
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығының  

2017 жылғы І тоқсанда атқарылған қызметі туралы есеп 

  

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы (бұдан әрі 

- РҚББОӘО) қызметінің мақсаты: балаларға қосымша білім беру жүйесін 

дамыту, ғылыми-әдістемелік, бағдарламалық-әдістемелік, нормативтік 

құқықтық, оқу-әдістемелік, оқу-тәрбие, ұйымдастыру-мазмұндық,  ақпараттық 

және сараптамалық құралдармен сапалы қосымша білім беруге тең 

қолжетімділікті қамтамасыз ету. 

Міндеттері:  

1) қосымша білім беру арқылы білім алушыларда «Мәңгілік Ел» 

Жалпыұлттық патриоттық идеясының рухани-адамгершілік құндылықтарын 

және салауатты өмір салты мәдениетін қалыптастыру; 

2) балаларға қосымша білім беру мазмұнын негізгі бағыттар бойынша 

жаңарту: ғылыми-техникалық, туристік-өлкетану, экология-биологиялық, 

әлеуметтік-педагогикалық, әскери-патриоттық, көркемөнер-эстетикалық  және 

басқалары; 

3)  балаларға қосымша білім беру бағыттары бойынша республикалық 

(аудандық, қалалық, облыстық) іс-шараларды өткізу спапасын көтеру. 

РҚББОӘО-ның есептік мерзім ішінде келесі жұмыстар атқарылды: 

1. РҚББОӘО Астана, Павлодар, Қарағанды, Талдықорған, Өскемен, 

Ақтөбе және Семей қалаларында жалпы орта және қосымша білім беру 

ұйымдарының педагогикалық қызметкерлері қатарынан 274 тыңдаушылар үшін 

8 «Қосымша білңм беру жағдайында білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту» біліктілікті арттыру курстары ұйымдастырды және 

өткізді. 

2. www.ziyatker.org сайтында 8 байқау қашықтықтан ұйымдастырылды 

және өткізілді, онда 1579 балалар мен ересектер қатысты, жеңімпаздар саны – 

573.  

Ең көп қатысушылар саны Жамбыл – 323 (жалпы көрсеткіштің 20,4%), 

Қарағанды – 244 (12,9%) және Алматы – 173 (11%) облыстарынан анықталды.  

Ең төмен белсенділікті Алматы қаласының білім алушылары көрсетті - 17 

(1,1%) қатысушы.   

Ақтөбе - 66 (43%), Қарағанды – 85 (35%) және Жамбыл - 111 (34,7%) 

облыстарынан қатысушылардың жұмыстары ең табысты деп танылды. 

Қашықтықтан өткізілген байқаулардың 11-14 жастағы – 510, 7-10 

жастағы – 441 қатысушылары ең белсенді болып табылады. Колледжден 

қатысушылар саны – 124 адам. Байқаулар мемлекеттік және орыс тілдерінде 

өткізілді.  

Байқауға ұсынылған барлық 1579 жұмыстың ішінен 529-ы (33,5%) 

мемлекеттік тілде берілген.  

Қалалық жерлерден қатысушылар саны – 875, ауылдан – 704. Байқауға 

қатысушылар арасынан ұл балалар саны – 867, қыз балалар саны – 712.  

http://www.ziyatker.org/


3. Балаларға қосымша білім беруді әдістемелік қамтамасыз етуді 

жетілдіру мақсатында www.ziyatker.org сайтында «Темірқазық» және 

«Экоәлем» журналдарының электрондық нұсқаларын шығару бойынша 

жұмыстар жалғасуда. 

4. www.ziyatker.org сайтында «Жұлдыз», «Жасыл ғаламшар», «Ерлік», 

«Балаlife», «Ұстаз-Шәкірт», «Акварель», «Жас саяхатшы», «Эврика», «Ақындар 

мен жазушылар», «Галерея» клубтарының контентін толықтыру бойынша 

жұмыстар жалғасуда. 

5. Қосымша білім беруді, оның ішінде балалардың техникалық 

шығармашылығы мен өнертапқыштығын дамытуға қолдау көрсету және ықпал 

ету мақсатында РҚББОӘО және «NURY MUR PRODUCTION» ЖШС арасында 

өзара серіктестік туралы меморандум құрылды.  

Ағымдағы жылғы екінші тоқсанда келесі жұмыстар жоспарланған: 

www.ziyatker.org сайтында қашықтықтан өткізілетін байқауларды, 

сонымен қатар жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарының 

педагогикалық қызметкерлеріне арналған «Қосымша білім беру жағдайында 

білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту» біліктілікті арттыру 

курстарын ұйымдастыру және өткізу; 

балалар мен жастардың музыкалық оркестрлері және ансамбльдерінің 

шеруін облыс орталықтарында, Астана және Алматы қалаларында өткізу (ҚР 

БҒМ мен ҚР БҒМ-нің РҚББОӘО арасындағы 2017 жылғы 30 наурыздағы №61 

шарт);   

балалар музыка мектептері және балалар өнер мектептерінің музыка 

бөлімдері үшін білім беру бағдарламаларын, сонымен қатар «Балалардың 

көркемөнер-эстетикалық шығармашылығы (музыкалық, көркемөнер, сәндік-

қолданбалы, театр және басқалары)» бейнесабақтар топтамасын әзірлеу (ҚР 

БҒМ мен ҚР БҒМ-нің РҚББОӘО арасындағы 2017жылғы 12 сәуірдегі №73 

шарт).  
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Ақпаратқа қосымша 

 

1. Республикалық біліктілікті арттыру курстары: 

1) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. Қосымша білім беру жүйесінде балаларды әлеуметтік-

тұлғалық дамыту» (Талдықорған қаласы, 2017 жылғы 24-28 қаңтар). 

Тыңдаушылар саны – 60 адам.  

2) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. Көркем-эстетикалық бағыттағы бағдарламаларды іске 

асырудағы дәстүрлі және жаңа ақпараттық технологиялардың синтезі» 

(Қарағанды қаласы, 2017 жылғы 23-27 қаңтар). Тыңдаушылар саны – 49 адам. 

3) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін сәндік-қолданбалы және сурет өнері арқылы дамыту» (Өскемен 

қаласы, 2017 жылғы 28 ақпан - 4 наурыз). Тыңдаушылар саны – 43 адам.  

4) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. Көркем-эстетикалық бағыттағы бағдарламаларды іске 

асырудағы дәстүрлі және жаңа ақпараттық технологиялардың синтезі 

(хореография)» (Астана қаласы, 2017 жылғы 13-18 наурыз). Тыңдаушылар саны 

– 20 адам.  

5) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. Көркем-эстетикалық бағыттағы бағдарламаларды іске 

асырудағы дәстүрлі және жаңа ақпараттық технологиялардың синтезі 

(хореография)» (Ақтөбе қаласы, 2017 жылғы 27-31 наурыз). Тыңдаушылар 

саны – 33 адам.  

6) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. Көркем-эстетикалық бағыттағы бағдарламаларды іске 

асырудағы дәстүрлі және жаңа ақпараттық технологиялардың синтезі 

(хореография)» (Семей қаласы, 2017 жылғы 27-31 наурыз). Тыңдаушылар саны 

– 13 адам.  

7) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. Балалардың бос уақытын қамту – балалардың құқық 

бұзушылықтарын алдын алу жолы» (Астана қаласы, 2017 жылғы 20-24 ақпан). 

Тыңдаушылар саны – 26 адам.   

8) «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. Білім алушы тұлғасын әлеуметтендіру» (Павлодар қаласы, 

2017 жылғы 20-24 ақпан).  Тыңдаушылар саны – 30 адам.  

2. www.ziyatker.org сайтында білім алушылар арасында, сондай-ақ білім 

беру ұйымдарының педагогтері арасында қашықтықтан өткізілген 8 

республикалық байқаулардың қорытындылары жарияланды. Барлығы 1579 

адам қатысты. 

1) «Өлең – сөздің патшасы» ( 13.01.2017 ж. – 03.03.2016 ж).  

Мақсаты – білім алушылардың өзін-өзі кәсіби анықтауы үшін жағдай 

жасау, мамандықтарды зерделеуге шығармашылық тәсілдерді белсендіру, білім 

алушылар мен педагогтерді бірлескен қоғамдық мәнге ие кәсіптік бағдар 

қызметіне тарту.   
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Міндеттері:  

1) болашақ кәсіби жолын саналы таңдауға білім алушыларды 

уәждемелеу;  

2) кәсіптер әлеміне балалардың қызығушылығын арттыру;  

3) балалардың жеке шығармашылық қабілеттерін анықтау және дамыту. 

Байқауға 8-17 жас аралығындағы балалар қатысты. Байқауға 61 жұмыс 

қабылданды, жеңімпаздар саны – 17. 

2) «Әлемді тербеткен ана» (16.01.2017 ж. – 6.03.2016 ж).  

Мақсаты – адамгершілік құндылықтарды, анаға саналы түрде құрмет пен 

махаббат сезімін қалыптастыруға, балалардың танымдық және шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді.  

Міндеттері:  

1) балалар мен жастардың шығармашылық қабілеттерін анықтау;  

2) балалардың жеке шығармашылық дарынын анықтау;  

3) балалар мен жастардың қиялы мен фантазиясын дамыту. Байқауға 4-17 

жас аралығындағы балалар қатысты. Байқауға 365 жұмыс қабылданды, 

жеңімпаздар саны –  118. 

3) «Ғаламшар денсаулығы менің қолымда» (14.11.2016 ж. – 31.01. 

2017 ж.). 

Мақсаты: экологиялық мәселелердің өзекті сұрақтарына жас ұрпақтың 

назарын аударту, саналы іс-әрекетті насихаттау және балалар мен жастарда 

табиғатты тиімді пайдалану дағдыларын қалыптастыру, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту.  

Байқауға 114 жұмыс қабылданды, жеңімпаздар саны –  61. 

4) «Мамандықтың бәрі жақсы» (16.01.2017 ж. – 20.03. 2017 ж.).  

Мақсаты: білім алушылардың кәсіби өзін-өзі анықтауы үшін жағдай 

жасау, мамандықтарды зерделеуге шығармашылық тәсілдерді белсендіру, білім 

алушылар мен педагогтерді бірлескен қоғамдық мәнге ие кәсіптік бағдар 

қызметіне тарту.  

Байқауға 364 жұмыс қабылданды, жеңімпаздар саны –  91. 

5) «Қыс - ғажайыптар мерзімі»  мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, 

техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары білім алушыларының арасында 

(14.11.2016 ж. – 16.01. 2017 ж.). 

Мақсаты: балалардың шығармашылық белсенділігін арттыру. 

Байқауға 118 жұмыс қабылданды, жеңімпаздар саны –  82. 

6) «Қазақстан – болашағы біртұтас ұлт» (2017 жылғы 17 қаңтар – 16 

ақпан). 

Байқаудың мақсаты: компьютерлік технологиялар арқылы оқушыларды 

зияткерлік, шығармашылық және эстетикалық дамуына жағдай жасау. 

Байқауға 6-17 жас аралығындағы балалар қатысты. Байқауға 196 жұмыс 

қабылданды, жеңімпаздар саны – 72. 

7) «Ерекше интерактивті көрме 3D сурет өнері» (2017 жылғы 17 қаңтар 

– 1 наурыз).  



Байқаудың мақсаты: білім алушыларды ақпараттық технологиялар 

саласында шығармашылық әрекетке тарту, балалар мен жастардың танымдық 

қызығушылықтарын ынталандыру.  

Байқауға 7-18 жас аралығындағы балалар қатысты. Байқауға 67 жұмыс 

қабылданды, жеңімпаздар саны –  31. 

8) «Ұлттық қолөнер - бабалар мұрасы» (2017 жылғы 10 ақпан – 24 

наурыз)   

Байқаудың мақсаты: балалардың адамгершілік құндылықтарын, Отанға 

деген саналы құрмет пен махаббат сезімін, балалардың танымдық және 

шығармашылық қабілеттерін дамыту.  

Байқау міндеттері:  

1) білім алушылардың ұлттық қолөнер саласы бойынша шығармашылық 

белсенділігін дамыту;  

2) көркем эстетикалық талғамдарын, қабілеттерін және дағдыларын 

қалыптастыру;  

3) бақылау, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту;  

4) ұлттық қолөнерге деген сүйіспеншіліктерін дамыту. 

Байқауға 295 жұмыс қабылданды, жеңімпаздар саны –  101. 

III. «Темірқазық» балалардың ғылыми-техникалық журналы және 

«Экоәлем» балалардың экологиялық-биологиялық журналы (№ 1); 

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. 

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының білім басқармаларына 

«Темірқазық» және «Экоәлем» танымдық журналдарының электронды 

нұсқалары балаларға арналған «www.ziyatker.org» ғылыми-танымдық 

сайтында орналасқандығы туралы хаттар (03.04.17 ж. № 15-53/113) жолданған. 

 

 



 

IV. Балаларға арналған www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтты өңдеу 

және қолдау. 

www.ziyatker.kz сайтының мақсатты аудиториясы – білім және 

ғылымның әртүрлі салаларындағы шығармашылықпен әуестенген білім 

алушылар, педагогтер, ата-аналар. 

Сайтта контенті үнемі толықтырылып отыратын қызығушылықтар 

бойынша «Жұлдыз», «Жасыл планета», «Ерлік», «Балаlife», «Ұстаз-Шәкірт», 

«Акварель», «Жас саяхатшы», «Эврика», «Ақындар мен жазушылар», 

«Галерея», «Жас филателист»  электронды клубтары толықтырылып тұрады. 

2017 жылы «Қазақстан Республикасы Президентінің жолдауы» бөлімі ашылды. 

Бірінші тоқсанда сайтты 70017 интернет қолданушылар қараған, соның 

ішінде Қазақстаннан - 69098 (98,6%), Ресей – 610 (8,7%), Украина – 60 (08%), 

Қырғызстан – 29 (04%); Беларусия – 28 (03%), Өзбекстан – 11; АҚШ – 154, 

Германия - 25.  

Сайтта 70 тақырыптық бейнероликтер, 5800 фотосуреттер, 2200 астам 

құжаттар (әдістемелік ұсынымдар, презентациялар, жаңалықтар, 

республикалық байқаулар, баспасөз хабарламалар) жарияланған. 

Сайтқа 196 668 кіру тіркелген. 

2017 жылғы ақпанда балаларға, педагогтерге және ата-аналарға, білім 

алуда ерекше қажеттіліктері бар балаларға арналған форум құрылды.  
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