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Мектепке дейінгі және орта  

білім департаменті 

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің  

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК-нің 2016 

жылы атқарылған қызметі туралы ақпаратты мемлекеттік және орыс тілдерінде 

жолдайды. 

Қосымша: 36 парақ. 
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ҚР БҒМ «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» 

РМҚК-нің 2016 жылғы қызметі туралы ақпарат 

 

 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы (бұдан әрі - 

РҚББОӘО) қызметінің мақсаты: балаларға қосымша білім беру жүйесін 

дамыту, ғылыми-әдістемелік, бағдарламалық-әдістемелік, оқу-әдістемелік, 

ұйымдастыру-мазмұндық, ақпараттық және сараптамалық қолдау жолдарымен 

сапалы қосымша білім беруге тең қолжетімділікті қамтамасыз ету.   

Міндеттері:  

1) оқушылардың бойында «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық 

идеясының рухани-адамгершілік құндылықтарын және қосымша білім беру 

арқылы салауатты өмір салтын қалыптастыру;  

2) балаларға қосымша білім берудің мазмұнын негізгі бағыттары бойынша 

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

туристік-өлкетану, әскери-патриоттық, әлеуметтік-педагогикалық, сауықтыру-

білім беру және басқалары;  

3) балаларға қосымша білім беру бағыттары бойынша республикалық 

(аудандық, қалалық, облыстық) іс-шараларды өткізу сапасын арттыру. 

РҚББОӘО-ның есеп беру кезеңі ішінде келесі жұмыстар жүргізілді: 

- балаларға қосымша білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңарту; 

- білім беру ұйымдарының бәсекеге қабілеттілігін, қосымша білім беру 

сапасының өлшеуіштері мен бағалау белгілерін дайындау,  

- балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

мамандарға көмек ретінде әдістемелік ұсынымдарды дайындау;  

- «Ұрпақ+» мәдени-танымдық жобаны іске асыру; 

- интернет жүйесінің ұлттық сегментті Интернет-ресурстарын қолданумен 

орталықтың интернет-сайтын жүйелі жаңартуды, қызмет етуді, жасауды, 

Интернет жүйесіне кіру анализін уақытылы өткізуді;  

- Қазақстан аумағында білім алушылармен туристік жорықтарды, 

экспедицияларды және экскурсияларды ұйымдастыру және өткізу бойынша 

нұсқаулықтар дайындау; 

- жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, мектептен тыс ұйымдар 

желісін дамыту бойынша және балаларды қосымша біліммен қамтуды ұлғайтуда 

қосымша шаралар қабылдау; 

- ҚР БҒМ құрылымдық бөлімшелерімен, жоғары оқу орындарымен, 

колледждермен, облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының білім 

басқармаларымен, қосымша білім беру ұйымдарымен, үкіметтік емес 

ұйымдармен өзара бірлескен тығыз әрекет орнату. 

І. ҚР БҒМ тапсырысы бойынша: 

музыка, көркемөнер мектептері мен өнер мектептері үшін 4 білім беру 

бағдарламалары және әдістемелік ұсынымдар, балаларға  қосымша білім беру 

ұйымдарының педагогтері мен жетекшілері үшін 7 әдістемелік ұсынымдар, білім 

алушылар үшін «Экоәлем» және «Темірқазық» балалар танымдық 



журналдарының 4 нөмірі және www.ziyatker.kz сайтының контенті әзірленді 

және толықтырылды;  
республикалық 3 іс-шаралар: туристік экспедициялық жасақтардың слеті, 

жас өлкетанушылар, экологтар мен натуралистердің форумы, техникалық 

шығармашылық және өнертапқыштар жарысы өткізілді, онда 480 балалар 

қатысып, оның ішінде 90 қатысушы жеңімпаз атанды.  
ІІ. ҚР БҒМ тапсырмасы бойынша әзірленді: 

 «Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін ұйымдарында 2015-

2016 оқу жылы ғылым негіздерін оқытудың негізгі ерекшеліктері туралы» 

әдістемелік нұсқаулық хатына «Қазақстан Республикасының жалпы білім 

беретін мектептерінде балаларға қосымша білім берудің ерекшеліктері» 

әдістемелік нұсқау хаты; 

«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы мен патриоттық актісін түсіндіру мен 

зерттеуді ұйымдастыру бойынша әдістемелік материалдар; 

 «Мәңгілік Ел» Патриоттық актісін жүзеге асыру бойынша 2016-2018 

жылдарға арналған іс-шаралар күнтізбесі; 

Балалар мен жастар музыкалық ансамбльдерінің шеруін өткізу 

тұжырымдамасы. 

ІІІ. РҚБОӘО бюджеттен тыс ұйымдастырылды және өткізілді: 

балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарының 539 басшылары мен педагогтері үшін 25 біліктілікті арттыру 

курстары және 2 семинар. 

Қазақстан Республикасы білім беру қызметкерлерінің тамыздағы 

«БІЛІМДІ ЕЛ – МӘҢГІ ЕЛ» педагогикалық кеңесі шеңберінде «Мәңгілік ел» 

патриоттық идеясы: балаларға қосымша білім беру жүйесі» панелдік сессиясы 

өткізілді.  

РҚББОӘО-ның www.ziyatker.kz сайтында 67 интернет-байқау  

қашықтықтан ұйымдастырылды және өткізілді, онда 13 938 балалар мен 

ересектер қатысты, оның ішінде 3 317-і жеңімпаз атанды. 

www.ziyatker.kz сайтында жас натуралистер, туристер, техниктер және 

өнертапқыштар, музыканттар, суретшілер және әскери-патриоттық клубтары 

жұмыс жасайды.  

Балалар-жасөспірімдер туризмін, балалардың ғылыми-техникалық 

шығармашылығын, көркемдік-эстетикалық, әлеуметтік-педагогикалық 

бағыттарын дамыту мақсатында 4 республикалық үйлестіру кеңесінің 

кеңейтілген отырысы, 3 қосымша білім беру бағыты бойынша жұмыс 

топтарының кеңесі ұйымдастырылды және өткізілді. 

Қосымша білім беруді, оның ішінде балалардың техникалық 

шығармашылығы мен өнертапқыштығын дамытуға ықпал ету мақсатында 

РҚББОӘО және «Kazdidac» Қазақстан Республикасы өндірушілер мен оқу-

құрал жабдықтарын жеткізушілер қауымдастығымен өзара ынтымақтасу туралы 

меморандумға қол қойылды.  

Туристік-өлкетану бағыты бойынша балаларға қосымша білім беруді 

дамыту мәселелері бойынша Республикалық Үйлестіру кеңесінің кеңейтілген 

отырысы (2016 жылғы 8 желтоқсан, Алматы қаласы). 

http://www.ziyatker.kz/
http://www.ziyatker.kz/
http://www.ziyatker.kz/


Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күніне арналған 

дөңгелек үстелі ( 2016 жылы 13 желтоқсан). 

ІV. 2017 жылы РҚББОӘО келесі жұмыстарды жалғастырады: 

 «Мәнгілік Ел» Патриоттық актісінің құндылықтарын ілгерілету бойынша 

іс-шараларды іске асыру; 

балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын педагогтері 

мен ұйымдарының үздік тәжірибелерін жалпылау және тарату; 

Қазақстан Республикасында балалар-жасөспірімдер туризмінің, балалар 

мен жастардың ғылыми-техникалық шығармашылығын дамыту; 

 Қазақстан Республикасында балалар мен жастардың өнертапқыштық және 

техникалық шығармашылығын дамыту бойынша 2015-2018 жылдарға арналған 

іс-шаралар Жоспарын іске асыру; 

Қазақстан Республикасы білім және ғылым Мемлекеттік бағдарламасын 

дамытуды іске асыру бойынша 2016-2019 жылдарға іс-шаралар Жоспарын 

орындау; 

Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігінің 2014-2018 

жылдарға арналған Стратегиялық жоспарын іске асыру; 

Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігінің 2017 жылға 

жұмыс Жоспарын іске асыру; 

 интернет-байқауларын қашықтықтан өткізуді ұйымдастыру және өткізу; 

жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп мектептен тыс ұйымдар желісін 

дамыту бойынша және балаларды қосымша біліммен қамтуды ұлғайтуда 

қосымша шаралар қабылдау; 

қосымша білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңарту; 

балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын мамандарға 

көмек ретінде әдістемелік ұсынымдарды дайындау;  

республикалық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу; 

 Интернет жүйесінің ұлттық сегментті Интернет-ресурстарын қолданумен 

орталықтың интернет-сайтын жүйелі жаңартуды, қызмет етуді, жасауды, 

Интернет жүйесіне кіру анализін уақытылы өткізуді;  

ҚР БҒМ құрылымдық бөлімшелерімен, жоғары оқу орындарымен, 

колледждермен, облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының білім 

басқармаларымен, қосымша білім беру ұйымдарымен, үкіметтік емес 

ұйымдармен өзара тығыз әрекет орнату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ақпаратқа қосымша 

 

 

І. 099 «Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету» бюджеттік 

бағдарламасының 102 «Орта білім беру саласында әдіснамалық қамтамасыз ету» кіші 

бағдарламасы бойынша 13.04.2016 ж. №74 қызмет шартын орындау мақсатында әзірленді: 

1) Музыкалық мектептерге арналған «Этносольфеджио» пәні бойынша білім 

беретін оқу бағдарламасы және әдістемелік ұсынымдары (6 б/б);  

 «Этносольфеджио» пәні бойынша білім беретін оқу бағдарламасы және әдістемелік 

ұсынымдары музыка мектептерінің педагогтеріне арналған және оқытудың мақсатын, 

міндеттерін, мерзімін, мазмұнын, әр сынып бойынша бағдарламалық талаптарды, білім беру 

процесін ұйымдастыру, оларды іске асыру тәсілдері мен әдістері, оқу пәнін игеруден күтілетін 

нәтижелерді, бағалау өлшемдерін қамтитын білім берудің негізгі сипаттарының бірыңғай 

кешенін анықтайды. 

Бағдарлама 7 жастағы балаларды оқыту үшін құрастырылған. 

Бағдарлама мақсаты: білім алушының шығармашылық дамуы үшін жағдай жасау, 

құрылымды көзқарас бойынша дамыған құрама бөлігі мен әртүрлі музыкалық мектеп 

әуендерін, аспапта және дауыста музыкалық шығарманың кез келген бөлігінде бір 

тыңдағаннан нақты ойнауды қамтитын қазақ ұлттық аспаптарының күрделі, әртүрлі 

стилдеріне қатысты музыкалық диктант жазбасына үйрету.  

"Этносольфеджио" пәні бойынша білім беретін оқу бағдарламасы балалар музыка 

мектептерінің және балалар өнер мектептерінің музыка бөлімдерінің «Дәстүрлік ән айту», 

«Оркестр сыныбы», «Вокал сыныбы» «Аспап сыныбы» сыныптары үшін үлгі ретінде 

пайдаланылады.  

2) «Кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтың алдын алудағы бос 

уақытты мазмұнды өткізудің маңызы» әдістемелік ұсынымдары (7 б/б); 

Әдістемелік ұсынымдар құқық бұзушылықтың жасалу себептері мен олардың 

салдарын анықтау мақсатындағы педагогикалық зерттеу қорытындылары жөніндегі талдау 

материалдарын қамтиды және жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алуда 

шешуші фактор болып табылатын олардың сабақтан бос уақытта пайдалы жұмыспен 

айналысуын ұйымдастыруға бағытталған.  

Әдістемелік ұсынымдарының мақсаты: кәмелетке толмағандардың құқық 

бұзушылықтарын алдын алуда бос уақыт қызметі жүйесін ұйымдастыру бойынша тиімді 

ынтымақтастық механизмдерін анықтау.  

Әдістемелік ұсынымдары қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім 

беру ұйымдарының басшылары мен педагогтеріне, ата-аналарға арналған. 

3) Көркемөнер мектептері мен өнер мектептеріне арналған «Компьютерлік сызу 

өнері және дизайн» пәні бойынша білім беру оқу бағдарламасы және әдістемелік 

ұсынымдары (6 б/б); 

Балалар көркемөнер мектептерінің және балалар өнер мектептері көркемөнер 

бөлімдерінің «Компьютерлік сызу өнері және дизайн» пәні бойынша білім беру бағдарламасы 

(бұдан әрі - бағдарлама) оқытудың мақсатын, міндеттерін, мерзімін, мазмұнын, әр сынып 

бойынша бағдарламалық талаптарды, оқу пәнін игеруден күтілетін нәтижелерді, бағалау 

өлшемдерін, пәннің әдістемелік қамтамасыз етілуін анықтайды. 

Бағдарламаның мақсаты: компьютерлік сызу өнері және дизайн құралдары арқылы 

тұлғаның шығармашылық дамуына ықпал ету. 

Бағдарлама балалар көркемөнер мектептерінің және балалар өнер мектептері 

көркемөнер бөлімдерінің педагогтеріне арналған. Бағдарлама балалар музыка мектептерінің, 

балалар көркемөнер мектептерінің және балалар өнер мектептерінің Үлгілік оқу жоспарына 

және білім беру бағдарламаларына сәйкес әзірленді. (ҚР БҒМ 29.12.2011 жылдан № 543 

бұйрығы).  



Бағдарлама балалар көркемөнер мектептеріне және өнер мектептерінің көркемөнер 

бөлімдеріне пайдалануға ұсынылды. 

4) «Балалар мен жастардың ғылыми-техникалық шығармашылық жүйесінде 

құзыреттілік тәсілді жүзеге асыру» әдістемелік ұсынымдары (9 б/б);  

Әдістемелік ұсынымдар «Қазақстан Республикасында балалар мен жастардың ғылыми-

техникалық шығармашылығын дамытудың 2015-2018 жылдарға арналған тұжырымдамалық 

тәсілдерін» жүзеге асыру аясында балалардың техникалық шығармашылығын дамытудың 

басым бағыттарын айқындайды, балаларға ғылыми-техникалық бағыттағы қосымша білім 

беру жүйесінің ұйымдары қызметінің құзыретті тәсілдерін қалыптастыру, инновациялық 

бағыттарды дамыту бойынша материалдардан тұрады.  

Әдістемелік ұсынымдар балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

білім беру ұйымдарының басшыларына, әдіскерлеріне және педагогтеріне арналған.  

5) «Білім беру ұйымдары мұражайларында білім алушылардың зерттеу қызметі» 

әдістемелік ұсынымдары (7 б/б); 

Әдістемелік ұсынымдарында білім алушылардың өзіндік танымдық қызмет 

саласындағы құзыреттілігін қалыптастыруға, белсенді өмірлік ұстанымын және патриот 

азаматты тәрбиелеуге бағытталған зерттеу қызметінің рөлі ұсынылған, мұражай 

педагогикасының мәні және компоненттері, мақсаты, мұражай педагогикасының даму 

міндеттері мен принциптері, мұражай педагогикасы негізінде өзіндік оқыту қызметінің 

жобалау әдістері, оқу пәндерін оқытуда мұражай педагогикасы арқылы зерттеу 

компоненттерін пайдалану көрсетілген. 

Әдістемелік ұсынымдар білім беру ұйымдарының басшыларына, ұйымдастырушы-

педагогтерге, әдіскерлерге, әлеуметтік педагогтерге, психологтарға, жалпы білім беретін 

мектеп және балаларға қосымша білім беру ұйымдарының педагогтеріне арналған.  

6) Қосымша білім берудің туристік-өлкетану бағытының білім беру 

бағдарламаларын әзірлеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдары  (7 б/б); 

Әдістемелік ұсынымдар балаларға қосымша білім берудің туристік-өлкетану бағыты 

бойынша білім беру оқу бағдарламаларын әзірлеуді, туристік-өлкетану бағытындағы 

бағдарламаларды іске асыратын жалпы білім беретін және қосымша білім беру білім 

алушыларымен  туристік-өлкетану қызметін ұйымдастыру бойынша нұсқаулықтар 

басшылықтарын қамтиды.  

Әдістемелік ұсынымдарда халықаралық тәжірибе, қосымша білім беру педагогтерінің 

ең үздік жұмыс тәжірибелері, осы бағыт бойынша авторлық білім беру бағдарламалары 

ұсынылған. Әдістемелік нұсқаулықтар туристік-өлкетану іс-шаралары мазмұнын жаңартуға 

бағытталған. 

Әдістемелік ұсынымдар жалпы білім беретін мектеп басшыларына, жас туристер 

орталықтары мен станцияларына, туритсік-өлкетану бағытындағы осымша білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының әдіскерлері мен педагогтеріне 

арналған. 

7) «Оқушының тұлғасының азаматтық сапасын қалыптастыруда экологиялық 

тәрбиенің өзектілігі» әдістемелік ұсынымдары (7 б/б);  

«Оқушының тұлғасының азаматтық сапасын қалыптастыруда экологиялық тәрбиенің 

өзектілігі» әдістемелік ұсынымдары экологиялық-биологиялық бағыттағы инновациялық 

технологияларды іске асыру қағидаттарын, экологиялық тәрбиелеу бағдарламаларын, 

сабақтан тыс қызметті ұйымдастыру модельдерін, мектеп оқушысы тұлғасының азаматтық 

қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған қосымша білім берудің табиғат қорғау және 

экологиялық іс-шараларын өткізу сцеранийлерін қамтиды.  

Әдістемелік ұсынымдардың мазмұны экологиялық және табиғат қорғау қызметі, 

халықаралық тәжірибені зерделеу, ғылыми-зерттеу жұмысының дағдыларын меңгеру, 

шығармашылық қабілеттерді дамыту, экологиялық-биологиялық бейін мамандығына кәсіптік 

бағдарлау арқылы әртүрлі жастағы мектеп оқушысы тұлғасын дамыту және жетілдіру үшін 

жағдайлар жасауға бағытталған 



Әдістемелік ұсынымдар балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

білім беру ұйымдарының басшыларына, әдіскерлеріне, педагогтеріне арналған.  

8) Музыка мектептері үшін «Дәстүрлі ән» пәні бойынша білім беру бағдарламасы 

және әдістемелік ұсынымдары (8 б/б). 

Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері музыка бөлімдерінің 

«Дәстүрлі ән айту» пәні бойынша білім беру бағдарламасы (бұдан әрі − Бағдарлама) оқытудың 

мақсатын, міндеттерін, оқыту мерзімін, мазмұнын, әр сынып бойынша бағдарламалық 

талаптарды, білім беру процесін ұйымдастыруды, оларды іске асыру тәсілдері мен әдістерін, 

оқу пәнін игеруден күтілетін нәтижелерді, бағалау өлшемдерін, пәнді әдістемелік қамтамасыз 

етуді анықтайды.  

Бағдарламаның мақсаты: білім алушылардың рухани және музыкалық дамуы, 

балаларды ұлттық мәдениет негіздеріне қатыстыру, білім алушыларды дәстүрлі әнге оқыту 

үшін жағдай жасау, орындау шеберлігінің негіздерін практикалық меңгеру арқылы білім 

алушылардың шығармашылық дамуы, вокал-орындаушылық қабілеттерді және дағдыларды 

қалыптастыру. 

«Дәстүрлі ән» пәні бойынша білім беру бағдарламасы балалар музыка мектептерінің 

және өнер мектептері музыкалық бөлімдерінің  «Дәстүрлі ән», «Оркестр сыныбы» сыныптары 

үшін үлгі ретінде пайдалануға ұсынылады.   

9) «Қазақстан аумағында оқушылармен туристік жорықтар, экспедициялар және 

саяхаттар ұйымдастыру және өткізу нұсқаулығы» әдістемелік ұсынымдары (10 б/б); 

Әдістемелік ұсынымдар туристік жорықтарды, экспедициялық жасақтардың білім 

алушыларымен экспедициялар және саяхаттарды ұйымдастыру және өткізу нұсқаулықтарын 

қамтиды, туристік жорық, экспедиция, саяхат ұғымдары анықталған. 

 Мақсаты: туристік-өлкетану бағыты жүйесінің элементтерін жүйеге келтіру. 

Туристік жорықтарды ұйымдастыру бойынша нұсқаулықтар білім беру ұйымдары 

әкімшілігінің өкілеттігі шеңберін, жетекшіге, басшының орынбасарына (көмекшісі) және 

туризмнің тиісті түрі бойынша базалық деңгейдің теориялық дайындығы жоспарындағы іс-

шаралар қатысушыларына қойылатын талаптарды, қатысу тәжірибесін, басшының және 

жорық басшысы орынбасарының (көмекшісі) міндеттері мен құқықтарын анықтайды.  

Саяхат ұйымдастыру бойынша нұсқаулық саяхат түсінігін формалды емес білім беру 

процесі ретінде анықтайды, саяхатты түрлері бойынша жіктейді, саяхатты өткізу шеңберінде 

дидактикалық қағидалардың іске асырылуын түсіндіреді, экспедициялық жасақтар міндетін 

анықтайды, экспедициялық жасақтарды төлқұжаттандырудың, жасақтардың тарихи-

мұрағаттық жұмысының, ерлік-патриоттық тәрбие беру бойынша далалық -іздеу қызметінің 

маңыздылығына түсіндірме береді. 

 Нұсқаулықтар білім беру ұйымдарының басшыларына, жеткіншектердің бос уақытын 

пайдалы өткізуді ұйымдастырушыларға арналған. 

10) Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері музыка 

бөлімдерінің «Виолончель» пәні бойынша білім беру бағдарламасы және әдістемелік 

ұсынымдары (7,31 б/б); 

Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері музыка бөлімдерінің 

«Виолончель» пәні бойынша білім беру бағдарламасы (бұдан әрі  - Бағдарлама) оқу пәнінің 

мазмұнын, әр сынып бойынша бағдарламалық талаптарды, бақылау түрлерін, бағалау 

өлшемдері мен бағдарламаны игеруден күтілетін нәтижелерді анықтайды.  

Бағдарламаның мақсаты: виолончельде ойнап үйренуде жіктемелі тәсіл негізінде білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту.  

Бағдарламаның міндеттері: музыкалық сауатқа үйрету, музыкалық орындаушылық 

саласындағы арнайы құзіреттіліктерді қалыптастыру, виолончельде ойнаудың негізгі 

орындаушылық тәсілдеріне оқыту, білім алушының музыкалық қабілеттерін, композитордың 

көркемдік ойын іске асыруға арналған құрал ретіндегі қажетті орындаушылық техникаларын 

дамыту, дүниетанымы кең және музыкалық түсінігі терең, академиялық музыканы ұнататын 

белсенді тыңдаушыны тәрбиелеу. 



Бағдарлама білім алушылардың виолончельде ойнау білімін, біліктері мен дағдыларын 

игеруге, олардың музыкалық білім алуларына, сондай-ақ білім алушыларды эстетикалық 

тәрбиелеуге және рухани-адамгершіліктік қасиеттерін дамытуға бағытталған.  

Бағдарламаның мазмұны қазақ халқының музыкалық мұрасына, заманауи 

қазақстандық музыкалық шығармашылыққа, әлемдік классикаға және әлем халықтарының 

шығармашылығына негізделген.  

11) «Қосымша білім беру, оның ішінде туристік-өлкетану бағытындағы 

ұйымдардың қызмет көрсету сапасы мен нәтижелелігін бағалау өлшемдері» әдістемелік 

ұсынымдары (16 б/б); 

Әдістемелік ұсынымдар қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім 

беру ұйымдарының мақсатын, міндеттерін, білім сапасын бағалау жүйесінің қызмет ету 

қағидасын айқындайды.  

Білім сапасын бағалау жүйесі сапасын бағалауды қамтамасыз ететін 

ұйымдастырушылық және функционалдық құрылымдарының жиынтығын, нормалар мен 

ережелерді, диагностикалық және бағалау рәсімдерін білдіреді.  

Ұсынымдарда қосымша білім беру бағдарламаларын жүзеге асырушы білім беру 

ұйымдарының қызметін реттеуші нормативті құқықтық база, ұйым тәжірибесін ескерумен 

қосымша білім беру жүйесі дамуының әлемдік тенденциясының талдауы, қосымша білім беру 

ұйымы қызметінің қызмет көрсету сапасының бағалары және нәтижелілігі, даму 

ерекшеліктері, жағдайының талдауы, Қазақстандағы қосымша білім берудің, оның ішінде 

туристік-өлкетану бейінінің.жетістіктері мен мәселелері көрсетілген. 

Материал балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарының басшыларына, әдіскерлеріне және педагогтарына көмек ретінде әзірленген. 

12) «Темірқазық» балалар ғылыми-техникалық журналы және «Экоәлем» 

балалар экологиялық-биологиялық журналы (№ 1, № 2, № 3, № 4); 

Танымдық журналдар ғылыми-техникалық және экология-биологиялық 

шығармашылыққа қызығушылық танытқан оқушыларға, техникалық үйірмелердің 

жетекшілеріне, жас натуралист станцияларының, физика және математика, химия, биология 

және экология пәндерінің мұғалімдеріне арналған.  

Танымдық журналдарды әзірлеу мақсаты: балалар-жасөспірімдердің ғылыми-

техникалық, экология-биологиялық шығармашылығы мен өнертапқыштығының дамуына 

ықпал ету; өскелең ұрпақтың заманауи ғылым және техника жетістіктерімен таныстыру, 

олардың ғылыми-техникалық шығармашылығына ояту, кәсіптік бағдарларына көмектесу;  

балалар мен жасөспірімдердің ғылыми-техникалық және экологиялық-биологиялық 

шығармашылық саласында технологиялар мен өңдеулерді ақпараттық қолдау; балалар, 

олардың жетекшілері мен қосымша білім беру аясындағы мамандар арасында техникалық, 

және экологиялық-биологиялық шығармашылық саласында тәжірибе алмасу Журнал көлемі - 

60 бет.  

 Журналдың электронды нұсқалары балаларға арналған «www.ziyatker.org» ғылыми-

танымдық сайтында (порталда) орналасқан. 

 13) Балаларға арналған www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтын өңдеу және 

қолдау 

 www.ziyatker.org сайты (портал) білім мен ғылымның әртүрлі салаларындағы 

шығармашылыққа қызығушылық танытатын білім алушылар мен педагогтерге арналған. 

Балаларға арналған ғылыми-танымдық www.ziyatker.kz сайтының (порталы) мақсаты: 

оқушылар мен педагогтардың интерактивті жұмысы үшін жағдай жасау, форумда талқылау 

жүргізу, ақпарат толықтыруға, мақалалар, ғылыми жобалар орналастыру, қашықтықтан 

өткізілетін байқауларға қатысу және т.б.  

Сайт қосымша білім беру жүйесінің бағыттары бойынша өз қызметін жүзеге асырады: 

ғылыми-техникалық, туристік-өлкетану, экологиялық-биологиялық, әлеуметтік-

педагогикалық, әскери-патриоттық, көркемдік-эстетикалық. 

http://www.ziyatker.kz/
http://www.ziyatker.kz/


Сайт 6 бөлімнен тұрады: Бастапқы бет, Орталық туралы, Заңнама, Орталық қызметі, 

Баспасөз қызметі, «Зияткер» клубы. Сайт (портал) қазақ және орыс тілдеріндегі 

материалдармен танысуға мүмкіндік береді. 

Сайтта контенті үнемі толықтырылып отыратын қызығушылықтар бойынша 

«Жұлдыз», «Жасыл планета», «Ерлік», «Балаlife», «Ұстаз-Шәкірт», «Акварель», «Жас 

саяхатшы», «Эврика», «Ақындар мен жазушылар», «Галерея» электронды клубтары ашылған. 

«Жас филателист» жаңа клубы ашылды. 

2016 жылы жаңа айдарлар ашылды: «Біздің серіктестер», «Әдістемелік вернисаж», 

«Іздестіру», «Отаныма 25 игілікті іс», ««Үш тіл – болашақ көпірі», «Қадамнан - қадамға» 

«Балалар инновациясының әлемі», «Үйірмеге тез жазыл, бізбен бірге оқу қызықты», «Жас 

патриоттың туристік бағдары» (балаларға қосымша білім беру ұйымдары туралы банк 

деректері), «Мәңгілік Ел - ұлттық идеясы», «Жас патриоттың туристік бағдары» («Ұрпақ+» 

клубында),  «Казақстан – Ұлы дала елі» сандық энциклопедиясы және т.б.   

Бөлімдерде және айдарларда орналастырылды: 

«Орталық қызметі» - тамыз кеңесі панельдік сессиясының материалдары (пресс-релиз, 

бағдарлама, ұсынымдар, спикерлер баяндамалары және презентациялары); 

«Республикалық іс-шаралар» - 2016 жылы өткізілген 67 республикалық интернет-

байқауының материалдары; 

«Техникалық және кәсіби білім – мамандыққа бастар жол» - ҚР колледждерінің 

жаңартылған мекенжай электрондық банкі, Қазақстан колледждерінің қызметі туралы 

материалдар; 

«Казақстан – Ұлы дала елі» электрондық энциклопедиясы» - ҚР СІМ әзірлеген 

цифрлық қосымшасына сілтеме.    

«Ұрпақ+» клубы республикалық интернет-байаулары жеңімпаздарының үздік 

жұмыстары және жобаларымен толықтырылды. 

Сайтта қыркүйек айында «Жас филателист» жаңа клубы ашылды, онда 

коллекционерлер Қазақстан пошта маркаларының тарихымен, сирек кездесетін қазақстандық 

пошта маркалары коллекцияларымен танысады.  

Сайтты жыл ішінде 383 мың интернет-пайдаланушылар қараған.   

Сайтта 60 бейнероликтер, 5500-ден астам фотосуреттер, 1850 құжаттар (мақалалар, оқу 

бағдарламасыәдістемелік ұсынымдамалар, «Темірқазық» и «Экоәлем» журналдарының 4 

нөмірі, презентациялар, жаңалықтар, республикалық байқаулар, пресс-релиздер және т.б.) 

орналастырылған.  

 

II. Сонымен қатар, 099 «Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету» 

бюджеттік бағдарламасының 102 «Орта білім беру саласында әдіснамалық қамтамасыз 

ету» кіші бағдарламасы бойынша 30.11.2016 ж. №234 қызмет шартын орындау мақсатында 

әзірленді: 

1) Балалар өнер мектептерінің «Тарихи-тұрмыстық би» білім беру бағдарламасы (3 б/б); 

2) Балалар өнер мектептерінің «Бал биі» білім беру бағдарламасы (3 б/б); 

3) Балалар өнер мектептерінің «Замануи би» білім беру бағдарламасы (3 б/б); 

4) Балалар өнер мектептерінің «Актерлік шеберлік негіздері» білім беру бағдарламасы 

(3 б/б); 

5) Балалар өнер мектептерінің «Дауысты қою (вокал)» пәні бойынша білім беру 

бағдарламасы (3 б/б); 

6) Балалар өнер мектептерінің «Ритмика» пәні бойынша білім беру бағдарламасы (3 

б/б); 

7) Балалар өнер мектептерінің «Қазақстан хореографиясы» пәні бойынша білім беру 

бағдарламасы (3 б/б); 

8) Балалар музыка мектептері және балалар өнер мектептері музыка бөлімдерінің 

«Соқпалы аспаптар» пәні бойынша білім беру бағдарламасы (3 б/б); 



9) Балалар музыка мектептері және балалар өнер мектептері музыка бөлімдерінің 

«Балалайка» пәні бойынша білім беру бағдарламасы (3 б/б); 

10) Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері музыка бөлімдерінің 

«Гобой» пәні бойынша білім беру бағдарламасы (3 б/б); 

11) Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері музыка бөлімдерінің 

«Академиялық ән айту» білім беру бағдарламасы (3 б/б); 

12) Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері музыка бөлімдерінің 

«Гитара» пәні бойынша білім беру бағдарламасы (3 б/б); 

13) Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері музыка бөлімдерінің 

«Альт» пәні бойынша білім беру бағдарламасы (3 б/б); 

14) Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері музыка бөлімдерінің 

«Аккордеон» пәні бойынша білім беру бағдарламасы (3 б/б); 

15) Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері музыка бөлімдерінің 

«Домра» пәні бойынша білім беру бағдарламасы (3 б/б); 

16) Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері музыка бөлімдерінің 

«Аспап» білім беру бағдарламасы (3 б/б); 

17) Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері музыка бөлімдерінің 

«Эстрадалық джаз әні» білім беру бағдарламасы (3 б/б); 

18) Балалар музыка мектептерінің және балалар өнер мектептері музыка бөлімдерінің 

«Халық әні» білім беру бағдарламасы (3 б/б); 

19) Музыка мектептерінің және өнер мектептері музыка бөлімдерінің дайындық 

бөлімдерінің білім беру бағдарламалары (3 б/б); 

20) Балалар көркемөнер мектептері және балалар өнер мектептері көркемөнер 

бөлімдерінің мектепке дейінгі (5-6 жас) жастағы балалар үшін дайындық курсының білім беру 

бағдарламасы (3 б/б); 

21) Балалар көркемөнер мектептері және балалар өнер мектептері көркемөнер 

бөлімдерінің 7-8 жастағы балалар үшін дайындық курсының білім беру бағдарламасы (3 б/б); 

22) Балалар көркемөнер мектептері және балалар өнер мектептері көркемөнер 

бөлімдерінің 9-10 жастағы балалар үшін дайындық курсының білім беру бағдарламасы (3 б/б); 

23) Балалар көркемөнер мектептері және балалар өнер мектептері көркемөнер 

бөлімдерінің 10-11 жастағы балалар үшін дайындық курсының білім беру бағдарламасы (3 

б/б); 

24) Балалар көркемөнер мектептері және балалар өнер мектептері көркемөнер 

бөлімдерінің бейіндік курс білім беру бағдарламасы (3 б/б); 

25) Балалар өнер мектептерінің «Музыкалық сауат ашу және музыка тыңдау» білім 

беру бағдарламасы (3 б/б). 

 

IІI. 099 «Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету» бюджеттік 

бағдарламасының 103 «Республикалық мектеп олимпиадаларын, байқауларын, республикалық 

маңызы бар мектептен тыс іс-шараларын өткізу» кіші бағдарламасы бойынша 12.04.2016 

ж. №57, 58, 59219 қызмет шартын орындау мақсатында  іс-шаралар өткізілді: 

1. «Менің Отаным - Қазақстан» - «Ұлы Дала Елі» туристік-өлкетану 

экспедициялық жасақтарының республикалық слеті   (2016 жылғы 13-14 мамырда 

Оңтүстік Қазақстан облысы,Шымкент қаласында Облыстық жас туристер станциясы 

базасында өткізілді). 

Республикалық слет – республикада балалар-жасөспірімдер туризмін дамытуға, 

отансүйгіштікті және азаматтық сезімді тәрбиелеуге, салауатты өмір салтын қалыптастыруға, 

қоғамдық өмірге бейімделуіне, білім алушылардың кәсіби өзін-өзі анықтауына, бос уақытын 

маңызды өткізуге бағытталған әлеуметтік-білімді жоба.  

Слетке «Менің Отаным – Қазақстан» туристік-өлкетану экспедициялық жасақтарының 

өңірлік жарыстарының жеңімпаз топтары қатысты. Барлығы 160 қатысушы, жеңімпаздар - 24.  



Слеттің бағдарламасында – өлкетану зерттеу жобаларын қорғау, тұрған орнында 

бағдарлау бойынша жарыстар, жартастарға өрмелеу, кедергілер жолағынан өту, «Ұлы дала 

елі» Қазақстан халқының достығы фестивалі өтті.  

Республикалық слетті өткізу республикада балалар-жасөспірімдер туризмі мен 

өлкетануды дәріптеуге, білім беру ұйымдарында туристік қызметті белсендіруге ықпал етті, 

әр өңірде аталған бағыттың даму деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. 

Слет жеңімпаздары дипломдармен және құнды сыйлықтармен марапатталды, барлық 

қатысушыларға сертификаттар берілді. 

2. "ЭКСПО - 2017" шеңберінде жас өлкетанушылар, экологтар мен табиғат 

зерттеушілерінің республикалық форумы. (2016 жылғы 13-14 маусымда Алматы қаласы 

Жас натуралистер станциясы базасында өткізілді.)  

Форумның мақсаты – балаларды қоршаған ортаның экологиялық жағдайының 

мәселелерін зерттеуге тарту, қуат көздерінің баламасын қолдануды дәріптеуге, тұлғанаң 

шығармашылық дамуына, білім алушылардың кәсіби өэін-өзі анықтауына, олардың 

қабілеттерін іске асыруға, қоғамдағы өмірге бейімделуіне жағдай жасау. 

Форумға қатысушылар – жас өлкетанушылар, экологтар мен табиғат зерттеушілерінің 

өңірлік форумдарының жеңімпаздары. Барлығы 160 қатысушы, жеңімпаздар -21. Форумның 

бағдарламасында - «ЭКСПО – 2017» арналған «Жасыл ғаламшар» шығармашылық жұмыстар 

көрмесі, энергияны сақтау мәселелеріне, табиғат ресурстарына ұқыпты қарауға бағытталған 

әлеуметтік маңызы бар зерттеу жобаларын қорғау, «Экообъектив» фотобайқауы өтті. 

Республикалық форумды өткізу экологиялық мәдениетті дәріптеуге, азаматтық сана-

сезімінің қалыптасуына, республиканың білім беру ұйымдарында экологиялық қызметті 

белсендіруге, әр өңірде аталған бағыттың даму деңгейін анықтауға ықпал етті. 

Жеңімпаздар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығының дипломдарымен және 

құнды сыйлықтарымен марапатталды. 

3. Техникалық шығармашылық және өнертапқыштардың республикалық 

жарысы (әуе, зымыран, көлік, кеме құрастыру, робототехника) (Ақтөбе қаласында 2016 

жылы 9-12 қыркүйекте ). 

Ақтөбе қаласында өткен республикалық жарысқа облыстық,Астана қалаларындағы 

жарыс кезеңдерінің жеңімпаздары қатысты  (160 адам,оның ішінде 45 жеңімпаз). 

Жарыстың мақсаты: балалардың шығармашылығын дамыту,талантты балаларды 

анықтау және қолдау көрсету, тұлғаның шығармашылық құзіреттілігінде бәсекеленстік 

артықшылықтарны қалыптастыру, білім алушылардың өзін-өзі кәсіби анықтауы үшін жағдай 

жасау. 

Жарыс ғылыми-техникалық шығармашылықты және құрастыруды ойластыруды 

жетілдіріп дамытуға, жас техниктерді зерттеу жұмысына және өнертапқыштыққа қамтуға, әр 

түрлі,оқу орындарындағы білім алушылар мен педагогтердің бір-бірімен тәжірибе алмасуына, 

ғылым және білім саласында жастардың қызығушылығын арттыруға шақырады. 

Балалар әуе, зымыран, көлік, кеме құрастыру,сонымен қатар қолданыстағы сызық 

бойынша жылдамдыққа қозғалатын робототехниканың модельдері бойынша, кегельринг 

жарыстарға қатысты. Жарыс аясында шеберлік сыныптары ұйымдастырылды. 

III. Балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын жүзеге асырушы ұйымдардың 

педагогикалық қызметкерлерінің кәсіби құзіреттілігінің деңгейін арттыру мен білімді 

жаңарту үшін жағдай жасау мақсатында бюджеттен тыс 25 курс, 3 семинар 

ұйымдастырылды және өткізілді. Тыңдаушылар саны – 933. 

Республикалық оқыту семинарлары: 

1) «Қосымша білім беру жүйесі-қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайдағы балалардың 

әлеуметтік қалыптасуы мен кәсіби өзін-өзі анықтауын қамтамасыз ететін фактор» 

тақырыбындағы республикалық оқыту семинары Павлодар облысы, Екібастұз қ. 2016 жылғы 

21 қаңтар «Қайнар» оқу-сауықтыру кешені, М.Глинкин ат. балалар музыка мектебі, балалар 

өнер мектебі. Тыңдаушылар саны – 55 адам. 



2) «Қосымша білім беру жүйесін жаңғырту жағдайында музыкаға оқытудың 

инновациялық әдістері» (Семей қаласы, 2016 жылғы 5 мамыр.) Қатысушылар саны – 49 адам. 

3) Экологиялық-биологиялық бағыт бойынша қосымша білім беру педагогтерінің 

республикалық семинары (2016 жылғы 7 желтоқсан, Алматы қаласы). 

Республикалық біліктілікті арттыру курстары: 

1) «Баян, аккордеон, гитараға оқыту үдерісіндегі педагогикалық технологиялар» 

(Астана қаласы, 2016 жылғы 26-30 қаңтар аралығы). Тыңдаушылар саны– 42  адам. 

2) «Музыкалық теориялық  пәндерді оқытуда компьютерлік технологияларды қолдану» 

(Өскемен қаласы, 2016 жылғы 19-23 қаңтар аралығы). Тыңдаушылар саны – 43 адам. 

3) «Фортепиано курсын оқыту әдістемесі»  (Павлодар қаласы, 2016 жылғы 19-23 қаңтар 

аралығы). Тыңдаушылар саны – 21 адам. 

4) «Балалар музыка мектебінің оқу процесінде Sibelius ноталық бағдарламасын 

практикалық қолдану»  (Атырау қаласы, 2016 жылғы 23-27 ақпан аралығы). Тыңдаушылар 

саны – 34 адам. 

5) «Балалар қоғамдық ұйымының жұмысын ұйымдастыру нысандары және әдістері» 

(Алматы қаласы, 2016 жылғы 23-27 ақпан аралығы). Тыңдаушылар саны – 43 адам. 

6) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушының жеке тұлғасын әлеуметтендіру» 

(Астана қаласы, 2016 жылғы 22-26 ақпан аралығы). Тыңдаушылар саны  – 37 адам.  

7) «Дәстүрлі ән сыныбында білім алушыларды орындаушылық шеберлікке үйретудің 

заманауи технологиялары» (Алматы қаласы, 2016 жылғы 24-29 наурыз аралығы). 

Тыңдаушылар саны – 56 адам. 

8) «Қазақ ұлттық аспаптарына оқытудың заманауи әдістері» (Өскемен қаласы, 2016 

жылғы 15-19 наурыз аралығы). Тыңдаушылар саны – 46 адам.  

9) «Білім беру ұйымдарында техникалық шығармашылықты дамытудың 

психологиялық-педагогикалық аспектілері» (Қостанай қаласы, 2016 жылғы 18 наурыз-22 сәуір 

аралығы). Тыңдаушылар саны – 25 адам.  

10) «Кескіндемеге үйретудің дәстүрлі және инновациялық технологиялары»  (Астана 

қаласы, 2016 жылғы 26-30 сәуір аралығы). Тыңдаушылар саны – 24 адам.   

11) «Компьютерлік үлгілеу негіздерін оқыту әдістері – педагогтердің құзыреттілігін 

дамыту құралы» (Петропавл қаласы, 2016 жылғы 28 наурыз-1 сәуір аралығы). Тыңдаушылар 

саны – 16 адам. 

12) «Сәндік қолданбалы өнер сабақтарында балалардың шығармашылық әлеуетін 

дамыту» (Ақтау қаласы, 2016 жылғы 11-15 сәуір аралығы). Тыңдаушылар саны – 57 адам. 

13) «Білім беру ұйымдарының әлеуметтік-педагогикалық қызметі»  

(Атырау қаласы, 2016 жылғы 5-9 сәуір аралығы). Тыңдаушылар саны – 37 адам. 

14) «Мектептен тыс қосымша білім беру ұйымдары – балаларды дамытудың ресурстық 

орталықтары» (Қарағанды қаласы, 2016 жылғы 5-9 сәуір аралығы). Тыңдаушылар саны – 22 

адам. 

15) «Жазғы сауықтыру және мектеп жанындағы лагерлерде балалардың жазғы 

демалысын ұйымдастыру» (Алматы қаласы, 2016 жылғы 26-30 сәуір аралығы). Тыңдаушылар 

саны – 23 адам. 

16) «Эстрадалық ұжыммен жұмыстың дәстүрлі және инновациялық әдістері» (Алматы 

қаласы, 2016 жылғы 3-6 мамыр аралығы). Тыңдаушылар саны – 21 адам.17)  «Аула 

клубтарының білім беру үдерісіндегі заманауи педагогикалық технологиялар» (Қостанай 

қаласы, 2016 жылғы 17-21 азан аралығы). Тыңдаушылар саны – 19 адам. 

18) «Қосымша білім беру ұйымдарындағы әдістемелік қзыметтің қызметі» (Астана 

қаласы, 2016 жылғы 25-29 қазан аралығы). Тыңдаушылар саны –69 адам. 

19) «Қазақ халық аспаптарына оқытудың заманауи әдістері» (Астана қаласы, 2016 

жылғы 25-29 қазан аралығы). Тыңдаушылар саны – 80 адам. 

20) «Қосымша білім беру жағдайында денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балаларға 

адамгершілік-эстетикалық тәрбие беру» (Көкшетау қаласы, 2016 жылғы 25-29 қазан аралығы). 

Тыңдаушылар саны – 13 адам. 



21)  «Қосымша білім беру жүйесінде балаларды әлеуметтік-тұлғалық дамыту» 

(Павлодар қаласы, 2016 жылғы 25-29 қазан аралығы). Тыңдаушылар саны – 28 адам. 

22) «Концертмейстердің шығармашылық және педагогикалық қызметі»  (Алматы 

қаласы, 2016 жылғы 1-5 қараша аралығы). Тыңдаушылар саны – 39 адам.  

23) «Хорда орындаушылықты дамытудың заманауи үрдістері» (Алматы қаласы, 2016 

жылғы 1-5 қараша аралығы). Тыңдаушылар саны – 22 адам.  

24) «Эстрадалық ұжыммен жұмыстың дәстүрлі және инновациялық әдістері» (Алматы 

қаласы, 2016 жылғы 1-5 қараша аралығы). Тыңдаушылар саны – 12 адам.  

25) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылырдың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. Оқушылармен туристік өлкетану қызметі» республикалық біліктілікті 

арттыру курстары (2016 жылғы 5-9 желтоқсан, Астана қаласы). 

 

IV. Балалардың қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын, білім беру 

ұйымдары жетекшілерінің Республикалық үйлестіру кеңесінің жұмыс топтарының 

отырысы және кеңесі ұйымдастырылды және өтті. 

1. Әлеуметтік-педагогикалық және ғылыми-техникалық бағыттағы қосымша 

білім беру ұйымдары басшыларының Республикалық үйлестіру кеңесінің кеңейтілген 

отырысы (Екібастұз қаласы, 2016 жылы 22 қаңтар). 

Оның жұмысына заң шығарушы және атқарушы билік өкілдері, ҚР білім және ғылым, 

әділет, инвестициялар және даму министрлігінің өкілдері, қосымша білім басқармасы 

басшыларының әлеуметтік-педагогикалық және ғылыми-техникалық бағытындағы 

Республикалық үйлестіру кеңесінің мүшелері, үкіметтік емес ұйымдар өкілдері қатысты.  

«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы мен «Ұрпақ+» жобасының жағдайларында 

қосымша білім беру мазмұнын жаңартудың сұрақтарын талқылауға, әкімшіліктермен бірге 

мектептен тыс ұйым жүйесінің дамуы бойынша қосымша шаралар қабылдауға және 

мемлекеттік-жеке әріптестік есебінен балалардың қосымша білім берумен арттыруын, 

сабақтан тыс уақытта кәмелетке толмағандардың толық жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету 

мақсатында әлеуметтік-бағдарланған бағдарламаларды дайындау, балалардың қосымша білім 

беру жүйесінде үштілділікті дамытуға басымдық қойылған. 

2. Ғылыми-техникалық шығармашылық бағытындағы дамыту мәселелері 

бойынша дөңгелек үстел отырысы (Екібастұз қаласы, 2016 жылы 21 қаңтар). Кеңеске 

қатысушылар (53 адам): заң шығарушы және атқарушы билік өкілдері, ҚР білім және ғылым, 

әділет, инвестициялар және даму, ішкі істер министрлігінің, үкіметтік емес ұйымдар өкілдері, 

техникалық бағыттағы қосымша білім беру ұйымдары басшыларының Республикалық 

үйлестіру кеңесінің мүшелері. 

Дөңгелек үстелге қатысушыларының жұмысы барысында робототехника даму 

саласын, «3Д-печать» пилоттық жобасын іске асыру, техникалық шығармашылық және 

өнертапқыштар (әуе, зымыран, кеме құрастыру, робототехниканың қолданыстағы моделі)» 

және т.б. жарыстарын  ұйымдастыру және өткізудегі ынтымақтастық мәселелерін талқылады. 

3. РҚББОӘО қызметкерлерінің Астана қаласы «Kazdidac» қауымдастығы 

өкілдерімен оқу жабдықтарының үздік үлгілері мен технологияларымен танысу, оларды оқу 

және тәрбие процесіне енгізу бойынша кездесу (2016 жылғы 4 ақпан ).  

4. Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

туралы кеңесі «Орталық қызметкерлерін ҚР жаңа заңымен, Қазақстан Республикасындағы 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелерімен таныстыру «Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы» (2016 жылғы 18 ақпан). 

Кеңес барысында Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері Министрлігінің 

Астана қаласы бойынша сыбайлас жемқорлық профилактикасы Департаменті Басқармасының 

бас маманы Раимбаев Данияр Исраилович қолданыстағы заңнамаға сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл жұмыстары бойынша өзгерістер енгізілгенін таныстырды, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимылы жұмыстарының негізгі бағыты сыбайлас жемқорлыққа қарсы 



іс-қимылы мәдениеті, білім беру және тәрбиелеуді қалыптастыру болып табылады. Сондай-ақ 

кеңес қатысушыларының сұрақтарына жауап берді.  

5. Балалар мен жастар арасында ғылыми-техникалық шығармашылық және 

робототехниканы дамыту мәселелері бойынша халықаралық құрылымдалған 

сұхбаттың ұсынымдары (Қарағанды қаласы, 2016 жылғы 2 сәуір). 

Құрылымдалған сұхбатқа Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің, 

ҮЕҰ-ның, бизнес-құрылымдардың, Қазақстан Республикасы ғылыми-техникалық бағыттары 

ұйымдарының, Ресей Федерациясының, Сербия Республикасының өкілдері қатысты. 

Халықаралық құрылымдалған сұхбатқа қатысушылар балалар мен жастардың ғылыми-

техникалық шығармашылық жүйесін дамытудағы Тұжырымдамалық тәсілдерін іске асыру 

мәселелерін, оның ішінде Қазақстан Республикасындағы робототехника білім беру 

жолдарының дамуы жолдарын талқылады.  

Осы іс-шара барысында Қарағанды облысының өңірдегі робототехника дамуы 

бойынша жұмыс тәжірибелерінің тұсаукесері болды. Сұхбат қатысушылары «RoboLаnd-2016» 

халықаралық робототехника фестивалінің іс-шараларына барды, ол робототехника 

продукцияларының, семинарларының,тұсаукесерлерінің, шебер-сыныптарының, оқыту 

курстары және мектеп оқушылары, колледждер студенттерінің арасында роботехника 

бойынша жарыстар көрмесін көрсететін бағдарлама болып табылады.   

6. Ғылыми-техникалық шығармашылығын дамыту сұрақтары бойынша 

Республикалық үйлестіру кеңесінің кеңейтілген отырысы.  

(Алматы қаласы, 2016 жылғы 29 сәуір).  

Отырыс жұмысына ҚР білім және ғылым, инвестициялар және дамуминистрліктерінің, 

облыстар мен қалалардың әкімдіктері, үкіметтік емес ұйымдар, бизнес құрылымдар, Алматы 

қ. білім беру ұйымдары, Алматы қаласындағы АҚШ консулдығының өкілдері қатысты, 

1.sabak.kz (“Almaty” бөлмесі) сайты арқылы онлайн режимінде Ресей федерациясы, Үндістан 

республикасы, Израиль мемлетінің халықаралық сарапшылары қатысты. Үйлестіру кеңесі 

қатысушыларына ЭКСПО-2017 (expo2017.edualmaty.kz) ұштастырылған ғылыми-техникалық 

шығармашылық пен робот техникасы бойынша ұйымдастырылған Ашық чемпионаттың 

көрмесін көруге мүмкіндік берілді.  

«Энергия үнемдеу технологиялары», «Инженерлік шығармашылық жобалар», 

«Робототехника» номинациялары бойынша жобаларды қорғау ағылшын тілінде өткізілді. 

Сондай-ақ, Ашық чемпионатқа қатысушыларға «Интернет-кәсіпкерлік» шеберлік сабағы, 

смартфондарды бағдарламалау (Apple, Android), 3D-баспа және дизайн, робототехника 

(Lego,Arduino), фото- және видеографика бойынша жұмыстар ұйымдастырылды және 

өткізілді.   

Ерекше назар ғылыми-техникалық шығармашылықты дамытудағы заманауи үрдістер, 

Қазақстандағы мектептік және студенттік кәсіпкерліктің проблемалары мен даму келешегі, 

Қазақстанның стартап-индустриясы: өткені, қазіргі жағдайы және даму болашағына 

аударылды.  

7. Экология-биологиялық бағытта балаларға қосымша білім беруді дамыту 

сұрақтары бойынша Республикалық үйлестіру кеңесінің кеңейтілген отырысы.  

(Алматы қаласы, 2016 жылғы 13 маусым). 

Отырысқа Қазақстан Республикасының білім және ғылым, энергетика 

министрліктерінің, Алматы қаласы Мәслихатының депутаттары, сонымен қатар білім беру 

ұйымдарының, жас натуралистер, экологтар станциялары мен орталықтарының, «Жасыл» 

экономика үшін және G-Global-ды дамыту коалициясы» ЗТБ, Қазақстандағы БҰҰ-ның даму 

бағдарламалары, ҮЕҰ-ның  өкілдері қатысты.  

Инновациялық технологияларды қолданумен білім алушылардың экологиялық білімін 

қалыптастыру сұрақтары қарастырылды. «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын, «Жасыл экономика» 

бағдарламалары мен жоспарларын жүзеге асыру, ведоствоаралық байланыс шарттарында 

экологиялық-биологиялық бағыттағы қосымша білім беруді дамытудың заманауи тәсілдер 

мен жаңартылған формаларын анықтауға ерекше көңіл бөлінген. 



V. РҚББОӘО-ның www.ziyatker.org сайтында 67 республикалық интернет-байқауы 

ұйымдастырылды, оның ішінде – 13 938  астам адам қатысқан (оның ішінде жеңімпаздар - 

3 317), соның ішінде балалар: 

6 жасқа дейін – 621 қатысушы; 

7-10 жас – 5928 қатысушы; 

11-14 жас – 4508 қатысушы; 

15-17 жас – 2881 қатысушы; 

оның ішінде ауылдық жерлерден – 6055 қатысушы; 

мүмкіндігі шектеулі – 61, балалар үйі тәрбиеленушілері – 92. 

13938 жұмыстың ішінен 8100 - мемлекеттік тілде. 

 

Республикалық қашықтықтан өткізілген интернет-байқаулар: 

1) «Мен мамандық таңдаймын» республикалық интернет-байқауын жалпы орта, 

қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Республикалық қосымша білім 

беру оқу-әдістемелік орталығы Қазақстандағы Шеврон корпорациясының Шеврон Мұнай Газ 

Инк өкілдігі компаниясының қолдауымен «Білім–Орталық Азия» білім беру орталығы» 

қоғамдық қорының тапсырысы бойынша өткізілген (2016 жылғы 22 қаңтар – 29 ақпан). 

Байқауға 8 жастан 18 жасқа дейін білім алушылар қатысты. Қатысушылар саны – 4243, оның 

ішінде – 146 жеңімпаздар. 

2) «Әрі ғажайып, әрі оңай» компьютерлік графика жұмыстары бойынша 

республикалық интернет-байқауы (2016 жылғы 20 қаңтар - 12 наурыз). Қатысушылар саны – 

275, оның ішінде – 75 жеңімпаздар. 

3) «Қиялдың шарықтауы» (2016 жылғы 22 қаңтар - 29 ақпан). Қатысушылар саны – 692, 

оның ішінде – 102 жеңімпаздар. 

4) «Әлемді тербеткен ана» (2016 жылғы 25 ақпан – 5 наурыз). Қатысушылар саны – 380, 

оның ішінде – 94 жеңімпаздар. 

5) «Dance-life» (2016 жылғы 25 қаңтар – 14 наурыз). Қатысушылар саны – 50, оның 

ішінде – 27 жеңімпаздар. 

6) «Ұлыстың ұлы күні - Наурыз» (2016 жылғы 2 ақпан – 19 наурыз). Қатысушылар саны 

– 91, оның ішінде – 25 жеңімпаздар. 

7) «Өлең – сөздің патшасы» (2016 жылғы 25 ақпан – 5 наурыз). Қатысушылар саны – 

285, оның ішінде – 64 жеңімпаздар. 

8) «Менің есімім» (2016 жылғы 20 қаңтар – 12 наурыз). Қатысушылар саны – 344, оның 

ішінде – 44 жеңімпаздар. 

9) «Кім болам? Қандай болам?» (2016 жылғы 20 қаңтар – 12 наурыз). Қатысушылар 

саны – 354, оның ішінде – 51 жеңімпаздар. 

10) «Төрлет, Наурыз!» (2016 жылғы 2 ақпан – 28 наурыз). Қатысушылар саны – 139, 

оның ішінде – 65 жеңімпаздар. 

11) «Мамандықтың бәрі жақсы» (2016 жылғы 2 ақпан – 30 наурыз). Қатысушылар саны 

– 183, оның ішінде – 93 жеңімпаздар. 

12) «Ұлттық қолөнер - бабалар мұрасы» (2016 жылғы 3 ақпан – 14 наурыз). 

Қатысушылар саны – 1005, оның ішінде – 242 жеңімпаздар. 

13) «Бүкіл елді болашақтың көлігімен аралау» (2016 жылғы 29 ақпан – 30 наурыз). 

Қатысушылар саны – 37, оның ішінде – 15 жеңімпаздар. 

14) «Менің коллекциям» (2016 жылғы 28 қаңтар – 19 наурыз). Қатысушылар саны – 28, 

оның ішінде – 7 жеңімпаздар. 

15) «Үздік білім беру бағдарламасы» (2016 жылғы 12 ақпан – 29 сәуір). Қатысушылар 

саны – 60, оның ішінде – 15 жеңімпаздар. 

16) «Көктем неткен керемет!» (2016 жылғы 12 ақпан – 3 мамыр). Қатысушылар саны – 

34, оның ішінде – 18 жеңімпаздар. 

http://www.ziyatker.org/


17) «Отаныма 25 игілікті іс» (2016 жылғы 29 қаңтар – 30 наурыз). Қатысушылар саны 

– 510, оның ішінде – 136 жеңімпаздар. 

18) Жас музыканттардың 49-шы республикалық байқауы (2016 жылғы 12 ақпан – 20 

сәуір). Қатысушылар саны – 34, оның ішінде – 18 жеңімпаздар. 

19) «Менің колледжім - менің болашақ мамандығым» (2016 жылғы 15 ақпан – 15 сәуір). 

Қатысушылар саны – 57, оның ішінде – 13 жеңімпаздар. 

20) «Қазақстанның ғарыш күндері» (2016 жылғы 15 ақпан – 15 сәуір). Қатысушылар 

саны – 184, оның ішінде – 45 жеңімпаздар. 

21) Жас достарымның арасындағы жазғы күндерім» (2016 жылғы 20 ақпан – 26 сәуір). 

Қатысушылар саны – 8, оның ішінде – 5 жеңімпаздар. 

22) «Достық сабағы» (2016 жылғы 17 наурыз – 30 сәуір). Қатысушылар саны – 43, оның 

ішінде – 13 жеңімпаздар. 

23) «Жастар. Ғылым. Техника» ғылыми-техникалық шығармашылығын зерттеу 

жұмыстарының республикалық интернет-байқауы (2016 жылғы 26 ақпан – 18 сәуір). 

Қатысушылар саны – 110, оның ішінде – 62 жеңімпаздар. 

24) «Ұлы Дала Елі» (2016 жылғы 17 наурыз – 23 мамыр). Қатысушылар саны – 386, 

оның ішінде – 104 жеңімпаздар. 

25) «Отанымның айбыны» (2016 жылғы 17 наурыз – 25 мамыр). Қатысушылар саны – 

14, оның ішінде – 7 жеңімпаздар. 

26) «Ынтымағы жарасқан өлке» (2016 жылғы 29 наурыз – 30 сәуір). Қатысушылар саны 

– 82, оның ішінде – 19 жеңімпаздар. 

27) «Әкем, анам және мен - тату отбасымыз!» (2016 жылғы 5 сәуір – 31 мамыр). 

Қатысушылар саны – 164, оның ішінде – 54 жеңімпаздар. 

28) «Менің сүйікті авторым» (2016 жылғы 5 сәуір – 23 мамыр). Қатысушылар саны – 

69, оның ішінде – 22 жеңімпаздар. 

29) «Көк байрағым» (2016 жылғы 4 сәуір – 20 мамыр). Қатысушылар саны – 97, оның 

ішінде – 33 жеңімпаздар. 

30) «Музыка әлеміне саяхат» (2016 жылғы 6 сәуір – 25 мамыр). Қатысушылар саны – 

46, оның ішінде – 14 жеңімпаздар. 

31) «Жақындарыма жазылған хат» (2016 жылғы 7 сәуір – 23 мамыр). Қатысушылар 

саны – 47, оның ішінде – 19 жеңімпаздар. 

32) «Мәңгі есімізде» (2016 жылғы 18 наурыз – 6 мамыр). Қатысушылар саны – 356, 

оның ішінде – 145 жеңімпаздар. 

33) «Әрқашан күн сөнбесін» (2016 жылғы 11 сәуір – 23 мамыр). Қатысушылар саны – 

81, оның ішінде – 42 жеңімпаздар. 

34) «Біз – Қазақстанның тәлімгерлеріміз» (2016 жылғы 11 сәуір – 23 мамыр). 

Қатысушылар саны – 5, оның ішінде – 0 жеңімпаздар. 

35) «Ұрпаққа ұран болған Ұлы ерлік» (2016 жылғы 11 сәуір – 23 мамыр). Қатысушылар 

саны – 83, оның ішінде – 35 жеңімпаздар. 

36) «Мұражай жәдігерлері не дейді» (2016 жылғы 13 сәуір – 19 мамыр). Қатысушылар 

саны – 37, оның ішінде – 11 жеңімпаздар. 

37) «Болашақтың балалары» (2016 жылғы 16 сәуір – 13 мамыр). Қатысушылар саны – 

262, оның ішінде – 113 жеңімпаздар. 

38) «New Life» (2016 жылғы 14 сәуір – 14 мамыр). Қатысушылар саны – 178, оның 

ішінде – 70 жеңімпаздар. 

39) Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Педагог-

суретшінің шығармашылық әлемі» кескіндеме туындыларының бірінші республикалық 

байқауы (2016 жылғы 17 ақпан – 25 наурыз). Қатысушылар саны – 15, оның ішінде – 3 

жеңімпаздар. 

40) «Сиқырлы пластилин» (2016 жылғы 30 сәуір – 13 маусым). Қатысушылар саны – 

404, оның ішінде – 149 жеңімпаздар. 



41) «Аялаған Астана» (2016 жылғы 4 сәуір – 30 маусым). Қатысушылар саны – 201, 

оның ішінде – 47 жеңімпаздар. 

42) «Сәлем, жаз!» (2016 жылғы 1 маусым – 1 шілде). Қатысушылар саны – 12, оның 

ішінде – 12 жеңімпаздар. 

43) «Бақытты балалық шақ» (2016 жылғы 1 маусым – 1 шілде). Қатысушылар саны – 6, 

оның ішінде – 4 жеңімпаздар. 

44) «Жұлдызды жаз, менімен бол...» (2016 жылғы 1 маусым – 20 шілде). Қатысушылар 

саны – 39, оның ішінде – 39 жеңімпаздар. 

45) «Гүлдер әлемінде» (2016 жылғы 30 мамыр – 18 шілде). Қатысушылар саны – 67, 

оның ішінде – 59 жеңімпаздар. 

46) «Ару қала - Астана» (2016 жылғы 1 маусым – 13 шілде). Қатысушылар саны – 36, 

оның ішінде – 13 жеңімпаздар. 

47) «Ата заңым – ардақтым!» (2016 жылғы 8 маусым – 5 тамыз). Қатысушылар саны – 

8, оның ішінде – 6 жеңімпаздар. 

48) «Репортер» (2016 жылғы 1 маусым – 20 тамыз). Қатысушылар саны – 9, оның ішінде 

– 7 жеңімпаздар. 

49) «Жазғы қиялдар» (2016 жылғы 3 маусым – 25 тамыз). Қатысушылар саны – 19, оның 

ішінде – 16 жеңімпаздар. 

50) «Сәулеттік новациялар-2017» (2016 жылғы 1 маусым – 5 қыркүйек). Қатысушылар 

саны – 27, оның ішінде – 22 жеңімпаздар. 

51) «Почерк мастера» (2016 жылғы 30 қыркүйек). Қатысушылар саны – 32, оның ішінде 

– 21 жеңімпаздар. 

52) «Табиғат достары» (2016 жылғы 30 қыркүйекке дейін). Қатысушылар саны – 7, 

оның ішінде – 7 жеңімпаздар.  

53) «Ұстаз аты – биік, әрі мәңгілік» (2016 жылғы 15 тамыз – 30 қыркүйек). 

Қатысушылар саны – 200, оның ішінде – 77 жеңімпаздар. 

54) «Менің жазым» (2016 жылғы 26 қыркүйекке дейін). Қатысушылар саны – 11, оның 

ішінде –  6 жеңімпаздар. 

55) «Жаздың әсем бояулары» (2016 жылғы 20 қыркүйек). Қатысушылар саны – 19, оның 

ішінде –  11 жеңімпаздар. 

56) «Сиқырлы жапсырма» (2016 жылғы 1 тамыз – 28 қазан). Қатысушылар саны – 507, 

оның ішінде –  175 жеңімпаздар. 

57) «Біз салауатты өмір салтын қолдаймыз» (2016 жылғы 4 тамыз – 24 қазан). 

Қатысушылар саны – 18, оның ішінде –  16 жеңімпаздар. 

58) «Сүйемін туған тілді – анам тілін...» (2016 жылғы 10 тамыз – 10 қазан). 

Қатысушылар саны – 285, оның ішінде –  106 жеңімпаздар. 

59) «Құтқарушылар балалар көзімен» (2016 жылғы 13 тамыз – 21 қазан). Қатысушылар 

саны – 150, оның ішінде –  55 жеңімпаздар. 

60) «Саяхат және туризм» (2016 жылғы 30 мамыр – 24 қазан). Қатысушылар саны – 14, 

оның ішінде –  11 жеңімпаздар. 

61)«Әке қуанышы, ана мақтанышы» (2016 жылғы 11 тамыз – 20 қазан). Қатысушылар 

саны – 21, оның ішінде –  19 жеңімпаздар. 

62) «Сүйкімді жануарлар әлемі» (2016 жылғы 11 тамыз – 20 қазан). Қатысушылар саны 

– 92, оның ішінде –  50 жеңімпаздар. 

63) «Ұлы Дала Елі» (2016 жылғы 11 қыркүйек – 14 қараша). Қатысушылар саны – 87, 

оның ішінде –  34 жеңімпаздар. 

64) «Қазақстан: ұлы елдің бірігу тарихы» (2016 жылғы 11 маусым – 25 қараша). 

Қатысушылар саны – 109, оның ішінде –  56 жеңімпаздар. 

65) «Ата-бабамыздың мұрасын сақтаймыз және дамытамыз» (2016 жылғы 28 қыркүйек 

– 2 желтоқсан). Қатысушылар саны – 84, оның ішінде –  58 жеңімпаздар. 

66) «Егер де мен Елбасы болсам...» (2016 жылғы 5 қыркүйек – 30 қараша). 

Қатысушылар саны – 190, оның ішінде –  65 жеңімпаздар. 



67) «Отаныма 25 игілікті іс!» (2016 жылғы 11 тамыз – 8 желтоқсан). Қатысушылар саны 

– 100, оның ішінде –  50 жеңімпаздар. 

 

Қазіргі уақытта қашықтықтан өткізілудегі 17 республикалық интернет-байқауларына 

жұмыстарды қабылдау жүргізіліп жатыр. 


