
РҚББОӘО Көркем-эстетикалық бағыттағы бөлімнің 

2017 жылғы қызметі туралы есеп 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы (бұдан әрі 

- РҚББОӘО) қызметінің мақсаты: бағдарламалық-әдістемелік, ұйымдастыру-

мазмұндық, ақпараттық қамтамасыз ету арқылы балаларға қосымша білім беру 

жүйесін дамыту.   

РҚББОӘО көркем-эстетикалық бағыттағы бөлімі өз қызметін қосымша 

білім беру жүйесінің музыка, көркем-эстетикалық бағыттар бойынша іске 

асырады. 

Көркем-эстетикалық бағыттағы бөлім 2017 жыл бойы келесі іс-

шараларды іске асырды: 

1. «Білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз ету» 008 бюджетті 

бағдарламасы аясында әзірленді: 

1) Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері 

музыка бөлімдерінің «Кларнет» пәні бойынша білім беру бағдарламасы (3 

б/б (сәуір). 

Бағдарламаның мақсаты: кларнетте ойнау бойынша алған білім, білік 

және дағдылары негізінде білім алушының музыкалық-шығармашылық дамуы 

үшін жағдай жасау. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1) музыкалық шығарманы жеке және ансамбльде сауатты орындауға 

мүмкіндік беретін кларнетте ойнау дағдылары мен тәсілдерін меңгеру; 

2) бағдарламалық талаптарға сәйкес әртүрлі жанрдағы және формадағы 

шығармаларды меңгеру және оларды кларнетте орындау; 

3) музыкалық терминдерді, олардың мағыналарын меңгеру, ой-өрістерін 

кеңейту және музыкалық білімді, орындаушылық пен дағдыларды жинақтау; 

4) музыкалық есту қабілетін, метроритм сезімін, музыкалық оайлауын, 

шығармашылық қиялын, әртістік қабілеттерін дамыту; 

5) бейнелі ойлауды, музыканы эмоциямен қабылдауды, білім алушының 

шығармашылық қызметке деген оң уәждемесін қалыптастыру;  

6) музыкалық ой-өрісін кеңейту, білім алушының дара қабілеттерін 

дамыту. 

2) Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері 

музыка бөлімдерінің «Фагот» пәні бойынша білім беру бағдарламасы (3 б/б 

(сәуір). 

Бағдарламаның мақсаты: фаготта ойнау бойынша алған білім, білік және 

дағдылары негізінде білім алушының музыкалық-шығармашылық қабілеттерін 

дамыту үшін жағдай жасау. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1) ерін аппаратын және орындаушылық тынысты қоюды меңгеру;  

2) фаготта ойнау бойынша білім, білік және дағдыларды алу;  



3) бағдарламалық талаптарға сәйкес әртүрлі жанрдағы және формадағы 

шығармаларды меңгеру және фаготта орындау; 

4) музыкалық терминдерді, олардың мағыналарын меңгеру; 

5) жеке, ансамбльде орындау білігін және дағдысын алу; 

6) музыкалық есту қабілетін, метроритм сезімін, музыкалық есте сақтау 

жадын, музыкалық ойлауын, шығармашылық қиялын, әртістік қабілеттерін 

дамыту; 

7) бейнелі ойлауды, музыканы эмоционалды қабылдауды, білім 

алушының шығармашылық қызметке оң уәждемесін қалыптастыру; 

8) музыкалық ой-өрісін кеңейту, білім алушылардың жеке қабілеттерін 

дамыту. 

3) Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері 

музыка бөлімдерінің «Тромбон» пәні бойынша білім беру бағдарламасы  (3 

б/б (сәуір). 

Бағдарламаның мақсаты: тромбонда ойнау бойынша алған білім, білік 

және дағдылары негізінде білім алушының музыкалық-шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға жағдай жасау. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1) музыкалық сауатты меңгеру, музыкалық шығармаларды жеке және 

ансамбльде сауатты орындауға мүмкіндік беретін тромбонда ойнаудың негізгі 

орындаушылық дағдыларын меңгеру; 

2) композитордың көркемдік түпкі ойын іске асыру үшін қажетті құрал 

ретінде орындаушылық техниканы дамыту, музыкалық орындаушылық 

саласындағы білімді байыту;  

3)  музыкалық материалдармен өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын 

оқыту, ансамбльде музыка ойнаудың негіздерін, ноталарды парақтан оқуды 

меңгеру; 

4) музыкалық қабілеттерін дамыту: есту қабілеті, есте сақтау жады, ритм, 

эмоциялық күйі, саздылығы және әртістігі; 

5) бейнелі ойлауды, музыканы эмоциямен қабылдауды, білім алушының 

шығармашылық қызметке деген оң уәждемесін қалыптастыру;  

6) табиғи оңтайлы техниканы көркемдік түпкі оймен тығыз байланыстыра 

отырып қалыптастыру, білім алушының музыкалық ой-өрісін кеңейту, жеке 

қабілеттерін дамыту; 

7)  музыкалық аспаптарда музыкалық шығармаларды орындау кезінде 

алған теориялық білімдерін қолдану білігін дамыту; 

8) әртүрлі стильдегі және жанрдағы, әртүрлі тарихи кезеңде жазылған 

музыкалық шығармаларды қабылдау дағдысын дамыту; 

9) музыка тілінің элементтерін қабылдау, музыкалық шығармаларды 

талдау, есту арқылы музыкалық мәтінді жазу дағдысын дамыту; 

10) музыкалық мәтінді өз жанынан шығару бойынша алғашқы дағдылары 

мен біліктерін дамыту. 



4) Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері 

музыка бөлімдерінің «Джаздық сольфеджио» білім беру бағдарламасы (3 

б/б (сәуір). 

Бағдарламаның мақсаты: музыка теориясы саласында алған білім, білік 

және дағдылары негізінде білім алушының музыкалық-шығармашылық 

дамуына жағдай жасау.  

Бағдарламаның міндеттері: 

1) музыкалық терминдерді білу, джаздық гармония саласында 

балалардың білім, білік және дағдыларды алуы; 

3) музыкалық жанрларға тән ерекшеліктерді және негізгі стильдік 

бағыттарды білу;  

4) үйлесімді және әуезді ойлауды дамыту;  

5) эстрадалық-джаздық әуенді үйлестіру дағдысын білу;  

6) аккордтарды фондық бояу сезімін, көптеген дыбыстарды біртұтас 

қабылдауды, қатар сезімін, ансамбльді және оның міндеттілік байланыстарын 

қалыптастыру;  

7) лад сезімін, музыкалық есту қабілетін, жадын, метроритмді, көркемдік 

талғамды дамыту; 

8) вокалдық ырғақтау және сольфеджиолау дағдысын дамыту;  

9) өзінің практикалық қызметінде арнайы джаздық тәсілдерін қолдану 

білігін дамыту;  

10) есту арқылы теру білігін дамыту;  

11) орындалатын шығармаларды теориялық талдау саласындағы алғашқы 

дағдыларды дамыту;  

12) балалардың шығармашылық қызмет тәжірибесін алуы;  

13) білім алушылардың музыкалық ақпаратты меңгеруіне ықпал ететін 

жеке қасиеттерін пысықтау;  

14) арнайы дағдыларды дамыту: ырғақтау жиілігі, ноталарды парақтан 

оқу, естуі және жады бойынша музыканы жазу, музыкалық шығармаларды 

талдау; 

15) шығармашылық қызмет дағдысын алу.  

5) Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері 

музыка бөлімдерінің «Валторна» пәні бойынша білім беру бағдарламасы (3 

б/б (сәуір). 

Бағдарламаның мақсаты: валторнада ойнау бойынша білім, білік және 

дағдылары негізінде білім алушылардың музыкалық-шығармашылық дамуына 

жағдай жасау. 

Бағдарламаның міндеттері 

1) музыкалық шығармаларды жеке және ансамбльде сауатты орындауға 

мүмкіндік беретін валторнада ойнаудың негізгі дағдыларын меңгеру; 

2) Бағдарламалық талаптарға сәйкес әртүрлі жанрдағы және формадағы 

шығармаларды меңгеру және оларды валторнада орындау; 



3) Бағдарлама шеңберінде валторнада музыкалық орындаушылыққа 

қажетті музыкалық сауатты меңгеру; 

4) музыкалық материалмен өз бетінше жұмыс істеу, нотаны парақтан оқу 

дағдысын үйрену; 

5) композитордың көркемдік түпкі ойын іске асыру үшін қажетті құрал 

ретінде орындаушылық техниканы дамыту; 

6) музыкалық есте сақтау қабілетін, метроритм сезімін, музыкалық 

жадын, музыкалық ойлауын, шығармашылық қиялын, әртістік қабілеттерін 

дамыту; 

7) бейнелі ойлауды, музыканы эмоциямен қабылдауды, білім алушының 

шығармашылық қызметке деген оң уәждемесін қалыптастыру; 

8) музыкалық ой-өрісін кеңейту, білім алушының жеке қабілеттерін 

дамыту; 

9) балалардың шығармашылық қызмет және көпшілік алдында өнер 

көрсету тәжірибесін алуы; 

10) әлемдік көркем мәдениеттің ажырамас бөлігі ретінде білім алушының 

классикалық, заманауи, джаздық музыкаға деген қызығушылықтарын дамыту. 

6) Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері 

музыка бөлімдерінің «Сыбызғы» пәні бойынша білім беру бағдарламасы (3 

б/б (сәуір). 

Бағдарламаның мақсаты: сыбызғы аспабында ойнау бойынша алған білім, 

білік және дағдылары негізінде білім алушының музыкалық-шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға жағдай жасау. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1) сыбызғы аспабында ойнауды үйрету, музыкалық сауаттың негіздеріне 

оқыту; 

2) аспапта ойнаудың негізгі орындаушылық тәсілдерін меңгеру;  

3) ұлттық өнер дәртүрлерінің негіздерін, әртүрлі мектептердің күйшілік 

шеберліктерінің әртүрлі орындаушылық ерекшеліктерін меңгеру;  

4) сыбызғы дәстүрін меңгеру, мазмұны жағынан әртүрлі музыкалық-

көркемдік, әртүрлі стильдегі және жанрдағы шығармаларды мәнерлеп 

орындауға үйрету; 

5) шығармашылық қызметке қажетті техникалық білім, білік және 

дағдыларды алу; 

6) музыкалық есту қабілетін, метроритм сезімін, музыкалық оайлауын, 

шығармашылық қиялын, әртістік қабілеттерін дамыту; 

7) бейнелі ойлауды, музыканы эмоциямен қабылдауды, орындаушылық 

жігер мен ұстанымды дамыту; 

8) музыка туралы алған білімдері арқылы халықтық музыкаға деген 

танымдық қызығушылықты дамыту; 

9) білім алушының сыбызғы аспабында жеке және ансамбльде музыка 

ойнау мәдениетін тәрбиелеу. 



7) Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері 

музыка бөлімдерінің «Шертер» пәні бойынша білім беру бағдарламасы (3 

б/б (сәуір). 

Бағдарламаның мақсаты: шертерде ойнау бойынша алған білім, білік 

және дағдылары негізінде білім алушының музыкалық және шығармашылық 

қабілетін дамытуға жағдай жасау. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1) шертерде ойнауға үйрету (отыруы, қол қойылымдары, нота 

сауаттылығын үйрету, есту қабілетін дамыту, ноталардың ноталар тізбегінде 

орналасуын жаттату); 

2) музыкалық сауаттың негіздеріне үйрету, музыкалық терминдерді 

меңгеру; 

3) шертерде ойнаудың техникалық дағдыларын қалыптастыру, әртүрлі 

музыкалық-көркемдік мазмұндағы, түрлі стильдер мен жанрлардағы 

шығармаларды мәнерлі орындауға үйрету; 

4) шығармашылық қызмет үшін қажетті  білім, білік және дағдыларға 

үйрету;  

5) білім алушылардың есту қабілетін, ырғақ сезімін, музыкалық жадын, 

көркемдік талғамын, шығармашылық қиялын, әртістік қабілеттерін дамыту; 

6) музыкалық шығармаларды жеке және ансамбльде сауатты орындауға 

мүмкіндік беретін ұжымдық музыка ойнау дағдыларын қалыптастыру;  

7) бейнелі ойлауды, қиялды, музыканы эмоциялық қабылдауды, 

орындаушылық ерік-жігерді және төзімділікті дамыту, музыкалық ой-өрісті 

кеңейту, музыкалық шығармашылыққа деген танымдық қызығушылықты 

дамыту; 

8) үйретілетін музыкалық шығармаларды барында терең және мұқият 

талдау негізінде әндерді, күйлерді орындаудың көркемдік қырымен жұмысты 

жетілдіру. 

8) Балалар өнер мектептерінің («Киімді көркемдік үлгілеу бөлімі») 

«Сурет» білім беру бағдарламасы (3 б/б (сәуір). 

Бағдарламаның мақсаты: бала тұлғасын көркем-эстетикалық дамытуға 

және оқу пәні бойынша теориялық білім, білік және дағдыларды алуға жағдай 

жасау. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1) терминдерді меңгеру, бейнелеу сауаты бойынша білімді қалыптастыру; 

2) сызықтық перспектива ережелерін оқу және алған білімдерін 

натюрморттарда, жаттығуларда және композицияларда қолдану; 

3) форманы жеткізу, заттарды конструктивті құру дағдыларын, сызықтық 

перспективаның қарапайым заңдылықтарын, кеңістіктік қатынастарды, 

гарфикалық құралдармен сәуле мен көлеңкені жеткізуді меңгеру; 

4) әртүрлі графикалық құралдармен натураға қарап немесе қоршаған 

әлемнің заттарын есіне түсіру арқылы жарық әуе ортасы жағдайында 

кеңістіктікте сауатты бейнелеу білігін алу;  



5) техникалық және шығармашылық мііндеттерді шешу негізінде 

көркемдік бейнені жасау білігін қалыптастыру;  

6) дайындық материалдарымен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру: 

нобайлармен, сызбалармен, эскиздермен;  

7) көлемді, форманы жеткізу, материалдылықты, олардың орналасқан 

жоспарларын анықтай отырып, заттардың фактурасын жеткізу дағдыларын 

қалыптастыру; 

8) елестетуін, көру арқылы есте сақтау жадын, қиялын дамыту, қағаз 

бетінің жазықтығында суретті сауатты орналастыру дағдылары мен білігін 

қалыптастыру; 

9) көзбен көру арқылы қабылдау, натураны тұтас көру қабілетін дамыту, 

кеңістіктік елестетуін, бейнелі, көркем және ассоциативті ойлауын дамыту; 

10) қолды меңгеру, әртүрлі материалдар арқылы заттардың әртүрлі 

фактураларын жеткізу дағдыларын дамыту;  

11) байқампаздықты, шынайылықты эмоцияналды-эстетикалық 

қабылдауды дамыту, қоршаған шынайылық пен кескіндеме туындыларының 

заттарын, көріністерін көркем қабылдау мәдениетін қалыптастыру. 

9) Балалар өнер мектептерінің («Киімді көркемдік үлгілеу бөлімі») 

«Кескіндеме» білім беру бағдарламасы (3 б/б (сәуір). 

Бағдарламаның мақсаты: білім алушының форманы барлық түстік 

қатынастарында көру және бейнелеу қабілеттерін дамыту, көркемдік сауаттың 

алғашқы білік, дағдыларын, тәсілдерін меңгеруі. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1) терминдерді меңгеру, кескіндеме теориясымен, түстану 

заңдылықтарымен, түстік үйлесімділікпен, кескіндемелік материалдармен, 

олардың техникалық қасиеттерімен және кескіндеменің әртүрлі 

техникаларымен танысу; 

2) әуе ортасындағы түс, түстердің өзара байланысы, рефлекс, жылы және 

суық түстер, кереғар түстер, спектр және қосымша түстер туралы білімді 

қалыптастыру; 

3) жұмысты сауатты жүргізу дағдысына үйрету; 

4) көркемдік материалдарды қолдануға, жұмыс кезінде үнемі түстік 

сәулелік қатынастарды нақтылауды, кескіндемелік жұмыстарда реңкке деген 

саналы түсінікті қалыптастыруға оқыту;  

5) кеңістіктік-әуе ортасы жағдайында түстік қатынастарды көру және 

жеткізу білігін қалыптастыру; 

6) елестетуді, көру жадын, қиялын дамыту, негізгі техника мен 

материалдарды қолданудағы дағдыларды дамыту; 

7) кескіндемелік жұмысты ретімен жүргізу дағдысын дамыту, бейнелеу 

кескіндемелік құралдарын меңгеру және оларды қолдану білігін дамыту; 

7) байқампаздықты, шынайылықты эмоциямен және эстетикалық 

қабылдауды дамыту, қоршаған шынайылықтың заттарын, көріністерін және 

кескіндеменің шығармаларын көркемдік қабылдау мәдениетін қалыптастыру. 



10) Балалар өнер мектептерінің (хореография бөлімі) «Таңдау 

бойынша пән: грим, актерлік шеберлік, акробатика, қосымша музыкалық 

аспап, сахна өнері және басқа» білім беру бағдарламасы (8 б/б (сәуір). 

Бағдарламаның мақсаты: білім алушылардың таңдау пәндері бойынша 

теориялық және практикалық білім, білік және дағдыларды алуына, өнер 

құралдары арқылы әлемді эстетикалық және көркемдік тануына жағдай жасау. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1) грим, актерлік шеберлік, акробатика, қосымша музыкалық аспап, сахна 

өнері, гимнастика пәндеріне оқыту процесінде білім алушылардың 

шығармашылық әлеуетін дамыту үшін білім, білік және дағдыларды 

қалыптастыру; 

2) таңдау пәндері бойынша тұтас түсінікті қалыптастыру;  

3) биде сахналық бейнені жасауға мүмкіндік беретін білімдерді меңгеру; 

4) ой-өрісті кеңейту және білімді, орындаушылық білік пен дағдыларды 

жинақтау; 

5) хореография өнері арқылы шығармашылық қабілеттерді дамыту; 

6) шығармашылық қиялды, көркемдік ойлауды, эстетикалық сезімді және 

әсемдікті түсінуді дамыту; 

7) рухани-адамгершіліктік және эстетикалық идеалдар мәнмәтінінде 

көркемдік талғамды және бағалау өлшемдерін қалыптастыру;  

8) білім алушының танымдық қызметін ынталандыру;  

9) білім алушының кәсіби тұрғыдан өзін анықтауына жағдай жасау. 

11) Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері 

музыка бөлімдерінің «Оркестрлік дирижерлеу негіздері» білім беру 

бағдарламасы (3 б/б (тамыз). 

Бағдарламаның мақсаты: дирижерлеу бойынша білім, білік және 

дағдысын алу негізінде білім алушының музыкалық-шығармашылық 

қабілеттерін дамыту үшін жағдай жасау. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1) дирижерлік аппаратты және оның ерігін қою; 

2) жеке партияларды білу; 

3) тілдің үйлесімділігін және әуезділігін, шығарманың формасн, оның 

жеке бөліктеріндегі құрылымын, үндестілік жоспарын, оркестрдің, 

аспаптаудың құрамын, фактураның ерекшелігін меңгеру; 

4)  музыкалық сауат ашу негіздерін оқу; 

5)  музыкалық терминдерді меңгеру; 

6)  оркестрлік сүйемелдеудің дирижерлеу техникасын меңгеру; 

7) басты, мәнерлеу элементтерін бөлу дағдысын, оркестрлік топтардың 

және барлық оркестрдің бірқалыптылығына қол жету дағдыларын 

қалыптастыру; 

8) тұтас оркестрдің, сондай-ақ бөлек оркестр топтарының орындауындағы 

музыкалық шығарманы, оның негізгі тақырыбын, қосалқы дыбысты, 

вариацияны түсіну; 



9) орыс, шетел музыкасының үздік үлгілерімен, заманауи сазгерлердің 

туындыларымен, халық шығармашылығымен таныстыру. 

12) Балалар өнер мектептерінің (хореография бөлімі) «Шетелдік 

хореография» білім беру бағдарламасы (3 б/б (тамыз).Балалар өнер 

мектептерінің (цирк өнері бөлімі) «Таңдау бойынша пән: хореография, 

театр шеберлігі, музыкалық сауат, музыканы тыңдау және басқалары» 

білім беру бағдарламасы (8 б/б (тамыз). 

Бағдарламаның мақсаты: шетелдік хореографиялық өнер саласында алған 

білім, білік, дағдылары негізінде білім алушы тұлғасының көркемдік-

эстетикалық дамуы үшін жағдай жасау. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1) білім алушыларды өнер түрі ретіндегі хореографиямен таныстыру; 

2) шетелдік би өнерінің пайда болу көздері мен оның эволюциясын 

зерттеу; 

3) шетелдің хореографиялық өнерінің даму кезеңдерімен танысу; 

4) классикалық хореографиялық мұра үлгілерімен танысу; 

5) әр түрлі тарихи дәуірлердің, стильдердің және бағыттардың 

хореографиялық өнерінің ерекше өзгешеліктерімен танысу; 

6) жетекші бишілердің, балет әртістерінің орындаушылық қызметінің 

білімдерін меңгеру; 

7) хореографияда бейнені жасау құралдары туралы білімдерді меңгеру; 

8) музыкалық және хороеграфиялық мәнерлілік құралдарының өзара 

әрекеттесу қағидалары туралы білімдерді меңгеру. 

14) Балалар өнер мектептерінің (цирк өнері бөлімі) «Сахна 

қозғалысы» білім беру бағдарламасы(3 б/б (тамыз).   
Бағдарламаның мақсаты: балалардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту үшін жағдай жасау, олардың пластикалық мәдениеттерін тәрбиелеу, 

білім алушылардың цирктік нөмірлерді, көріністерді дайындау процесінде 

күрделілігі әртүрлі деңгейдегі міндеттерді орындауға мүмкіндік беретін 

дағдылар кешенін қалыптастыру.  

Бағдарламаның міндеттері: 

1) жеке қозғалыс дағдыларын меңгеру – күрделілігі жоғары 

тапсырмаларды орындаудың техникалық тәсілдерін, қимылдардың тарихи 

стильдерімен  танысу; 

2) жаттығулар кешенін, тәсілдерін, элементтерді анық орындауға, 

сахналық қимылдарының біріктірілулері мен композицияларын, бірқалыпты 

үздіксіз қимылдауды, музыкалық-қимыл қозғалыстарының  дағдыларын 

үйрету; 

3) қимылдарды, реакцияны, шешімділікті, динамикалықты, секіруді, 

физикалық күшті үйлестірудің алғашқы дағдыларын қалыптастыру, 

қимылдардың нақтылығын және анықтылығын пысықтау, бұлшық ет күшін, 

ырғақтылықты және әуезділікті дұрыс бөлу;   



4) гимнастика, акробатика, ритмика, эквилибристика, жонглерлеу, 

клоунада негізінде қимыл мәдениетін қалыптастыру; 

5) өз денесін басқару, өзінің физикалық жағдайын бағалау және оқу 

қызметі процесінде оны реттеу;  

6) музыкалық-ырғақтық дағдыларды қалыптастыру, актерлік шеберлік 

дағдыларына оқыту; 

7) жаңа сахна қимылдарын жеңіл меңгеру қабілетін дағдыландыру, 

дағдылар мен біліктерді меңгеру, қимылдау мүмкіндіктерінің диапазонын 

кеңейту; пластикалық техниканы жетідіру; 

8) жаңа мәнерлеу құралдарымен балалардың білімдерін толықтыру, 

сахналық және пластикалық мәнерлеу құралдары арқылы қойылымдық және 

көркемдік міндеттерді шешу.  

15) Балалар өнер мектептерінің «Театр тарихы» пәні бойынша білім 

беру бағдарламасы (3 б/б (тамыз).   
Бағдарламаның мақсаты: театр  өнері тарихы  саласында алған білім, 

білік, дағдылары негізіндебілім алушының көркемдік-эстетикалық тұлғасын 

дамыту және рухани және мәдени құндылықтарды игеруіне жағдай жасау. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1) өнердің түрі ретінде театрмен танысу; 

2) театрдың негізгі даму кезеңдерімен, театрдың даму тарихы және 

заманауи формаларымен таныстыру; 

3)әлемдік көркем мәдениетінің жалпытарихи қозғалысының 

мәнмәтініндегі театр өнерінің дамуы туралы түсінікті қалыптастыру; 

4) негізгі театр терминологиясын білуі; 

5) театр жанрларының пайда болу тарихымен, шетел драматургтерінің, 

режиссерлерінің және актерлерінің шығармашылық өмірбаянымен таныстыру; 

6) шетелдік және орыс драма өнерінің тарихымен, театр өнерінің ұлттық 

дәстүрлерінің ерекшеліктері туралы білімдерді игеру; 

7) театр өнері барысында базалық теориялық білімдерін қалыптастыру; 

8) дәуірдің театр стилін анықтауға, сахналық өнердің ерекшелігін 

(актерлік шеберлік, сценография, тарихи дәуірлерді музыкалық ресімдеу) 

заманауилықпен белгілей білуге оқыту; 

9) классикалық және заманауи, орыс және шетел драматургиясы туралы 

түсінікті қалыптастыру. 

16) Балалар өнер мектептерінің (театр бөлімі) «Сахналық 

қимылдардың негіздері» білім беру бағдарлама (3 б/б (тамыз). 
Бағдарламаның мақсаты: жас актердің шығармашылық қабілеттерін 

дамытуға және биомеханика заңдарына негізделе отырып, оның мәнерлеу 

қимылдағы қажеттілігін қалыптастыру үшін жасалған жағдай.           

Бағдарламаның міндеттері: 

1) өз денесін игеруге оқыту, білім алушының пластикалық мәдениетін 

арттыру;  

2) сахналық әрекеттерді құру заңдылықтарымен таныстыру; 



3) реакцияны, қимылды үйлестіруді, дене тілі арқылы кейіпкердің ішкі 

әлемін және қобалжуын жеткізу қабілетін пысықтау; 

4) сахналық қимылды мәнерлеу құралдарымен танысу;  

5) психофизикалық тренинг негіздеріне, басқа адамның әрекетін түсінуге 

оқыту; 

6) қимылды бірыңғай процесс ретінде ишарат фразасының түстік, 

пластикалық, нақты құру білігін дамыту; 

7) ишаратты дамыту, сахнада түрлену тәсілдерін меңгеру; 

8) өзінің эмоциялық күйін дене тілі арқылы түсіну және жеткізу білігі; 

9) серіктестермен пластикалық диалог жүргізу білігі. 

17) Балалар өнер мектептерінің (театр бөлімі) «Таңдау бойынша пән: 

«Көркемсөз негіздері», «Сахналық би», «Жеке вокал», «Музыкалық аспап» 

және басқа» білім беру бағдарламасы (8 б/б (тамыз).   
Бағдарламаның мақсаты: білім алушылардың таңдау пәндері бойынша 

теориялық және практикалық білім, білік және дағдыларын алуына, театр өнері 

құралдарымен әлемді эстетикалық және көркемдік тануға жағдай жасау. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1) көркемсөз негіздері, сахналық би, жеке вокал, музыкалық аспап 

пәндеріне оқыту процесінде білім алушылардың шығармашылық әлеуетін 

дамыту үшін білім, білік және дағдыларды қалыптастыру; 

2) театр өнеріне деген қызығушылықты қалыптастыру, оның түрлері мен 

әсемділігін ашу; 

3) қоршаған шынайылықтың көріністеріне тұлғалық тұтас эстетикалық 

көзқарасты қалыптастыру; 

4) ой-өрісті кеңейту және білімді, орындаушылық білік пен дағдыларды 

меңгеру. 

18) Балалар өнер мектептерінің («Кино өнері» бөлімі) «Сахна тілі» 

білім беру бағдарламасы (8 б/б (тамыз). 

Бағдарламаның мақсаты: сахна тілі негіздерін үйрету арқылы білім 

алушы тұлғасын кешенді эстетикалық дамытуға жағдай жасау. 

Бағдарламаның міндеттері:  

1) сахна тілі негіздерін меңгеру; 

2) дұрыс тыныс алу негіздерін оқыту; 

3) тіл техникасы, орфоэпия саласында білім, білік және дағдыларды 

меңгеру; 

4) анық, таза, дұрыс сөйлеуге оқыту; 

5) дыбысты, сөзді, фразаны, ойды қою заңдылықтарына оқыту; 

6) мәтінді ырғақты-қисынды талдауды оқыту; 

7) әр баланың жас және жеке мүмкіндіктеріне сәйкес сөйлеу техникасын 

меңгеру; 

8) қисынды талдау жүргізуге және көркем шығарманы орындау кезінде 

әсерлі міндеттері алға қоюға оқыту; 



9) алған біліктері мен практикалық дағдыларын шығармашылықпен 

қолдануға оқыту; 

10) сахна қозғалысы негіздерін, пластиканы меңгеру. 

19) Өнер мектептеріне арналған «Театр тарихы» пәні бойынша білім 

беру бағдарламасы (3 б/б (тамыз). 

Бағдарламаның мақсаты: театр  өнері тарихы  саласында алған білім, 

білік, дағдылары негізіндебілім алушының көркемдік-эстетикалық тұлғасын 

дамыту және рухани және мәдени құндылықтарды игеруіне жағдай жасау. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1) өнердің түрі ретінде театрмен танысу; 

2) театрдың негізгі даму кезеңдерімен, театрдың даму тарихы және 

заманауи формаларымен таныстыру; 

3)әлемдік көркем мәдениетінің жалпытарихи қозғалысының 

мәнмәтініндегі театр өнерінің дамуы туралы түсінікті қалыптастыру; 

4) негізгі театр терминологиясын білуі; 

5) театр жанрларының пайда болу тарихымен, шетел драматургтерінің, 

режиссерлерінің және актерлерінің шығармашылық өмірбаянымен таныстыру; 

6) шетелдік және орыс драма өнерінің тарихымен, театр өнерінің ұлттық 

дәстүрлерінің ерекшеліктері туралы білімдерді игеру; 

7) театр өнері барысында базалық теориялық білімдерін қалыптастыру; 

8) дәуірдің театр стилін анықтауға, сахналық өнердің ерекшелігін 

(актерлік шеберлік, сценография, тарихи дәуірлерді музыкалық ресімдеу) 

заманауилықпен белгілей білуге оқыту; 

9) классикалық және заманауи, орыс және шетел драматургиясы туралы 

түсінікті қалыптастыру. 

20) Балалар өнер мектептерінің («Қуыршақ театры» бөлімі) «Сахна 

тілі» білім беру бағдарламасы (3 б/б (тамыз). 

Бағдарламаның мақсаты: сахна тілі негіздерін үйрету арқылы білім 

алушы тұлғасын кешенді эстетикалық дамытуға жағдай жасау. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1) театр өнері әлемімен танысу; 

2) сахна тілі негіздерін меңгеру; 

3) сахна тілінің негізгі орфоэпиялық заңдылықтарын меңгеру; 

4) тынысты, дауысты, барлық тіл аппаратының қарапайым дағдыларын 

және оны дұрыс пайдалану білігін үйрету; 

5) мәтінді ырғақты-логикалық талдауды оқыту; 

6) сахна қозғалысы, пластика негіздерін меңгеру; 

7) алған біліктері мен практикалық дағдыларын шығармашылықпен 

қолдануға оқыту; 

8) әр баланың жас және жеке мүмкіндіктеріне сәйкес сөйлеу техникасын 

меңгеру. 



21) Балалар өнер мектептерінің («Кино өнері» бөлімі) «Алдын ала 

қарауға арналған семинар» білім беру бағдарламасы (3 б/б (тамыз). 

Бағдарламаның мақсаты: білім алушының алдын ала қарауға арналған 

семинар бойынша алған білім, білік және дағдылары негізінде шығармашылық 

қабілеттерін дамыту үшін жағдай жасау. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1) заманауи кинематографтың жанрлық және стилистикалық алуан 

түрлілігімен таныстыру, экран мәдениетінің үздік үлгілерін зерттеу; 

2) білім алушыда кино үрдісі технологиясы туралы бастапқы білімдерін 

қалыптастыру; 

3) білім алушыны кинематограф саласындағы түсініктер мен 

терминдердің белсенді сөздік қорының шеңберіне енгізу; 

4) мультипликацияны өз бетінше дайындау үшін қажет бастапқы 

практикалық білімдер мен дағдыларды меңгеру; 

5) кинофильм жасау үшін қолданылатын компьютерлік бағдарламаларда 

жұмыс істеудің бастапқы дағдыларын меңгеру. 

22) Балалар өнер мектептерінің («Кино өнері» бөлімі) «Режиссура» 

білім беру бағдарламасы (3 б/б (тамыз). 

Бағдарламаның мақсаты: режиссура саласында алған білім, білік, 

дағдылары негізінде білім алушының тұлғасын көркем-эстетикалық дамыту 

және рухани, мәдени құндылықтарды игеруіне жағдай жасау. 

Бағдарламаның міндеттері:  

1) кино өнерімен, әдебиетпен, бейнелеу өнерімен, театрмен, музыкамен 

тығыз байланысатын өнердің түрі ретінде режиссурамен танысу;  

2) кинематографиялық режиссура, кино теориясы туралы білімді 

қалыптастыру; 

3) фильмді жасаудағы шығармашылық процесс, оның монтаждық 

құрылымы, тақырып, фабула, сюжет және экрандық мәтіннің композициясы  

туралы түсініктер қалыптастыру; 

4) деректі фильмнің сценарийлік жоспарын, ойын фильмінің режиссерлік 

сценарийін сауатты құруға үйрету; 

5) экрандық режиссура дамуының жаңа фазасы ретінде телевизиялық 

жарнама режиссурасы туралы білімді игеру; 

6) режиссер мамандығымен және кинодағы қызметімен таныстыру. 

23) Балалар өнер мектептерінің («Кино өнері» бөлімі) «Дүниежүзілік 

кино тарихы» білім беру бағдарламасы (3 б/б (қазан). 

Бағдарламаның мақсаты: әлемдік кино тарихы саласында алған білім, 

білік, дағдылары негізінде білім алушының тұлғасын көркем-эстетикалық 

дамыту және рухани, мәдени құндылықтарды игеруіне жағдай жасау. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1) өнердің түрі ретінде киномен таныстыру, киноның қоғам тарихындағы 

рөлі туралы түсінік қалыптастыру; 



2) кино өнерінің даму тарихымен және заманауи формаларымен 

таныстыру; 

3) әлемдік көркем мәдениетінің жалпы тарихи қозғалысының 

мәнмәтініндегі кино өнерінің дамуы туралы түсінікті қалыптастыру; 

4) әлемдік кино өнері саласындағы негізгі терминологияны білу; 

5) кино жанрларының пайда болу тарихымен танысу; 

6) режиссерлердің және актерлердің шығармашылық өмірбаянымен 

танысу; 

7) әртүрлі елдердің ұлттық дәстүрлерімен танысу; 

8) классикалық және заманауи әлемдік киноиндустриялар туралы түсінік 

қалыптастыру; 

9) киноны талдаудың алғашқы дағдыларын игеру. 

24) Балалар өнер мектептерінің («Кино өнері» бөлімі) «Таңдау 

бойынша пән: дыбыс жазу және видеоға түсіру, сценарийлік шеберлік, 

операторлық шеберлік және басқалары» білім беру бағдарламасы (6,4 б/б 

(қазан). 

Бағдарламаның мақсаты: білім алушылардың таңдау пәндері бойынша 

теориялық және практикалық білім, білік және дағдыларды алуына, кино өнері 

құралдары арқылы әлемді эстетикалық және көркем тануына жағдай жасау. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1) білім алушының дыбыс жазу және видеоға түсіру, сценарийлік 

шеберлік, операторлық шеберлік пәндеріне оқыту процесінде білім алушының 

шығармашылық әлеуетін дамытуға арналған білім, білік және дағдыларын 

қалыптастыру; 

2) кино өнеріне қызығушылықты қалыптастыру, оның көпқырлылығын 

және әдемілігін ашу; 

3) қоршаған шынайылықтың көріністеріне тұлғалық тұтас эстетикалық 

көзқарасты қалыптастыру; 

4) ой-өрісті кеңейту және білімді, орындаушылық білік пен дағдыларды 

меңгеру. 

25) Балалар өнер мектептерінің («Қуыршақ театры» бөлімі) 

«Қуыршақ жүргізу» білім беру бағдарламасы (3 б/б (қазан). 

Бағдарламаның мақсаты: білім алушылардың қуыршақ жүргізу бойынша 

теориялық және практикалық білім, білік, дағдыларды алуы, театр өнері 

құралдарымен әлемді эстетикалық және көркемдік тануы үшін жағдай жасау. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1) қуыршақ жүргізуге оқыту процесінде білім алушының шығармашылық 

әлеуетін дамыту үшін білім, білік, дағдыларды қалыптастыру; 

2) театр өнеріне қызығушылықты қалыптастыру, оның көпқырлылығын 

және әдемілігін ашу; 

3) балаларды қуыршақтарды басқаруға үйрету, спектакльге қатыстыру; 

4) ой-өрісін кеңейту және білімді, орындаушылық біліктер мен 

дағдыларды жинақтау; 



5) қуыршақпен бірге қимылдарда ойналатын бейнелерді жеткізу білігін 

қалыптастыру. 

26) Балалар өнер мектептерінің («Қуыршақ театры» бөлімі) «Қол 

пластикасы» білім беру бағдарламасы (3 б/б (қазан). 

Бағдарламаның мақсаты: тұлғаның театрлық және пластикалық 

мәдениетін дамыту. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1) қолды басқаруды үйрету, білім алушының пластикалық мәдениетін 

арттыру;  

2) театр өнері саласындағы білім, білік және дағдыларды қалыптастыру; 

3) реакцияны, қимылды үйлестіруді, дене тілі арқылы кейіпкердің ішкі 

әлемі мен қобалжуын жеткізу қабілеттерін дағдыландыру; 

4) психофизикалық тренинг негіздерін үйрету; 

5) қимылды біртұтас процесс ретінде дамыту, ишараттың бейнелі, 

пластикалық, нақты фразасын құру білігі. 

27) Балалар өнер мектептерінің («Қуыршақ театры» бөлімі) «Сахна 

қозғалысының негіздері» білім беру бағдарламасы (3 б/б (қазан). 

Бағдарламаның мақсаты: балалардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту үшін жағдай жасау, олардың пластикалық мәдениетін тәрбиелеу, білім 

алушылардың көріністерді дайындау процесінде күрделілігі әртүрлі деңгейдегі 

міндеттерді орындауға мүмкіндік беретін дағдылар кешенін қалыптастыру.  

Бағдарламаның міндеттері: 

1) жеке қозғалыс дағдыларын меңгеру – күрделілігі жоғары 

тапсырмаларды орындаудың техникалық тәсілдерін, қимылдардың тарихи 

стильдерімен  танысу;  

2) актерлік шығармашылық негіздеріне оқыту және қуыршақ театры 

арқылы есте сақтау жадын, зейінін, елестетуін, ойлауын дамыту; 

3) реакцияны, қимылды үйлестіруді, дене тілі арқылы кейіпкердің ішкі 

әлемін және қобалжуын жеткізу қабілетін пысықтау;  

4) сахналық қимылды мәнерлеу құралдарымен танысу;  

5) психофизикалық тренинг негіздеріне, басқа адамның әрекетін түсінуді 

үйрету;  

6) қимылды бірыңғай процесс ретінде дамыту, ишараттың түстік, 

пластикалық, нақты фразасынын құру білігі;  

7) қолғапты, үстелдегі планшетті, бойы ұзын планшетті, бетперделі және 

жартылай бетперделі қуыршақтардың әртүрлі жүйесін еркін меңгеруге қажетті 

дағдыларды игеру; 

8) өзінің эмоциялық күйін дене тілі арқылы түсіну және жеткізу білігі; 

9) серіктестермен пластикалық диалог жүргізу білігі. 

28) Балалар өнер мектептерінің (киімді көркемдік үлгілеу бөлімі) 

«Таңдау бойынша пән: қолөнер, компьютерлік графика, 

экспериментальдік үлгілеу және басқалары» білім беру бағдарламасы (6 

б/б (қазан). 



Бағдарламаның мақсаты: шығармашылық әлеуетін дамытуға, таңдау 

пәнін меңгеру процесінде практикалық білім, білік және дағдыларды алуға 

жағдай жасау. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1) киім модельдерін немесе үлгілерін жасаумен айналысатын қолданбалы 

өнерге деген қызығушылықты қалыптастыру; 

2) дәстүрлі қолөнер шеберлігін меңгеру арқылы балалардың табиғи 

шығармашылық қабілеттерін дамыту; 

3) киімнің жаңа модельдерін әзірлеу және жобалау кезінде компьютерлік 

графиканы қолданудың мүмкіндіктері туралы білімді меңгеру; 

4) жұмысқа қажетті материалдармен, құралдармен және құрылғылармен 

жұмыс істеудің әртүрлі техникаларын меңгеру. 

29) Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері 

музыка бөлімдерінің «Таңдау бойынша пән: «Ансамбль», «Қосымша 

музыкалық аспап», «Электронды пернелі аспаптар», «Сүйемелдеу», 

«Вокал», «Нотаны парақтан оқу», «Суырып салу», «Композиция», 

«Дирижерлеу», «Ритмика»» білім беру бағдарламасы (20 б/б (қазан). 

Бағдарламаның мақсаты: музыка құралдарымен саналы нәтижелі 

қызметке араластыру арқылы білім алушының шығармашылық қабілеттерін 

дамыту үшін жағдай жасау. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1)  таңдау пәні бойынша қарапайым теориялық және практикалық білімді 

меңгеру. 

Дамыту: 

1) пәндер бойынша білікті, дағдыларды дамыту және оларды практикада 

қолдану; 

2) зейінді, ойлауды, елестетуді, көркем ойлауды, эстетикалық сезімді 

және әсемдікті түсінуді дамыту; 

3) білім алушының қызығушылығын, танымдық қызметін, білуге және 

шығармашылыққа деген уәждемесін ынталандыру; 

4) музыка өнері құралдарымен шығармашылық қызметін дамыту. 

30) Балалар өнер мектептерінің («Қуыршақ театры» бөлімі) «Таңдау 

бойынша пән: грим, қуыршақ, бутафория және басқаларын жасау» білім 

беру бағдарламасы (6 б/б (қазан). 

Бағдарламаның мақсаты: : білім алушылардың таңдау пәні бойынша 

теориялық және практикалық білім, білік және дағдыларын алуына, театр өнері 

құралдарымен әлемді эстетикалық және көркемдік тануға жағдай жасау 

Бағдарламаның міндеттері: 

1) грим, қуыршақ жасау, бутафория жасау, көркем сөз негіздері пәндеріне 

оқыту процесінде білім алушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту үшін 

білім, білік және дағдыларды қалыптастыру;  



2) театр өнеріне деген қызығушылықты қалыптастыру, оның түрлері мен 

әсемділігін ашу;  

3) қоршаған шынайылықтың көріністеріне тұлғалық тұтас эстетикалық 

көзқарасты қалыптастыру;  

4) ой-өрісті кеңейту және білімді, орындаушылық білік пен дағдыларды 

меңгеру;  

5) театр қуыршақтарын, реквизиттер мен декорацияларын әзірлеудің 

әртүрлі технологияларымен танысу.  

2. «Білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз ету» 008 бюджеттік 

бағдарламасы аясында әзірленді: 

1) «Балалардың көркем-эстетикалық шығармашылығы 

(музыкалық, көркемөнер, сәндік-қолданбалы, театр, хореографиялық, 

кино және т.б.)» бейнесабақтары. 

Бейнесабақтардың саны – 12. 

«Балалардың көркем-эстетикалық шығармашылығы (музыкалық, 

көркемөнер, сәндік-қолданбалы, театр және т.б.)» бейнесабақтарының мақсаты: 

оқытудың тиімді әдістерімен және тәсілдерімен таныстыру, қосымша білім 

беру жағдайларында шығармашылық тұлғаны тәрбиелеу және дамыту, 

балалардың көркем-эстетикалық дамуы бойынша қосымша білім беру 

ұйымдары қызметінің жаңа үлгілерін ілгері жылжыту. 

1. Қолданбалы композиция. Жабағылау тәсілімен киізден 

бұйымдарды әзірлеу; 

2. Нағыз қазақ – домбыра!; 

3. Аппликацияны орындау техникасы; 

4. Хореография негіздері. Классикалық станок; 

5. Мозаика; 

6. «Ча-ча-ча» бал биі; 

7. Акварельді кескіндеме техникасын меңгеру; 

8. Фильмді жасау. Фильмнің сценарийін құру; 

9. Актерлік шеберлік; 

10. Балалардың шығармашылық әлемін ашу; 

11. Мүсіндеу. Пластилиннен бұйымдар жасау; 

12. Ағашты кесу.  

3. Қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарының 888 педагогі қатысқан 17 қысқа мерзімді курстар (662 адам) 

және  2 республикалық оқыту семинары (226 адам) ұйымдастырылып 

өткізілді. 

Республикалық оқыту семинары: 

1) «Қосымша музыкалық білім беру – қазіргі әлеуметтік-мәдени 

процестегі тұлғаны дамыту құралы»  (2017 жылғы 7 сәуір Алматы қаласы). 

Қатысушылар саны – 116 адам. 

2) «Қосымша білім – ашық әлеуметтік- педагогикалық кеңістік» 
(2017 жылғы 2 қараша Қарағанды қаласы). Қатысушылар саны - 110 адам. 



Республикалық біліктілікті арттыру курстары: 

1) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Қосымша білім беру жүйесінде 

балаларды әлеуметтік-тұлғалық дамыту», (2017 жылғы 24-28 қаңтарда 

Талдықорған қаласы). Қатысушылар саны – 60 адам. 

2) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Көркем-эстетикалық бағыттағы 

бағдарламаларды іске асырудағы дәстүрлі және жаңа ақпараттық 

технологиялардың синтезі», ( 2017  жылғы 30 қаңтар – 3 ақпан Қарағанды 

қаласы). Қатысушылар саны – 49 адам. 

3) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін сәндік-қолданбалы және сурет өнері 

арқылы дамыту» (2017 жылғы 28 ақпан – 4 наурыз Өскемен қаласы. 

Қатысушылар саны - 43 адам. 

4) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Көркемдік-эстетикалық бағыттағы 

бағдарламаларды іске асырудағы дәстүрлі және жаңа ақпараттық 

технологиялардың синтезі (хореография)», (2017  жылғы 13-17 наурызда 

Астана қаласы). Қатысушылар саны – 21 адам. 

5) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Көркемдік-эстетикалық бағыттағы 

бағдарламаларды іске асырудағы дәстүрлі және жаңа ақпараттық 

технологиялардың синтезі (хореография)», (2017  жылғы 27-31 наурызда 

Ақтөбе қаласы). Қатысушылар саны – 32 адам. 

6) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Көркемдік-эстетикалық бағыттағы 

бағдарламаларды іске асырудағы дәстүрлі және жаңа ақпараттық 

технологиялардың синтезі (хореография)», (2017  жылғы 27-31 наурызда 

Семей қаласы) қатысушылар саны – 14 адам. 

7)  «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Жазғы сауықтыру және мектеп 

жанындағы лагерлерде балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру» 

біліктілігін арттыру курсы  (Семей қалақсы, 2017 жылғы 17-21 сәуір). 

Тыңдаушылар саны – 31 адам. 

8) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Кескіндемені, сәндік-қолданбалы 

шығармашылықты оқытудың дәстүрлі және инновациялық 

технологиялары»  біліктілігін арттыру курсы  (Ақтөбе қаласы, 2017 жылғы 

23-27 қазан). Тыңдаушылар саны – 23 адам. 

9) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Көркемдік-эстетикалық бағыттағы 

бағдарламаларды іске асырудағы дәстүрлі және жаңа ақпараттық 



технологиялардың синтезі (театр, хореография)» (Өскемен қаласы, 2017 

жылғы 31 қазан - 4 қараша). Тыңдаушылар саны – 24 адам. 

10) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Фортепианода ойнауға оқыту 

процесіндегі дәстүрлі және жаңа әдістер» (Алматы қаласы, 2017 жылғы 30 

қазан - 3 қараша). Тыңдаушылар саны – 107 адам. 

11) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Қазақ ұлттық аспаптарына 

оқытудың заманауи әдістері)» (Қызылорда қаласы, 2017 жылғы 30 қазан - 3 

қараша). Тыңдаушылар саны – 62 адам. 

12) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Балаларға қосымша білім берудің 

сапасын, қолжетімділігін және тиімділігін қамтамасыз ету» (Астана қаласы, 

2017 жылғы 30 қазан-3 қараша). Тыңдаушылар саны – 66 адам. 

13) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Кескіндемені, сәндік-қолданбалы 

шығармашылықты оқытудың дәстүрлі және инновациялық 

технологиялары»  біліктілігін арттыру курсы (Шымкент қаласы, 2017 

жылғы 30 қазан-3 қараша). Тыңдаушылар саны – 32 адам. 

14) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. «Рухани жаңғыру»бағдарламасы 

негізінде тәрбие мазмұнының жаңаруы» (Астана қаласы, 2017 жылғы 30 

қазан-3 қараша). Тыңдаушылар саны – 25 адам. 

15) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. «Қосымша білім беру құралдары 

арқылы ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалармен жұмысты 

ұйымдастыру» (Астана қаласы, 2017 жылғы 20-24 қараша). Тыңдаушылар 

саны – 21 адам. 

16) «Қосымша білім 

беру    шарттары    бойынша    білім    алушылардың    шығармашылық 

қабілеттерін дамыту.  Кадет класстары  мен әскери-спорттық клубтарды 

құрудың тұжырымдамалық негіздері мен өзектілігі»  (Астана қаласы, 2017 

жылғы 11-15 желтоқсан). Тыңдаушылар саны – 35 адам. 

17) «Қосымша білім беру шарттары бойынша білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Аула клубтарының білім беру 

үдерісіндегі заманауи педагогикалық технологиялар» (Өскемен қаласы, 

2017 жылғы 20-24 қазан). Тыңдаушылар саны – 17 адам. 

4. «Алтын қазына» көркем және сәндік-қолданбалы өнер бойынша 

балалар шығармашылығының республикалық көрме-байқауы (2017 

жылғы 30-қыркүйек, 1 қазан, Алматы қаласы). 

www.ziyatker.org сайтында білім алушылар арасында, сондай-ақ 

білім беру ұйымдарының педагогтері арасында қашықтықтан өткізілген 



республикалық байқаулардың қорытындылары жарияланды. Барлығы 

845 білім алушы қатысты. 

1) «Өлең – сөздің патшасы» (13.01.2017 ж - 03.03.2016). 

Мақсаты – өскелең ұрпақты Қазақстан халқының мәдени және рухани 

құндылықтарына араластыру, балаларға отансүйгіштік және эстетикалық 

тәрбие беру, білім алушылардың шығармашылық мүмкіндіктерін анықтау. 

Міндеттері: 

талантты балаларды дамытуға жағдай жасау және оларға қолдау көрсету; 

ана тілге ұқыпты және махаббатпен қарауға тәрбиелеу; 

табысқа жету уәждемесін қалыптастыру; 

білім алушылардың әдеби шығармашылық саласындағы шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. 

Байқауға жас санаттары бойынша 8-17 жас аралығындағы білім алушылар 

қатысты. Байқауға барлығы 61 жұмыс келіп түсті, оның ішінде 17 жеңімпаз. 

2) «Әлемді тербеткен ана» (16.01.2017 ж. - 6.03.2016).  

Мақсаты – адамгершілік құндылықтарды, анаға саналы түрде құрмет пен 

махаббат сезімін қалыптастыруға, балалардың танымдық және шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға ықпал ету. 

Міндеттері: 

балалар мен жастардың шығармашылық қабілеттерін анықтау; 

балалардың жеке шығармашылық дарынын анықтау; 

балалар мен жастардың қиялы мен фантазиясын дамыту. 

Байқауға жас санаттары бойынша 4-17 жас аралығындағы білім алушылар 

қатысты. Байқауға барлығы 365 жұмыс келіп түсті, оның ішінде – 118 

жеңімпаз.  

3) «Dance-life» (13.01.2017 ж. - 17.03.2017).  

Мақсаты – балалардың шығармашылық мүмкіндіктерін ашу және 

дамыту, шығармашылық әлеуеттерін жүзеге асыру үшін жағдай жасау, оларды 

белсенді шығармашылық іс-әрекетке тарту. 

Міндеттері: 

балалар шығармашылығын насихаттау; 

балалардың бос уақытындағы іс-әрекетін жүзеге асыру үшін жағдай 

жасау; 

байқауға қатысушыларды жаңа шығармашылық жетістіктерге 

ынталандыру; 

дарынды балаларды анықтау және оларға қолдау көрсету. 

Байқауға 10-17 жас аралығындағы балалар қатысты. Байқауға 50 жұмыс 

келіп түсті, оның ішіндн – 26 жеңімпаз. 

4) «Театрдың ғажайып әлемі» (15.02.2017 – 22.05.2017); 

Мақсаты: дарынды, талантты балалар мен жастарды театр өнері арқылы 

анықтау және қолдау, олардың қабілеттері мен шығармашылық мүмкіндіктерін 

дамыту.   

Міндеттері:  



балалар мен жастардың бос және демалыс уақыттарын белсенді 

ұйымдастырудың мәдени деңгейін көтеру; 

балалар мен жастардың шығармашылық қабілеттерін дамыту және жүзеге 

асыру; 

балалар мен жастардың  шығармашылық әлеуетін дамыту; 

балалар мен жастардың қиял және фантазиясын  ашу; 

балалар мен жастардың  көркемөнер қабілеттерін дамыту. 

Байқауға 8-17 жас арасындағы балалар қатысты. Байқауға барлығы 21 

жұмыс келіп түсті, оның ішінде – 21 жеңімпаз. 

5) «Саусақ ұшындағы әлем» (6.03.2017 – 04.05.2017); 

Байқаудың мақсаты: дарынды, талантты балалар мен жастарды анықтау 

және қолдау, бейнелеу өнері арқылы олардың қабілеттері мен шығармашылық 

әлеуеттерін дамыту.   

Міндеттері:  

балалар мен жастардың шығармашылық қабілеттерін дамыту және іске 

асыру; 

балалар мен жастардың  шығармашылық әлеуетін дамыту; 

балалар мен жастардың қиял және фантазиясын  ашу; 

балалар мен жастардың  көркемөнер қабілеттерін дамыту. 

Байқауға 4-17 жас аралығындағы білім алушылар қатысты. Байқауға 

барлығы 133 жұмыс келіп түсті, оның ішінде – 69 жеңімпаз. 

6) «Әкем, анам және мен - тату отбасымыз!», (2017 жылдың 6 наурыз- 

24 мамыр аралығы); 

Мақсаты: білім алушыларды шығармашылық қызметке тарту, дарынды 

балаларды анықтау және қолдау. 

 Міндеттері: 

балалар мен жастардың шығармашылық қабілеттерін дамыту және жүзеге 

асыру; 

балалар мен жастардың  шығармашылық әлеуетін дамыту; 

балалар мен жастардың қиял және фантазиясын  ашу; 

балалар мен жастардың  көркемөнер қабілеттерін дамыту. 

Байқауға 4-17 жас аралығындағы балалар қатысты. Байқауға 67 жұмыс 

келіп түсті, оның ішінде – 39 жеңімпаз. 

7) «Лучшая образовательная программа» (с 9 марта по 15 мая 2017 

года); 

Байқаудың мақсаты: білім алушылардың сабақтан тыс қызметін 

ұйымдастырудағы педагогтердің инновациялық және эксперименттік 

қызметтерін дамыту және қолдау. 

Міндеттері: 

педагогтердің кәсіби шеберліктерін көтеруге жағдай жасау; 

педагогтердің кәсіби біліктілігі мен әдістемелік сауаттылығын дамыту; 



педагогикалық тәжірибенің ақпараттық-әдістемелік базасын толықтыру, 

озық педагогикалық тәжірибенің идеяларын өңірлік, республикалық деңгейде 

тарату. 

Байқауға барлығы 12 жұмыс келіп түсті, оның ішінде – 5 жеңімпаз. 

8) «Менің сүйікті авторым»,  ( 2017 жылғы 1 наурыз – 5 мамыр 

аралығы);  

  Мақсаты: білім алушыларды шығармашылық қызметке тарту, әдебиет 

саласындағы дарынды балаларды анықтау және қолдау. 

 Міндеттері: 
әдебиетке деген қызығушылықтарын арттыру; 

балалардың әдеби қабілеттерін белсендіру; 

дарынды балаларды балалар кітапханасына баруға тарту; 

қатысушыларды жаңа ақпараттық технологиялар мен компьютер 

құрылғыларын тиімді қолдануға тарту. 

Байқауға 9-17 жас аралығындағы балалар қатысты. Байқауға 25 жұмыс 

келіп түсті, оның ішінде – 25 жеңімпаз. 

9) «Бизнес балалармен бірге, бизнес балалар үшін», ( 2017 жылғы 15 

наурыз – 10 мамыр аралығы);  

Мақсаты: білім алушыларды ересек өмірге және кәсіби қызметке 

даярлау үшін жағдай жасау, тұлғаның шығармашылық дамуына, олардың 

әлеуметтік белсенділігіне, өзін-өзі жетілдіру қажеттілігіне ықпал ету. 

Міндеттері: 

білім алушылардың алдағы өз бетінше өмір сүруіне қажетті білім жүйесін 

меңгеруі; 

құқықтық және экономикалық сауаттылық негіздерін ұғынуы; 

жасөспірімдер мен жастардың арасында кәсіпкерлік қызмет туралы оң 

пікірін қалыптастыру; 

кәсіпкерлік қызметті дәріптеу; 

нақты кәсіби-еңбек іскерлігін, дағдыларын және адекватты кәсіби ниетіне 

дағдыландыруды қалыптастыру. 

Байқауға 11-17  жас аралығындағы балалар қатысты. Байқауға 12 жұмыс 

келіп түсті, оның ішінде – 12 жеңімпаз. 

10) «Сәнді толқын»  (2017 жылдың 13 ақпан – 13 наурыз аралығы); 

Мақсаты: білім алушылардың шығармашылық әлеуетін дамытуға 

жағдай жасау. 

Міндеттері: 

дизайн саласында шығармашылық қабілеттері бар дарынды балаларды 

анықтау; 

білім алушылардың шығармашылық белсенділігін арттыру; 

дизайн саласындағы стандартты емес шешімдерді және оларды іске 

асырудың жолдарын іздеу; 

шығармашыл және келешегі бар жастардың дизайнерлер жұмысының 

түрлі аспектілеріне кәсіби бағдарлануы және қызығушылықтарын белсендіру. 



Байқауға 8-17  жас аралығындағы балалар қатысты. Байқауға 23 жұмыс 

келіп түсті, оның ішінде – 23 жеңімпаз. 

11)    «Туған өлкенің батырлары»,  (2017 жылдың 1 ақпан – 10 мамыр 

аралығы); 

Мақсаты: туған өлкенің тарихын зерделеу арқылы білім алушылардың 

танымдық қызығушылығы мен ізденушілік-зерттеушілік шығармашылығын 

дамыту. 

Міндеттері: 

білім алушылардың бойында қазақстандық отансүйгіштікті және 

азаматтылықты қалыптастыру; 

білім алушыларды Отан қорғаушылардың ерлігін құрметтей білуге 

тәрбиелеу. 

Байқауға 8-17  жас аралығындағы балалар қатысты. Байқауға 34 жұмыс 

келіп түсті, оның ішінде – 16 жеңімпаз. 

 12)  «Достық сабағы» республикалық интернет-байқауы (2017 

жылғы 3-28 сәуір);  

 Мақсаты: толеранттық қарым-қатынас және этномәдени 

құндылықтарға деген құрмет саласындағы педагогикалық тәжірибені анықтау, 

халықтар тарихы мен мәдениеті туралы білім мен түсінік деңгейін арттыру. 

 Міндеттері: 
 Қазақстан Республикасында мекен ететін халықтардың түрлі 

мәдениеттерімен таныстыру, білім беру ортасындағы толеранттық денгейді 

арттыру;  

 тәрбиелеудің интерактивті әдістерін пайдаланып сабақтан тыс іс- 

шараларды өткізу бойынша педагогикалық тәжірибені тарату;  

 балалар ортасындағы ұлттық тұрғыдан экстремизмнің пайда болуының 

алдын-алу. 

 Байқауға мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері 

қатысты. Байқауға 4 жұмыс келіп түсті, оның ішінде – 2 жеңімпаз. 

13) «Үздік әлеуметтік жобалар» республикалық интернет-байқау (с 

20 ақпан-  20 наурыз 2017 жыл);  

 Мақсаты: дарынды балаларды анықтау және қолдауға бағытталған 

балалар мен жастардың бастамаларын дамытуға ықпал ету. 

 Міндеттері:  
 балалар мен жастардың назарын өзекті әлеуметтік мәселелерге аудару; 

 балалар мен жастардың әлеуметтік-шығармашылық белсенділіктерін, 

өзін - өзі жетілдіру және өзін өзі дамыту қажеттіліктерін дамыту; 

 бастамалар және иновациялық стартаптарды жүзеге асыруүшін алаң 

құру; 

 қоғамдық белсенділік және әлеуметтік жобалау дағдысын дамыту. 

 Байқауға жалпы орта білім беретін мектептердің, колледждердің және 

қосымша білім беру ұйымдарының білім алушылары қатысты. Байқауға 

барлығы 11 жұмыс келіп түсті, оның ішінде – 7 жеңімпаз. 



 14)  «Мұражай – ұрпақтарды байланыстыру дәнекері» 

республикалық интернет-байқауының (28 ақпан- 26 сәуір 2017 жыл);  

 Мақсаты: білім беру ұйымдарындағы мектеп мұражайының мәнін 

арттыру, өскелең ұрпаққа мұражай ықпалының педагогикалық мазмұнын, 

әдістемелері мен формаларын жетілдіру.  

 Міндеттері: 

 білім алушылардың дүниетанымын кеңейту, танымдық 

қызығушылықтары мен қабілеттерін, әлеуметтік белсенділіктерін тәрбиелеу; 

 білім алушылардың бойында іздену, ғылыми-зерттеу жұмыстары 

дағдыларын қалыптастыру; 

 педагогтер мен білім алушыларды мектеп мұражайларының түрлі 

қызметтеріне тарту арқылы мұражай педагогикасын дамытуға жағдай жасау; 

 тарих және мәдениет естеліктеріне деген ұқыпты қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

 Байқауға жалпы орта білім беретін мектептердің, колледждердің және 

қосымша білім беру ұйымдарының білім алушылары қатысты. Байқауға 

барлығы 30 жұмыс келіп түсті, оның ішінде – 16 жеңімпаз. 

15) «EXPO Summer» республикалық интернет-байқауы (1 қыркүйек-

10 қараша 2017 жыл); 

Мақсаты: білім алушыларды шығармашылық әрекетке тарту, дарынды 

балаларды анықтау және қолдау, оларды танымдық қызығушылықтарға 

ынталандыру.  

Байқаудың міндеттері: 

балалардың ой-өрісін кеңейту, өзінің қабілеттерін, дағдыларын, қиялын 

және жеке даралағын көрсетуге мүмкіндік беру; 

балалардың және жастардың көркемдік-эстетикалық талғамын 

қалыптастыру;  

көркемдік-дарынды, шығармашылық түрде ойлайтын балаларды және 

жастарды анықтау және қолдау. 

Байқауға жалпы орта білім беретін мектептердің, колледждердің және 

қосымша білім беру ұйымдарының білім алушылары қатысты. Байқауға 

барлығы 140 жұмыс келіп түсті, оның ішінде – 40жеңімпаз. 

16)  «Отбасылық дәстүрлер құндылығы балалар көзімен» 

республикалық интернет-байқауы (1 қыркүйек-2 қараша 2017 жыл) 

Мақсаты: өз отбасының тарихын зерттеу арқылы білім алушылардың 

танымдық қызығушылығы мен ізденушілік-зерттеушілік шығармашылығын 

дамыту. 

Байқаудың міндеттері: 

жеке тұлғалық, отбасылық және ұлттық рухани құндылықтарға 

қызығушылығын қалыптастыру; 

отбасылық құндылықтарды, дәстүрлерді бекіту және дамыту; 

отбасылық дәстүрлерге деген сүйіспеншілік және сыйластық сезімін 

тәрбиелеу; 



дарынды балаларды анықтау және қолдау. 

Байқауға жалпы орта білім беретін мектептердің, колледждердің және 

қосымша білім беру ұйымдарының білім алушылары қатысты. Байқауға 

барлығы 24 жұмыс келіп түсті, оның ішінде – 17 жеңімпаз. 

17) «Мультфильмдердегі менің сүйікті кейіпкерім» республикалық 

интернет-байқауы (2017 жылғы 27 тамыз – 16 қараша)  

Байқаудың мақсаты: балалар көркем шығармашылығына ықпал ету, 

көркем-эстетикалық талғамдарын тәрбиелеу. 

Міндеттері: 

зияткерлік әлеуетті, ой-қиялды дамыту және ынталандыру; 

шығармашылыққа, өнерге және түрлі халықтардың мультипликациясына 

деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу; 

табысқа жету уәждемесін дамыту; 

балаларды көркемдік шығармашылық сабақтарына баулу. 

Байқауға жалпы орта білім беретін мектептердің, колледждердің және 

қосымша білім беру ұйымдарының білім алушылары қатысты. Байқауға 

барлығы 102 жұмыс келіп түсті, оның ішінде – 52 жеңімпаз.  

18) «Бір халық – бір мүдде!» республикалық интернет-байқауы (2017  

жылғы 23 тамыз – 30 қараша) 

Мақсаты: балалардың бойында қазақстандық патриотизмді және 

әлеуметтік белсенділікті қалыптастыру, дарынды балаларды анықтауға және 

қолдау жасау. 

Міндеттері: 

зияткерлік әлеуетін дамыту және ынталандыру; 

қазақстандық патриотизм, өз елі үшін мақтаныш сезімін тәрбиелеу; 

табысқа жету уәждемесін қалыптастыру; 

балалаларды көркемдік шығармашылықпен айналысуға тарту. 

Байқауға жалпы орта білім беретін мектептердің, колледждердің және 

қосымша білім беру ұйымдарының білім алушылары қатысты. Байқауға 

барлығы 183 жұмыс келіп түсті, оның ішінде – 61 жеңімпаз. 

19) «Тәуелсіз елдің патриотымын!» тақырыбында республикалық 

интернет-байқауы (2017 жылғы 24 тамыз – 15 желтоқсан) 

Байқаудың мақсаты – балалардың бойында адамгершілік құндылықтарды, 

Отанға деген саналы құрмет пен сүйіспеншілік сезімін қалыптастыру, 

танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту. 

Байқау міндеттері: 

балалар мен жасөспірімдердің бойында патриоттық, жалпы мәдени және 

рухани құндылықтарды қалыптастыру;  

Қазақстан халқының дәстүріне деген құрмет пен қызығушылықты 

тәрбиелеу; 

дарынды балаларды іздеу және қолдау; 

білім алушыларды пайдалы қызметке араластыру; 

балаларды көркемдік шығармашылық сабақтарына тарту. 



Байқауға жалпы орта білім беретін мектептердің, колледждердің және 

қосымша білім беру ұйымдарының білім алушылары қатысты. Байқауға 

барлығы 100 жұмыс келіп түсті, оның ішінде – 45 жеңімпаз. 

20) «Болашақтағы мұғалім мамандығын  қалай елестетемін» 

тақырыбында республикалық интернет-байқауы (2017 жылғы 28 

қыркүйек – 5 қараша) 

Байқаудың мақсаты: дарынды балаларды анықтау және қолдау, 

балалардың көркем шығармашылығына ықпал ету. 

Міндеттері: 

зияткерлік әлеуетін, қиялын дамыту және ынталандыру; 

шығармашылық сүйіспеншілікке тәрбилеу; 

жетістікке жету ынтасын қалыптастыру; 

балалардың әдеби шығармашылықпен айналысуына тарту. 

Байқауға  жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының білім алушылары қатысты. Байқауға барлығы 4 жұмыс келіп 

түсті, оның ішінде – 1 жеңімпаз. 

21) «Менің өмірімдегі керемет күн» республикалық интернет-

байқауы (2017 жылғы 28 қыркүйек – 30 қараша) 

Байқаудың мақсаты: білім алушылардың шығармашылық әлеуетін іске 

асыру және қолдау.  

Міндеттері:  

білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін және танымдық 

белсенділігін дамыту; 

білім алушыларға білім беру және аймақтың шеңберінен тыс ауқымда 

жарысуға мүмкіндік беру; 

білім алушылардың көркемдік шығармашылығын насихаттау.  

Байқауға жалпы орта, қосымша білім беру ұйымдарының білім 

алушылары қатысты. Байқауға барлығы 18 жұмыс келіп түсті, оның ішінде – 7 

жеңімпаз. 

22) «Астана – Отанымыздың жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі» 

республикалық шығармалар-эсселер интернет-байқауы (2017 жылдың 10 

қараша-15 желтоқсан) 

Байқаудың мақсаты: білім алушыларды өз ұлтының құндылықтары мен 

дәстүрлеріне араластыру, түрлі ұлт өкілдерінің арасындағы бірлік пен келісімді 

нығайту. 

Міндеттері: 

білім алушылардың әдеби шығармашылық аясында өзіндік қалыптасуға 

жағдай жасау, оларды әлеуметтендіру мен шығармашылық белсенділігін 

арттыру; 

білім алушылардың Елорда тарихына деген қызығушылығын арттыру, ел 

тарихымен бірлестіру сезімін тәрбиелеу; 

азаматтықты, патриоттық пен Отанға деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу; 

 тіл мәдениетін және әдеби шығармашылықты дамыту; 



көп ұлтты еліміздің мәдени және тарихи өткеніне құрметпен қарауды 

қалыптастыру. 

Байқауға жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының жоғары сынып білім алушылары қатысты. Байқауға барлығы 50 

жұмыс келіп түсті, оның ішінде – 15 жеңімпаз 

 
 

 

Көркем-эстетикалық бағыттағы 

бөлім жетекшісі       Р. Асавбаева 

 


