
РҚББОӘО көркем-эстетикалық бағыттағы бөлімнің 

2019 жылғы 1 тоқсан қызметі туралы есеп 

 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы (бұдан әрі 

- РҚББОӘО) қызметінің мақсаты: бағдарламалық-әдістемелік, ұйымдастыру-

мазмұндық, ақпараттық қамтамасыз ету арқылы балаларға қосымша білім беру 

жүйесін дамыту.   

РҚББОӘО көркем-эстетикалық бағыттағы бөлімі өз қызметін қосымша 

білім беру жүйесінің музыка, көркем-эстетикалық бағыттар бойынша іске 

асырады. 

Көркем-эстетикалық бағыттағы бөлім 2018 жыл І тоқсан бойы келесі іс-

шараларды іске асырды: 

1. Қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарының 53 педагогі қатысқан 2 педагогтердің біліктілігін арттыру 

курсы өткізілді: 

1) «Музыкалық және көркемдік-эстетикалық бағыттағы бағдарламаларды 

іске асырудағы дәстүрлі және жаңа ақпараттық технологиялардың синтезі 

(хореография)» тақырыбындағы республикалық біліктілікті арттыру курсын 

2019 жылғы 19 – 23 ақпанда Алматы облысында. Тыңдаушылардың саны – 45; 

2) «Көркем-эстетикалық  бағыттағы бағдарламаларды іске асырудағы 

дәстүрлі және жаңа ақпараттық технологиялардың синтезі» (ішекті-ысқылы, 

үрлемелі және соқпалы музыкалық аспаптар) 2019 жылғы 2-6 сәуірде Павлодар 

қаласында. Тыңдаушылардың саны – 7.  

 

2. «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Балалардың құқықтарын қорғау комитеті» РММ мен ҚР БҒМ-нің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

арасындағы 2019 жылғы 9 қаңтардағы №1 шартты орындау мақсатында 

«Ризашылық – мейірімділік бұлағы» жалпыұлттық мәдени-білім беру 

жобасының іс-шаралары ұйымдастырылып өткізілді. «Ризашылық – 

мейірімділік бұлағы» жалпыұлттық мәдени-білім беру жобасы аясында үш 

республикалық іс-шара өткізілді. 

I. 24-25 ақпанда Алматы қаласы Оқушылар сарайының базасында 

«Ұшқыр ой алаңы» оқушылардың республикалық дебаттық турнирі (бұдан әрі 

– Турнир) ұйымдастырылып өткізілді. 

Турнирге барлық облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент 

қалаларының жалпы білім беретін мектептерінің 119 білім алушысы – 

турнирдің облыстық және қалалық кезеңдерінің жеңімпаздары қатысты. 

Турнирдің мақсаты: республика оқушыларының арасында мектептік 

дебаттық қозғалысты дамыту және насихаттау, қызығушылық танытатын 

тақырыптарды көпшілік алдында талқылау арқылы оқушылардың әлеуметтік 

және шығармашылық белсенділігін арттыру. 



II. 2019 жылғы 28 ақпан – 1 наурызда Алматы қаласы Оқушылар 

сарайының базасында «Қазақстан – менің алтын бесігім» республикалық 

балалар фестивалі ұйымдастырылып өткізілді. 

Фестивальдің мақсаты: қазақстандық қоғамның дәстүрлі мәдени, рухани 

және адамгершілік құндылықтарына негізделген азаматтық жауапкершілікті 

қалыптастыру үшін жағдай жасау, төзімділікке тәрбиелеу және Қазақстан 

халқының түрлі этностарының мәдени дәстүрлерін зерделеу арқылы жетім 

балалардың және ата-аналарының қарауынсыз қалған балалардың 

шығармашылығын дамыту. 

Фестивальге жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балалар қатысты (170 қатысушы). Балаларға музыка және театр, хореография 

өнері бойынша өз күштерін сынауға мүмкіндік берілді.  
 
Балаларды қосымша дамыту бойынша Республикалық маңызы бар іс-

шараларды ұйымдастыру және өткізу бойынша мемлекеттік тапсырманы 

орындау туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

және ҚР БҒМ-нің Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығы арасындағы 2019 жылғы 31 қаңтардағы №19/ГЗ шартты 

орындау мақсатында келесі республикалық іс-шаралар өткізілді: 

1) Балалар музыка мектептерінің және өнер мектептерінің білім 

алушылары – жас музыканттардың республикалық фестиваль-байқауы           

2019 жылғы 26-29 наурызда Алматы қаласы Оқушылар сарайының базасында. 

Фестиваль-байқаудың мақсаты: классикалық және заманауи өнердің үздік 

үлгілерін меңгеру және орындау  арқылы білім алушы тұлғасының рухани 

мәдениетін қалыптастыру, балалар музыка мектептерін және өнер мектептерін 

дамыту, олардың бала тұлғасын тәрбиелеу, оқыту және шығармашылығын 

дамытудағы рөлін арттыру, сондай-ақ музыкалық халық аспаптарын 

насихаттау, жас музыканттардың орындаушылық шеберлік деңгейлерін 

жетілдіру және дамыту. 

Фестиваль-байқауға 400 білім алушы, оның ішінде қазақ және орыс халық 

аспаптары бөлімінде оқитын 141 жеке орындаушылар (домбыра, қобыз, қыл 

қобыз, шертер, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара), сондай-ақ 18 қазақ 

және орыс халық аспаптары ансамбльдерінде 259 қатысушы қатысты. 

Республикалық фестиваль-байқауға Фестиваль-байқаудың өңірлік кезеңдерінің 

жеңімпаздары жіберілді. Қатысушылардың жасы 7-17 жас. 

2) «Театрдың ғажайып әлемі» театр өнерінің республикалық фестиваль-

байқауы 2019 жылғы 26-27 наурыз Атырау қаласында.  

Фестиваль-байқаудың мақсаты: өскелең ұрпақты рухани-адамгершілік, 

эстетикалық тәрбиелеу, тұлғаның үйлесімді дамуы, өз ойын білдіру, әлемді 

эстетикалық және бейнелі тану факторы ретінде балалар мен жастардың театр 

шығармашылығын қолдау және дамыту, тұлғаны үйлесімді дамыту, өзін-өзі 

танытуға, әлемді эстетикалық және бейнелі тануына ерекше қабілеттерін 

қалыптастыру және дамыту.  



Фестиваль-байқауға 128 қатысушы қатысты. 

 

www.ziyatker.org  сайтында білім алушылар арасында қашықтықтан 

4 республикалық байқау өткізілді. Оған 95 білім алушы қатысты.  

1) «Поэзияның асқар шыңы – Мұқағали Мақатаев» тақырыбында 

республикалық интернет-байқауы (29.01.19-14.03.19). 

Мақсаты: өскелең ұрпақты Қазақстан халқының мәдени және рухани 

құндылықтарына бейімдеу, балаларға патриоттық және эстетикалық тәрбие 

беру, білім алушылардың шығармашылық мүмкіндіктерін анықтау. 

Қатысушылардың саны: 36. 

Жеңімпаздар: 36. 

2) «Әлемді тербеткен ана» республикалық интернет-байқауы (31.01.19-

14.03.19). 

Мақсаты: адамгершілік құндылықтарды, анаға деген саналы құрмет пен 

махаббат сезімін қалыптастыру, балалардың танымдық және шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. 

Қатысушылардың саны: 24. 

Жеңімпаздар: 24. 

3) «Ұлы даланың бұлбұлдары»  жас вокалистер республикалық 

фестиваль-байқауы (21.01.19-20.03.19). 

Мақсаты: вокалдық орындаушылық арқылы музыкалық дарынды 

балаларды, дарынды балалар ұжымдарын анықтау, дамыту және қолдау. 

Қатысушылардың саны: 25. 

Жеңімпаздар: 25. 

4) «Оркестр шеруі»  республикалық халық аспаптары оркестрлерінің 

фестиваль-байқауы (28.01.19-20.03.19). 

Мақсаты: оркестрлік орындаушылық өнер арқылы балалар ұжымын 

анықтау, дамыту және қолдау. 

Қатысушылардың саны: 10 ұжым. 

Жеңімпаздар: 10.  

 

 

Көркем-эстетикалық  

бағыттағы бөлімнің  

жетекшісі         Б. Әлібаева 

 

http://www.ziyatker.org/

