
Балалардың техникалық шығармашылығын дамытудың 

халықаралық тәжірибесі 

Ғаламдық геосаясаттық өзгерістер, нарықтық экономика және 

демократияның дамуы, білім беруде жарып өту, ақпараттық және 

мәдени революция заманауи қоғамның дүниетанымындағы, 

көзқарасындағы ауқымды өзгерістерге себеп болды. 

Қазіргі таңда балалар мен жастардың өз бетімен жұмыс жасауға, 

еңбек нарығында өзін бағалай білуге, кәсіби бәсекелестік пен 

мобильділікке ынталандыруды қалыптастыруға мақсатты бағытталған 

дамыған елдер аз емес. 

Дүниежүзінің көптеген елдерінде техникалық ойлау, 

рационализаторлық және өнертапқыштық қабілеттерге, техникаға деген 

қызығушылықты дамытуға бағытталған балалардың техникалық 

шығармашылығына аса назар аударылады. Таңдау электрондық 

техникалар, автоматтар, техникалық кибернетика, машина және станок 

жасауға беріледі. 

Еуропаның Франция, Голландия, Швеция, Германия, Болгария, 

Финляндия елдерінде барлық білім алушылар өзінің келешек жолын 

білім алудың 7-ші жылы таңдауы қажет. 

Білім алушыларды ғылым мен техниканың әртүрлі саласы 

бойынша шығармашылық еңбекке, мамандық таңдауға даярлауда білім 

алушыларға көмек беру жүйесін құрудағы қызықты тәжірибе Канадада 

бар. Білім алушылар үшін “Мамандықтар әлемін” танудың негізгі түрі 

мамандандырылған кәсіби бағдар беру орталықтарындағы (“таңдау 

орталықтары”) өзіндік сабақтары болып табылады. Бұл төрт мыңға жуық 

мамандық туралы ақпарат алуға болатын ерекше типті мекеме. 

Жаралыстану-математика циклінің пәндері бойынша мектептен 

тыс курстар АҚШ-тағы Пенсильвания штаты, Джонс Хопкинстің 

Университетіндегі (CTY) Талантты жастар орталығының жазғы 

лагерінде ұсынылады. Дүние жүзіндегі академиялық талантты 



оқушыларды біріктіре отырып, құрдастарымен бірге жұмыс жасау 

барысындағы оқушылардың  академиялық қабілеттері және оқуға деген 

махаббатымен бөлісетін оқушылардың жоғары қабілеттеріне және 

олардың қажеттіліктеріне негізделген бірегей оқыту тәжірибесін CTY 

жазғы лагері ұсынады.  

Бағдарлама қабілетті балалардың әлеуетін толыққанды ашуға 

және меңгеруге көмектеседі. 

Әуеғарыштық білімге және техникалық ғылымдарға деген 

қызығушылықты қалыптастыруға «В.Н. Челомей атындағы 

Халықаралық ғарыш мектеп» Мемлекеттік бюджеттік оқыту мекемесі 

лицейінің және Байқоңыр ғарыш кеңістігінің базасында ғарыш бойынша 

мектеп оқушылары үшін оқу-танымдық және тәжірибелік сабақтар 

өткізуге  кепілдік береді. Аталған оқыту формасы ғылыми-техникалық 

танымның кеңістігінде ғарышты құрылымын кезеңді меңгеруге 

қамтамасыз етеді.  

В.Н. Челомей атындағы Халықаралық ғарыш мектебінде оқу-

танымдық сабақтары «Байқоңыртану», «Ғарыш сабағы», «Ғарыштық 

моделизм» әуеғарыштық білімнің жобасы бойынша жүргізіледі, оның 

барысында зымыранды модельдеу бойынша дағдылары жетілдіріледі 

және дамиды, балалар ұшатын аппараттарды құрастырумен 

айналысады, астрономиялық бақылау, Байқоңыр ғарыш кеңістігінің 

тарихы бойынша жаңа білімдерді алады, ғарыш физикасын, старт 

кешендерінің құрылғыларын және орналасуын меңгереді. 

Балалық шақтан есейген жасқа дейін адам капиталына, оның 

ішінде білімге жасалған инвестициялар қоғам мен экономикаға байыпты 

қайтарылатын байлық екенін халықаралық тәжірибе растайды. Әлемде 

балалардың, жастардың, қоғамның назарын көрмелер, мұражайлар 

және ғылыми-оқу бағдарламалары арқылы ғылымға аударуға 

бағытталған ірі орталықтарды құру тәжірибесі бар. 



Жапон, Оңтүстік Корея, АҚШ елдерінде балалардың 

инновацияларын дамыту мемлекеттік бағдарламалардың стратегиялық 

дәрежесіне ие болды. Балалардың инновациялық орталықтарын құруға 

жұмсалатын инвестициялар көлемі он есе ұлғайды. 

Қазіргі таңда әлемнің 40-тан астам елдерінде 500-ден артық  

балалардың ғылым қалашықтары білім алушылардың қосымша біліміне 

инновациялық тәсілдерді қолданады. Осы саладағы талассыз әлемдік 

көшбасшылар – «Ля Виллетт өнеркәсіп және ғылым қаласы», Париждегі 

«Дискавери», бельгияның Монс қаласындағы «ПАСС ғылыми саяхат 

саябағы», Монреальдағы «Ғылым орталығы», канадалық Торонто 

қаласындағы Онтарий ғылым орталығы, Прагадағы Техникалық 

мұражай және тағы басқа. Балалардың ғылым қалашықтарының 

миссиясы – балалар мен жастардың арасында ғылыми-техникалық 

білімді тарату, азаматтардың ғылымға, өнеркәсіп және зерттеушілікке 

деген қызығушылықтарын ынталандыру. 

Өскелең ұрпақты ғылымды меңгеруге тарту мақсатында АҚШ-тың 

Сан-Франциско қаласында Калифорния штатының ғылымын 

насихаттау орталығы құрылды, онда жануарлар әлемінің 40 мың түрі, 

аквариум, планетарий, жаратылыстану мұражайы, тропикалық орман, 

жер сілкінісінің симуляторы ұсынылған. 

Куала Лумпурдегі Ұлттық ғылыми орталықтың миссиясы болашақ 

ғалымдар мен инженерлер даярлау, ғылым мен қоғам арасындағы 

тығыз байланыс орнату болып табылады. 

Будапештегі Ғажайыптар сарайын құруға Венгрлік ғылым 

академиясы мен Рубик халықаралық қорының қолдауымен 1993 жылы 

Лоранд Этвёш атындағы физиктердің ассоциациясы өткізілетін 

мобильді ғылыми ойын алаңдарының бағдарламасы сілтеу болды. 

Ғажайыптар Сарайы – жаңа технологиялар (лазерлік экран, оптикалық 

мозаика) және логикалық ойындар, көрмелерді ғылымды интерактивті 

меңгеруді қолдануды қосатын Шығыс Еуропадағы алғашқы орталық.  



Заманауи түсініктегі ғылым орталықтары немесе ғылым 

мұражайларының ерекшелігі интерактивті болып табылады, 

интерактивті экспонаттары бар алғашқы мұражай – Мюнхендегі 

(Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und 

Technik) неміс мұражайы. 

Бұл ХХ ғасырдың басында құрылған және қазіргі күнге дейін 

жұмыс жасайтын Еуропадағы ең ірі мұражай. 

Қазіргі таңда көптеген елдерде әртүрлі ақпараттық қызметтерді 

қолдану арқылы ересектер сияқты балаларды да қоғамдық санаға 

тәрбиелеу және қоғамда нақты меңгерілген ғылымның трансферттік 

механизмдері жұмыс жасайды. 

Великобританиядағы бұқаралық ақпараттар құралдар жүйесінде 

арнайы атақты ғылыми бағдарламалар мен телеарналарды құру және 

шығару, ғылыми журналистика ерекше орын алады. 

Ғылым мен қоғамның диалогы Великобританиядағы мемлекеттік 

саясаттың бір бөлігі болды. Ағылшын ғылым және технологиялар 

департаментінде қоғам өміріндегі ғылымның рөлін түсіндіру бойынша 

арнайы комиссия құрылған. 

АҚШ-та ғылыми журналистерді оқыту индустриясы өте қатты 

дамыған. Мысалы, Колумбиялық университетте бірегей бағдарлама 

бойынша геолог және журналист деген екі диплом алуға болады. Бұл 

тұрғыда, ғылым туралы жазатын адам элиталық журналист болып 

есептеледі. 

Ғылыми білімді насихаттаудың заманауи әдіс-тәсілдері әртүрлі. 

Оларға кино да, теледидар да, радио да, мерзімді баспасөз де жатады. 

Кітап және журнал баспасөздеріне ерекше рөл беріледі. Ресей 

Федерациясындағы өскелең ұрпақ арасында «Ғылым және өмір», 

«Химия және өмір», «Табиғат», «Жас техник», «Эврика» және т.б. 

ғылыми-танымдық журналдар кең насихатталады. 

 


