыру; 

- балаларды техникалық шығармашылықпен қамтамасыз ету 

көрсеткішін 3 есеге арттыру және 5 %-ды құрау (2014 жылы – 1,8%); 

- техникалық шығармашылықтың жас техникалық станциялары 

мен орталықтары желісін 30 бірлікке дейін кеңейту (2014 – 25 бірл.); 

- мектептерде техникалық шығармашылық үйірмелері санын 1500 

бірлікке дейін кеңейту (2014 – 1133). 



Осы мақсаттарға 1 млрд. 91 млн. 168 мың теңге соммасында 

қаражат көздері қарастырылған. Оның: 

- ҚР БжҒМ 008, 010, 023 бюджеттік бағдарламалары аясында                      
РБ - 885 млн. 633 мың теңге. 

- Қарастырылған қаражат аясында ЖБ - 205 млн. 535 мың. 
Қосымша қаржыландыру Жоспарын іске асыру қажет емес. 

Келісу кезеңінде жатқан жоба БҒМ, ҚМ, ҰЭМ бұйрықтарымен бірге 

бекіту ұсынылады. 

Өткізілген жұмыстың нәтижесі жас буынды қосымша ғылыми-

техникалық білім беру жүйесін ұсынатын өзін-өзі іске асыру мүмкіндігі 

есебінен өмір сапасының қанағаттандыруын арттыруы тиіс. 
 


