
РҚББОӘО көркем-эстетикалық бағыттағы бөлімнің 

2018 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 2018 жыл бойы келесі іс-шараларды 

іске асырды: 

1. Қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарының 428 педагогі қатысқан 10 қысқа мерзімді курс және 1 

республикалық оқыту семинары  ұйымдастырылып өткізілді. 

Республикалық біліктілікті арттыру курстары: 
1) қосымша білім беру педагогтеріне арналған «Қосымша білім беру 

жағдайында білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. Музыкалық 

аспаптарда ойнауға оқытудың заманауи әдістері» республикалық біліктілікті 

арттыру курсын  2018 жылғы 3-7 қаңтар Алматы қаласында. Тыңдаушылардың  

саны – 34; 

2) қосымша білім беру педагогтеріне арналған «Қосымша білім беру 

жағдайында білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. 

Эстрадалық ұжыммен жұмыстың дәстүрлі және инновациялық әдістері» 

республикалық біліктілікті арттыру курсын 2018 жылғы 23-27 қаңтар Алматы 

қаласында. Тыңдаушылардың саны – 16; 

3) қосымша білім беру педагогтеріне арналған «Балаларға қосымша білім 

берудің сапасын, қолжетімділігін және тиімділігін қамтамасыз ету» 

республикалық біліктілікті арттыру курсын  2018 жылғы 29 қаңтар – 2 ақпан Тараз 

қаласында. Тыңдаушылардың саны – 70; 

4) қосымша білім беру педагогтеріне арналған «Балаларға қосымша білім 

берудің сапасын, қолжетімділігін және тиімділігін қамтамасыз ету» біліктілікті 

арттыру курсын 2018 жылғы 5-9 ақпан Ақтөбе қаласында. Тыңдаушылардың саны 

– 29; 

5) қосымша білім беру педагогтеріне арналған «Музыкалық және көркемдік-

эстетикалық бағыттағы бағдарламаларды іске асырудағы дәстүрлі және жаңа 

ақпараттық технологиялардың синтезі» республикалық біліктілікті арттыру 

курсын 2018 жылғы 5-9 ақпан Қарағанды қаласында.  Тыңдаушылардың саны – 

43;  

6) қосымша білім беру педагогтеріне арналған «Қазақ ұлттық аспаптарына 

оқытудың заманауи әдістері» республикалық біліктілікті арттыру курсын 2018 

жылғы 26-30 наурыз Алматы қаласында. Тыңдаушылардың саны – 25; 

7) қосымша білім беру педагогтеріне арналған «Бейнелеу өнері 

сабақтарында балалардың шығармашылық әлеуетін дамыту»  республикалық 

біліктілікті арттыру курсын  2018 жылғы 26-30 наурыз Орал қаласында. 

Тыңдаушылардың саны – 23; 



 

8) қосымша білім беру педагогтеріне арналған «Хореография ұжымдары 

жетекшілерінің кәсіби шеберліктерін жетілдіру» республикалық біліктілікті 

арттыру курсын 2018 жылғы 10-14 сәуір Қарағанды қаласында. Тыңдаушылардың 

саны – 23; 

9) қосымша білім беру педагогтеріне арналған «Сәндік-қолданбалы өнер 

сабақтарында балалардың шығармашылық әлеуеттерін дамыту» біліктілікті 

арттыру курсын 2018 жылғы 23-27 сәуір Атырау қаласында. Тыңдаушылардың 

саны – 18; 

10) қосымша білім беру педагогтеріне арналған «Балаларға қосымша білім 

берудің сапасын, қолжетімділігін және тиімділігін қамтамасыз ету» біліктілікті 

арттыру курсын 2018 жылғы 16-20 сәуірде Шымкент қаласында. Курс 

тыңдаушылары – 79. 

Республикалық оқыту семинары: 
11) «Балаларға қосымша білім беруді заңнамалық және нормативтік 

құқықтық қамтамасыз ету» – 2018 жылғы 17 ақпан Астана қаласында. 

Тыңдаушылардың саны – 68. 
Дөңгелек үстел «Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды оқытудағы және 

тәрбиелеудегі қосымша білім берудің рөлі» - 2018 жылғы 12 маусым. Қосымша білім 

беру ұйымдарында ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды тәрбиелеу және 

оқыту сұрақтарды талқыланды, қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

ұйым педагогтерінің біліктілігін арттыру курсын қорытындылады. 

Дөңгелек үстел жұмысының нәтижесінде қосымша білім беру ұйымдарының 

қызметінің инклюзивті білім беру мәселелеріне қатысты басым бағыттарын 

анықтайтын ұсынымдар әзірленді. 

222 «Орта білім беретін мемлекеттік ұйымдардың кадрларының 

біліктілігін арттыру және қайта даярлау» бюджеттік бағдарламасы бойынша  

2018 жылғы 11 мамырдағы №№ 185, 186, 188, 190, 192, 195, 198, 202, 205, 206, 

207, 209, 211, 212 келісім-шарт орындау мақсатында біліктілікті арттыру 

курсын өткізді:  
1) «Музыкалық және көркемдік-эстетикалық бағыттағы бағдарламаларды іске 

асырудағы дәстүрлі және жаңа ақпараттық технологиялардың синтезі» 14-22 мамыр 

2018 жыл Ақтөбе қ.. Тыңдаушылардың саны – 76; 

2) «Қосымша білім беру жағдайында білім алуға ерекше қажеттіліктері бар 

балаларға рухани-эстетикалық тәрбие беру» 4-12 маусым 2018 ж. Астана қ.. 

Тыңдаушылардың саны – 66; 

3) «Компьютерлік технологияларды пайдала отырып музыкалық-теориялық 

пәндерді оқыту» 14-22 мамыр  2018 ж. Өскемен қ.. Тыңдаушылардың саны – 66; 

4) «Компьютерлік үлгілеу негіздерін оқыту әдістері – педагогтердің 

құзыреттілігін дамыту құралы» 28 мамыр – 5 маусым 2018 ж. Петропавл қ.. 

тыңдаушылардың саны – 74; 

5) «Балалар музыка мектебінің оқу процесінде «Sibelius» ноталық 

бағдарламасын практикалық қолдану» 24.09-02.10.2018 ж. Атырау қ.. 

Тыңдаушылардың саны – 66; 



6) «Кескіндемені оқытудағы дәстүрлі және инновациялық технологиялар» 

24.09-02.10.2018 ж. Көкшетау ққ. Тыңдаушылардың саны – 66; 

7) «Дәстүрлі ән сыныбында білім алушыларды орындаушылық шеберлікке 

үйретудің заманауи технологиялары» 01-09.10.2018 ж. Орал қ.. Тыңдаушылардың 

саны – 80; 

8) «Сәндік қолданбалы өнер сабақтарында балалардың шығармашылық 

әлеуетін дамыту» 01-09.102018 ж. Шымкент қ.. Тыңдаушылардың саны – 74; 

9) «Хорда орындаушылықты дамытудың заманауи үрдістері», 01-09.10.2018 ж. 

Алматы қ.. Тыңдаушылардың саны – 66; 

10) «Концертмейстердің шығармашылық және педагогикалық қызметі»                  

26.10-03.11.2018 ж. Алматы қ.. Тыңдаушылардың саны – 66; 

11) «Қазақ ұлттық аспаптарына оқытудың заманауи әдістері» 26.10-03.11.2018 

ж. Алматы қ.. Тыңдаушылардың саны – 80; 

12) «Фортепианода ойнауға оқыту процесіндегі дәстүрлі және жаңа әдістер» 

26.10-03.11.2018 ж. Астана қ.. Тыңдаушылардың саны – 72; 

13) «Баян, аккордеон, гитарада ойнауға оқыту процесіндегі педагогикалық 

технологиялар» 26.10-03.11.2018 ж. Қостанай қ.. Тыңдаушылардың саны – 66. 

099 «Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету» 

бюджеттік бағдарламасының 103 «Республикалық мектеп олимпиадаларын, 

байқауларын, республикалық маңызы бар мектептен тыс іс-шараларын өткізу» 

кіші бағдарламасы бойынша 19.07.2018 ж. №276 қызмет шартын орындау 

мақсатында  іс-шаралар ұйымдастырылып өткізілді: 

«Алтын қазына» көркем және сәндік-қолданбалы өнер бойынша балалар 

шығармашылығының республикалық көрме-байқауы (128 қатысушы, 63 

жеңімпаз), 2018 жылғы 31 қазан – 1 қараша Павлодар қ.). 

Байқаудың мақсаты – «Рухани жаңғыру» бағдарламасын, мәдени және рухани 

құндылықтарды насихаттау, шығармашылық ортаны қолдау, ұлттық бірегейлікті 

сақтай отырып, заманауи мәдениетті алға тарту, сондай-ақ білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту, тәрбие беру және тұлғаны әрі қарай үйлесімді 

дамыту бойынша жүйелі және мақсатты қызмет жүргізуге жағдай жасау, рухани-

адамгершілік және мәдени құндылықтарға баулу.   

2. www.ziyatker.org  сайтында педагогтері арасында, сондай-ақ білім 

алушылар арасында қашықтықтан өткізілген 19 республикалық 

байқаулардың қорытындылары жарияланды. Барлығы 1 700 білім алушы 

қатысты.  

1) «Поэзия, менімен егіз бе едің?» (26.12.2017 – 16.02.2018 ж.). 

Қатысушылардың саны – 235, жеңімпаздар – 79. Мақсаты: өскелең ұрпақты 

Қазақстан халқының мәдени және рухани құндылықтарына араластыру, балаларға 

патриоттық және эстетикалық тәрбие беру, білім алушылардың шығармашылық 

мүмкіндіктерін анықтау. 

2) «Ертегі құрастырамыз және бейнелейміз» (15.12.2017 ж. – 26.02.2018 

ж.). Қатысушылардың саны – 354, жеңімпаздар – 137. Мақсаты: балалардың 

көркемдік шығармашылығын дамытуға ықпал ету, көркемдік-эстетикалық 

талғамды тәрбиелеу. 

3) «Ана – өмір, ана – көктем, ана – гүл!» (15.01.2017 ж. – 07.03.2018 ж.). 

Қатысушылардың саны – 158 адам, жеңімпаздар – 56. Мақсаты: адамгершілік 

http://www.ziyatker.org/


құндылықтарды, анаға деген саналы құрмет пен махаббат сезімін қалыптастыру, 

балалардың танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту. 

4) «Шебер қолдар» (27.12.2017 – 21.03.2018 ж.). Қатысушылардың саны – 

121, жеңімпаздар – 62. Мақсаты: балалардың сәндік-қолданбалы өнер және 

халықтық шығармашылық дәстүрлеріндегі көркем шығармашылығын дамыту. 

5) «Мен – өз елімнің патриотымын» (26.12.2017 ж. – 26.02.2018 ж.). 

Қатысушылардың саны – 104, жеңімпаздар – 35. Мақсаты:  балалардың көркемдік 

шығармашылығын дамытуға ықпал ету, білім алушының көркем-эстетикалық 

талғамын тәрбиелеу. 

6) «Менің сүйікті авторым» (05.01. – 16.03.2018 ж.). Қатысушылардың 

саны – 76, жеңімпаздар – 47. Мақсаты: білім алушыларды шығармашылық 

қызметке араластыру, әдебиет саласындағы дарынды балаларды анықтау және 

қолдау; 

7) «Желбіре, жеңіс жалауы» (26.03.2018-21.05.2018 ж). Қатысушылардың 

саны – 9, жеңімпаздар - 8. Байқаудың мақсаты: туған өлкенің тарихын зерттеу 

арқылы білім алушылардың танымдық қызығушылықтары мен ізденіс-зерттеу 

шығармашылығын дамыту. 

8) «Менің педагогикалық ұстанымым» (26.03.2018-17.05.2018 ж.). 

Қатысушылардың саны – 10, жеңімпаздар - 10. Мақсаты: педагогтерді 

шығармашылық қызметке тарту, тадынды мұғалімдерді анықтау және қолдау. 

9) «Әлем балалардың көзімен» (26.03.2018-23.05.2018). Қатысушылардың 

саны – 2, жеңімпаздар - 2. Байқаудың мақсаты: туған өлкенің тарихын зерттеу 

арқылы білім алушылардың танымдық қызығушылықтары мен ізденіс-зерттеу 

шығармашылығын дамыту. 

10) «Еңбек адамын ардақтайық» (10.04.2018-25.06.2018). 

Қатысушылардың саны – 24, жеңімпаздар - 21. Мақсаты: білім алушыларда  еңбек 

адамы бейнесіне еліктеуді, Қазақстан Республикасында тұратын халықтардың 

дәстүрлі құндылықтарын сақтап, дамыту үшін позитивтік көзқарасты 

қалыптастыру. 
11) «Ата-бабамыздың мұрасын сақтаймыз және дамытамыз» (27.07-

22.11.2018 ж.). Мақсаты: балалардың шығармашылық қабіжастерін дамыту, 

қолданбалы сәндік өнерге деген қызығушылықтарын ынталандыру және жаңа 

идеяларды іздеудегі белсенділіктерін ояту. Қатысушылардың саны – 26, жеңімпаздар 

– 19; 

12) «Елбасы – ел тірегі!» (27.07.- 30.11.2018 ж.). Мақсаты: балалардың 

бойында қазақстандық патриотизмді және әлеуметтік белсенділікті қалыптастыру, 

дарынды балаларды анықтау және қолдау. Қатысушылардың саны – 126, жеңімпаздар 

– 69; 

13) «Театрдың ғажайып әлемі» (24.09.-30.11.2018 ж.). Мақсаты: өскелең 

ұрпақты рухани-адамгершілік, эстетикалық тәрбиелеу, тұлғаның үйлесімді дамуы, өз 

ойын білдіру, әлемді эстетикалық және бейнелі тану факторы ретінде балалар мен 

жастардың театр шығармашылығын қолдау және дамыту, тұлғаны үйлесімді дамыту, 

өзін-өзі танытуға, әлемді эстетикалық және бейнелі тануына ерекше қабілеттерін 

қалыптастыру және дамыту. 



Қатысушылардың саны – 20 театр ұжымдары (182 қатысушы), жеңімпаздар – 8 

ұжым; 

14) «Тәуелсіздік – теңдесі жоқ байлығым!» (20.09-14.12.2018 ж.). Мақсаты: 

балалардың бойында адамгершілік құндылықтарды, Отанға деген саналы құрмет пен 

сүйіспеншілік сезімін қалыптастыру, танымдық және шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. 

Қатысушылардың саны – 55, жеңімпаздар – 27; 

15) «Өз қолымен жасалған ерекше сыйлықтар» (20.07.-10.12.2018 ж.). 

Мақсаты: балалар көркем шығармашылығының байқауы қатысушылардың 

шығармашылық әлеуеті мен шеберлік деңгейлерін арттыру және қолдау.  

Қатысушылардың саны – 54, жеңімпаздар – 37.  

16) «Балалар музыка мектептері және балалар өнер мектептерінің білім 

алушылары – жас музыканттардың 51-республикалық фестиваль-байқауы» 

(24.09.-30.11.2018 ж.). Мақсаты: музыкалық дарынды білім алушылар мен талантты 

шығармашылық ұжымдарды дамыту, қолдау, олардың шығармашылық 

белсенділіктерін, кәсіби бағдарын ынталандыру. 

Қатысушылардың саны – 144  білім алушы, оның ішінде  ішекті-ысқылы 

аспаптар сыныбы бойынша 16 солисті, үрлемелі және соқпалы аспаптар сыныбының 

30 солисті, ансамбльдердің құрамында 98 білім алушы, жеңімпаздар – 30 солист, 10 

ансамбль.  

17) «Алтын қалам» (5.07.-10.11.2018 ж.). Мақсаты: білім алушылардың 

шығармашылық әрекетін әлеуетін. 

Қатысушылардың саны – 20, жеңімпаздар – 14.  

18) «Мой любимый герой мультфильмов» (20.09-18.01.2018 ж.). Мақсаты: 

балалардың көркемдік шығармашылығын дамыту, көркемдік-эстетикалық 

талғамдарын тәрбиелеу. 

Қатысушылар саны –  

Жеңімпаздар – ; 

19) «Сен – эфирдесің!» (20.09-31.01.2018 ж.). Мақсаты: ақпараттық-

коммуникациялық мәдениетті тиімді қалыптастыру және балалар журналистикасы 

саласындағы білім алушылардың өзін өзі іске асыруы үшін жағдай жасау. 

Қатысушылар саны – 

Жеңімпаздар – . 

 

 

Көркем-эстетикалық  

бағыттағы бөлімнің  

жетекшісі         Асавбаева Р.Б. 

 


