
РҚББОӘО көркем-эстетикалық бағыттағы бөлімнің 

2019 жылғы қызметі туралы есеп 

Миссиясы: балалардың жеке бейімділіктері мен қабілеттерін ашу және 

дамыту арқылы шығармашылық әлеуетін қалыптастыруға жағдай жасайтын 

дамыту ортасын құруға ықпал ету. 

Мақсаты: қосымша жалпы білім беру бағдарламалары бойынша білім 

беру қызметін жүзеге асыруға, дені сау балалар мен ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар балалардың да әлеуметтенуіне ықпал ететін қосымша білім 

беру қызметін жетілдіруге, көркем-эстетикалық бағыттағы қосымша білім 

беру педагогтарының біліктілігін арттыруға көмек көрсету. 

Міндеттері: түрлі байқаулық-ойын-сауық бағдарламаларын, 

мерекелерді, басқа да бұқаралық іс-шараларды, оның ішінде түрлі деңгейдегі 

әдістемелік іс-шараларды ұйымдастыру, өткізу, өткізуге қатысу, байқауларды, 

олимпиадаларды, жарыстарды және т. б. қашықтықтан ұйымдастыру есебінен 

көркем-эстетикалық білім беру жүйесінің ақпараттық ашықтығы мен қол 

жетімділігін қамтамасыз ету.  

РҚББОӘО көркем-эстетикалық бағыт бөлімі өз қызметін қосымша 

білім беру жүйесінің музыкалық, көркем-эстетикалық бағыты бойынша 

жүзеге асырады.  

2019 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес келесі іс-шаралар 

өткізілді: 

І. Балаларға қосымша білім беруді бағдарламалық-әдістемелік 

қамтамасыз ету, оның ішінде білім беру бағдарламаларын, оқу-

әдістемелік құралдар мен ұсынымдарды әзірлеу. 

1) 2019 жылдың 30 қаңтарында БММ, БӨМ және БКМ арналған 10 

бағдарламаны талқылау үшін жұмыс тобының отырысы ұйымдастырылып 

өткізілді. Балалар музыкалық мектептерінің, балалар өнер мектептері мен 

көркемсурет мектептерінің «Қазақ музыка әдебиеті», «Солфеджио», «Хор 

класы», «Домбыра», «Қобыз», «Қылқобыз», «Жетіген», «Сазсырнай» «Қазақ 

ұлт асаптары», «Әлемдік музыка әдебиеті» пәндері бойынша білім беру 

бағдарламаларының жобалары  талаптарға сәйкестендіріліп, мемлекеттік тілге 

аударылды; 

2) Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш ауылы балалар 

көркемөнер мектебінің (жетекшісі - Ж.О. Ермекбаева) жұмыс тәжірибесін 

зерделеу және тарату туралы презентация кітапшасын әзірлеу бойынша 

жұмыс ұйымдастырды. Презентациялық кітапша Орталық сайтында 

жарияланды.  

3) «Қосымша білім және тәрбие» ғылыми-әдістемелік журналына 

«Квалификация педагогических кадров ОДО- как фактор повышения качества 

дополнительного образования» және «Ризашылық - мейірімділік бұлағы» 

жалпыұлттық мәдени-білім беру жобасы» тақырыптарында 2 мақала 

дайындалды. 



ІІ. Республикалық бюджет есебінен балаларға қосымша білім беру 

педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстары  

1. Жұмыстан қол үзе отырып, балаларға қосымша білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын ұйымдардың педагогикалық кадрларының 

біліктілігін арттырудың 9 республикалық курстары ұйымдастырылып, 

өткізілді, оған келесі тақырыптар бойынша 625 мұғалім қатысты.  

1) «Дәстүрлі ән сыныбында білім алушыларды орындаушылық 

шеберлікке үйретудің заманауи технологиялары» (Түркістан қ., 27.05-

05.06.2019 ж. Тыңдаушылар саны-75); 

2) «Сәндік қолданбалы өнер сабақтарында балалардың 

шығармашылық әлеуетін дамыту» (Қызылорда қ., 27.05-05.06.2019 ж. 

Тыңдаушылар саны-75); 

3) «Кескіндемені оқытудағы дәстүрлі және инновациялық 

технологиялар» (Талдықорған қ., 27.05-05.06.2019 ж. Тыңдаушылар саны-

75); 

4) «Музыкалық және көркемдік-эстетикалық бағыттағы 

бағдарламаларды іске асырудағы дәстүрлі және жаңа ақпараттық 

технологиялардың синтезі» (Қарағанды қ., 27.05-05.06.2019 ж. 

Тыңдаушылар саны-75); 

5) «Баян, аккордеон, гитарада ойнауға оқыту процесіндегі 

педагогикалық технологиялар» (ШҚО, Семей қ., 27.05-05.06.2019 ж. 

Тыңдаушылар саны-50); 

6) «Балалар музыка мектебі мен өнер мектептерінің оқу процесінде 

«Sibelius» ноталық бағдарламасын практикалық қолдану» (ШҚО, 

Өскемен қ., 27.05-05.06.2019 ж. Тыңдаушылар саны-25); 

7) «Фортепианода ойнауға оқыту процесіндегі дәстүрлі және жаңа 

әдістер» (Алматы қ., 28.10-06.11.2019 ж. Тыңдаушылар саны – 75); 

8) «Қазақ ұлттық аспаптарына оқытудың заманауи әдістері» 

(Қарағанды қ., 28.10-06.11.2019 ж. Тыңдаушылар саны – 100); 

9) «Қосымша білім берудің сапасын, қолжетімділігін және 

тиімділігін қамтамасыз ету»  (Қызылорда қ., 28.10–06.11.2019 ж. 

Тыңдаушылар саны-75). 

Курстардың қорытындысы бойынша тыңдаушылардың курсқа дейінгі 

және одан кейінгі кәсіби құзыреттілігінің жағдайын зерделеу, сондай-ақ курс 

бағдарламасын іске асырудың тиімділігін бағалау мақсатында талдау 

жүргізілді. 

Біліктілікті арттыру курстарының тыңдаушыларының 10 тобында 

сауалнама жүргізілді. 

Сауалнама нәтижелері бойынша тыңдаушылар біліктілікті арттыру 

курстары үшін тиімді сабақ түрлерін атап өтті: тәжірибелік сабақтар - 52,8%, 

шебер кластар - 37,5%  және тренингтер - 12,5%.  

Біліктілікті арттыру курстарынан өту мақсатын анықталды: 53,7%-ы 

кәсіби деңгейін көтеру, 28,7% -ы жаңа технологиялармен және әдістемелермен 

танысу, 8,3%-ы  өзін-өзі дамыту. 



Педагогтар үшін біліктілікті арттыру курстарының қандай маңызға ие 

екендігі анықталды: 58,5%-ы жаңа ақпарат алу көзі, 19,9%-ы табысты жұмыс 

істеу қажеттілігі, 19,4%-ы жеке даму факторы.  

Талдау келесі өзекті тақырыптар бойынша курстарды өткізу 

қажеттілігін көрсетті: «Балаларға қосымша білім беру жүйесіндегі жаңа 

технологиялар», «Білім беру бағдарламаларын құру. Педагогикалық ұжымды 

басқарудың тиімді әдістері. Этика», «Қосымша білім беру ұйымдарында 

инклюзивті білім беру», «Білім беру үрдісінде компьютерлендіру және 

цифрландыру. Білім беру және өндірістік ортаның бірігуі». 

2. Қосымша білім беру бағдарламаларын бюджеттен тыс іске 

асыратын білім беру ұйымдарының 52 педагогы үшін біліктілікті 

арттыру курстары: 

1) «Көркем-эстетикалық  бағыттағы бағдарламаларды іске асырудағы 

дәстүрлі және жаңа ақпараттық технологиялардың синтезі» (хореография) 

Алматы облысы 19-23.02.2019 ж. Тыңдаушылар саны-45; 

2) «Көркем-эстетикалық  бағыттағы бағдарламаларды іске асырудағы 

дәстүрлі және жаңа ақпараттық технологиялардың синтезі» (ішекті-ысқылы, 

үрлемелі және соқпалы музыкалық аспаптар) Павлодар қ., 2-6.04.2019 ж. 

Тыңдаушылар саны – 7. 

ІІI. Республикалық маңызы бар мектептен тыс байқаулар, іс-

шаралар  

1. "Ризашылық - мейірім бұлағы" жалпыұлттық мәдени – білім беру 

жобасы аясында Алматы қаласының Оқушылар сарайында 2 республикалық 

іс-шара ұйымдастырылып, өткізілді: 

I) 2019 жылғы 24-25 ақпанда  мектеп оқушыларына арналған «Ұшқыр 

ой алаңы» дебат турнирі, оған жалпы білім беретін мектептердің 119 

оқушысы, барлық облыстардан, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент 

қалаларынан облыстық және қалалық турнирлердің жеңімпаздары қатысты.  

2) 2019 жылғы 28 ақпан – 1 наурыз  - жетім балалар мен ата – анасының 

қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған балалар үйлерінің 170 

тәрбиеленушісінің қатысуымен "Қазақстан-алтын бесігім" балалар фестивалі. 

2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің 

тапсырмасы бойынша өткізілген республикалық іс-шаралар: 

1) 2019 жылдың 26-29 наурызында Алматы қаласындағы Оқушылар 

сарайында балалар музыкалық мектептері мен өнер мектептерінің ұлттық 

аспаптар бөлімі жас музыкант-оқушыларының фестиваль-байқауы. 

Фестиваль-байқаудың мақсаты: ұлттық музыкалық аспаптарын кеңінен 

насихаттау, жас музыканттардың орындау шеберліктерін жетілдіру және 

дамыту, балалардың шығармашылық қабілеттерін одан әрі дамытуға қолайлы 

жағдайлар жасау. 

Фестиваль-байқауға 400 оқушы қатысты, оның ішінде 141 қазақ және 

орыс ұлттық аспаптары кафедраларының солистері (домбыра, қобыз, қыл 

қобыз, шертер, түймелік аккордеон, аккордеон, домра, балалайка, гитара), 

сондай-ақ 18 қазақ және орыс ұлттық аспаптарында 259 қатысушысы болды. 

Өңірлік кезеңдердің жеңімпаздары республикалық фестиваль-байқауға 



жолдама алды. Фестиваль-байқаудың республикалық кезеңінің жеңімпаздары 

- 129 адам. 

2) 2019 жылдың 26-27 наурызында Атырау қаласында «Театрдың 

ғажайып Әлемі» театр өнерінің фестиваль-байқауы. Фестиваль-байқаудың 

мақсаты: рухани-адамгершілік, эстетикалық тәрбие, тұлғаның үйлесімді 

дамуы факторы ретінде балалардың театрлық шығармашылығын қолдау және 

дамыту. Өзін-өзі танытудың, әлемді эстетикалық және бейнелі түсінудің 

ерекше қабілеттерін қалыптастыру және дамыту. Фестиваль-байқауға 128 

адам қатысты. 

3) 2019 жылғы 3-4 мамырында Ақтөбе қаласында «Ақ шағала» 

Республикалық хореографиялық фестиваль-байқауы өткізілді. Қатысушылар 

саны – 160, жеңімпаздар 10 ұжым және қосымша номинацияларда 7 ұжым. 

Фестиваль-байқаудың мақсаты: оқушылардың хореографиялық, 

шығармашылық қабілеттерін дамытуға жағдай жасау, үйлесімді тұлғаны 

тәрбиелеу және одан әрі дамыту бойынша жүйелі және бағдарланған іс-

шаралар, рухани, адамгершілік және мәдени құндылықтармен танысу. 

IV. Интернет қашықтықтағы конкурстарды ұйымдастыру және 

өткізу 
www.ziyatker.org порталында оқушылар арасында 14 республикалық 

қашықтық байқаулары өткізілді. Оған 328 адам қатысты, оның ішінде 65-і 

педагогтер. 

1) Республикалық қашықтық интернет-байқауы «Поэзияның асқар 

шыңы – Мұқағали Мақатаев» (29.01.19-14.03.19). Байқаудың мақсаты: өскелең 

ұрпақты Қазақстан халқының мәдени және рухани құндылықтарымен 

таныстыру, балалардың патриоттық және эстетикалық тәрбиесі, оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін ашу. Қатысушылар саны: 36. Жеңімпаздар: 36. 

2) Республикалық қашықтық интернет-байқауы «Әлемді тербеткен ана» 

(31.01.19-14.03.19). Мақсаты: адамгершілік құндылықтарды, ананы құрметтеу 

мен махаббат сезімін қалыптастыру, балалардың танымдық және 

шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту. Қатысушылар саны: 24. 

Жеңімпаздар: 24. 

3) Жас вокалисттердің республикалық қашықтық фестиваль-байқауы 

юных вокалистов «Ұлы даланың бұлбұлдары» (21.01.19-20.03.19). Мақсаты: 

вокалды орындау арқылы музыкалық дарынды балаларды, дарынды балалар 

топтарын анықтау, дамыту және қолдау. Қатысушылар саны: 25. Жеңімпаздар: 

25. 

4) Ұлттық аспаптар оркесторы Республикалық қашықтық фестиваль-

байқауы «Оркестр шеруі» (30.01.19-20.03.19). Мақсаты: оркестрлік 

орындаушылық өнер арқылы балалар топтарын анықтау, дамыту және қолдау. 

Қатысушылар саны: 10. Жеңімпаздар: 10. 

5) Республикалық қашықтық интернет-байқауы «SUMMER TIME» 

(05.08.-29.10.19). Байқаудың мақсаты: дарынды балаларды анықтау және 

қолдау, балалардың әдеби шығармашылығының дамуына ықпал ету. 

Қатысушылар саны: 27. Жеңімпаздар: 27. 



6) Республикалық қашықтық интернет-байқауы «В объективе – лето!» 

(05.08.-29.10.19). Байқаудың мақсаты: отбасылық дәстүрлерді, салауатты өмір 

салтын және белсенді демалысты насихаттау. Қатысушылар саны: 29. 

Жеңімпаздар: 27. 

7) Республикалық қашықтық интернет-байқауы «Аutumn beauty» 

(05.08.-31.10.19). Байқаудың мақсаты: дарынды балаларды анықтау және 

қолдау, балаларды шығармашылыққа, сұлулыққа, өнерге деген 

сүйіспеншілікке тәрбиелеу.  Қатысушылар саны: 49. Жеңімпаздар: 28. 

8) Республикалық қашықтық интернет-байқауы «Туған жерім» (10.09-

13.12.19).  Байқаудың мақсаты: балалар мен жастардың өз аймағының мәдени, 

тарихи және табиғи көрнекті жерлеріне деген қызығушылығын арттыру. 

Қатысушылар саны: 16. Жеңімпаздар: 16. 

9) Республикалық қашықтық интернет-байқауы «Лучший педагог 

дополнительного образования» (17.09.-29.11.19). Байқаудың мақсаты: 

үздіксіз білім берудің дарынды мұғалімдерін анықтау және қолдау, біліктілікті 

арттыру және педагогикалық тәжірибені тарату. Қатысушылар саны: 65. 

Жеңімпаздар: 40. 

10) Қазақстан Республикасының бірінші Президенті күніне арналған 

республикалық қашықтық интернет-байқауы. Байқаудың мақсаты: 

қазақстандық патриотизм мен балалардың әлеуметтік белсенділігін 

қалыптастыру, дарынды балаларды анықтауға және қолдауға жағдай жасау. 

Қатысушылар саны: 29. Жеңімпаздар: 12. 

11) Бала құқығы туралы Конвенцияның 30 жылдығына арналған 

республикалық қашықтық интернет-байқауы «Мен өз құқығымды 

бейнелеймін» (17.09.-29.11.19). Байқаудың мақсаты: балалардың құқықтық 

мәдениетін қалыптастыру және шығармашылық қабілеттерін дамыту, оларды 

өнерге тарту. Қатысушылар саны: 18. Жеңімпаздар: 14. 

12) Республикалық қашықтық интернет-байқауы «Salem, shyrsha- 

2020!» (06.12.19-03.02.20). Байқаудың мақсаты: үздіксіз білім берудің 

дарынды мұғалімдерін анықтау және қолдау. Қатысушылар саны: -. 

Жеңімпаздар: -. 

13) Республикалық қашықтық сурет байқауы «Ана – өмірдің  шуағы», 

(06.12.19-05.03.2020) Байқаудың мақсаты: отбасы құндылықтарына ықыласты 

қатынасты тәрбиелеу және нығайту, 8 наурыз Халықаралық әйелдер күнін 

мерекелеу. Қатысушылар саны: -. Жеңімпаздар: -. 

14) Республикалық қашықтық сурет байқауы  «Абай әлемі» (06.12.19-

10.03.2020)  Байқаудың мақсаты: Абай Құнанбаевтың шығармаларын кеңінен 

насихаттау, оның поэзиясы мен рухани мұрасына деген сүйіспеншілік 

сезімдерін ояту. Қатысушылар саны: -. Жеңімпаздар: -. 

V. Бөлімнің ұйымдастыру жұмысы 

1. Істер номенклатурасына сәйкес жұмыстар жүргізілді: 2015-2016 

жылдарға арналған істер дайындалып архивке тапсырылды, 2017 жылға 

арналған істер талаптарға сәйкес келтірілді. 

2. 168 балалар музыка мектептерінің, 127 өнер мектептері мен 29 

көркемөнер мектептерінің паспорттары жаңартылуда.  



3. Республикалық 5 іс-шараларға және екі тілде 2020 жылға арналған 

үздіксіз білім беру курстарына арналған 14 білім беру бағдарламаларына 

арналған ережелер жобасы жасалды. 

4. Бөлім циклограммасы жасалды және ай сайын жаңарып отырады. 

5. Өңірлермен республикалық шараларды өтеу негізінде ұйымдастыру 

және өткізу бойынша жұмыс жүргізілуде. 

 

 

 

 

 

 

 


