
ҚР БҒМ «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» 

РМҚК 2021 жылғы бірінші тоқсандағы қызметі туралы есебі 

 

ҚР БҒМ Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 

қызметінің мақсаты (ары қарай – РҚББОӘО): бағдарламалық-әдістемелік, 

ұйымдастырушылық-мазмұнды және ақпараттық қамтамасыз ету 

құралдарымен балалардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру және 

дамыту тәсілдерін жетілдіру арқылы балаларға қосымша білім беруді дамыту.   

Міндеттері:  

1) балаларға қосымша білім беруді бағдарламалық-әдістемелік 

қамтамасыз ету; 
2) балаларға арналған республикалық іс-шараларды (байқаулар, 

жарыстар, фестивальдар және т. б.) өткізу; 

3) педагогтердің біліктілігін арттыру. Педагогтер мен қосымша білім 

беру ұйымдарының ең жақсы жұмыс тәжірибесін жинақтау және тарату. 

2021 жылдың бірінші тоқсанында ҚР БҒМ РҚББОӘО: 

1) ҚР БҒМ Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің тапсырысы 

бойынша «Ризашылық – мейірімділік бұлағы» жалпыұлттық мәдени-білім беру 

жобасы аясында 3820 қатысушыны қамтитын 3 іс-шара өткізілді. 

2) әзірленді: 

- «Оқушылар мен студент жастардың дебаттық қозғалысы» жалпыұлттық 

мәдени-білім беру жобасын іске асыру бойынша ұсынымдар; 

- Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында 

«Мектеп/студенттік парламент» білім алушылардың  өзін-өзі басқару 

органдарын дамыту тұжырымдамасы; 

- балаларға арналған «Экоәлем» және «Темірқазық» танымдық 

журналдарының алғашқы нөмірлері; 

- педагогтерге арналған «Қосымша білім және тәрбие» ғылыми-

әдістемелік журналының электрондық форматтағы бірінші нөмірі.  

3) құрылды: 

- 5 маманнан тұратын дебаттарды өткізу әдістемесін меңгерген, 

дебаттардың бұрынғы және нақты қатысушылары болып табылатын «Қазақстан 

Республикасындағы дебаттық қозғалыс» жобалық кеңсесі; 

- Көркемдік-эстетикалық бағыт жетекшілерінің республикалық Үйлестіру 

Кеңесі; 

4)  ұйымдастырылды және өткізілді:  

Курстан кейінгі қолдау шеңберінде 1733 қосымша білім беру педагогы 

мен бейіні бойынша маманды қамтитын 61 вебинар: 21 вебинар (қамту – 405) 

көркемдік-эстетикалық бағыт, 18 – әлеуметтік-педагогикалық бағыт (қамту – 

673), 12 – туристік-өлкетану және экологиялық-биологиялық бағыт (қамту – 

264), 11 – ғылыми-техникалық бағыт (қамту – 391);  

Дебат қозғалысының аудандық және облыстық үйлестірушілері мен 

мектептер мен колледждердің дебат клубтарының басшылары үшін 2155 

адамға арналған 34 оқыту вебинары («Дебат клубының білім беру 



бағдарламасын іске асыру әдістері», «Балаларды дебатқа жаттықтыру әдістері», 

«Дебат турнирлерін өткізу әдістері»);  

Мектептік және студенттік өзін-өзі басқаруды дамыту мәселесі бойынша 

мектеп және колледж директорларының тәрбие жұмысы жөніндегі 1500 

орынбасарына арналған 15 оқыту вебинары; 

Дебат қозғалысының ардагерлерімен, «Елбасы академиясы» 

корпоративтік қоры жобалық кеңсесінің, БҚҚК, ТжКБ, ЖЖООКБД 

өкілдерімен, студент жастардың қатысуымен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент 

қалалары және СҚО мектептері мен колледждерінің 1000 өкілдерімен дебат 

қозғалысын және мектептегі өзін-өзі басқаруды дамыту бойынша 6 онлайн-

кездесу; 

мектеп, колледж және ЖОО білім алушылары арасында дебат 

клубтарының болуы мониторингі (республикада 4426 дебат клубтары бар, 

қамту – 66 186, мектептерде – 3702, қамту  – 49 706 адам, ТжКБ ұймдарында – 

589, қамту -  9 768 және ЖОО базасында – 135, қамту – 6 712 адам); 

2 мың респондент (оқушылар және педагогтер) арасында Google Forms 

платформасында дебат турнирін өткізудің ең оңтайлы форматын таңдау туралы 

сауалнама жүргізілді (АПФ – 41%,WSDC - 37%,БПФ – 14%,КП - 8%). 

5) дебаттық қозғалыстың үйлестірушілері (білім беру бөлімдерінің 

әдіскерлері мен мамандары, директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары, 

педагогтер, тәлімгерлер) анықталды: облыстық - 17 адам, аудандық (қалалық)-

213 адам;  

6) өңірлерде қосымша білім беруді ұйымдастырушы басшылар, мамандар, 

сондай-ақ дебат клубтарының жетекшілері үшін, мектептегі өзін-өзі басқару 

бойынша whatsapp-чаттар ашылды;  

7) дебат қозғалысына қатысушыларға көмек көрсету үшін Telegram-арна 

құрылды (2050 адам); 

8) Дебат қозғалысын дамыту бойынша әлеуметтік желілерде және БАҚ-та 

ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жүргізілуде (1 тоқсанда FB-те 1269, IN-да 

2068 жарияланым жарияланды); 

9) дебаттық турнирлерді өткізу әдістемесі, форматтардың ерекшеліктері 

және құрылымы туралы 9 бейнеролик әзірленіп, РҚББОӘО www.youtube.com 

орналастырылды. 

10) өзара ынтымақтастық туралы меморандумдар жасалды: 

- «Халықаралық отбасы және тұлғаны дамыту академиясы» ЖШС; 

- «International Centre of Scientific Collaborations» ЖМ; 

- «Синергия-Казахстан» университеті; 

- «Kazbrands» ҚҚ. 

11) www.ziyatker.org сайтында «Дебат қозғалысы» «Мектеп Парламенті», 

«Балалар мен театр» айдарлары ашылды, онда дебат қозғалысын, мектептің 

өзін-өзі басқаруын, «Балалар мен театр» мәдени-ағартушылық жобасын дамыту 

бойынша тұжырымдамалар, дебат клубын құру, дебат турнирін ұйымдастыру 

бойынша материалдар орналастырылды.  

 



www.ziyatker.org сайтында «Дебат қозғалысы», «Мектеп Парламенті», 

«Балалар және театр» айдарлары ашылды, дебат қозғалысын, мектептің өзін-

өзі басқаруын, «Балалар және театр» мәдени-ағартушылық жобасын дамыту 

бойынша тұжырымдамалар орналастырылған, дебат клубын құру бойынша 

материалдар, дебат турнирін қалай ұйымдастыруға болады, басқа да.  

12) «Жұлдыз», «Зеленая планета», «Ерлік», «Балалайф», «Акварель», 

«Юный путешественник», «Эврика», «Поэты и писатели», «Музыканты», 

«Галерея» клуб контенттері күн сайын толықтырылып отырады. 

Материалдар саны: 

көркемдік-эстетикалық бағыт бойынша – 20; 

әлеуметтік-педагогикалық бағыт бойынша – 27; 

туристік-өлкетану, экологиялық-биологиялық бағыттар бойынша – 25; 

ғылыми-техникалық бағыт бойынша – 23. 

2021 жылдың І тоқсанында сайтты 65 885 адам қарады. 

14 739 пайдаланушы келді. Елдерден сайтқа келушілер саны: Қазақстан – 

13 109, Ресей – 225, АҚШ – 491, Гонког – 312, Швеция – 116, Украина – 30, 

Германия – 35.  

Қалалардан сайтқа келушілердің ең көп саны Нұр-Сұлтан (2 361), Алматы 

(1932), Шымкент қалалары (754), Атырау (1173), Ақтөбе (1083), Павлодар 

(867), Қостанай (844), Қарағанды (784), Жамбыл (554) облыстары; 

13) Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте әлеуметтік желілерінде 

және YouTube арнасында ақпараттық жұмыс жалғасуда. Барлығы 386 материал 

орналастырылды. 

RUMCDO MON RK в Facebook беттерінде:  

320 материал, оның ішінде 110 жариялым. 

 «BALALYK SHAK DOSY/ЕDU NEWS» Telegram каналында: 

66 материал: 38 флаеров және фото, 5 видео, 5 файл, 18 сілтеме, 450 

оқырмандар. 

rumcdo_official Instagram-да: 49 650 қаралым, 84 репост, 2 312 ұнайды 

белгісі, 107 пікір, 39 жариялым. 

ВКонтакте: 4 698 қатысушы, 11 қауымдастықтар, 443 материалдар, 1100 

көрсетілім. 

ҚР БҒМ РҚББОӘО YouTube каналында: 1 401 оқырмандар, 11 

видеоматерилдар,  1 631 көрсетілім; 

14) ҚР БҒМ РҚББОӘО директоры Р.П. Шер 30 мақаласы 

жарияланды. 

Дебат. Шығармашылық. Жетістік 

https://www.facebook.com/permalink.php? 

story_fbid=2966401840270587&id=100007024007960 

«Қазақстан – менің алтын бесігім» Республикалық балалар фестивалі 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2969180856659352 

&id=100007024007960 

 «Ұшқыр ой алаңы» https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid= 

2969290649981706&id=100007024007960 

http://www.ziyatker.org/
https://www.facebook.com/permalink.php?%20story_fbid=2966401840270587&id=100007024007960
https://www.facebook.com/permalink.php?%20story_fbid=2966401840270587&id=100007024007960
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2969180856659352%20&id=100007024007960
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2969180856659352%20&id=100007024007960
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Қазіргі заманның жаңа сын-қатерлері https://www.instagram.com/p/CLvv 

LWWJP_m/?igshid=1m4r4gd1vpydu  

Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға 

арналған ұйымдардың тәрбиеленушілері арасындағы Республикалық балалар 

фестивалі www.instagram.com/p/CLvugBNJpD5/?igshid=jewnmlxex3af  

Оқушылардың республикалық дебат турнирі www.instagram. com 

/p/CLwWSlGps3_/?utm_source=ig_web_copy_link 

Мен_дебатшымын 

https://www.facebook.com/100007024007960/posts/295846794439 

7310/?d=nhttps://www.facebook.com/100007024007960/posts/2958463811064390/ 

Республикалық дебат турниріне дайындық 

https://www.facebook.com/100007024007960/posts/2958456681065103/?d=n 

Шығыс Қазақстан облысындағы дебаттар 

https://www.facebook.com/100007024007960/posts/2957740794470025/?d=n  

Дебатшылар қозғалысы\Дебатное движение 

https://www.facebook.com/100007024007960/posts/2956289627948475/?d=n 

#Мен_дебатшымын Бұл мәселелерде түсінік бар – және бұл ең 

бастысы! 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2962663020644469&id

=100007024007960 

Дебат бойынша жолсілтеме 

https://www.facebook.com/permalink.php?story  _fbid 

=2962132747364163&id=100007024007960 

«Қазақстанның ядролық қоғамы» Қауымдастық өкілдерімен кездесу 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=29619623173 

81206&id=100007024007960 

Пікірсайыс - өскелең ұрпақты дамыту құралы 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2957739997803438&id

=100007024007960 

Пікірсайысшылар қозғалысы\Дебатное движение 

https://www.facebook.com/100007024007960/posts/2956289627948475/?d=n 

Қарағандының музыкалық мәдениеті – өткені мен бүгіні 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2964168073827297&id

=100007024007960 

Көркем-эстетикалық бағыттағы Республикалық Үйлестіру кеңесі 

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid 

=2979292238981547&id=100007024007960 

Руководить современной школой, не привлекая к этому тех, ради 

кого она существует, - детей, невозможно https://www.facebook.com/ permalink 

.php?story_fbid=2978346032409501&id=100007024007960 

Оқушылар сарайының директорларымен кездесу 

 https://www.instagram.com/p/CMShc6mJAUu/?igshid=1kyd5qzygup79 

Үйлестіру кеңесінің отырысы туралы 

https://www.instagram.com/p/CMShS0lJQLD/?igshid=nnnt2rs5z2mv 

Көркем-эстетикалық бағыт 
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https://www.instagram.com/p/CMShc6mJAUu/?igshid=1kyd5qzygup79
https://www.instagram.com/p/CMShS0lJQLD/?igshid=nnnt2rs5z2mv


https://www.instagram.com/p/CMSgwlspKMl/?igshid=gh3yt633tz5r 

Оқушылардың өзін-өзі басқаруы 

https://www.instagram.com/p/CMPnmWBJO6R/?igshid=j9dm0d44o8ew 

8 наурыз қарсаңында тосын сый 

https://www.instagram.com/p/CMIG3vLJAT-/?igshid=k5fyd7us8bt 

https://www.instagram.com/p/CMEqy4tJ_7G/?igshid=tw8ox5l3zksp 

Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2972926066284831&id=1000

07024007960 

«Елбасы академиясы» Корпоративтік қорымен өзара қарым-

қатынасы туралы 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2972354103008694&id

=100007024007960 

Ризашылық – мейірімділік бұлағы https://www.facebook.com 

/permalink.php?story_fbid=2971570526420385&id=100007024007960 

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға қатысты мәселелерді 

талқылау https://www.instagram.com/p/CL90fIbJ2Uq/?igshid=9o8ig46o2nek 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет  

https://www.instagram.com/p/CL88cshp5yh/?igshid=1vpys7dpk3zy9 

https://www.instagram.com/p/CL9zutqJXtj/?igshid=1jobuiusuujcx 

Нұр-Сұлтан қаласының Балаларды қолдау орталығында Алғыс айту 

күні https://www.instagram.com/p/CL4r9fhpDQU/?igshid=1mljmxowsima5 

Алғыс айту күні https://www.instagram.com/p/CL4rj29ppU4/?igshid 

=1odg79d09al5w  

С.Д. Салбенбекова «Пікірсайыс – өскелең ұрпақты дамыту құралы», 

«ІЗДЕНІС» Қарағанды облыстық газеті, № 3 11.02.2021 ж. 

Г.С. Хамзина «Гаджет – «дос» әлде «қас»? https://uchitelya.kz/statya-

gadzhet-drug-ili-vrag/  

К.С. Аубакирова «Жас сарбазбен» - жарқын болашаққа!» 

https://uchitelya.kz/statya-po-voenno-patrioticheskomu-napravleniyu/  

Ф.Б. Тажибаева «Мектептегі оқушылардың өзін-өзі басқару процесінің 

психологиялық маңызы» https://uchitelya.kz/mekteptegi-o%d2%9bushylardy% 

d2%a3-%d3%a9zin-%d3%a9zi-bas%d2%9baru-proczesini%d2%a3sihologiyaly%d2 

%9b-ma%d2%a3yzy/ 

Қосымша 

 

I. 2021 жылғы 22 қаңтардағы № 1 Шарт талаптарын орындау 

мақсатында «Ризашылық – мейрімділік бұлағы» жалпыұлттық мәдени-

білім беру жобасының аясында  3 республикалық іс-шара ұйымдастырылды 

және өткізілді: 

1. 2021 жылғы 23-26 ақпанда «Ұшқыр ой алаңы» оқушылардың 

республикалық дебаттық турнирі (бұдан әрі – Турнир) ұйымдастырылып 

өткізілді. 

https://www.instagram.com/p/CMSgwlspKMl/?igshid=gh3yt633tz5r
https://www.instagram.com/p/CMPnmWBJO6R/?igshid=j9dm0d44o8ew
https://www.instagram.com/p/CMIG3vLJAT-/?igshid=k5fyd7us8bt
https://www.instagram.com/p/CMEqy4tJ_7G/?igshid=tw8ox5l3zksp
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2972926066284831&id=100007024007960
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2972926066284831&id=100007024007960
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2972354103008694&id=100007024007960
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2972354103008694&id=100007024007960
https://www.instagram.com/p/CL90fIbJ2Uq/?igshid=9o8ig46o2nek
https://www.instagram.com/p/CL88cshp5yh/?igshid=1vpys7dpk3zy9
https://www.instagram.com/p/CL9zutqJXtj/?igshid=1jobuiusuujcx
https://www.instagram.com/p/CL4r9fhpDQU/?igshid=1mljmxowsima5
https://www.instagram.com/p/CL4rj29ppU4/?igshid%20=1odg79d09al5w
https://www.instagram.com/p/CL4rj29ppU4/?igshid%20=1odg79d09al5w
https://uchitelya.kz/statya-gadzhet-drug-ili-vrag/
https://uchitelya.kz/statya-gadzhet-drug-ili-vrag/
https://uchitelya.kz/statya-po-voenno-patrioticheskomu-napravleniyu/
https://uchitelya.kz/mekteptegi-o%d2%9bushylardy%25%20d2%a3-%d3%a9zin-%d3%a9zi-bas%d2%9baru-proczesini%d2%a3sihologiyaly%d2%20%9b-ma%d2%a3yzy/
https://uchitelya.kz/mekteptegi-o%d2%9bushylardy%25%20d2%a3-%d3%a9zin-%d3%a9zi-bas%d2%9baru-proczesini%d2%a3sihologiyaly%d2%20%9b-ma%d2%a3yzy/
https://uchitelya.kz/mekteptegi-o%d2%9bushylardy%25%20d2%a3-%d3%a9zin-%d3%a9zi-bas%d2%9baru-proczesini%d2%a3sihologiyaly%d2%20%9b-ma%d2%a3yzy/


Турнирге барлық облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент 

қалаларының жалпы білім беретін мектептерінің 119 білім алушысы – 

турнирдің облыстық және қалалық кезеңдерінің жеңімпаздары қатысты.  

Турнирдің мақсаты: республика оқушыларының арасында мектеп дебат 

қозғалысын дамыту және насихаттау, қызығушылық танытатын тақырыптарды 

көпшілік алдында талқылау арқылы оқушылардың әлеуметтік және 

шығармашылық белсенділігін арттыру.  

Турнир онлайн режимде ZOOM платформасында өткізілді. Өткізілген 

раундтардың қорытындысы бойынша турнирдің жеңімпаз командалары мен 

турнирдің үздік спикерлері анықталды (18 жеңімпаз).  

Сонымен қатар «Үздік спикер», «Үздік оратор», «Дебаттық креатив», «Ең 

сенімді ойыншы», «Ең білімді ойыншы», «Ең тапқыр ойыншы», «Ең мақсатты 

ойыншы» номинациялары бойынша үздік қатысушылар анықталды. 

2. 2021 жылғы 12 ақпан мен 1 наурыз аралығында – «Қазақстан – менің 

алтын бесігім» республикалық балалар фестивалі өткізілді. Фестивалдің 

мақсаты: қазақстандық қоғамның дәстүрлі мәдени, рухани және адамгершілік 

құндылықтарына негізделген азаматтық жауапкершілікті қалыптастыру үшін 

жағдай жасау, толеранттылыққа тәрбиелеу және Қазақстан халқының әртүрлі 

этностарының мәдени дәстүрлерін зерделеу арқылы жетім балалар мен ата-

анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды шығармашылық дамыту. 

Фестивальге жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балаларға арналған ұйымдардың тәрбиеленушілері қатысты (170 қатысушы, 30 

жеңімпаз). Фестиваль келесі бағыттар бойынша өткізілді: 

1) «Жүрек жылуы» вокалистер байқауы; 

2) «Татулықтың тұтқасы – бірліктің бесігі» халық би байқауы; 

3) «Ризамын халқыма!» театр байқауы. 

Фестиваль қорытындысы бойынша қазылар алқасының мүшелері 14 

номинация бойынша жеңімпаздар мен үздік қатысушыларды анықтады: «Ең 

жарық жұлдыз», «Өнерге құштарлығы үшін», «Шабытты орындаушы», «Үздік 

вокал», «Әртістігі үшін», «Көрермен таңдауы», «Сахналық шеберлігі үшін», 

«Ептілігі үшін», «Нәзіктігі үшін», «Жас орындаушы», «Ең сүйкімді қатысушы», 

«Жас орындаушы», «Үздік әйел рөлі», «Үздік ер адам рөлі».  

3. 2021 жылғы 22 қаңтар – 26 ақпан аралығында – www.ziyatker.org 

сайтында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың арасында «Шексіз 

шығармашылық» республикалық байқауы (әрі қарай – Байқау).    

Байқау ерекше білім беруге қажеттіліктері бар балалардың бейнелеу 

қызметінде, сәндік-қолданбалы өнер шығармашылығындағы шығармашылық 

әлеуетін анықтау және ынталандыру, сондай-ақ шығармашылық қызметтерін 

ынталандыру және қолдау арқылы әлеуметтік бейімдеу мақсатында өткізілді.  

Байқауға келесі номинациялар мен жас санаттары бойынша барлығы                      

3 531 жұмыс түсті:   

1) «Қазақстан – менің алтын бесігім» суреттер байқауы (1003 жұмыс); 

2) «Алтын қолдар» сәндік-қолданбалы өнер байқауы (2255 жұмыс); 

3) «Қиял-ғажайып әлемі» өз өлкесінің, өз отбасының және т.б. 

болашағы туралы ертегілер, әңгімелер байқауы (273 жұмыс). 



қазылар алқасы мүшелерінің шешімі негізінде 2031 жеңімпаз анықталды.  

Материалдар www.ziyatker.org сайтында орналастырылды.  

II. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мен ҚР БҒМ 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

арасындағы 2021 жылғы 11 қаңтардағы №1/ГЗ шартына 2021 жылғы 22 

ақпандағы №1 қосымша келісімді орындау мақсатында 14 іс-шараның бірінші 

тоқсанында қашықтық форматында 2 іс-шара ұйымдастырылды және 

өткізілді: 

 

1. Балалар музыка мектептерінің және өнер мектептерінің білім 

алушылыры – жас музыканттардың республикалық фестиваль-байқауы. 

Фестиваль-байқаудың мақсаты: музыкалық дарынды білім алушыларды, 

дарынды балалар ұжымдарын дамыту және қолдау, олардың шығармашылық 

белсенділігін, кәсіби бағдарлануын ынталандыру. 

Қатысушылар саны - 663 (жеңімпаздар – 10 музыкалық ұжым), 32 солист 

(ішекті-ысқылы,  үрмелі-соқпалы аспаптар). 

 

2. «Мамандықтар әлемін ашамыз» республикалық форумы.  
Форумның мақсаты: Қазақстанның еңбек нарығы мен экономикасының 

болашағында сұранысқа ие және қажетті болашақ мамандықты сәтті таңдау 

үшін білім алушылардың мамандықты оқып білуге шығармашылық 

тәсілдемесін жандандыру, білім алушылар мен педагогтерді бірлескен 

қоғамдық маңызды кәсіби бағдар қызметіне тарту. Байқауға қатысушылар саны 

– 170 адам, жеңімпаздар – 30 және 3 жалпы командалық орын.  

III. «Халықаралық экология, инженерия және педагогика ғылымдары 

академиясы» ҚҚ бірлесіп ұйымдастырылды және өткізілді: 

1) 2021 жылғы 12 қаңтар – 5 наурыз аралығында Халықаралық әйелдер 

күніне арналған Балаларға қосымша білім берудің білім беру бағдарламаларын 

іске асыратын ұйымдардың әйел педагогтері арасындағы «Алтын жүрек» 

республикалық қашықтық байқауы. Барлық қатысушылар – 126, жеңімпаз – 3.     

Мақсаты: кәсіби қызметінде жоғары жетістіктері бар шығармашылықпен 

жұмыс істейтін педагогтерді ынталандыру.  

2) 2021 жылғы 1 ақпаннан 19 сәуірге дейін – жалпы орта және қосымша 

білім беру ұйымдарының білім алушылары арасындағы «Алғысым шексіз, 

Жер-Ана!» атты жас экологтардың республикалық қашықтық байқауы. 

Қатысушылар – 3500, жеңімпаздар 19 сәуірде анықталады. 

Мақсаты: білім алушылардың экологиялық мәдениетін және табиғи 

ресурстарға ұқыпты қарауды қалыптастыру. 

IV. Курстан кейінгі қолдау аясында ZOOM платформасында 61 

вебинар (1733 тыңдаушы) өткізілді: 

1) «Балалар-жасөспірімдер туризмі мен өлкетануға ЅТЕАМ-

технологияларды енгізу», 23.02.2021 ж. Қатысушылар: 25; 

2) «Қазақ халық аспаптары сыныбында білім алушылармен педагог 

жұмысының заманауи формалары мен тәсілдері», 26.02.2021ж. Қатысушылар: 

25. 



3) «Балалар мен жасөспірімдер туризмі және өлкетану бойынша үйірме  

жұмысын мектепте ұйымдастыру», 26.02.2021 ж. Қатысушылар: 50; 

4) «Жобалау қызметі – экологиялық STEAM-білім беру құралы», 

03.03.2021 ж. Қатысушылар: 25; 

5) «Қосымша білім беру жағдайында ерекше білім берілуіне қажеттілігі 

бар балаларды адамгершілік-эстетикалық тәрбиелеу», 02.03.2021  ж. 

Қатысушылар: 16; 

6) «Қазақ халық аспаптары сыныбында білім алушылармен педагог 

жұмысының заманауи формалары мен тәсілдері», 02.03.2021 ж. Қатысушылар: 

25; 

7) «Мектепте балалар-жасөспірімдер туризмі және өлкетану бойынша 

үйірме жұмыстарын ұйымдастыру» 04.03.2021 ж. Қатысушылар: 20; 

8) «Хореография бойынша балаларға қосымша білім беру педагогының 

тәжірибесінде ақпараттық технологияларды пайдалану», 10.03.2021 ж. 

Қатысушылар:15; 

9) «Хореография бойынша балаларға қосымша білім беру педагогінің 

тәжірибесінде ақпараттық технологияларды пайдалану», 11.03.2021 ж. 

Қатысушылар:16; 

10) «Мұражай – мәдени-тарихи қоғам мұрасы», 12.03.2021 ж.  

Қатысушылар: 16; 

11) «Мұражай – мәдени-тарихи қоғам мұрасы», 16.03.2021 ж. 

Қатысушылар: 18; 

12) «Қосымша білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері 

бар балаларды адамгершілік-эстетикалық тәрбиелеу», 18.03.2021 ж. 

Қатысушылар:13; 

13) Балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

ұйымдардың қосымша білім беру педагогтеріне арналған «Педагогикалық 

идеялар аукционы», 13.01.2021 ж. Қатысушылар: 28; 

14) «Қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыру кезінде 

инновациялық практикаларды пайдалану», 15.01.2021 ж. Қатысушылар: 25; 

15) «Шығармашылық орталық. Таным. Тәжірибе. Шеберлік», 

01.02.2021ж. Қатысушылар: 25; 

16) «Қосымша білім берудің және каникул кезеңінде балалардың 

демалысы мен сауықтыруын ұйымдастырудың заманауи үлгілері», 24.02.2021ж. 

Қатысушылар: 37; 

17) «Заманауи педагогикалық технологиялар және балаларға қосымша 

білім беруді психологиялық қолдау», 12.02.2021 ж. Қатысушылар: 25; 

18) «Қосымша білім беру педагогтерінің сәндік-қолданбалы өнердегі 

инновациялық-шығармашылық технологиялары», 12.02.2021 ж. Қатысушылар: 

84; 

19) «Патриоттық тәрбие – азаматтың  және ел патриотының жеке басын 

қалыптастырудың негізі», 24.02.2021 ж. Қатысушылар: 23; 

20) «Заманауи жағдайда балаларға қосымша көркемдік білім беру», 

24.02.2021 ж. Қатысушылар: 25; 



21) «Қосымша білім беруде педагогикалық қызметте интернет-

ресурстарды пайдалану», 24.02.2021 ж. Қатысушылар: 100; 

22) «Қосымша білім беру ұйымдарының жұмысын дұрыс ұйымдастыру, 

бақылау және сараптау», 26.02.2021 ж. Қатысушылар: 21; 

23) «Білім беруді жаңғырту жағдайындағы оқытудың интерактивті 

технологиялары мен әдістері», 26.02.2021 ж. Қатысушылар: 80; 

24) «Қосымша білім беру ұйымдарындағы сабақтарда бейнелеу және 

сәндік-қолданбалы өнерді интеграциялау», 03.03.2021 ж. Қатысушылар: 66;  

25) «Бейнелеу өнеріндегі АРТ-технологиялар», 05.03.2021 ж. 

Қатысушылар: 28; 

26) «Инновациялық технологиялар, қосымша білім беру  педагогы 

жұмысының жаңа бағыттары», 05.03.2021 ж. Қатысушылар: 21; 

27) «Үйірме сабақтарында тәжірибе жұмыстарын тиімді қолдану 

тәсілдері», 05.03.2021 ж. Қатысушылар: 41; 

28) «Қосымша білім беру арқылы заманауи мектептегі STEAM – жобалау 

қызметі», 11.03.2021 ж. Қатысушылар: 18; 

29) «Қосымша білім беруде STEAM технологиясының элементтерін 

енгізу», 15.03.2021 ж. Қатысушылар: 26;  

30) «Заманауи педагогикалық технологиялар және балаларға қосымша 

білім беруді психологиялық қолдау» 11.02.2021 ж. Қатысушылар: 54; 

31) «Балалар көркем өнер және өнер мектептерінің білім алушыларын 

бейнелеу өнеріне оқытудың заманауи және инновациялық әдістері мен 

тәсілдері» 17.02.2021 ж. Қатысушылар: 31; 

32) «Қашықтықтан оқыту жағдайында бизнес-инкубатор 

тәрбиеленушілерінің оқу және жобалық қызметін ұйымдастыру» 17.02.2021 ж. 

Қатысушылар: 29; 

33) «Қосымша білім беру жүйесінде оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда 

ақпараттық-компьютерлік технологияларды пайдалану» 18.02.2021 ж. 

Қатысушылар: 65; 

34) «3D үлгілеуді, заманауи смартфондардың мүмкіндіктерін, робот 

техникасы саласындағы дизайн мен үлгілеуді қолдану арқылы балалардың 

шығармашылық әлеуетін дамыту» 19.02.2021 ж. Қатысушылар: 47; 

35) «Балалардың ғылыми-техникалық шығармашылығында STEAM-білім 

беруді интеграциялау» 19.02.2021 ж. Қатысушылар: 36;  

36) «Домбыра аспабы күйшілік өнер мектебінің этносольфеджио пәнімен 

тығыз байланысы» 19.02.2021 ж. Қатысушылар: 21; 

37) «Балалар көркемөнер мектептері мен өнер мектептерінің оқушыларын 

оқытудың заманауи және инновациялық әдістері мен тәсілдері» 24.02.2021 ж. 

Қатысушылар: 30; 

38) «Балалар көркемөнер мектептері мен өнер мектептері оқушыларының 

көркемдік қызметін дамытудың инновациялық және дәстүрлі құралдары, 

әдістері мен тәсілдері» 25.02.2021 ж. Қатысушылар: 20; 

39) «Қосымша білім беру ұйымдарындағы білім алушыларға білім 

берудің заманауи тәсілдері» 04.03.2021 ж. Қатысушылар: 21; 



40) «Балалардың ғылыми-техникалық шығармашылығында радиомен 

басқарылатын модельдерді жасау және қолданудағы заманауи технологиялар»  

19.03.2021 ж. Қатысушылар: 22; 

41) «Дәстүрлі  халықтық ән айту: игеру технологиясы және 

ерекшеліктері» 22.02.2021 ж. Қатысушылар: 15; 

42) «Аспаптық орындаушылық және орыс халық аспаптарында ойнауды 

оқыту әдістемесі» 22.02.2021 ж. Қатысушылар: 17; 

43) «Театр өнері – балаларды эстетикалық тәрбиелеу құралы» 

25.02.2021ж. Қатысушылар: 18; 

44) «Музыкалық қосымша білім берудегі IT технологиялары» 

25.02.2021ж. Қатысушылар: 23; 

45) «Театр өнері – балаларды эстетикалық тәрбиелеу құралы» 

25.02.2021ж. Қатысушылар: 18; 

46) «Дәстүрлі халықтық ән айту: игеру технологиясы және орындау 

ерекшеліктері» 02.03.2021 ж. Қатысушылар: 14; 

47) «Эстрадалық вокалға оқыту өнері. Әдістеме және практика» 

02.03.2021 ж. Қатысушылар: 25; 

48) «Дәстүрлі халықтық ән айту: игеру технологиясы және орындау 

ерекшеліктері» 03.03.2021 ж. Қатысушылар: 14; 

49) «Оқушылардың шығармашылық әлеуетін дамытудағы Вокалдық 

өнер» 03.03.2021 ж. Қатысушылар: 17; 

50) «Концертмейстердің кәсіби құзыреттілігін жетілдіру» 04.03.2021 ж. 

Қатысушылар: 21; 

51) «Театр өнері балаларды эстетикалық тәрбиелеу құралы ретінде» 

04.03.2021 ж. Қатысушылар: 23; 

52) «Эстрадалық вокалға оқыту өнері. Әдістеме және практика» 

05.03.2021 ж. Қатысушылар: 27; 

53) «Театр - актёр  өнерінің тынысы» 05.03.2021 ж. Қатысушылар: 17; 

54) «Қосымша білім беретін музыкалық мектептерде эстрадалық 

вокалдық ән айтуды ұйымдастыру және оның әдістемесі» 09.03.2021 ж.      

Қатысушылар: 31; 

55) «Қосымша білім беруде эстрадалық вокал өнерін балаларға үйретудегі 

тиімді әдіс-тәсілдер» 10.03.2021 ж. Қатысушылар: 24; 

56) «Аспаптық орындаушылық және орыс халық аспаптарында ойнауды 

оқыту әдістемесі» 11.03.2021 ж. Қатысушылар: 19; 

57) «Оқу-тәрбие үдерісіне IT технологияларды енгізу арқылы 

оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру» 13.03.2021 ж. Қатысушылар: 13; 

58) «Театр пәндерін оқытуда инновациялық технологияларды қолдану» 

16.03.2021 ж. Қатысушылар: 13; 

59) «Қосымша білім берудегі театр өнерінің рөлі» 17.03.2021 ж. 

Қатысушылар: 13; 

60) «Дәстүрлі халықтық ән айту: игеру технологиясы және орындау 

ерекшеліктері» 17.03.2021 ж. Қатысушылар: 15; 

61) «Қосымша білім берудегі заманауи эстрада өнері» 17.03.2021 ж. 

Қатысушылар:28. 



V. РҚББОӘО міндеттерін іске асыру, ынтымақтастық мақсатында: 

2021 жылғы 3 наурызда Қазақстан Республикасы Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының кеңесшісі Жазира 

Жақсылыққызы Жылқышиевамен «Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті қалыптастыру» тақырыбында онлайн режимінде кездесу өткізілді. 

Кездесу барысында сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілік 

атмосферасын құрудағы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

қалыптастырудағы әрбір адамның, педагогтің рөлі туралы мәселелер 

талқыланды. 

Жазира Жақсылыққызы қызметкерлерді қоғамда сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелеріне қатысты ҚР Заңнамасына 

енгізілген өзгерістермен таныстырды, сондай-ақ сұрақтарға жауап берді. 

Кездесу нәтижелі өтті, қатысушылар қажетті ақпарат пен сұрақтарға жауап 

алды.  

11 наурызда РҚББОӘО директоры Шер Раиса Петровнаның 

төрағалығымен Көркемдік-эстетикалық бағыттағы ұйымдар басшыларының 

Республикалық үйлестіру кеңесінің бірінші онлайн отырысы өткізілді. 

Кеңес құрамына балалар көркемөнер мектептерінің, Балалар өнер 

мектептерінің директорлары кірді. Отырыста республикалық іс-шараларды 

өткізуге дайындық, педагогтерді біліктілікті арттыру курстарына жіберу 

мәселелері қаралды. Сондай-ақ, басшылардың назарына Нұр-Сұлтан 

қаласындағы өнер мектебінің «Өнер мектебінің жаңа мүмкіндіктері» атты 

жұмыс тәжірибесі ұсынылды. 

12, 18, 26, 29 наурызда «Дебат қозғалысын дамыту келешегі» 

тақырыбында кездесулер өткізілді. Қатысушылар (1000 адам): ҚР БҒМ, Нұр-

сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, СҚО білім басқармаларының 

өкілдері, мектеп директорларының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарлары, 

жалпы білім беретін мектептер мен колледждердің дебат клубтарының 

басшылары. 

Жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында дебат 

қозғалысын дамыту, дебаттарды дамытуда «мектеп – ТжКБ – ЖОО» әлеуметтік 

әріптестігінің рөлі және т. б. мәселелер қаралды.; 

17 наурызда «Қазақстан Республикасында білім алушылар арасында 

дебат қозғалысын дамыту перспективалары» атты дебатшылар (100 адам) 

кездесуі өтті. 

Қаралған мәселелер: «Елбасы академиясы» корпоративтік қорының 

жобалық кеңсесінің жұмысы, дебат қозғалысын дамыту жөніндегі жобалық 

кеңсенің жұмысы, «Tournaman.kz» сайтын құру туралы және т.б. 


