
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

КӨРКЕМ-ЭСТЕТИКАЛЫҚ БАҒЫТТАҒЫ БӨЛІМНІҢ 

2018 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

 

№ 

р/н 

Іс-шараның аталуы Орындау 

мерзімдері 

Аяқталу нысаны Өткізу орны Жауаптылар 

1 2 3 4 5 6 

Түйінді бағыт 4: 

БАЛАЛАРҒА ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУДІҢ ПЕДАГОГИКА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ КУРСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ 

1.  «Қосымша білім беру жағдайында 

білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту» 

мамандандырылған тақырыптары 

бойынша: 

- Үрлемелі және соқпалы аспаптарда 

ойнауға оқытудың заманауи 

әдістемелері»; 

- «Ішекті-ысқылы аспаптарда ойнауға 

оқытудың заманауи әдістемелері»; 

Қаңтар Курстар 

 

 

 

 

 

Павлодар қ. 

 

Алматы қ. 

 

 

Астана қ. 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

БЕКІТЕМІН 

«Республикалық қосымша білім 

беру оқу-әдістемелік орталығы» 

РМҚК директорының м.а. 

 

______________Р. Шер 

«_____» _______________ 2017 ж. 



 

 

- «Мектеп жасына дейінгі баланы 

көркем-эстетикалық дамыту»; 

- «Балаларға қосымша білім берудің 

сапасын, қолжетімділігін және 

тиімділігін қамтамасыз ету» 

 

 

г. Актобе 

2.  «Балаларға қосымша білім беру 

жүйесін реттейтін заңнамалық және 

нормативтік құқықтық актілер» 

Ақпан  Семинар Астана қ. Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

3.  «Қосымша білім беру жағдайында 

білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту» 

мамандандырылған тақырыптары 

бойынша:  

- «Хорда орындаушылықты 

дамытудың заманауи үрдістері»; 

- «Қазақ ұлттық аспаптарына 

оқытудың заманауи әдістері» 

Наурыз Курстар  

 

 

 

 Астана қ. 

 

 

 Тараз қ. 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

4.  «Қосымша білім беру жағдайында 

білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. Қазақ ұлттық 

аспаптарына оқытудың заманауи 

әдістері» 

Сәуір Курстар Атырау қ. Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

5.  «Қосымша білім беру жағдайында 

білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту» тақырыптары 

бойынша:  

- «Дәстүрлі ән сыныбында білім 

алушыларды орындаушылық 

шеберлікке үйретудің заманауи 

Қараша Курстар  

 

 

 

Ақтау қ. 

 

 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

 



 

 

технологиялары»  

- «Баян, аккордеон, гитараға оқыту 

процесіндегі педагогикалық 

технологиялар» 

Қостанай қ. 

6.  «Қосымша білім беру жағдайында 

білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. Балаларға 

қосымша білім берудің сапасын, 

қолжетімділігін және тиімділігін 

қамтамасыз ету»  

Қараша Курстар Өскемен қ. Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыттағы бөлім  

 

ҚАШЫҚТЫҚТАН ӨТКІЗІЛЕТІН ИНТЕРНЕТ-БАЙҚАУЛАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ 
 

1. «Поэзияның асқар шыңы – Мұқағали 

Мақатаев» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқауы 

Қаңтар- 

ақпан 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

2.  «Ана – өмір, ана – көктем, ана – гүл» 

қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқауы 

Қаңтар-

наурыз 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

3.  «Кітап - өмір ұстазы» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқауы 

Қаңтар-

ақпан 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

4.  «Мен – Отанымның патриотымын!» 

қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқауы 

Қаңтар-

наурыз 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

5.  «Еңбек түбі –  береке» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқауы 

Ақпан-

мамыр 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 



 

 

6.  «Желбіре, жеңіс жалауы!» 

қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқауы 

Ақпан-

мамыр 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

7.   «Бақытты балалық шақ!» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқауы 

Наурыз- 

маусым 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

8.   «Әсем қала – Астана!» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқауы 

Наурыз- 

мамыр 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

9.   «Елбасы – ел тірегі!» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқауы 

Тамыз-

қараша 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

10.   «Тәуелсіздік – теңдесі жоқ байлығым»  

қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқауы 

Тамыз-

желтоқсан 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

 


