
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығының  

2018 жылғы 9 айда атқарылған қызметі туралы есеп 

 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы (бұдан әрі 

– РҚББОӘО) қызметінің мақсаты: балаларға қосымша білім беру жүйесін 

дамыту, ғылыми-әдістемелік, бағдарламалық-әдістемелік, нормативтік 

құқықтық, оқу-әдістемелік, оқу-тәрбиелік, ұйымдастыру-мазмұндық, 

ақпараттық және эксперттік қолдау құралдары арқылы сапалы білімге тең 

қолжетімділікті қамтамасыз ету. 

Міндеттері:  

1) «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында балаларға қосымша білім 

беру арқылы оқушылардың бойында «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық 

идеясының адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру; 

 2) балалардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру және дамыту, 

зияткерлік, адамгершілік, физикалық дамуындағы олардың жеке 

қажеттіліктерін қанағаттандыру, балалар мен жасөспірімдерді қоғамда өмір 

сүруге әлеуметтік бейімдеуді қамтамасыз ету;  

3) негізгі бағыттар бойынша балаларға қосымша білім беру мазмұнын 

жаңарту: көркем-эстетикалық, ғылыми-техникалық, экологиялық-биологиялық, 

туристік-өлкетану, әскери-патриоттық, әлеуметтік-педагогикалық, білім беру, 

сауықтыру және басқалары; 

4) білім беру бағдарламаларының мазмұнын және қосымша білім беру 

педагогтерінің біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастырудың сапасын 

жетілдіру;  

5) қосымша білім беру бағыттары бойынша республикалық іс-шараларды 

өткізу сапасын арттыру 
 

І. ҚР Білім және ғылым министрлігінің тапсырысы бойынша 

ұйымдастырылды және өткізілді: 

1) балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын жүзеге 

асыратын білім беру ұйымдарының 983 педагог кадрлары үшін 10 біліктілікті 

арттыру курстары; 

2) «Табиғатты аяла» жас өлкетанушылардың, экологтар мен 

натуралистердің республикалық форумы. Жас өлкетанушылардың, экологтар 

мен натуралистердің өңірлік форумдарының жеңімпаздары Форумның 

қатысушылары (160 қатысушы) болып табылады.                          

ІІ. РҚББОӘО ұйымдастырылды және өткізілді: 

1) балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын 

ұйымдардың 930 педагог қызметкерлеріне арналған 28 қысқа мерзімді 

курстар мен 5 семинар; 

2) www.ziyatker.org сайтта білім беру ұйымдарының білім алушылары, 

сондай-ақ педагогтердің арасында қашықтықтан өткізілген 51 

республикалық байқау. Қатысушылар – 4 570 адам, жеңімпаздар – 1 845 адам; 

3) Ғылыми-техникалық шығармашылық бағдарламаларын жүзеге 

асыратын ұйым басшыларының Республикалық үйлестіру кеңесінің 3 



отырысы, қатысушылар – 180, туристік-өлкетану бағыты бойынша – 115; 

робототехника және киберспорт бойынша – 45; 

4) «Балаларға қосымша білім беру инфрақұрылымының инновациялық 

модельдері адам капиталының тиімділігін қалыптастыру факторы – жаңғырту 

негізі» тақырыбында қосымша білім беру педагог қызметкерлеріне арналған ҚР 

БҒМ алқа отырысы. Қатысушылар саны – 125 адам; 

5) «Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды тәрбиелеу мен 

оқытудағы қосымша білім берудің рөлі» атты дөңгелек үстел. Қатысушылар 

саны – 85  адам; 

6) Алматы қаласындағы Тамыз педагогикалық конференциясы аясында 

«Қосымша білім беру сапасын арттыру адам капиталын дамыту факторы 

ретінде» тақырыбында Қазақстан Республикасының қосымша білім беру 

педагог қызметкерлерінің секциясы. Қатысушылар саны – 200 адам, онлайн 

режимінде – 2000-нан астам адам. 

IІI. Өзара ынтымақтастық туралы 5 меморандум жасалды: 

«Қазақстандық Ұлттық ЮНЕСКО Клубтарының Федерациясы» ҚБ; 

«Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы» АҚ; 

«Қазақстандық мектепке дейінгі ұйымдар қауымдастығы» ҚБ; 

Астана қаласы № 67 мектеп-гимназиясы; 

«Асыл бала» ҚҚ. 

IV. Әзірленді: 

«Қосымша білім беру жағдайында ерекше білім беруге қажеттіліктері бар 

балаларды шығармашылық дамыту» әдістемелік ұсынымдар («Тең 

мүмкіндіктер әлемі» ҚБ тапсырысы бойынша»); 

Қазақстан Республикасында балаларға қосымша білім беруді дамытудың 

стратегиялық тәсілдері; 

оқушылардың «Ұшқыр ой алаңы» пікір-талас қозғалысының Жалпы 

ұлттық мәдени-білім беру жобасының материалдары (концепция, ережелер); 

электронды форматтағы «Экоәлем» және «Темірқазық» балалар 

танымдық журналдары (3 нөмір). 

V. 2018 жылға арналған робототехника және киберспорт бойынша 

халықаралық, республикалық және облыстық жарыстарды өткізу бойынша Жол 

картасына енгізу үшін ұсыныстар дайындалды және ҚР БҒМ-не жолданды. 

VI. www.ziyatker.org сайтта «Жұлдыз», «Жасыл ғаламшар», «Ерлік», 

«Балаlife», «Ұстаз - Шәкірт», «Акварель», «Эврика», «Жас саяхатшы», 

«Ақындар мен жазушылар», «Галерея», «Жас филателист» қызығушылықтары 

бойынша электронды клубтардың контенті үнемі толықтырылады. Сайт 

«Қосымша білім берудегі әйелдер» және «Білім беру робототехника» 

бөлімдерімен толықтырылды. 7000 фотосурет, 3000-нан астам құжаттар 

(мақалалар, анонстар, әдістемелік ұсынымдар, презентациялар, жаңалықтар, 

республикалық байқаулар, баспасөз хабарламалары) орналастырылды.  

2018 жылғы 9 айда сайтқа 238 000 интернет-пайдаланушылар кірді, оның 

ішінде Қазақстаннан – 235 500, Ресейден – 1500, АҚШ – 500, Франция – 300, 

Украинадан – 200. 

http://www.ziyatker.org/


VІІ. ҚР Әділет министрлігінде  қосымша білім беру педагогтерінің 

біліктілігін арттыру 30 курстарына және балаларға арналған 7 

республикалық іс-шараға авторлық құқықтар тіркелді. 

2018 жылғы IV тоқсанына жоспарланды: 

1) Павлодар қаласындағы Құрманғазы атындағы №1 БММ, Қөкшетау 

қаласындағы БӨМ, Алматы қаласындағы Оқушылар сарайының тәжірибесін 

зерттеу және жинақтау; 

2) ұйымдастыру және өткізу: 

- балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын жүзеге 

асыратын білім беру ұйымдарының педагог кадрлары үшін 20 біліктілікті 

арттыру курстарын өткізу; 

- қашықтықтан өткізілетін интернет-байқаулар. 

Қосымша 

 

2018 жылғы 9 айда  

өткізілген біліктілікті арттыру курстарының тізбесі  

 

1. Ғылыми-техникалық бағыттағы бөліммен қосымша білім беру 

бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарының 159 педагог 

қызметкерлеріне арналған 4 қысқа мерзімді біліктілікті арттыру курсы және 1 

семинар өткізілді. 

1) «Радиобасқару моделдері, автомобиль, ұшақ, кеме және басқа да 

техникаларды басқару жүйесі» (Ақтөбе қаласы,2018 жылғы 15-19.01.). 

Тыңдаушылар саны: 29 адам. 

2) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту» (Тараз қаласы, 2018 жылғы 19-23 ақпан). Тыңдаушылар 

саны: 27 адам. 

3) «Дәстүрлі ән сыныбында білім алушыларды орындаушылық 

шеберлікке үйретудің заманауи технологиялары» (Ақтау қаласы, 2018 жылғы 

26-30 наурыз). Тыңдаушылар саны: 21 адам. 

4) «Заманауи музыкалық білім берудегі этносольфеджио курсы» (Астана 

қаласы, 2018 жылғы 26-30 наурыз). Тыңдаушылар саны: 34 адам. 

5) «Техникалық бағыттағы, оның ішінде робототехника білім беру 

бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарында шығармашылық 

ортаны дамыту» Республикалық семинары (Петропавл қаласы, 2018 жылғы 20 

қаңтар). Тыңдаушылар саны: 48 адам. 

ҚР Білім және ғылым министрлігінің тапсырысы бойынша 2 

біліктілікті арттыру курсы (2018 жылғы 11 мамырдағы № 195, № 207 

келісімшарт):  

«Компьютерлік технологияларды қолдану арқылы музыкалық-теориялық 

пәндерді оқыту». Өскемен қаласы, 2018 жылғы 14-22 мамыр. Тыңдаушылар 

саны – 66 адам. 



«Компьютерлік үлгілеу негіздерін оқыту әдістері – педагогтердің 

құзыреттілігін дамыту құралы». Петропавл қаласы, 2018 жылғы 28 мамыр – 5 

маусым. Тыңдаушылар саны – 74 адам. 
 

2. Көркем-эстетикалық бағыттағы бөлім қосымша білім беру 

бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарының 428 педагог 

қызметкерлеріне арналған 10 қысқа мерзімді біліктілікті арттыру курсы және 1 

семинар өткізді: 

1) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. Музыкалық аспаптарда ойнауға оқытудың заманауи 

әдістері» 2018 жылғы 3-7 қаңтар, Алматы қаласы. Тыңдаушылардың  саны – 34; 

2) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. Эстрадалық ұжыммен жұмыстың дәстүрлі және 

инновациялық әдістері» 2018 жылғы 23-27 қаңтар, Алматы қаласы. 

Тыңдаушылардың саны – 16; 

3) «Балаларға қосымша білім берудің сапасын, қолжетімділігін және 

тиімділігін қамтамасыз ету» 2018 жылғы 29 қаңтар – 2 ақпан, Тараз қаласы. 

Тыңдаушылардың саны – 70; 

4) «Балаларға қосымша білім берудің сапасын, қолжетімділігін және 

тиімділігін қамтамасыз ету» 2018 жылғы 5-9 ақпан, Ақтөбе қаласы. 

Тыңдаушылардың саны – 29; 

5) «Музыкалық және көркемдік-эстетикалық бағыттағы бағдарламаларды 

іске асырудағы дәстүрлі және жаңа ақпараттық технологиялардың синтезі» 

2018 жылғы 5-9 ақпан, Қарағанды қаласы.  Тыңдаушылардың саны – 43;  

6) «Қазақ ұлттық аспаптарына оқытудың заманауи әдістері» 2018 жылғы 

26-30 наурыз, Алматы қаласы. Тыңдаушылардың саны – 25; 

7) «Бейнелеу өнері сабақтарында балалардың шығармашылық әлеуетін 

дамыту» 2018 жылғы 26-30 наурыз, Орал қаласы. Тыңдаушылардың саны – 23; 

8) қосымша білім беру педагогтеріне арналған «Хореография ұжымдары 

жетекшілерінің кәсіби шеберліктерін жетілдіру» 2018 жылғы 10-14 сәуір, 

Қарағанды қаласы. Тыңдаушылардың саны – 23; 

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

сабақтарында балалардың шығармашылық әлеуеттерін дамыту» 2018 жылғы 

23-27 сәуір, Атырау қаласы. Тыңдаушылардың саны – 18; 

10) «Балаларға қосымша білім беруді заңнамалық және нормативтік 

құқықтық қамтамасыз ету» Республикалық оқыту семинары, 2018 жылғы 17 

ақпан, Астана қаласы. Тыңдаушылардың саны – 68; 

11) қосымша білім беру педагогтеріне арналған «Балаларға қосымша 

білім берудің сапасын, қолжетімділігін және тиімділігін қамтамасыз ету» 2018 

жылғы 16-20 сәуір, Шымкент қаласы. Тыңдаушылар саны – 79. 

2018 жылғы 12 маусымда Астана қаласында «Ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар балаларды оқыту мен тәрбиелеудегі қосымша білім берудің 

рөлі» тақырыбында республикалық дөңгелек үстел өткізілді. 

Тыңдаушылардың саны – 90 адам.  

ҚР БҒМ тапсырысы бойынша 2 біліктілікті арттыру курсы (№ 192, 

№ 212 2018 жылғы 11 мамырдағы келісім шарттар). 



1) «Музыкалық және көркемдік-эстетикалық бағыттағы бағдарламаларды 

іске асырудағы дәстүрлі және жаңа ақпараттық технологиялардың синтезі» 

2018 жылғы 14-22 мамыр, Ақтөбе қаласы. Тыңдаушылар саны – 76; 

 2) «Қосымша білім беру жағдайында білім алуға ерекше қажеттіліктері 

бар балаларға рухани-эстетикалық тәрбие беру» 2018 жылғы 4-12 маусым, 

Астана қаласы. Тыңдаушылар саны – 66. 
 

Әлеуметтік-педагогикалық бағыттағы бөлім қосымша білім беру 

бағдарламаларын іске астыратын білім беру ұйымдарының 243 

педагогика кадрларына арналған қысқа мерзімді курстар өткізді.  

1) «Білім беру ұйымдарының әлеуметтік-педагогикалық қызметі» (20-

24.02.2018 ж., Өскемен қаласы). Тыңдаушылардың саны – 21 адам. 

2) «Ерекше қажеттіліктері бар балалармен жұмыс жасаудағы тьюторлық 

сүйемелдеу» (29.01.–02.02.2018 ж., Астана қаласы). Тыңдаушылардың саны – 

30 адам. 

3) «Балалар технопаркі - білім, ғылым және жоғары дамыған өндірісті 

біріктіруге арналған алаң» (26.02.–02.03.2018 ж., Астана қаласы).  

Тыңдаушылардың саны – 80 адам. 

4) «Музыкалық-теориялық пәндерді оқыту» (31.03 – 04.04.2018 ж., 

Павлодар қаласы. Тыңдаушылардың саны – 21 человек; 

5) «Жазғы сауықтыру және мектеп жанындағы лагерлерде балалардың 

жазғы демалысын ұйымдастыру» (16-20.04.2018 ж., Павлодар қаласы. 

Тыңдаушылардың саны – 28 адам. 

6) «Жазғы сауықтыру және мектеп жанындағы лагерлерде балалардың 

жазғы демалысын ұйымдастыру» (23-27.04.2018 ж., «Звездный» балалар 

сауықтыру орталығы (Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Қатаркөл ауылы). 

Тыңдаушылардың саны – 18 адам. 

7) «Алғашқы әскери және технологиялық дайындық арқылы әскери-

патриоттық тәрбие беру» (23-27.04.2018 ж., Шымкент қаласы. 

Тыңдаушылардың саны – 13 адам. 

8) «Сәндік-қолданбалы және бейнелеу өнері сабақтарында балалардың 

шығармашылық әлеуетін дамыту» (23-27.04.2018 ж., Қызылорда қаласы. 

Тыңдаушылардың саны -23 адам. 

ҚР БҒМ тапсырысы бойынша 3 біліктілікті арттыру курсы (№ 200, 

№ 204, № 208, № 210 2018 жылғы 11 мамырдағы келісім шарттар): 

1) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушы тұлғасының 

әлеуметтенуі»  (28.05-05.06.2018 ж., Щучинск қаласы. Тыңдаушылардың саны – 

66 адам. 

2) «Мектептен тыс қосымша білім беру ұйымдары – балаларды 

дамытудың ресурстық орталықтары» 14-22.05.2018 ж., Қарағанды қаласы. 

Тыңдаушылардың саны – 66 адам. 

3) «Балалар қоғамдық ұйымдарының жұмыс әдістері мен ұйымдастыру 

формалары» (04-12.06.2018 ж., Астана қаласы. Тыңдаушылардың саны – 66 

адам. 

4) «Жазғы сауықтыру және мектеп жанындағы лагерлерде балалардың 

жазғы демалысын ұйымдастыру» (14-22.05.2018 ж., Павлодар қаласы. 

Тыңдаушылардың саны 66 адам. 
   



Туристік-өлкетану, экологиялық-биологиялық бағыттағы бөлімнің 

қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарының 189 педагогика кадрларына 5 қысқа мерзімді курстар, 3 

семинар өткізілді. 

1) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. Шаңғы жорығын өткізу әдістемесі мен  қауіпсіздігі» (22-

26.01.2018 ж., Орал қаласы). Тыңдаушылар саны - 25 адам; 

2) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. Аула клубтарының білім беру процесіндегі заманауи 

педагогикалық технологиялар» (29.01-02.02.2018 ж., Павлодар қаласы). 

Тыңдаушылар саны - 20 адам; 

3) «Балалар-жасөспірімдер туризмі жаттықтырушы-нұсқаушыларының 

жұмысын ұйымдастыру» (21-25.02.2018 ж., "Звездный" лагері,  Ақмола облысы, 

Бурабай ауданы, Қатаркөл ауылы). Тыңдаушылар саны - 23; 

4) «Балаларды бос уақытты ұйымдастыру - балалар құқық бұзушылығын 

алдын алу» семинары (26.01.2018 ж., Өскемен қаласы, Шығыс Қазақстан 

облысы). Тыңдаушылар саны - 34 адам; 

5) «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жағдайында балалар-

жасөспірімдер туризмін және өлкетануды дамыту» семинары (22.02.2018ж., 

Астана қаласы). Тыңдаушылар  саны - 31 адам; 

6) «Ұлттық саябақ - білім беру алаңы» семинары (2013 жылғы 30 наурыз, 

Алматы қаласы). Тыңдаушылар  саны - 11 адам; 

7) «Жазғы сауықтыру және мектеп жанындағы лагерьлерде балалардың 

жазғы демалысын ұйымдастыру» (16-20.04.2018ж., Шығыс Қазақстан облысы, 

Өскемен қаласы). Тыңдаушылар саны - 31 адам; 

8) «Су туризмінің түрлерін ұйымдастыру және өткізу ерекшеліктері» (16-

20.04.2018 ж., Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы). Тыңдаушылар  саны - 14 

адам. 

ҚР БҒМ тапсырысы бойынша 2 біліктілікті арттыру курсы (№ 189, 

№191 2018 жылғы 11 мамырдағы келісім шарттар): 

1) «Балаларға қосымша білім берудің сапасын, қолжетімділігін және 

тиімділігін қамтамасыз ету», Ақтөбе қаласы, 2018 жылғы 14-22 мамыр (71 

адам.); 

2) «Балалар-жасөспірімдер туризмінің белсенді түрлерін 

ұйымдастырудың және өткізудің ерекшеліктері», Шымкент қаласы, 2018 

жылғы 3-11 қыркүйек (66 адам). 

«Табиғатты аяла» жас өлкетанушылар, экологтар мен табиғат 

зерттеушілерінің республикалық форумы (160 қатысушы, жеңімпаздар саны – 

24). 

 

2018 жылдың 9 айында қашықтан өткізілген интернет-

байқаулардың тізімі 

 

Ғылыми-техникалық бағыттағы бөлім қашықтықтан келесі 

интернет-байқауларын өткізді. 

1) «Шексіз ғарыш әлемі» (2018 жылғы 03 қаңтар – 28 ақпан). Мақсаты: 

балалардың шығармашылық әлеуетін дамытуға және өнерге деген көркемдік-



эстетикалық көзқарасын тәрбиелеуге жағдай жасау. Қатысушылар саны – 34, 

жеңімпаздар – 12.  

2) «Идеядан модельдеуге»  (27 .12.2017 ж. – 20.03.2018 ж). Мақсаты:  

ғылыми-зерттеу қызметін дамыту, дарынды балаларды, сондай-ақ педагог 

жұмыскерлерді анықтау және қолдау, олардың шығармашылық қабілеттерін 

ашуы үшін жағдайлар жасау. Қатысушылар саны – 37, жеңімпаздар – 17. 

3) «Қыс аппақ қарымен сәнді»  (2018 жылғы 31 қаңтар – 14 наурыз). 

Мақсаты: білім алушыларды туған жер табиғатына, ұлттық дәстүрлеріне деген 

махаббатқа тәрбиелеу. Қатысушылар саны – 35, победителей – 21.  

4) «Ұлттық қолөнер - бабалар мұрасы» (2018 жылғы 18 қаңтар -27 

наурыз). Мақсаты: балалардың адамгершілік құндылықтарын, Отанға деген 

саналы құрмет пен махаббат сезімін, балалардың танымдық және 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Қатысушылар саны – 89, жеңімпаздар – 

39.  

5) «Қош келдің, Наурыз!» (2018 жылғы 31 қаңтар – 13 наурыз). 

Мақсаты: білім алушыларды Қазақстан халқының әдет-ғұрыпын сақтауға, 

ұлттық салт-дәстүрді дәріптеуге, шығармашылық қызметін дамытуға тарту. 

Қатысушылар саны – 42, жеңімпаздар – 16.  

6) «Менің сүйікті қалам Кеше және Бүгін!» (2018 жылғы 4 қаңтар-13 

наурыз). Мақсаты қаланың тарихын зерттеуде шығармашылық тәсілді 

белсендіру, патриоттық сезімді тәрбиелеу, туған қалаға деген сүйіспеншілікті 

тәрбиелеу, тарихи-мәдени мұраны насихаттау. Қатысушылар саны – 134, 

жеңімпаздар – 53.  

7) «Ер есімі-ел есінде» (2018 жылғы 6 наурыз - 2 мамыр). Мақсаты: білім 

алушыларды еліміздің ұлы тарихи оқиғасын, Ұлы Отан соғысы оқиғаларын 

зерттеуге ынталандыру арқылы патриоттық дүниетанымын қалыптастыру. 

Қатысушылар саны 22, жеңімпаздар - 12. 

8) «Балалар және ғарыш» (2018 жылғы 6 наурыз - 8 маусым). Мақсаты: 

балалардың рухани-адамгершілік әлеміне, олардың адам және ғарыш туралы 

ойларын, адам мен ғаламның, ғаламшардың өзара байланысы туралы 

назарларын аудару. Қатысушылар саны – 24, жеңімпаздар -  13. 
 

Көркем-эстетикалық бағыттағы бөлім келесі интернет-байқауларды 

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

өскелең ұрпақты Қазақстан халқының мәдени және рухани құндылықтарына 

араластыру, балаларға патриоттық және эстетикалық тәрбие беру, білім 

алушылардың шығармашылық мүмкіндіктерін анықтау. Қатысушылардың саны – 

235, жеңімпаздар – 79. 

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

ж.). Мақсаты: балалардың көркемдік шығармашылығын дамытуға ықпал ету, 

көркемдік-эстетикалық талғамды тәрбиелеу. Қатысушылардың саны – 354, 

жеңімпаздар – 137. 

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

Мақсаты: адамгершілік құндылықтарды, анаға деген саналы құрмет пен махаббат 

сезімін қалыптастыру, балалардың танымдық және шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. Қатысушылардың саны – 158 адам, жеңімпаздар – 56. 
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4) «Шебер қолдар» (27.12.2017 – 21.03.2018 ж.).. Мақсаты: балалардың 

сәндік-қолданбалы өнер және халықтық шығармашылық дәстүрлеріндегі көркем 

шығармашылығын дамыту. Қатысушылардың саны – 121, жеңімпаздар – 62 

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

Мақсаты:  балалардың көркемдік шығармашылығын дамытуға ықпал ету, білім 

алушының көркем-эстетикалық талғамын тәрбиелеу. Қатысушылардың саны – 

104, жеңімпаздар – 35. 

6) «Менің сүйікті авторым» (05.01.2018 – 16.03.2018 ж.). Мақсаты: білім 

алушыларды шығармашылық қызметке араластыру, әдебиет саласындағы 

дарынды балаларды анықтау және қолдау. Қатысушылардың саны – 76, 

жеңімпаздар – 47. 

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

мақсаты: туған өлкенің тарихын зерттеу арқылы білім алушылардың танымдық 

қызығушылықтары мен ізденіс-зерттеу шығармашылығын дамыту. 

Қатысушылардың саны – 9, жеңімпаздар - 8. 

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

Мақсаты: педагогтерді шығармашылық қызметке тарту, тадынды мұғалімдерді 

анықтау және қолдау. Қатысушылардың саны – 10, жеңімпаздар - 10. 

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

мақсаты: туған өлкенің тарихын зерттеу арқылы білім алушылардың танымдық 

қызығушылықтары мен ізденіс-зерттеу шығармашылығын дамыту. 

Қатысушылардың саны – 2, жеңімпаздар - 2. 

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

алушыларда  еңбек адамы бейнесіне еліктеуді, Қазақстан Республикасында 

тұратын халықтардың дәстүрлі құндылықтарын сақтап, дамыту үшін позитивтік 

көзқарасты қалыптастыру. Қатысушылардың саны – 24, жеңімпаздар - 21. 

Туристік-өлкетану, экологиялық-биологиялық бағыттағы  бөлім 

келесі интернет-байқауларды қашықтықтан өткізді. 

1) «Менің арманым» (18.09.2017ж. - 25.01.2018ж.) Мақсаты: 

студенттердің зияткерлік және шығармашылық әлеуетін дамыту. Қатысушылар 

саны - 60, жеңімпаздар - 35. 

2) «Менің Астанам» (8.11.2017ж. – 05.02.2018ж.) Мақсаты: 

Қазақстандық патриотизмді қалыптастыру және өз елінің астанасын құрметтеу 

және мақтаныш сезімін арттыру. Қатысушылар саны - 73, жеңімпаздар - 19. 

3) «Менің сүйікті кітабым» (15.11.2017ж. – 31.01.2018ж.) Мақсаты: 

балалар мен жастарды әдеби мұраға енгізу, олардың рухани, адамгершілік және 

эстетикалық қасиеттерін қалыптастыру. Қатысушылар саны - 165, жеңімпаздар 

- 29. 

4) «Таланттылар шеруі» (7.12.2017ж. – 31.01.2018ж.) Мақсаты: балалар 

шығармашылығын дамыту. Қатысушылар саны - 165, жеңімпаздар - 51. 

5) «Экоәлем» (20.12.2014ж. – 12.02.2018ж). Мақсаты: экологиялық 

мәдениетті, экологиялық сана мен оқушылардың ойлануын дамыту. 

Қатысушылар саны - 88, жеңімпаздар - 34. 

6) «ЖасStar» (12.26.2017ж. – 30.03.2018ж.) Мақсаты: оқушылардың 

шығармашылық әлеуетін дамыту, жас қатысушыларға рухани-адамгершілік 



және эстетикалық білім алу үшін жағдай жасау. Қатысушылар саны – 86, 

жеңімпаздар – 36. 

7) «Менің ғаламшарым» (25.12.2017ж. – 14.03.2018ж.) Мақсаты: 

өскелең ұрпақтың назарын, қоршаған ортаны қорғау мәселелерін, саналы мінез-

құлық насихаттау және балалар мен жастардың экологиялық дағдыларын 

қалыптастырудың өзекті мәселелері. Қатысушылар саны - 138, жеңімпаздар - 

69. 

8) «Қазақ даласының ұлы тұлғалары» (27.12.2017ж. – 16.03.2018ж.)  

Мақсаты: дарынды балаларды қолдау және олардың танымдық 

қызығушылығын ынталандыру. Қатысушылар саны – 379, жеңімпаздар – 56. 

9) «Планетаны бірге құтқарайық» (5.04.2018ж. - 05.31.2018ж.) 

Мақсаты: жас ұрпақтың назарын қоршаған ортаның мәселелерін шешуге, 

саналы мінез-құлықты танымал етуге және балалар мен жасөспірімдердің 

экологиялық дағдыларын қалыптастыруға аудару. Қатысушылар саны - 44 

жеңімпаздар – 31. 

10) «Жер күні» (01.03.2018ж. - 20.04.2018ж.) Мақсаты: қоршаған ортаны 

қорғау мәселелері, саналы мінез-құлықты насихаттау және балалар мен 

жастардың экологиялық дағдыларын қалыптастырудың  өзекті мәселелерін 

өскелең ұрпақтың назарына аудару. Қатысушылар саны - 20, жеңімпаздар - 20. 

11) «Пластилиннен үздік туынды» (02.03.2018ж. - 31.05.2018ж.) 

Мақсаты: қатысушылардың танымдық қызығушылықтарын ынталандыру, 

дарынды балаларды анықтау және қолдау, шығармашылық іс-шараларға 

оқушыларды тарту. Қатысушылар саны – 99, жеңімпаздар – 84. 

12) «Қалдықтардың екінші өмірі» (07.03.2018ж. - 31.05.2018ж.) 

Мақсаты: жас тұрғындарды қатты тұрмыстық қалдықтардың көлемін ұлғайту 

мәселесіне және осы фактімен байланысты экологиялық проблемалардың 

туындауына назар аудару. Қатысушылардың саны - 31, жеңімпаздар - 31. 

13) «Менің жетістіктерім» (12.03.208ж. - 23.04.2018ж.) Мақсаты: 

балалардың шығармашылық белсенділігін дамыту. Қатысушылар саны – 14, 

жеңімпаздар -14. 
 

Әлеуметтік-педагогикалық бағыттағы бөлім келесі интернет-

байқауларды қашықтықтан өткізді. 

1) «Астана – өскелең ұрпақтың көзімен» (08.01-16.03.2018 ж.). 

Мақсаты: білім алушылардың зерттеу жіне зияткерлік-шығармашылық 

әлеуетін дамыту. Қатысушылардың саны – 84, жеңімпаздар – 36.  

2) «Қазақстанның жеті кереметі» (15.01-28.03.2018 ж.). Мақсаты: білім 

алушылардың зерттеу жіне зияткерлік-шығармашылық әлеуетін дамыту.  

Қатысушылардың саны – 42, жеңімпаздар – 23.  

3) «Ертегілер әлемі» (15.01-26.02.2018 ж.). Мақсаты: өскелең ұрпақтың 

әдебиетке деген сүйіспеншілігін тәрбиелеу және балаларды әдебиет 

шығармашылығына тарту. Қатысушылардың саны – 21, жеңімпаздар – 12.   

4) «Соғыс тарихы – отбасымның өмірінде» (19.02-16.04.2018 ж.). 

Мақсаты: білім алушылардың зерттеушілік және зияткерлік әлеуетін дамыту. 

Қатысушылардың саны – 67, жеңімпаз – 30. 



5) «Мейірімділік әлемді құтқарады!» (07.03-20.04.2018 ж.). Мақсаты: 

балалардың шығармашылық және көркем қиялын дамыту, талантты және 

дарынды балаларды қолдау. Қатысушылар – 43 білім алушы, жеңімпаздар – 21.   

6) «Көк байрағым» (26.03-14.05.2018 г.). Мақсаты: балалардың 

шығармашылық және көркем қиялын дамыту, талантты және дарынды 

балаларды қолдау. Қатысушылар – 9 жұмыс, жеңімпаздар – 9.   

7) «Үздік әлеуметтік бейнеролик» (05.02-21.03.2018 ж.) Мақсаты: білім 

алушыларды шығармашылық әрекетке тарту, дарынды балаларды анықтау 

және қолдау, олардың танымдық қызығушылықтарға ынталандыру.  

Қатысушылар – 22, жеңімпаздар – 13. 

8) «Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды» (13.04-04.05.2018 ж.). 

Мақсаты: туған өлкенің тарихын зерделеу арқылы білім алушылардың 

танымдық қызығушылығы мен іздену-зерттеу шығармашылығын дамыту. 

Қатысушылар – 56, жеңімпаздар – 39. 

9) «Педагогикалық дебют» (13.02-04.03.2018 ж.). Мақсаты: білім беру 

сапасын және педагогтердің кәсіби белсенділігін арттыру. Қатысушылар – 19, 

жеңімпаздар – 13. 
 

Ақпараттық-талдау бөлімі қашықтықтан келесі интернет-

байқауларын өткізді. 

1) «Менің хоббиім» (02.01-12.02.2018 ж.). Мақсаты: қатысушылардың 

шығармашылық қабілеттерін және шығармашылық әлеуетін дамытуға және 

жүзеге асыруға ықпал ету. Қатысушылар саны – 144, жеңімпаздар – 61.  

2) «Аялаған Астана» (27.12.2017 ж. - 12.12.2018 ж.). Мақсаты: 

балалардың ой-өрісін және астананың қалыптасу тарихына қызығушылығын 

дамыту. Қатысушылар саны – 654, жеңімпаздар – 232.  

3) «Үздік ашық сабақ» (03.01-21.02.2018 ж.). Мақсаты: білім 

алушылардың мектептен тыс қызметін ұйымдастырудағы педагогтердің 

инновациялық, эксперименттік қызметтерін дамыту және қолдау. Қатысушылар 

саны – 41, жеңімпаздар – 16.  

4) «Болашақтағы менің қалам!» (11.01-21.02.2018 ж.). Мақсаты: 

оқушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту, ақпараттық технологияларды 

тәжірибелік қызметте белсенді қолдануға оларды тарту. Қатысушылар саны – 

52, жеңімпаздар – 27.  

5) «Жақындарыма хат» (06.03-02.05.2018 ж.). Мақсаты: білім 

алушыларға патриоттық тәрбие беру бойынша жұмыстарды жандандыру және 

шығармашылық қабілеттеріне ықпал ету. Қатысушылар саны – 126, 

жеңімпаздар – 64.   

6) «Ең әдемі анама!» (06.03-13.04.2018 ж.). Мақсаты: Балалар мен 

жастардың өздігінен дамуы үшін қолайлы жағдайлар жасау, жас ұрпақ 

арасында шығармашылық белсенділікті дамытуға ынталандыру. Қатысушылар 

саны – 7, жеңімпаздар – 7.  

7) «Жұлдыз бол!» (20.03-30.04.2018 ж.). Мақсаты: талантты балалар мен 

жастарды анықтау. Қатысушылар саны – 5, жеңімпаздар – 5.  

8) «Сән театры»  (20.03-14.05.2018 ж.). Мақсаты: қазіргі заманғы дамып 

келе жатқан «Сән театры»  шығармашылық бағытындағы білім алушылардың, 



сонымен қатар дизайнның әртүрлі бағыттарына қызығушылығын арттыру. 

Қатысушылар саны – 35, победителей – 30.  

9) «Таңғажайыптар жаныңда» (26.03-14.05.2018 ж.). Мақсаты: білім 

беру ұйымдары білім алушыларының зерттеу және интеллектуалды-

шығармашылық әлеуетін дамыту. Қатысушылар саны – 76, жеңімпаздар – 51.  

10) «Денсаулық. Спорт» (26.03. – 14.05.2018 ж.). Мақсаты: салауатты 

өмір салтының, дене шынықтырудың және спорттың рөлі туралы оң қоғамдық 

пікірді қалыптастыру. Қатысушылар саны – 7, победителей – 7. 

РҚББОӘО келесі іс-шаралар өткізілді: 

19 қаңтар Петропавлда (СҚО) ғылыми-техникалық бағытта қосымша 

білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары 

басшыларының Республикалық үйлестіру кеңесінің кеңейтілген отырысы 

өткізілді. 

Үйлестіру кеңесінің кеңейтілген отырысында балалар мен жастардың 

ғылыми-техникалық шығармашылық жүйесін дамытудың тұжырымдамалық 

тәсілдерін орындау, техникалық бағытта «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 

аясында республикалық жарыстар ұйымдастыру және өткізу, сонымен қатар 

білім беру ұйымдарында техникалық шығармашылық бойынша инновациялық 

технологияларды енгізу (IT технология, робототехника, 3D модельдеу, сандық 

технология), білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңарту, оқушылар 

сарайлары, үйлері және шығармашылық орталықтары базаларында 

технопарктер құру мәселелері қарастырылады. Қостанай қаласының 

техникалық шығармашылық Мектебінің тәжірибесі ұсынылады.                            

Петропавл қаласында Үйлестіру кеңесінің аясында 2018 жылғы 10 

қаңтарда «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» Қазақстан Республикасы Президентінің жолдауы бойынша 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Республикалық 

қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығының директоры Р.П. Шер, 

«Рухани жаңғыру» жобалық кеңсесінің менеджері Л.А. Барон, СҚО білім 

басқармасының басшысы Г.Р. Каримованың қатысуымен брифинг өткізілді. 

Қосымша білім беру педагогтерінің шеберлік сыныптарына қатысты,      

М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 

Астрофизикалық обсерваториясына барды, инновациялық технологияларды 

енгізу арқылы машина жасау колледжі студенттерінің ғылыми-техникалық 

шығармашылығының дамуымен, WRO робототехника бойынша Дүниежүзілік 

олимпиадаға дайындық тәжірибесімен танысты. 

13 ақпанда Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

кеңейтілген алқа отырысының аясында «Балаларға қосымша білім беру 

инфрақұрылымының инновациялық моделі – жаңғыру негізі – адами 

капиталдың тиімділігін қалыптастыру факторы» тақырыбында қосымша білім 

беретін педагог жұмыскерлерінің секциясы өтті. Секцияға 125 адам қатысты.  

Секция жұмысы барысында мемлекеттік органдардың өкілдері, қосымша 

білім беру педагогтері, ЖОО-ның оқытушылары, ҮЕҰ өкілдері арасында 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың тапсырмасын іске 

асыру («Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың 

Қазақстан халқына Жолдауының 7-тапсырмасы»), қолданыстағы оқушылар 



сарайларының базасында технопарктер мен бизнес-инкубаторлар ашу арқылы 

балаларға қосымша білім беру жүйесінің жаңа үлгісін дамыту келешегі туралы 

құрылымды сұхбат өтті.   

Секция қатысушыларының назарына Балалар технопарктері мен бизнес 

инкубаторларды дамыту Тұжырымдамасы, Астана қаласының Оқушылар 

сарайының технопарк қызметі бойынша жұмыс тәжірибесі, психологиялық 

диагностика және кәсіпке бейімдеу тестілерінен өткізу арқылы білім алушының 

өзін өзі кәсіби анықтауындағы инновациялық тәсілдер, бизнес-инкубаторлар 

арқылы студенттік кәсіпкерлікті дамыту келешегі, балалардың техникалық 

шығармашылығын дамытуға арналған кіріктірілген сабақтар ұсынылды. 

23 ақпанда  «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру аясында 

«Балалар мен жасөспірімдер туризмін дамытудың жаңа мүмкіндіктері» 

тақырыбында туристік-өлкетану бағытында балаларға қосымша білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын ұйым басшыларының Республикалық 

үйлестіру кеңесінің кеңейтілген отырысын өтті.  Отырысқа 115 адам қатысты. 

Ведомствоаралық өзара іс-қимылды күшейту негізінде өңірлерде балалар-

жасөспірімдер туризмін дамытудың жаңа тәсілдері мен ұйымдастырушылық 

нысандарын айқындау мәселелері, білім беру ұйымдарында балалар-

жасөспірімдер туризмін дамыту келешегі, «Рухани жаңғыру» бағдарламасын 

іске асыру жағдайында балаларға қосымша білім берудің туристік-өлкетану 

бағытындағы білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңарту сұрақтары 

талқыланды. 

Отырыс барысында қосымша білімді, оның ішінде туристік-өлкетану 

бағытын дамыту бойынша «Kazakh Tourism» Ұлттық Компаниясы» АҚ, 

ЮНЕСКО Клубтарының Қазақстандық Ұлттық Федерациясы, «Қазақстанның 

Мектепке дейінгі ұйымдар қауымдастығы» ҚҰ және ҚР БҒМ «Республикалық 

қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК арасында өзара 

ынтымақтастық меморандумдарына қол қойылды. 

Отырыс нәтижесі бойынша Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым және мәдениет және спорт министрліктері республикада балалар-

жасөспірімдер туризмін дамыту бойынша ұсынымдар әзірледі. 

16 наурыз Республикадағы білім беру ротототехникасын дамыту 

сұрақтарын талқылау бойынша республиканың жас техниктер станциялары мен 

орталықтарының, ҮЕҰ және ҚҰ өкілдеріның қатысуымен жұмыс тобының 

отырсы өтті. Отырыс барысында робототехника және киберспорт бойынша 

2018 жылға арналған халықаралық, республикалық және облыстық жарыстарды 

өткізу жөніндегі Жол картасына енгізу үшін ұсыныстар әзірленді. 

2018 жылғы 23 мамырда робототехника және киберспорт бойынша 

Үйлестіру кеңесінің отырысы өтті. Отырысқа білім және ғылым, ақпарат және 

коммуникация, инвестициялар және даму, қорғаныс министрліктерінің, 

облыстардың, Астана және Алматы қалаларының білім беру ұйымдарының 

өкілдері, «Зерде» Ұлттық ақпараттық холдингі, «Атамекен» ҚР ҰКП, 

«Қазпошта» АҚ басшылары, сондай-ақ  робототехника мен киберспортты 

дамыту сұрақтарымен айналысатын жеке, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері 

қатысты.  

Отырыста World Robot Olympiad (WRO) робототехника бойынша 

республикалық олимпиаданы өткізуге дайындық, Үйлестіру кеңесінің 2018 



жылға арналған Жұмыс жоспары талқыланып, Үйлестіру кеңесінің 

құзыреттілігіне жататын нақты мәселелер мен сұрақтар бойынша ұсынымдарды 

әзірлеу үшін жұмыс тобының құрамы бекітілді. 

2018 жылғы 12 маусымда Астанада «Ерекше білім беру қажеттілігі бар 

балаларды оқытудағы және тәрбиелеудегі қосымша білім берудің рөлі» 

дөңгелек үстел отырысын өтті. Отырыста қосымша білім беру ұйымдарында 

ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға тәрбие және білім беру, қосымша 

білім беру бағдарламаларын іске асыратын педагогтердің біліктілігін арттыру 

курстарын қорытындылау сұрақтарын талқыланды. 

Дөңгелек үстел нәтижесі бойныша қосымша білім беру ұйымдарының 

инклюзивті білімге қатысты қызметінің басым бағыттарын анықтайтын 

ұсынымдар әзірленді. 

2018 жылғы 9-10 тамызда Алматы қаласында ҚР білім және ғылым 

вице-министрі А. Аймағамбетовтың қатысуымен тамыз кеңесі аясында 

«Қосымша білім беру сапасын адам капиталын дамыту факторы ретінде 

арттыру» Қазақстан Республикасы қосымша білім беру қызметкерлерінің 

педагогикалық секциясы өтті.   
Секцияны өткізу балаларға қосымша білім беруге 100 жыл толуына 

арналған айтулы және біріктіретін іс-шара ғана емес, сондай-ақ республиканың 

білім беру ұйымдарында қосымша білімнің барлық бағыттары бойынша  

көрсетілетін білім беру қызметінің сапасын аттыру үшін катализатор болды. 

Секцияның жұмысына 200 адам, онлайн тәртіпте – 2000 адам қатысты: 

ҚР Білім және ғылым министрілігінің, облыстардың, республикалық маңызы 

бар қалалардың өкілдері, білім беру ұйымдарының педагогикалық 

жұмыскерлері, ата-аналар және қоғамдық өкілдер. 

Секция аясында қатысушылар бизнес-инкубатордың ашылу салтанатына, 

Алматы қаласы Оқушылар сарайының педагогтері әзірлеген шеберлік-

сыныптарға қатысу мүмкіндіктеріне ие болды. 

Секция TEDx Talks форматында өтті – спикерлердің сөзін Youtube, 

Twitter және Facebook арқылы онлайн қарауға мүмкін болды.  

Секция жұмысының нәтижесі балаларға қосымша білім берудің 

болашақтағы басым бағыттарын, оқушылардың бос уақыттарын ұйымдастыру 

тәсілдерін анықтайтын ұсынымдарда көрсетілді. Секция материалдары еркін 

кіріп көру үшін www.ziyatker.org сайтында орналастырылды.  

http://www.ziyatker.org/

