
Әлеуметтік-педагогикалық бағыттағы бөлімнің 

2019 жылғы қызметі туралы есеп 

 

 

2019 жылы мемлекеттік сатып алуға қатысу қорытындысы бойынша 

бөліммен ұйымдастырылды және өткізілді: 

«Ризашылық – қайырымдылық бұлағы» жалпыұлттық мәдени-білім 

беру жобасының аясында қашықтықтан өткізілген «Шексіз 

шығармашылық» республикалық байқауы.  

Балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

білім беру ұйымдарының 700 педагог кадрларына арналған 10 біліктілікті 

арттыру курстары (80 сағаттан). 

І. Бөліммен бюджеттен тыс шаралар ұйымдастырылды және өткізілді: 

1) Балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

ұйымдардың 47 педагог қызметкерлеріне арналған 1 қысқа мерзімді курс;  

2) «Қосымша білім беру: болашаққа көзқарас» халықаралық 

құрылымдалған диалог (Петропавл қаласы, 300 қатысушы).  

ІІ. Бөлім қызметкерлерімен 

Қазақстан Республикасында балаларға қосымша білім беруді 

дамытудың тұжырымдамалық тәсілдерін толықтыру жұмысына қатысты (ҚР 

БҒМ 19.02.2019 ж. № 81 бұйрығы); 

педагогтерге арналған «Қосымша білім және тәрбие» электрондық 

форматта ғылыми-әдістемелік журнал әзірленді. 

ІІІ. Авторлық құқық алу үшін ҚР Әділет министрлігінде қосымша білім 

беру педагогтерінің біліктілігін арттыру курстарының 12 бағдарламасы 

жаңартылды. 

ІV. www.ziyatker.org сайтында ақпараттық сипаттағы материалдар 

орналастырылған: 

«Қосымша білім және тәрбие» республикалық оқу-әдістемелік журналы; 

 «Ризашылық – қайырымдылық бұлағы» жалпыұлттық мәдени-білім 

беру жобасы; 

«Қосымша білім беру: болашаққа көзқарас» құрылымдалған диалогтың 

материалдары. 

Тұрақты негізде «Жұлдыз», «Ерлік», «Балалайф» клубының 

контенттері толықтырылады (күн сайын). 

Материалдар саны: 

әлеуметтік-педагогикалық бағыт бойынша: 136. 

V. www.ziyatker.org сайтында Бөліммен 27 интернет-байқаулар 

қашықтықтан ұйымдастырылды және өткізілді, оған 3 724 адам, оның ішінде: 

7-10 жас – 453 қатысушы;  

11-14 жас – 542 қатысушы;  

15-18 жас – 659 қатысушы;  

ауылдық жерден – 1750 қатысушы; 

ерекше білім беру қажеттіліктері бар – 2070 бала қатысты. 

 



Қосымша 

 

Мемлекеттік сатып алу аясында 2019 жылғы 9 қаңтардағы № 1 

Шарт талаптарын орындау мақсатында «Ризашылық – қайырымдылық 

бұлағы» жалпыұлттық мәдени-білім беру жобасының аясында 1 

республикалық іс-шара ұйымдастырылды және өткізілді. 

1. 2019 жылғы 14 қаңтар мен 28 ақпан аралығында – ерекше білім 

беру қажеттілігі бар балалардың қатысуымен «Шексіз шығармашылық» 

республикалық байқауы www.ziyatker.org сайтта қашықтықтан өткізілді, 

қатысушылар саны - 2070, жеңімпаздар саны - 712;  

Мақсаты: ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың бейнелеу 

қызметі, сәндік-қолданбалы өнер шығармашылығындағы шығармашылық 

әлеуетін анықтау және ынталандыру, сондай-ақ шығармашылық қызметтерін 

ынталандыру және қолдау арқылы әлеуметтік бейімдеу. 

Мемлекеттік сатып алу аясында 15.03.2019 ж. шарт талаптарын 

орындау мақсатында № 191, 193, 197, 198, 200, 205, 211, 215, 217, 219 700 

тыңдаушыға арналған біліктілікті арттыру курстары ұйымдастырылды 

және өткізілді: 

1) «Жазғы сауықтыру және мектеп жанындағы лагерьлерде балалардың 

жазғы демалысын ұйымдастыру» (Алматы қаласы, 2019 жылғы 13-22 мамыр. 

Тыңдаушылар саны – 75 адам);  

2) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушы тұлғасының 

әлеуметтенуі» (Талдықорған қаласы, 2019 жылғы 3-12 маусым. Тыңдаушылар 

саны – 75 адам);  

3) «Мұражай педагогикасы – тұлғаның жалпы мәдени құзыреттіліктерін 

дамытатын инновациялық педагогикалық технология» (Нұр-Сұлтан қаласы, 

2019 жылғы 3-12 маусым. Тыңдаушылар саны – 75 адам); 

4) «Қосымша білім беруде балалардың әлеуметтік-тұлғалық дамуы 

(әскери-патриоттық тәрбие, балалар қоғамдық қозғалысы)» (Қостанай қаласы, 

2019 жылғы 7-16 қазан. Тыңдаушылар саны – 75 адам); 

5) «Қосымша білім беру ұйымдарындағы әдістемелік қызметтің 

жұмысы» (Қарағанды қаласы, 2019 жылғы 14-23 қазан. Тыңдаушылар саны – 

75 адам); 

6) «Қосымша білім беру жағдайында ерекше білім беруге қажеттіліктері 

бар балаларға рухани-эстетикалық тәрбие беру» (Орал қаласы, 2019 жылғы 28 

қазан - 6 қараша. Тыңдаушылар саны – 75 адам); 

7) «Мектептен тыс қосымша білім беру ұйымдары – балаларды 

дамытудың ресурстық орталықтары» (Ақтөбе қаласы, 2019 жылғы 28 қазан - 6 

қараша. Тыңдаушылар саны – 75 адам); 

8) «Концертмейстердің шығармашылық және педагогикалық қызметі» 

(Павлодар қаласы, 2019 жылғы 28 қазан - 6 қараша. Тыңдаушылар саны – 50 

адам); 

9) «Білім беру ұйымдарының әлеуметтік-педагогикалық қызметі» (Нұр-

Сұлтан қаласы, 2019 жылғы 28 қазан - 6 қараша. Тыңдаушылар саны – 75 

адам); 



10) «Аула және әскери-патриоттық клубтарының білім беру 

процесіндегі заманауи педагогикалық технологиялар» (Нұр-Сұлтан қаласы, 

2019 жылғы 28 қазан - 6 қараша. Тыңдаушылар саны – 50 адам). 

Балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

ұйымдардың педагог қызметкерлерінің білімін жаңарту және кәсіби 

құзыреттілік деңгейін арттыру үшін жағдай жасау мақсатында 

бюджеттен тыс 1 курс ұйымдастырылды және өткізілді. Тыңдаушылар 

саны – 47. 

1) «Жазғы сауықтыру және мектеп жанындағы лагерьлерде балалардың 

жазғы демалысын ұйымдастыру», 2019 жылғы 12-15 ақпан, Алматы облысы 

Есік қаласы. Тыңдаушылар саны – 47 адам.  

 

2019 жылы қашықтықтан өткізілген бюджеттен тыс 

республикалық интернет-байқаулардың тізбесі: 

1. Қазақстан Республикасындағы жалпы білім беретін мектептер мен 

балаларға қосымша білім беру ұйымдарындағы педагогтердің, педагогикалық 

колледждердің, ЖОО-ның студенттерінің арасында қашықтықтан өткізілген 

«Жаңа жылдық букет» республикалық интернет-байқауы – 2018 жылғы 12 

қыркүйектен 2019 жылғы 13 қаңтар.  

Мақсаты: балалардың жаңа жылдық іс-шараларын өткізу, үздік ұйым 

тәжірибесін анықтау және оны тарату. Қатысушылар - 9, жеңімпаздар - 8. 

2. Қазақстан Республикасындағы мектепке дейінгі, жалпы орта, 

қосымша, техникалық және кәсіптік, жоғары білім беру ұйымдарының педагог 

қызметкерлері, сондай-ақ педагогикалық колледждердің, ЖОО-ның үздік 

педагогикалық жасақтарының арасында қашықтықтан өткізілген «Балаларға 

берілген жүрек» республикалық педагогикалық олимпиада – 2018 жылғы 1 

қараша – 2019 жылғы 28 қаңтар.  

Мақсаты: каникул кезінде балалардың сауықтыру демалысын, бос 

уақытын және жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру қызметінің сапасын және 

тиімділігін арттыру, Қазақстан Республикасындағы педагогикалық 

жасақтардың қозғалысына қолдау көрсету және дамыту.  

Барлық қатысушылар – 463, жеңімпаздар – 293.  

3. «Ризашылық – мейірімділік бұлағы» жалпыұлттық мәдени-білім беру 

жобасы аясында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың арасында 

қашықтықтан өткізілген «Шексіз шығармашылық» республикалық байқау 

– 2019 жылғы 14 қаңтар – 28 ақпан.  

Мақсаты: ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың бейнелеу 

қызметі, сәндік-қолданбалы өнер шығармашылығындағы шығармашылық 

әлеуетін анықтау және ынталандыру, сондай-ақ шығармашылық қызметтерін 

ынталандыру және қолдау арқылы әлеуметтік бейімдеу.  

Барлық қатысушылар – 2070, жеңімпаздар – 712. 

4. «Әлемнің жарығын сыйладың сен маған...» республикалық 

интернет-байқау 2019 жылғы 4 қаңтар – 22 ақпан.  

Мақсаты: адамгершілік құндылықтарды, анаға деген құрмет пен 

сүйіспеншілік сезімдерін қалыптастыру, олардың танымдық және 



шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал ету. Қатысушылар – 225, 

жеңімпаздар – 64.  

5. «Ана деген сиқырлы сөз!» республикалық интернет-байқау 2019 

жылғы 10 қаңтар – 27 ақпан.  

Мақсаты: балалар мен жастардың өздігінен дамуы үшін қолайлы 

жағдайлар жасау, жас ұрпақ арасында шығармашылық белсенділікті дамытуға 

ынталандыру.  

Қатысушылар – 377, жеңімпаздар – 266. 

6. «Dance-life» республикалық аула билерінің фестивалі 2019 жылғы 4 

қаңтар – 15 сәуір.  

Мақсаты: балалардың шығармашылық мүмкіндіктерін ашу және 

дамыту, олардың шығармашылық әлеуеттерін жүзеге асыру үшін жағдай 

жасау және белсенді шығармашылық іс-әрекетке тарту.  

Қатысушылар – 69, жеңімпаздар – 41. 

7. «Соғыс тарихы – отбасымның өмірінде» республикалық интернет-

байқауы 2019 жылғы 19 ақпан – 16 сәуір.  

Мақсаты: білім алушылардың зерттеушілік және зияткерлік әлеуетін 

дамыту. 

Қатысушылар – 92, жеңімпаздар – 42.  

8. «Жақындарыма хат» республикалық интернет-байқау 2019 жылғы 

27 ақпан – 26 сәуір.  

Мақсаты: білім алушыларға патриоттық тәрбие беру бойынша 

жұмыстарды жандандыру және шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал 

ету.  

Қатысушылар – 33, жеңімпаздар – 21. 

9. «Үздік педагогикалық жасақ - 2019» республикалық интернет-

байқау 2019 жылғы 4 қаңтар – 26 сәуір.  

Мақсаты: педагогикалық жасақтардың кәсіби шеберлік деңгейін 

арттыру, жұмыс тәжірибесімен алмасу және тарату, педагогикалық 

мамандықтың беделін арттыру үшін жағдай жасау.  

Қатысушылар – 13, жеңімпаздар – 5. 

10. «Үздік тәрбиеші - 2019» республикалық интернет-байқау 2019 

жылғы 4 қаңтар – 6 мамыр.  

Мақсаты: үздік тәжірибені, үздік жұмыстарды, білім беру саласындағы 

қызметкерлердің кәсіби деңгейін анықтау, тарату, тәжірибе алмасу және 

шығармашылық бастамаларды қолдау. 

Қатысушылар – 175, жеңімпаздар – 97.  

11. «Менің әкем – ең жақсы!» республикалық интернет-байқау 2019 

жылғы 8 сәуір - 17 мамыр.  

Мақсаты: балалардың шығармашылық белсенділігін дамыту, сыныптан 

тыс және мектептен тыс жұмыстарды жандандыру, шығармашыл дарынды 

балаларды ынталандыру.  

Қатысушылар - 26 адам, жеңімпаздар - 14.  

12. «Жақсылық әлемді құтқарады!» республикалық интернет-байқау 

2019 жылғы 8 сәуір - 20 мамыр.  



Мақсаты: балалардың шығармашылық және көркемдік қиялын дамыту, 

дарынды және талантты балаларды қолдау.  

Қатысушылар - 34 адам, жеңімпаздар - 21. 

13. «Көк байрағым» республикалық интернет-байқау 2019 жылғы 8 

сәуір – 23 мамыр.  

Мақсаты: білім беру ұйымдарының білім алушыларының зерттеу және 

зияткерлік-шығармашылық әлеуетін дамыту, дарынды және талантты 

балаларды қолдау. 

Қатысушылар - 3 адам, жеңімпаздар - 3.  

14. «Топтың өмірінен бір күн» - мобильді көзқарас» республикалық 

интернет-байқау 2019 жылғы 19 мамыр – 16 қыркүйек.  

Мақсаты: балалардың шығармашылық мүмкіндігін айқындау, олардың 

шығармашылық белсенділігін арттыру.  

Қатысушылар – 4, жеңімпаздар – 4. 

15. «Сүйемін туған тілді – анам тілін...» республикалық интернет-

байқау 2019 жылғы 12 мамыр – 12 қыркүйек.  

Мақсаты: балалардың іс-шараларын ұйымдастыру мен өткізудің үздік 

тәжірибесін анықтау және тарату, тәжірибе алмасу және шығармашылық 

бастамаларды қолдау.  

Қатысушылар – 9, жеңімпаздар – 4. 

16. «Үздік аула клубы» республикалық интернет-байқау 2019 жылғы 25 

маусым – 5 қараша.  

Мақсаты: білім алушыларды шығармашылық әрекетке тарту, ойлау 

қабілетін дамыту, әлеуметтік және қоғамдық мінез-құлық мәдениетін 

тәрбиелеу. 

Қатысушылар – 15, жеңімпаздар – 5. 

17. «Менің болашақ мамандығым» республикалық интернет-байқау 

2019 жылғы 25 маусым – 4 желтоқсан. 

Мақсаты: дарынды балаларды анықтау және қолдау, олардың әдеби 

шығармашылығын дамытуға ықпал ету. 

Қатысушылар – 15, жеңімпаздар – 7. 

18. «Елі сүйген, елін сүйген Елбасы» республикалық интернет-байқау 

2019 жылғы 25 маусым – 28 қараша. 

Мақсаты: Ұлт Көшбасшысы және Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті туралы білімдерін кеңейту. 

Қатысушылар – 15, жеңімпаздар – 5. 

19. «Жаңа жылдық букет»  республикалық интернет-байқау 2019 

жылғы 25 маусым – 27 желтоқсан. 

Мақсаты: балалардың жаңа жылдық іс-шараларын өткізу және үздік 

ұйым тәжірибесін анықтау және оны тарату. 

Қатысушылар – 15, жеңімпаздар – 7. 

20. «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ!» республикалық интернет-

байқау 2019 жылғы 12 қыркүйек - 25 қараша. 

Мақсаты: балалар мен жасөспірімдердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

дүниетанымын қалыптастыру, құқықтық мәдениетін жетілдіру.  



Қатысушылар – 13, жеңімпаздар – 9. 

21. «Мен – еріктімін!» республикалық интернет-байқау 2019 жылғы 12 

қыркүйек – 18 қараша. 

Мақсаты: қазіргі қоғамдағы жас еріктілер қозғалысын дамытуға ықпал 

ету. 

Қатысушылар – 9, жеңімпаздар – 4. 

22. «Кітапханалық калейдоскоп» республикалық интернет-байқау 

2019 жылғы 27 қараша – 28 желтоқсан. 

Мақсаты – білім алушыларды шығармашылық қызметке тарту, әдеби 

қабілеттерін, көркем талғамын және әсемдікті тануға деген қажеттілігін 

дамыту.  

Барлық қатысушылар - 15, жеңімпаздар - 5. 

23. «Ғарыштық одиссея!» республикалық интернет-байқау 2019 

жылғы 21 қараша – 27 желтоқсан. 

Мақсаты: астрономияны зерттеуге қызығушылықты ынталандыру. 

Барлық қатысушылар - 25, жеңімпаздар - 10. 

24. «Мен өз құқығымды саламын және міндеттімін» республикалық 

интернет-байқауы - 28.11.2019 ж. – 20.01.2020 ж. 

25. «Менің Отаным - 10 игілікті іс» республикалық интернет-байқауы - 

28.11.2019 ж. – 27.01.2020 ж. 

26. «Менің арманым» республикалық интернет-байқауы - 28.11.2019 ж. 

– 03.02.2020 ж. 

27. «Спорт балалар көзімен» республикалық комикстер интернет-

байқауы – 29.11.2019 ж. – 10.11.2020 ж. 

 

ҮЕҰ, ата-аналар қоғамы, балаларға қосымша білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының жұмыс 

топтары, республикалық үйлестіру кеңестері, педагогикалық 

қызметкерлер өкілдерінің қатысуымен секциялар отырыстарының 

тізбесі.  

2019 жылғы 15 наурызда Петропавл қаласында (СҚО) «Қосымша 

білім беру: болашаққа көзқарас» құрылымдық диалог өткізілді. 

Құрылымдық диалогқа Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің, Балаларға қосымша білім берудің Еуразиялық 

қауымдастығының, жергілікті атқарушы органдардың, ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының, «Нұр Отан» партиясының, ЮНЕСКО-ның Қазақстандағы 

Кластерлік бюросының өкілдері, мектеп және мектептен тыс ұйымдардың 

басшылары, ҮЕҰ, ата-аналар қоғамдастығы қатысты.  

Құрылымдық диалог жұмысы барысында Президент Н. Ә. Назарбаевтың 

Қазақстан халқына «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы 

дамудың жаңа мүмкіндіктері» Жолдауында, «Болашаққа көзқарас: қоғамдық 

сананы жаңғырту», «Ұлы Даланың жеті қыры», «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасында және жастарға арналған форумда көрсетілген мемлекеттік 

бастамаларды іске асыруға бағытталған мәселелер талқыланды. 



Балаларға қосымша білім берудің қажеттілігі мен нәтижелілігі 

мәселелеріне, қатысушыларды қосымша білім берудің заманауи үлгілерін 

дамыту бойынша халықаралық тәжірибелермен таныстыруға, Оқушылар 

сарайлары мен үйлерінің базасында балалар технопарктерінің желісін құруға 

ерекше назар аударылды. 

 

 


