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Мазмұны 
 

1. Паспорт 3 бет 
2. Кіріспе 5 бет 
3. Халықаралық тәжірибе 6 бет 
4. Заманауи жағдайдағы проблемаларды талдау 8 бет 
5. Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық 

шығармашылық жүйесін дамыту мақсаты, 
міндеттері және принциптері 

 
 

11 бет 
5.1. Мақсаттары   
5.2. Міндеттері  
5.3. Принциптері  
6. Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық 

шығармашылығын дамытудың негізгі бағыттары 
 

13 бет 
7. Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық 

шығармашылығын дамытудың негізгі тетіктері 
 

14 бет 
8. Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық 

шығармашылықтың кадрлық әлеуетін дамыту 
 

14 бет 
9. Күтілетін нәтижелер 15 бет 
9.1. Әлеуметтік-экономикалық әсерлер 16 бет 
10. Іске асыру кезеңдері 17 бет 
11. Қосымша. Балалар мен жастардың ғылыми-

техникалық шығармашылық жүйесінің 
инновациялық  модельдері 

 

 Технопарктер – ғылыми қалашықтар  
 Ғылым мен техниканың мұражайлары  
 Ғылыми шоулар  
 Ақпараттық веб-портал (АВП)  
 Балалардың инновациялық технология паркі – 

Балалар «ИТП» 
 

 Fab-lab  
 «ЭКСПО-2017» көрме павильоны  
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1. Паспорт 
 

Аталуы: Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық 
шығармашылық жүйесін дамытудың 2015-2018 
жылдарға арналған тұжырымдамалық тәсілдері 
 

Негіздеме: Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан 
жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 
халқына Жолдауындағы тапсырмасына сәйкес 
әзірленді. 
 

Негізгі 
әзірлеуші:  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігі 
 
 

Мақсаты:  Отандық өнеркәсіптің алдыңғы қатарлы салаларына 
инженерлік, конструкторлық және ғылыми 
кадрларды  даярлау мақсатында балалар мен 
жастардың ғылыми-техникалық шығармашылық 
жүйесін ынталандыру.  
 

Міндеттері: Өскелең ұрпақты ғылыми-техникалық 
шығармашылық  жүйесіне жұмылдыру тетіктерін 
анықтау. 
 

Заманауи жағдайда балалармен және жастармен 
жұмыс жасау бағыттарын, түрлерін және әдістерін 
анықтау. 
 

Жаңа кезеңдегі балалар мен жастардың әлеуметтік-
экономикалық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 
жағдай жасау. 
 
 

Жүзеге  
асыру мерзімі 

2015-2018 жылдар 
 

  

Күтілетін 
нәтижелер: 

Қазақстан Республикасында балалар мен 
жастардың техникалық шығармашылық жүйесі 
толық қалыптасатын болады. 
 
Балалар мен жастардың техникалық 
шығармашылығын дамытудың өңірлік жоспарлары 
әзірленетін болады. 
 

Оқушылардың ғылыми техникалық 
шығармашылығын, оның ішінде эксперименттік-
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зерттеу қызметін ұйымдастырудың инновациялық 
нысандары әзірленетін және енгізілетін болады. 
 

Әртүрлі әлеуметтік жағдайдағы отбасылардан 
шыққан балалардың ғылыми-техникалық 
шығармашылық сабақтары үшін тең жағдай 
жасалатын болады.  
 
Ғылыми-техникалық шығармашылық бағыты 
бойынша сабақтармен балалар мен жастарды 
жалпы қамту ұлғаяды.   
 

Республикалық, халықаралық, өңірлік деңгейдегі 
оқу-зерттеушілік конференцияларға, ғылыми-
техникалық, спорттық-техникалық іс-шараларға жыл 
сайын қатысатын білім алушылардың саны 
көбейеді.  
 

Техникалық шығармашылық үйірмелерге қатысатын 
мүмкіндігі шектеулі балалардың саны ұлғаяды. 
 

Республикадағы барлық өңірлерде балалар мен 
жастарға арналған «ғылыми қалашықтар», 
«технопарктер» және басқа да алаңдардың 
базасында оқушылардың зерттеушілік дағдыларын 
ынталандырудың алдыңғы қатарлы практикасы 
2017 жылы енгізілетін болады.  
 

Құқықбұзушылық, нашақорлық және басқа да 
зиянды заттарды қолданатын  балалар мен 
жастардың саны азаятын болады.  
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2. КІРІСПЕ 
 
Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық шығармашылық 

жүйесін дамытудың 2015-2018 жылдарға арналған тұжырымдамалық 
тәсілдері (бұдан әрі – Тұжырымдамалық тәсілдер) инновациялық 
экономикаға ауысу жағдайында білім беру жүйесінің жаңа басымдықтары 
ескеріле отырып әзірленеді. 

Зияткерлік капитал, еңбек адамы, инновациялық ой жаңа 
Қазақстанның басты құндылықтарына айналуда. Олар Елбасы                 
Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір 
болашақ» халқына Жолдауында көрсетілген стратегиялық бағытымен 
үйлестірілуі тиіс. 

Тұжырымдамалық тәсілдер өскелең ұрпаққа қосымша білім беру 
мүмкіндіктерін кеңейту арқылы адамзаттың өзін-өзі әлеуметтендіру және 
дамыту міндеттерін шешуге бағытталған. 

Жаңа жағдайларда мектеп білімінің шеңберінде үнемі жүзеге аса 
бермейтін салаларда балалардың танымдық қызығушылығы мен 
қажеттілігін қанағаттандырумен байланысты оқу қызметі үлкен мәнге ие 
болуда. 

Ресми білімнің шеңберінен шығу, әртүрлі әлеуметтік 
институттардың мүмкіндіктерін қолдану қажет. 

Балалар мен жастардың даму және өзін-өзі жетілдіру құқығын 
қамтамасыз ету мақсатында  ұйымдастыру-педагогикалық, әдістемелік, 
ғылыми-зерттеу іс-шараларын қамтитын Балалар мен жастардың 
ғылыми-техникалық шығармашылық жүйесін дамытудың 
тұжырымдамалық тәсілдерін қабылдау қажеттігі мойындалады. 

Тұжырымдамалық тәсілдер қосымша ғылыми-техникалық білімді 
алу мүмкіндіктерін кеңейту бойынша мемлекет саясатының жалпы 
стратегиясын, мақсаты мен міндеттерін анықтайтын құжат болып 
табылады.  

Тұжырымдамалық тәсілдер балалар мен жастардың ғылыми-
техникалық шығармашылық жүйесін (БЖҒТШ) ынталандыруға, отандық 
өнеркәсіптің алдыңғы қатарлы саласына бірегей инженерлік, 
конструкторлық және ғылыми кадрларды даярлау мақсатында талантты 
және дарынды адамдарды іздеуге және сұрыптауға бағытталған 
белсенді мемлекеттік ғылыми және инновациялық саясатты өткізуді 
ұсынады. 

Тұжырымдамалық тәсілдерді тиімді іске асырудың негізгі шарты 
ғылыми-техникалық қосымша білім беру жүйесі ұсынатын өскелең 
ұрпақтың өзін-өзі іске асыру мүмкіндіктері есебінен өз өмірінің сапасына 
қанағаттануын арттыру болуы қажет. 

Тұжырымдамалық тәсілдер Қазақстан Республикасының 
Конституциясында, Қазақстан Республикасы «Білім туралы», «Қазақстан 
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Республикасындағы бала құқықтары» Заңында, «Қазақстан – 2050» 
стратегиясы, Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың              
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында анықталған 
өскелең ұрпақтың тәрбие саясатының негізгі принциптерін дамытады. 

 
3. Халықаралық тәжірибе 

 
Ғаламдық геосаясаттық өзгерістер, нарықтық экономика мен 

демократияның дамуы, білім берудегі серпін, ақпараттық және мәдени 
революция заманауи қоғамның көзқарасындағы, дүниетанымындағы 
ауқымды өзгерістерге себеп болды. 

Қазіргі таңда техникаға деген қызығушылықты дамытуға, 
рациоанализаторлық және өнертапқыштық қабілеттерге, техникалық 
ойлауға бағытталған балалар мен жастардың техникалық 
шығармашылығына аса назар аударатын дамыған елдер аз емес. 
Таңдау электрондық техникаларды, автоматикаларды, техникалық 
кибернетикаларды, машина- және станокжасауларды зерделеуге 
жасалады.  

Еуропаның Франция, Голландия, Швеция, Германия, Болгария, 
Финляндия секілді елдерде оқудың 7-жылына қарай барлық білім 
алушылар өзінің келешек жолын таңдауды анықтаулары қажет. 

Оқушыларды ғылым мен техниканың әртүрлі саласындағы 
шығармашылық еңбекке, кәсіпті таңдауға даярлаудағы оқушыларға 
көмек беру жүйесін құрудағы қызықты тәжірибе Канадада бар. Оқушылар 
үшін “Кәсіптер әлемін” танудың негізгі түрі мамандандырылған кәсіби 
бағдар беру орталықтарындағы (“таңдау орталықтары”) өзіндік 
сабақтары болып табылады. Бұл – төрт мың мамандық туралы жақын 
ақпарат алуға болатын ерекше мекеме.  

Жаралыстану-математика циклінің пәндері бойынша мектептен тыс 
курстар АҚШ-тағы Пенсильвания штаты, Джонс Хопкинстің 
Университетіндегі (CTY) талантты Жастар Орталығының жазғы лагерінде 
ұсынылады. Дүниежүзіндегі академиялық талантты оқушыларды 
біріктіре отырып, CTY жазғы лагері оқушылардың  жоғары қабілеттеріне 
және құрдастарымен бірге жұмыс жасау барысындағы қажеттіліктеріне 
негізделген бірегей оқыту тәжірибесін ұсынады.  

Ерте балалық жастан есейген жасқа дейін адами капиталдағы, 
негізінен, білімдегі инвестициялар қоғам мен экономикаға байыпты 
қайтарымға ықпал ететінін халықаралық тәжірибе растап отыр. Әлемде 
балалардың, жасөспірімдердің, қоғамның назарын көрмелер, 
мұражайлар және ғылыми-оқу бағдарламалары арқылы ғылымға 
аударуға бағытталған ірі орталықтарды құру тәжірибесі бар. 

Жапония, Оңтүстік Корея, АҚШ секілді елдерде балалардың 
инновацияларын дамыту мемлекеттік бағдарламалардың стратегиялық 
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дәрежесіне ие болды. Балалардың инновациялық орталықтарын құруға 
жұмсалатын инвестиция көлемі он есе ұлғайды. 

Қазіргі таңда оқушылардың қосымша білім беруіне инновациялық 
тәсілдерін әлемнің 40-тан астам елдерінде 500-ден астам  балалар 
ғылыми қалашықтары қолданады. Осы саладағы талассыз әлемдік 
көшбасшылар – «Ля Вилетт өнеркәсіп және ғылым қаласы», Париждегі 
«Дискавери», Монс белгиялық қаласындағы «ПАСС ғылыми саяхат 
саябағы», Монреалдағы «Ғылым орталығы», канадалық Торонто 
қаласындағы Онтарий ғылым Орталығы, Прагадағы Техникалық мұражай 
және тағы басқалар. Балалардың ғылыми қалашықтарының миссиясы – 
балалар мен жасөспірімдердің арасында ғылыми-техникалық білімді 
тарату, азаматтардың ғылымға, өнеркәсіп және зерттеушілікке деген 
қызығушылықтарын ынталандыру. 

Өскелең ұрпақты ғылымды меңгеруге тарту мақсатында АҚШ-тағы 
Сан-Францискода Калифорния штатының ғылымын насихаттау орталығы 
құрылды, онда жануарлар әлемінің 40 мың түрі, жаратылыстану 
мұражайы, тропикалық орман, жер сілкінісінің симуляторы ұсынылған. 

Куала Лумпурдегі Ұлттық ғылыми орталықтың миссиясы болашақ 
ғалымдарды, инженерлерді даярлау және ғылым мен қоғам арасындағы 
тығыз байланыс болып табылады. 

Будапештегі Ғажайыптар Сарайын құруға алғышарттар Венгерлік 
Ғылым Академиясы мен Рубик Халықаралық қорының қолдауымен 1993 
жылы Лоранда Этвёш атындағы физиктердің Ассоциациясы өткізген 
мобильді ғылыми ойын алаңдарының бағдарламасы.  

Интерактивті экспонаттары бар алғашқы мұражай – Мюнхендегі 
(Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik) 
неміс мұражайы. 

Қазіргі таңда көптеген елдерде әртүрлі ақпараттық қызметтерді 
қолдану арқылы ересектер арасындағы сияқты балаларды да қоғамдық 
санаға тәрбиелеу және қоғамда нақты меңгерілген ғылымның 
трансферттік тетіктері жұмыс жасайды. 

Ұлыбританиядағы бұқаралық ақпарат құралдары жүйесінде ғылыми 
журналистика арнайы ғылыми-танымал бағдарламалар мен 
телеарналар құру және шығару ерекше орын алады. Ғылым мен 
қоғамның диалогы Ұлыбританиядағы мемлекеттік саясаттың бір бөлігі. 

АҚШ-та ғылыми журналистерді оқыту индустриясы қатты дамыған. 
Мысалы, Колумбиялық университетте біоегей бағдарлама жұмыс 
жасайды, ол бойынша екі диплом — геолог және журналист алуға 
болады. 

Ғылыми білімді насихаттаудың заманауи әдістері әртүрлі. Оларға 
кино да, теледидар да, радио да, мерзімді баспасөз де жатады. Кітаптық 
және журналдық баспасөздерге ерекше рөл беріледі. Ресей 
Федерациясындағы өскелең ұрпақ арасында «Ғылым және өмір», 
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«Химия және өмір», «Табиғат», «Жас техник», «Эврика» және т.б. 
ғылыми-танымдық журналдар кеңінен насихатталады. 

 
4. Заманауи жағдайдағы проблемаларды талдау 

 
Балаларға қосымша білім беру жүйесі Қазақстанда 1990 жылы 

пайда болды. Ол кеңес кезеңіндегі мектептен тыс және сыныптан тыс 
жұмыстың ізбасары болды. 

Қазіргі таңда балалар мен жастардың ғылыми-техникалық 
шығармашылығы мектептерде, колледждерде, ЖОО-да, қосымша білім 
беру, балалар мен жастардың бос уақытын қамтамасыз ету 
орталықтарында, сондай-ақ әртүрлі ведомствалық бағынысты басқа 
мекемелер мен ұйымдарында ұйымдастырылды. 680 қосымша білім 
беру ұйымына 24 жас техниктер станциялары мен техникалық 
шығармашылық орталықтары кіреді. 85 Балалар шығармашылық 
орталығы, үйлерінде техникалық бейінді үйірмелер, ғылым, техника 
бөлімдері ашылды және жұмыс жасайды. Онда 7 жастан 17 жасқа дейінгі 
21 мыңнан астам оқушы шұғылданады. Сонымен қатар мектеп 
жанындағы 811 үйірмеде 19 285 бала бар. 

Жалпы білім беретін мектептер мен қосымша білім беру 
ұйымдарындағы ғылыми-техникалық бағыт бойынша бағдарламаларды 
2,5 млн. оқушыдан 41 мыңнан астам балалар қолданады. Олардың 
71,3%-ын (29 107 адам) ұлдар және 28,7%-ын (11 694 адам) қыздар 
құрайды. Балаларды техникалық шығармашылықпен жалпы қамту            
1,6%-ды құрайды. 

Республикада ғылыми-техникалық бағытта республикалық және 
облыстық жарыстар, конкурстар, олимпиадалар мен фестивальдар 
өткізілуде. 

Республикадағы балаларға қосымша білім беру ұйымдарында 
алғашқы техникалық модельдеу, әуемодельдеу, кемемодельдеу, 
техникалық модельдеу секілді техникалық шығармашылық жұмыстар 
түрінен тәжірибе жинақталған. 

Қосымша білім беру ұйымдарында техникалық шығармашылықтың 
дәстүрлі түрлерін дамытумен қатар, қазіргі заманғы балалар мен 
жастарға өзекті жаңа бағыттар да белсенді дамуда. 

Қарағанды қаласындағы Балалар мен жасөспірімдер сарайының 
базасында Орталық Азия Жас зерттеушілердің шағын ғылым 
академиясы сәтті жұмыс істейді. 36 балалар бірлестігінде жас медиктер, 
бағдарламашылар, техник-конструкторлар, физиктер, математиктер 
шұғылданады. 

Бағдарламалау, информатика және ақпараттық технологиялар, 
компьютерлік дизайн, компьютерлік графика, медиадизайн, жобалау-
зерттеушілік қызметі сынды техникалық шығармашылық бағыттары 
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дамып келеді. 
Ауыл мектептеріндегі білім алушыларды журналистика негіздері 

мен компьютерлік дизайннан қашықтықтан оқыту бойынша Павлодар 
қаласындағы Оқушылар сарайының “Юниор – экспресс” жобасы көңіл 
аударуға тұрарлық.  

Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан 
облыстарының жоғары оқу орындарында, Алматы қ. «Жаңа 
технологиялар колледжіндегі «Заманауи технопарктерде» «Квант», 
«Информатика», «Интеграл» техникалық шығармашылық үйірмелерінің 
ашылуы кеңінен қолдау тапты. 

Астана қ. Оқушылар сарайындағы Ұлттық Интерактивтік Парк 
оқушылар арасында ғылымды танымал етуде Қазақстандағы бірінші ірі 
жоба болып танылды.  Тағы бір ірі жоба Қазақстанның басты саласын 
көрсету бойынша толықтырылған нақты технологиялар қолданатын  
еліміздегі ғылым мен техниканың бірінші виртуалдық мұражайын құру 
болды.  

Балаларға білімді жақындату, оларды қызықтыру – бұл да жаңа 
технологиялардың негізгі міндеті. 

Балалар мен жастар арасында ғылыми-техникалық 
шығармашылықты дамыту және робототехниканы кең тарату 
мақсатында робототехника бойынша жарыстардың ұлттық үйлестірушісі 
болып табылатын «Назарбаев зияткерлік мектептері» дербес білім беру 
ұйымы өткізуде.   

Көптеген жағдайда техникалық бағыттағы бірлестіктер балаларды 
оқытуға, тәрбиелеуге және шығармашылық дамуына, әсіресе, мектеп 
есебіндегі, кәмелетке толмағандардың істері мен қорғау бойынша 
комиссиясының есебіндегі балаларға мүмкіндікті қамтамасыз етуге  
маңызды профилактикалық міндет атқарады.  

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасындағы білім алушылардың  
ғылыми-техникалық шығармашылығын дамытуға әсер ететін жағдайды 
бағалау және факторларды талдау келесі проблемаларды анықтауға 
мүмкіндік береді. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Республикалық қосымша білім берудің оқу-әдістемелік орталығы                       
2012-2013 жылдары өткізген ғылыми зерттеулердің нәтижесі бойынша, 
қосымша білім беру мен жалпы орта білімді ықпалдастыру жүйесінің 
қажет екендігін көрсетті. 

Республикамызда балалар мен жастардың ғылыми-техникалық 
шығармашылығы бойынша өткізілген жұмыстарға қарамастан, аталған 
бағыттағы білім беру бағдарламаларының құрылымы мен мазмұны бар 
болғанымен, технология дамуының заманауи деңгейіне, ел 
экономикасының даму басымдылығына, балалар мен ата-аналардың 
сұраныстарына жауап бере алмайды. Мақсаттың бірыңғай бағытының 
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жоқтығы және еңбек пен өндіріс нарығымен байланыстың әлсіздігі әлі де 
білінуде. Ғылыми-техникалық шығармашылық жүйесінде дарынды 
балалар мен талантты жастармен жұмыста мақсаттылықтың 
жеткіліксіздігі де білім берудің айтарлықтай проблемасы болып отыр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Республикада соңғы он жылда техникалық бағытта                             
тек 10 қосымша білім беру ұйымы ашылды                                                     
(2004 ж. -14 бірл., 2014 ж. -24 бірл.). 

Қазіргі кезде Алматы қ., Қызылорда, Маңғыстау, Солтүстік 
Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарында техникалық 
шығармашылық орталықтарының бірі де жоқ. 

Техникалық шығармашылық бірлестіктерінде айналысатын 
кішкентай (8 119) және орта (22 436) мектеп жасындағы бала санының 
көбеюінде орнықты үрдіс бақылануда. Сондықтан, техникалық 
шығармашылықпен айналысатын жоғары сынып оқушыларының саны 
айтарлықтай көп емес және жалпы бала санының ¼-ін құрайды. 
Балаларды қосымша білімге қызықтыру 83,3%-дан Батыс Қазақстан 
облысында 7%-ға дейін Оңтүстік Қазақстан облысында, 52,5%-дан 
Қостанай облысында 3,7%-ға дейін Алматы облысында, 51,7%-дан 
Павлодар облысында, 8,5%-ға дейін Атырау облысында. 

Қазіргі кезде ауылдық жерлерде қосымша білім беру қорының 
техникалық бағыты әлсіз ашылған. Ауылдық жерлерде техникалық 
шығармашылықпен мектеп жасындағы жалпы бала санының 0,7%-ын 
құрайтын 18 425 бала қамтылған. 

Елдегі экономикалық қайта құрулармен келген қиындықтар 
техникалық сауатты жастарға қоғамның әлеуметтік тапсырыс  
тапшылығына әкелді, тиісінше, техникалық бағыттағы қосымша білім 
беру ұйымдарында, білім беру ұйымдарындағы ғылыми-техникалық 
шығармашылық бірлестіктерінде (үйірмелерінде) білім беру мазмұнының 
сапасы едәуір төмендеді. 

Техникалық бағыттағы қосымша білім беру ұйымдарының 
материалдық-техникалық базасы заманауи технико-технологиялық 
талаптардан едәуір артта қалуда. Құралдар мен қажетті шығыс 
материалдарымен қамтамасыз ету қажеттіліктен кемінде 50%-ды 
құрайды. Техникалық шығармашылық бойынша республикалық 
жарыстарға балаларды даярлау және қатыстыру кезінде жабдықтың 
негізгі бөлігі тозған, сапалық ескірген деп айтылған. Техникалық 
шығармашылық орталықтарының 7 ғимараты күрделі жөндеуді қажет 
етеді, 14-і бейімделген ғимараттарда, 3-уі мектеп жанында орналасқан. 

Қызықты және заманауи бағдарламаларды жүргізуге қабілетті 
инженерлік-техникалық қызметтің заманауи түрлері саласында базалық 
даярлығы бар білікті педагог кадрлардың жетіспеушілігі байқалуда. 
Жоғары оқу орындарында қосымша білім беру саласында жұмыс үшін 
кәсіби кадрларды даярлау жүйесі жоқ. 
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Техникалық бағыт бойынша республиканың қосымша білім беру 
ұйымдарында 691 қосымша білім беру педагогі жұмыс істейді. Олардың 
ішінде 496-сының жоғары педагогикалық білімі бар, 63 адамда – орта 
педагогикалық білімі, 59 – арнаулы орта кәсіби білімі,                                
73 педагогте – жоғары кәсіби білім. 

Балалар мен жастардың өнертабыстық пен өнертапқыштық 
қызметіне құлшыныстарын арттыруға бағытталған оқу-зерттеушілік 
жүйені, ғылыми-техникалық іс-шаралар жүйесін жетілдіру өзекті болып 
отыр. Осындай жобаларды іске асыру жоғары сатылы мамандарды 
даярлау, тарту, контентке ие болу қомақты қаржыны талап етеді. 

Ғылымды көпшілікке таратуға бағытталған, балалар мен 
жасөспірімдердің ғылыми-танымдық журналистика жағдайы мен даму 
мәселесі ерекше назарға ие. Республикада балалар мен 
жасөспірімдерге «Темірқазық» және «Экоәлем» ғылыми-танымдық 
журналдары жасалатындығына қарамастан, балаларға арналған 
республикалық ғылыми-танымдық «www.ziyatker.kz» сайты құрылды, 
техникалық шығармашылық бойынша жазылып алатын басылым мен 
әдебиеттерді кеңірек насихаттау қажет.  

Қазіргі кезде ғылым мен техниканың инновациялық жетістіктерін 
жариялайтын журналистерді даярлауда жаңа тәсілдер қажет. Бүгін де 
Қазақстанның ғылыми журналистикасы жоғары білікті кадрларға өте 
қажет. 25 қазақстандық жоғары оқу орнында «журналистика» мамандығы 
жүргізіледі. Алайда сапалы ғылыми журналистика үшін заманауи 
халықаралық тәсілдерді есепке ала отырып мамандарды даярлау қажет. 

Қазақстан Республикасында балалар мен жастардың техникалық 
шығармашылық жүйесін жаңғырту қажеттілігі белгіленген 
проблемалардың бар екенін растап отыр.  

Балалар мен жастардың техникалық шығармашылығын заманауи 
техносфера аясында өздігінен жоспарлауға және өндірістік-
технологиялық, ұйымдастырушылық-басқарушылық, ғылыми-
зерттеушілік, педагогикалық және жобалау-конструкторлық қызметті 
жүзеге асыру қабілетін жаңа кезеңде дамыту мамандарды даярлаудың 
катализаторы болуы қажет. 

Шындығында ол білім беру бағдарламаларын, үлгілерін және 
болашақтың технологиясын  жасау үшін инновациялық алаң болып 
табылады. 

 Қосымша білім беру саласында еліміздің перспективалық даму 
міндеттеріне сәйкес балалар мен жастардың ғылыми-техникалық 
шығармашылығын дамыту үшін ерекше мүмкіндіктер жасауға арналған. 
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5. БЖҒТШ жүйесін дамытудың мақсаттары, міндеттері және 
принциптері 

 
Мақсаттары  
1. Ғылыми-техникалық бағытта балалар өздерінің креативті 

қабілеттерін таныту үшін қызығушылықтарын көпөлшемді кеңістікте құру.  
2. Терең білім алуға адамның құқықтарын, өзін-өзі іске асыру үшін 

кәсіби дағдыларды қамтамасыз ету. 
3. Қазақстанда қалыптасқан ғылыми-техникалық бағытта балаларға 

қосымша білім берудің бірегей жүйесін сақтау және даму арқылы 
балалар мен олардың отбасыларының әралуан қызығушылықтарын 
қанағаттандыру үшін мүмкіндіктерді кеңейту. 

4. Адамның оң ынталандыру әлеуетін және қоғамның 
инновациялық әлеуетін дамыту. 

Міндеттері 
Тұжырымдамалық тәсілдердің мақсатына жетуі үшін мынадай 

міндеттерді шешу қарастырылады: 
1. Оқушылардың техникалық бағыттағы қосымша білім алуына тең  

мүмкіндіктерін қамтамасыз ету.  
2. Заманауи жағдайда балалар  және жастармен жұмыс істеудің 

түрлері мен әдістерін, бағыттарын анықтау. 
3. Жаңа кезеңде балалар мен жастардың әлеуметтік-экономикалық 

сұраныстарын қанағаттандыру үшін жағдай жасау.  
4. Ғылыми-техникалық шығармашылық жүйесіне өскелең ұрпақты 

тарту тетіктерін айқындау. 
5. Тұратын аумағына қарамастан, БЖҒТШ білім беру 

бағдарламаларының қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін, БЖҒТШ 
ұйымдарының жүйесін кешенді дамыту. 

6.Техникалық бағыттағы қосымша білім беру қызметімен 
балаларды қамтуды ұлғайту. 

7.Білім беру бағдарламалары мен технологиялардың білім беру 
мазмұнын жаңарту арқылы техникалық бағыттағы балалар мен жастарға 
қосымша білім беру сапасын арттыру. 

 8. Педагогикалық қызметкерлердің кадрлық құрамын (басшыларды 
қосқанда) және БЖҒТШ жүйесінің басқа да қызметкерлерді даярлау,   
біліктіліктерін арттыру, қайта даярлау жүйесін жаңғырту. 

9. Балалар мен жастардың сұраныстарын үйлесімді 
қанағаттандыру және жағдай жасау үшін негізгі және қосымша білім беру 
ұйымдарының, ЖОО және жұмыс беруші ұйымдардың мекемеаралық 
өзара тиімді іс-қимыл жүйесін қалыптастыру.  

10. Балалар мен жастардың техникалық шығармашылық жүйесінің 
инновациялық инфрақұрылымын дамыту, қаржыландырудың заманауи 
тетігі арқылы материалдық-техникалық жарақтандыру үшін жағдай жасау. 
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11. Ауыл мектептерінің базасында әртүрлі бағыттағы балалар 
шығармашылық бірлестіктерін құру. 

12. Денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балалар үшін қосымша білім 
алу мүмкіндіктерін кеңейту. 

13. Тұратын жері бойынша клубтық бірлестіктерді дамыту арқылы 
«тәуекел тобындағы» балаларға әлеуметтік-педагогикалық, 
психологиялық-педагогикалық қолдауды қамтамасыз ету. 

14. Техникалық бағыттағы алдыңғы қатардағы қосымша білім беру 
педагогтерінің үздік тәжірибелерін жинақтау және тарату. 

Принциптері 
Осы Тұжырымдамалық тәсілдердің мақсаттары мен міндеттерінің 

ауқымы мемлекеттік саясат мемлекеттің барлық аумағында мынадай 
принциптерді ескере отырып, сабақтасты және келісімді түрде жүзеге 
асырылуын көздейді.  

1. Жеке тұлғаға бағытталған принцип  
2. Қолжетімділік принципі 
3. Үздіксіздік принципі  
4. Ашықтық принципі  
5. Әріптестік принципі  
6. Жүйелілік принципі  
7. Инновациялық даму принципі  
8. Ғылыми принципі  
 

 
6. Негізгі бағыттар 

 
Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық шығармашылығын 

дамыту міндеттерін шешу үшін бұл процестерге бәсекеге қабілетті 
жастарды тартып қана қоймай, сонымен қатар жастардың іске 
асырылмаған қорлары мен мүмкіндіктерін іздеуді жандандыруға қабілетті 
жаңа күш керек.  Осыларды ескеріп мынадай бағыттарды дамыту қажет: 

1. Әлеуметтік әріптестік республикадағы техникалық 
шығармашылықты дамыту шарты ретінде. 

2. Техникалық шығармашылықты дамытуды ақпараттық-
мотивациялық қамтамасыз ету. Республикада техникалық 
шығармашылыққа қызығушылық танытатын және айналысатын 
балалардың, жастардың және жұртшылықтың қоғамдастықтарын 
құрудың бірыңғай ақпараттық кеңістігінің қызмет етуі. 

3. Техникалық шығармашылықты дамытуды материалдық-
техникалық қамтамасыз етуді жетілдіру.  Мамандандырылған 
ғимараттармен және құралдармен жарақталған, техникалық 
шығармашылықтың өңірлік орталықтарын құру.  

4. Техникалық шығармашылықтың мазмұнын жаңғырту. Қосымша 
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жалпы білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңарту, замануи 
талаптарға жауап беретін, жаңа бағдарламларды әзірлеу, жаңа 
бағыттарды ашу.  

5. Педагогикалық қызметкерлерді кадрлық даярлау. Техникалық 
бағыттағы педагог кадрларды оқыту, даярлау және қайта даярлаудың  
мақсатты және жоспарлы жүйесі.  

 
 

7. Негізгі тетіктер  
 
Тұжырымдамалық тәсілдердің мақсаттарын, міндеттерін және 

принциптерін іске асыруда маңызды қорытындылар Қазақстан 
Республикасының  республикалық, өңірлік және қоғамдық ресурстарын 
кіріктіретін тетіктер болып табылады.   

1. Оқу білім беру бағдарламаларын іске асыратын, техникалық 
бағыттағы қосымша білім беру ұйымдарының қызмет етудің заңнамалық 
және  басқа да нормативтік құқықтық  қорын жетілдіру.  

2. Балалар мен жастардың техникалық шығармашылығының 
инновациялық белсенділіктерін дамытуда өңірлердің рөлін жоғарылату. 

3. БЖҒТШ жүйесінің тиімді басқару үшін, экономиканың нақты 
секторын қатыстыру тетіктерін құру.  

4. Қызмет сапасын арттыру және мазмұнды жаңартуды 
ынталандыратын бәсекеге қабілетті ортаны құру.  

5. Қосымша білім беру бағдарламаларын ұлғайтуды 
ынталандыратын құралдарды енгізу, озық тәжірибелерді анықтау және 
тарату. 

6. Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық шығармашылық 
жүйесінің инновациялық модельдерінің спектрін кеңейту. 

7. Бюджет қаражаттарын бөлудің ашықтығы, оларды қолданудың 
тиімділігі.  

8. Әлеуметтік-бағдарлау ретінде қосымша білім беру саласын 
дамыту: мемлекет пен қоғамның ерекше көңіл бөлуін талап ететін 
балалар тобына бағдарланған (әлеуметтік қауіпті топтағы балалар, 
денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балалар, әлеуметтік-экономикалық 
мәртебесі төмен отбасынан шыққан балалар) бағдарламаларды қолдау.  

 
8. Кадрлық әлеуетті дамыту  

 
Кадрлық әлеуетті дамыту үшін мемлекеттік білім беру саясатының 

басты міндеттерінің бірі ретінде мыналар қажет:  
1. Білім беру стандарттарының ұдайы өсіп отыратын талаптарына 

сәйкес педагогтердің теориялық және тәжірибелік білімдерін жаңарту.   
2. БЖҒТШ жүйесіндегі ғылыми-техникалық және педагогикалық 
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кадрларды даярлау, біліктіліктерін арттыру және қайта даярлау 
бағдарламаларын әзірлеу.   

3. Озық тәжірибені, БЖҒТШ авторлық және жеке білім беру 
бағдарламаларын, әдістемелері мен технологияларын көбейту және 
апробациялау үшін жұмыс алаңдарын ұйымдастыру.  

4. БЖҒТШ білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін, 
колледждер мен жоғары оқу орындарының білім алушылары қатарынан  
волонтерлерді қатыстыру жүйесін ұйымдастыру.  

5. БЖҒТШ саласындағы кәсіби қоғамдастықтарды құру және 
қызметін қолдау.   

 
9. Күтілетін нәтижелер  

 
Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық шығармашылығы 

жүйесін дамытудың тұжырымдамалық тәсілдерін сәтті іске асыру 
ұйымдастырушылық, бағдарламалық-әдістемелік, кадрлық, ғылыми, 
материалдық-техникалық түріндегі көптеген тапсырмаларды орындауға 
және мынадай жетістіктерге қол жеткізуге мүмкіндік береді:  

1.   Ғылыми-техникалық шығармашылықпен айналысатын балалар 
мен жастарды жалпы қамту ұлғаяды.   

2.  Оқу-зерттеушілік конференцияларға, республикалық, 
халықаралық, өңірлік  деңгейлердегі ғылыми-техникалық іс-шараларға  
қатысатын білім алушылардың саны ұлғаяды.  

3. Техникалық шығармашылық үйірмелерде мүмкіндіктері шектеулі 
балалардың саны ұлғаяды.  

4. «Ғылым қалашығы», «Технопарк» және республиканың барлық 
өңірлерінде білім алушылардың зерттеушілік дағдыларын 
ынталандыратын озық тәжірибелер енгізіледі.  

5. Жалпы орта білім және қосымша білім беру ұйымдарында, оның 
ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік есебінен техникалық 
шығармашылық үйірмелерінің саны артады.   

6. Астана қаласы Оқушылар сарайында балалар мен жастардың 
техникалық ойлауын қалыптастыру үшін шынайылықпен толықтырылған 
ғылым мен техника мұражайы ашылады.  

7. «Экспо-2017» халықаралық көрмесінің базасында қазақстандық 
бастама жасаушылардың жетістіктері негізінде тұрақты қызмет 
атқаратын ғылыми технологиялардың көрмесімен бірге Балалар 
инновациялық технологиялар саябағының ресурстары мен мүмкіндіктері 
қолданылатын болады.  

Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық шығармашылығы 
жүйесін дамытудың тұжырымдамалық тәсілдерін іске асыру нәтижесінде 
Қазақстан Республикасында техникалық шығармашылықтың біртұтас 
жүйесі қалыптастырылады, оны дамыту тетіктері іске қосылады.  
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Әлеуметтік-экономикалық әсерлер: 
- елімізді жоғары білікті ғылыми және инженерлік кадрлармен 

қамтамасыз ету үшін ғылыми-техникалық салада оқушыларды 
тәрбиелеу, тұлғалық дамыту, шығармашылық қабілеттерін дамыту, 
оларды кәсіби бағдарлау үшін жаңа мүмкіндіктерді жасау;  

- мүмкіндіктері шектеулі балалар және әртүрлі әлеуметтік 
жағдайдағы отбасылардан шыққан балаларға қосымша ғылыми-
техникалық білім алу мүмкіндіктерін кеңейту; 

- кәмелетке толмағандарда бейәлеуметтік мінез-құлықтарымен 
байланысты тәуекелді төмендету; 

- жасөспірімдер ортасында темекі тартудың, маскүнемдік пен 
нашақорлықтың ауқымын төмендету; 

- өскелең ұрпақтың жалпы мәдени деңгейлерін, төзімділіктері мен 
коммуникативтік құзыреттерін жоғарылату; 

- формалды емес білім беру жүйесімен берілетін, өзін-өзі іске асыру 
мүмкіндіктері есебінен жас ұрпақта өздерінің өмірлерінің сапасына деген 
қанағаттанушылықты жоғарлату; 

-  мемлекеттік-жекешелік әріптестіктердің базасында құрылған  
білімді тарату орталықтарын, алаңдарын кеңейту; 

- бизнес ортасында ғылыми-техникалық бағдарламалардың 
сұраныста болуы;  

- жеке секторлар мен ұлттық компаниялардың инвестицияларын 
қатыстыру балалар мен жастардың ғылыми-техникалық 
шығармашылықтарын жаңғыртуға, Қазақстанның өндірістік құрылымын 
нақты жақсартуға мүмкіндік жасайды; 

- адамның үздіксіз білім алу мотивациясын арттыру және қоғамның 
инновациялық мәдениетін қалыптастыру үшін орта құру; 

- өскелең ұрпақты өзіндік еңбек етуге дайындау бойынша 
техникалық шығармашылық жүйесінің әлеуметтік тапсырысқа сәйкес 
келуі; 

- білім берудің жоғары әлеуметтік нәтижесінің есебінен білім беру 
жүйесіне қоғамның жұмсауларының әлеуметтік-экономикалық 
тиімділіктерін арттыру; 

- республикалық және халықаралық аумақтарда білім беру 
мекемелерінің түлектерінің тұлғалық қасиеттері мен қалыптасқан 
әлеуметтік маңызы бар құзыреттіліктері негізінде бәсекеге 
қабілеттіліктерін арттыру. 

 
10. Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық шығармашылығы 

жүйесін дамытудың тұжырымдамалық тәсілдерін іске асыру кезеңдері  
Тұжырымдамалық тәсілдер екі кезеңде іске асырылады: 
Бірінші кезең (2015-2016 жылдары) 
Нормативтік құқықтық құжаттар пакетін әзірлеу. БЖҒТШ білім беру 
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бағдарламаларын іске асыратын, облыстардың, Астана және Алматы 
қалаларының білім беру басқармаларының жүйесіне кіретін 
құрылымдарды талдау. 

БЖҒТШ жүйесін дамытудың тұжырымдамалық тәсілдерін іске 
асыру бойынша өңірлік жоспарларды әзірлеу. БЖҒТШ пилоттық типтік 
білім беру бағдарламаларын және модульдерін әзірлеу. БЖҒТШ 
ұйымдастырушылары мен педагогтерінің біліктіліктерін арттыру 
бағдарламалын әзірлеу. БЖҒТШ ғылыми-тәжірибелік 
конференцияларды, көрме іс-шаралары мен  жарыстарды ұйымдастыру 
және өткізу. Қосымша білім беру жүйесінің республикалық ғылыми-
танымдық порталын жетілдіру. БЖҒТШ инфрақұрылымын құру.  

БЖҒТШ жүйесін дамытудың тұжырымдамалық тәсілдерін іске 
асыру, пилоттық алаңдардың жұмыстарын құру және ұйымдастыру.  

 
Екінші кезең (2017-2018 жылдары) 
БЖҒТШ жүйесін дамытудың тұжырымдамалық тәсілдерін іске 

асыру үшін өңірлік жоспарларды түзету. БЖҒТШ технологияларын және 
білім беру бағдарламаларының мазмұнын әрі қарай жаңғырту. БЖҒТШ 
ұйымдастырушылары мен педагогтерінің біліктіліктерін арттыру 
бағдарламаларын жетілдіру. Балалар мен жастарға қосымша білім 
берудің техникалық бағыттағы озық педагогтердің тәжірибелерін 
жалпылау,  тарату және таныту бойынша кешенді іс-шаралар өткізу. 

БЖҒТШ бағыттары бойынша республикалық және өңірлік іс-
шараларды ұйымдастыру және өткізу.  

Мемлекеттің барлық өңірлерінде әлеуметтік әріптестіктің тетіктерін 
қолданумен БЖҒТШ жүйесінің тиімді жүйелік құрылымын жасау.  

  
11. Қосымша Инновациялық модельдер (БЖҒТШ алаңдарында 

оқушыларға ең үздік білім берудегі тәжірибелердің жұмыс істеу 
нысандарын ұсыну) 

Өскелең ұрпақтың дайындық деңгейі мен қызметтің әртүрлі 
бағыттарын ескеретін модульдік құрылымы бар БЖҒТШ алаңдары 
жалпы орта, кәсіби, қосымша білім берудің мемлекеттік, қоғамдық және 
бизнес құрылымдардың ресурстарын қолданатын және кіріктіретін 
БЖҒТШ жүйесінің инновациялық модельдері бола алады.   

 
Технопарктер – ғылыми қалашықтар 
Мақсаты – білім мен ғылымды насихаттау, балалар мен 

оқушылардың ғылым мен технологиялар саласындағы білімдерін 
дамыту мен кеңейтуге түрткі болу, болашақ ғалымдар мен инженерлерді 
даярлау және жұртшылық пен ғылым арасында тығыз байланысты 
орнату, ғылым, техника және технология салаларындағы мамандықтарға 
кәсіби бағдарлау. 
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Негізгі принциптер: бәрін қолмен ұстап, байқап көруге, тәжірибе 
жасауға болады;  ойын мен танымдықтан - инженерлік пен кәсіпкерлікке 
дейін.  

Құрылымы : 
- ақпараттық орталық (кітапхана, бейнеқор және т.б.);  
 - технопарктер жұмыс орны емес, ол ақылдың жай-күйі! Бұл 

кәсіби бағдарланған жаңаша ойлайтын жастардың,  жаңа заман 
адамдарына білім беру орны. Технопаркте зерттеуге арналған әртүрлі 
технологиялар ұсынылады, тәжірибелер өткізіледі, модель мен макеттер 
жасалады; технопарк алаңдары дарынды және ынталы оқушыларға 
ғылым, техника, технология салаларында креативтік әлеуетін дамыту 
үшін  білім берудің кең спектрін ұсынады.               

- бизнес инкубаторлар қаржы-экономикалық және заң 
қызметтерінің негіздерін зерттеу үшін құрылады, кіші кәсіпкерліктің 
негіздерімен таныстырады, бизнес-жоспарын құруды және балалар мен 
жастарға арналған бизнес-жобаларды іске асырады;     

- әлеуметтік проблемаларды талдау орталығы, мұнда балалар 
әлеуметтік жағдайдағы адамды: табиғаттағы адам, отбасындағы адам, 
уақыттағы адам, жаратушы адамды зерделейді; 

- инновация мен ғылымның интерактивті көрмелері, мұнда 
келушілер инновациялық өнімдерді  өз бетімен жасауды үйренеді. 
Жаратылыс, физика, химия, математика, логика заңдарын меңгереді.  

Жобаны іске асыру тетіктері: 
- балалар ғылым қалашығының инновациялық қызметін нормативтік 

құқықтық реттеу;  
- бюджеттік және бюджеттен тыс қаражатты тарту, тиімді 

пайдалану;  
- ғылым қалашықтардың ғылыми-өндірістік кешендерінің базаларын 

анықтау; 
- ғылым, техника және технология салаларындағы кәсіби бағдарлау 

мамандықтары бойынша облыс, қала және аудан орталықтарымен 
біріккен жобалар;  

- ғылым қалашықтарының ірі масштабты жүйелерін іске қосу үшін 
арнайы білім алған кадрлар мен жабдықтар қажет. 

 
Ғылым және техника мұражайлары 
Мақсаты – Қазақстан өнеркәсіптерінің барлық салаларының 

тарихын, қазіргі жағдайын, даму келешегін көрсету. 
Негізгі принциптері – балалар мен жастарды тарту, олардың  

өмірін мағыналы, маңызды, қызықты ету, ойын түрінде ақпарат алу 
арқылы тақырып бойынша алған білімдеріне бағалау баллдарын жинау. 

Тақырыптық модульдердің құрылымы: 
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атомдық, мұнайгаздық, аэрокосмостық салалар, энергетика, қатты 
пайдалы қазбаларды өндіру, металлургия, көлік, IT және телебайланыс, 
ауыл шаруашылығы, инновациялық технологиялар, машина жасау, 
робототехника. 

Жобаны іске асыру тетіктері:  
- ғылым мен білім берудің барлық салалары бойынша білімді сақтау 

және басқарудың ақпараттық смарт-жүйелерін құрастыру; 
- ыңғайлы интерфейс пен білім банкісін (мәтіндер, сурет және 

бейнематериалдар, білім беретін бағдарламалар, оқу вебпорталдарына 
кіру, онлайн оқыту және т.б.) жасау арқылы іздеу жүйесін әзірлеу;  

- жергілікті жағдайларға (қазақ және орыс тілдеріне аудару) 
бейімделген ғылыми және білімдік материалдарды (фильмдер, әдістеме, 
бағдарламалар, оқулықтар, ойындар, және т.б.) сатып алуға арналған 
кәсіби студиялар ашу;    

- бюджеттік және бюджеттен тыс қаражатты тарту және тиімді 
қолдану;  

- ғылым мен техника мұражайларының базасын анықтау 
(Оқушылар сарайы, ҒЗИ өңірлік өлкетану мұражайлары, ЖОО және т.б.);  

 
Ғылыми шоулар 
Мақсаты: балалар мен жастарды әртүрлі ғылыми танымдық 

шоуларға қызықтыру және қатыстыру;  
Ғылыми шоулардың тақырыптары: «Тесла шоу», «Қызықты 

химия», «Адам анатомиясы», «Тартымды математика», «Өркениеттің 
тарихы», «Жасыл экономика» және т.б. 

Іске асыру тетіктері: 
Ғылыми-танымдық бағдарламалар құрастыру; 
Ғылыми шоуларды (білім беру ұйымдары, теледидар және т.б.) 

өткізу үшін үнемі жұмыс істейтін алаңдарға орындар анықтау;  
- бюджеттік және бюджеттен тыс қаражатты тарту және тиімді 

қолдану;  
- көпшілік республикалық, өңірлік іс-шарларды өткізу үшін ғылыми-

танымдық шоулар өткізу; 
- ірі халықаралық және салалық көрмелер мен конференциялардың 

(«ЭКСПО-2017», «КIOGE» және т.б.) бағдарламаларына ғылыми 
танымдық шоуларды косу; 

- жас зерттеушілер үшін нақты міндеттер банкісін қалыптастыру. 
Ақпараттық ВЕБ-ПОРТАЛ (АВП) 
Мақсаты:  техникалық шығармашылықтың дамуын ақпараттық 

және мотивациялық қамтамасыз ету, республикада техникалық 
шығармашылықпен айналысатын балалар, жастар, қоғамдық интернет 
қауымдастығының (форумның) қызметін құру;  

Міндеттері: 
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- қызығушылықтары бойынша балалар мен жастар клубтары үшін 
республикалық ақпараттық веб-алаңдарын жасау;  

- электрондық ғылыми-танымдық журналдар әзірлеу;  
- бұқаралық ақпарат құралдарының мүмкіндіктерін пайдалану; 
- балалармен, олардың ата-аналарымен және педагогтермен 

жұмыс жасау үшін веб-портал мүмкіндіктерін кеңейту;  
- желілік коммуникативтік және жобалық қауымдастықтар, білім 

алмасу бойынша және т.б. қауымдастықтар құру; 
- республиканың ғылым және техника саласында қолданылатын 

оқу-дамыту бағдарламалар бойынша іздеу жүйесін қамтамасыз ету. 
 
Іске асыру тетіктері: 
- АВП ақпараттық веб порталының құрылымын жасау; 
- АВП жылдам және қауіпсіз жұмыс істеу үшін ақпараттық түйіндіге 

сәйкес серверлік орталықты құру;  
- АВП әлеуметтік желілерде тарату; 
- бюджеттік және бюджеттен тыс қаражатты тарту және тиімді 

пайдалану;  
 
Балалар инновациялық технология паркі – Балалар «ИТП» 
Мақсаты – балалар мен жастардың интеллектуалдық тәжірибеге 

бағытталған бос уақыттарын қамтамасыз ету.     
Міндеттері: 
- тіршілік әрекеттерінің әр түрлі саласындағы балалар мен 

жастардың инновациялық жобаларын іске асыруды қамтамасыз ету; 
- жаңа қосымша жалпы білім білім беру бағдарламаларын, оның 

ішінде күндізгі-сырттай және қашықтықтан оқыту бағдарламаларын 
дайындау және апробациялау;   

- «Легоқұру», «Робототехника», «Радиоэлектроника», «Медиа 
дизайн» және т.б. бойынша жаңа бағыттар ашу;  

- олимпиадалар, конференциялар, байқаулар, жарыстар 
ұйымдастыру және өткізу; 

- халықаралық және республикалық оқу-зерттеу, ғылыми-
техникалық, спорттық-техникалық іс-шараларға құрама командаларды 
және жеке қатысушыларды қатыстыруға даярлау.  

Жүзеге асыру тетіктері: 
- ЖИИД, «НЗМ» ДБҰ жобаларына қосылу; 
- балалар инновациялық технологиялар паркінің инновациялық 

қызметін нормативті құқықтық реттеу; 
- балалар инновациялық технологиялар паркінің міндеттерін 

орындай алатын кешенді құру үшін арнайы технологиялық аумақты бөлу; 
- бюджет пен бюджеттен тыс қаражатты тарту және тиімді қолдану; 
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- балалар инновациялық технологиялар паркінің жұмысы үшін 
мамандарды даярлауға жеке бизнес және ұлттық компанияларды тарту; 

- ұлттық компаниялардан, жеке бизнестегі ірі шетелдік 
инвесторлардан коммерциялық сұраныстарды тарту . 

 
Қосымша- 7. FAB-LAB 
Fab-lab (ағылшын тілінде fabrication  laboratory) — күрделі 

технологиялық шешімдерде (жиһаздарды, құрылғыларды, 
аксессуарларды, жабдықтарды жасау) балалар техникалық 
шығармашылығы аясындағы әртүрлі инженерлік-техникалық міндеттерді 
іске асыруға арналған шағын өндірістік алаң.  

Мақсаты – кәсіби бағдарлау және инновация үшін негіз бола 
алатын инженерлік-техникалық ойлауды қалыптастыруға балалар мен 
жастарды жаппай тарту үшін жағдай жасау. 

Міндеттері: 
- инженерлік ойлауды дамыту, өз күшіне сенімділікті 

арттыру үшін жағдай жасау, жаңашылдар және жасампаздардың, 
шынайы өнімдерді өндірушілердің, қолөнершілердің қоғамын құру. 
Іске асыру тетіктері: 
- Fab-lab халықаралық жүйесінде тіркелген республикалық тренинг 

орталықтарын құру; 
- Fab-lab  қызметінің стандарттарын әзірлеу;  
- еліміздің әр өңірінде Fab-lab алаңдарын ашу. 
  
«ЭКСПО-2017» көрме павильоны 
Мақсаты: мектепке дейінгі балалардың, мектептердегі, 

коллеждердегі және жоғары оқу орындарындағы білім алушылардың 
ғылым және технология саласындағы өз білімін дамыту мен 
зерттеуге ықпал ету, ғылым және қоғам арасындағы тығыз 
байланысты орнату үшін әлемдік деңгейде тұрақты қолданыстағы 
Ғылыми білім беру орталығын құру. 

Міндеттері: 
- қоғамды экономикалық және әлеуметтік жаңғыртуда ықпал 

ету, сапалы білім беру саласында ұлттық басымдықты іске асыру, 
алдымен балалардың және жастардың, азаматтардың ғылым және 
техникаға деген қызығушылығын ояту, ойын арқылы тану, «зияткерлік 
бос уақыттың» жаңа нысанын құру; 

- «ЭКСПО-2017» көрмесіне оқушылар және студенттердің 
қатысуын қамтамасыз ету; 

- ерте жастан бастап дарындарды ашу және олардың жеке 
қабілеттері мен ерекшеліктеріне сай техникалық 
шығармашылыққа қызығушылығы дамуының кез келген кезеңінде 
ашу үшін жағдай жасау; 
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- оқушыларды, университет және колледждердегі 
оқытушыларды, студенттерді ғылымның, баламалы энергетика 
және жоғары технологиялардың нәтижелерімен таныстыру. 

- Жүзеге асыру тетіктері: 
- көрмелік-экспозициялық модулі бар әлемдік деңгейдегі 

тұрақты қолданыстағы Ғылыми білім беру орталығын ашу; 
- білім алушылардың ғылыми-ізденушілік, жобалық және 

тәжірибелік-конструкторлық, практикалық жұмыспен қамтамасыз 
ететін заманауи зертханалар және шеберханалар құру; 

- жастарға арналған заманауи инновациялық жобалық-
конструкторлық инжиниринг орталықтарының ұжымдық 
қолданыстағы желісін, оқу–сынық полигондарын және шағын 
өндірістерін құру және дамыту; 

- балалар мен жастардың өнертапқыштармен, кәсіпорындар 
мен өндірістер өкілдерімен кездесуі үшін жағдайлар жасау; 

-  жыл сайын «инновация рингінде» таңдалған тақырыптарда  
жобалар әзірлеу бойынша байқаулар өткізу. 

 
Қысқартылған сөздер тізімі: 
- АВП — Ақпараттық  веб-портал. 
- ИТП — Инновациялық технологиялар паркі. 
- Fab-lab (ағылшын тілінде: fabrication  laboratory) — өндірістік 

шағын алаңдар.  
- БЖҒТШ — балалар мен жастардың ғылыми-техникалық 

шығармашылығы.   
- АОО «НЗМ» — «Назарбаев зияткерлік мектептері» дербес 

білім беру ұйымы. 
- ЖИИД  — жедел индустриалды-инновациялық даму.  
-  ҒЗИ — ғылыми-зерттеу институты. 
- ЖОО — жоғары оқу орындары. 


