
 

 

  

КӨРКЕМ-ЭСТЕТИКАЛЫҚ БАҒЫТТАҒЫ БӨЛІМНІҢ 

2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

 

№ 

р/н 

Іс-шараның аталуы Орындау 

мерзімдері 

Аяқталу нысаны Өткізу орны Жауаптылар 

1 2 3 4 5 6 

Түйінді бағыт 3: 

БАЛАЛАРҒА ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУДІ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ,  

ОНЫҢ ІШІНДЕ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАРДЫ ЖӘНЕ  

ҰСЫНЫМДАРДЫ ӘЗІРЛЕУ 

1.  «Қазақ музыка әдебиеті»; 

- «Сольфеджио»; 

- «Хор сыныбы»; 

- «Домбыра»; 

- «Қобыз»; 

- «Қылқобыз»; 

- «Жетіген»; 

- «Сазсырнай»; 

- «Қазақ ұлттық аспаптары оркестрі»; 

- «Әлем музыка әдебиеті» пәндері 

бойынша Балалар музыка мектептерінің, 

балалар көркемөнер мектептерінің және 

өнер мектептерінің білім беру 

бағдарламалары 

Мамыр 

 

Білім беру 

бағдарламалары 

Астана қ. 

 

 

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

 

2.  Ақтөбе қаласы № 1 Балалар музыка 

мектебінің, Алматы облысы Жамбыл 

ауданы Ұзынағаш ауылы Өнер 

Маусым  

 

Кітап Астана қ. 

Павлодар қ. 

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

 



 

 

мектебінің, Екібастұз қаласы Балалар 

көркемсурет мектепбінің жұмыс 

тәжірибелерін зерттеу және жалпылау 

3.  - «Сурет»; 

- «Балалар хорымен жұмыс»; 

- «Балалар музыка театры» - Балалар 

музыка мектептерінің, балалар 

көркемөнер мектептерінің және өнер 

мектептерінің оқу-әдістемелік 

құралдары 

 

Тамыз 

 

Оқу-әдістемелік 

құрал 

Астана қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

4.  - «Би әліпбиі. Хореография пәндерін 

оқыту»; 

- «Сахна тілі»; 

- «Ішекті-ысқылы аспаптарда ойнауға 

оқыту» – Балалар музыка мектептерінің, 

балалар көркемөнер мектептерінің және 

өнер мектептерінің оқу-әдістемелік 

құралдары 

 

Қазан 

 

Оқу-әдістемелік 

құрал 

Астана қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

Түйінді бағыт 4: 

БАЛАЛАРҒА ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУДІҢ ПЕДАГОГИКА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ КУРСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ 

5.  «Ерте мектепке дейінгі жастағы 

балаларды көркем-эстетикалық дамыту» 

республикалық біліктілікті арттыру 

курсы 

ақпан Курс Қарағанды қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 



 

 

6.  «Музыкалық және көркемдік-

эстетикалық бағыттағы 

бағдарламаларды іске асырудағы 

дәстүрлі және жаңа ақпараттық 

технологиялардың синтезі» 

республикалық біліктілікті арттыру 

курсы  (хореография) 

ақпан Курс 

 

Алматы облысы 

 

 

 

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

7.  «Музыкалық және көркемдік-

эстетикалық бағыттағы 

бағдарламаларды іске асырудағы 

дәстүрлі және жаңа ақпараттық 

технологиялардың синтезі» 

республикалық біліктілікті арттыру 

курсы  (ішекті-ысқылы, үрлемелі және 

соқпалы аспаптар) 

Наурыз  Курс 

 

Павлодар қ. 

 

 

 

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

8.  «Сәндік қолданбалы өнер сабақтарында 

балалардың шығармашылық әлеуетін 

дамыту» республикалық біліктілікті 

арттыру курсы (шарт бойынша) 

Май-июнь Курс г. Кызылорда Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

9.  «Музыкалық және көркемдік-

эстетикалық бағыттағы 

бағдарламаларды іске асырудағы 

дәстүрлі және жаңа ақпараттық 

технологиялардың синтезі» 

республикалық біліктілікті арттыру 

курсы (шарт бойынша) 

Мамыр-

маусым 

Курс Қарағанды қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

10.  «Кескіндемені оқытудағы дәстүрлі және 

инновациялық технологиялар» 

республикалық біліктілікті арттыру 

Май-июнь Курс г. Талдыкорган Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 



 

 

курсы (шарт бойынша) 

11.  «Компьютерлік технологияларды 

пайдала отырып музыкалық-теориялық 

пәндерді оқыту» республикалық 

біліктілікті арттыру курсы (шарт 

бойынша) 

Мамыр-

маусым 

Курс Шымкент қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

12.  «Баян, аккордеон, гитарада ойнауға 

оқыту процесіндегі педагогикалық 

технологиялар» республикалық 

біліктілікті арттыру курсы (шарт 

бойынша) 

Мамыр-

маусым 

Курс Семей қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

13.  «Балалар музыка мектебінің оқу 

процесінде «Sibelius» ноталық 

бағдарламасын практикалық қолдану» 

республикалық біліктілікті арттыру 

курсы (шарт бойынша) 

Мамыр-

маусым 

Курс Өскемен қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

14.  «Дәстүрлі ән сыныбында білім 

алушыларды орындаушылық 

шеберлікке үйретудің заманауи 

технологиялары» республикалық 

біліктілікті арттыру курсы (шарт 

бойынша) 

Мамыр-

маусым 

Курс Түркістан қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

15.  «Концертмейстердің шығармашылық 

және педагогикалық қызметі» 

республикалық біліктілікті арттыру 

курсы (шарт бойынша) 

Қазан-

қараша 

Курс Павлодар қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

16.  «Қазақ ұлттық аспаптарына оқытудың 

заманауи әдістері» республикалық 

біліктілікті арттыру курсы (шарт 

Қазан-

қараша 

Курс Қарағанды қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 



 

 

бойынша) 

17.  «Хорда орындаушылықты дамытудың 

заманауи үрдістері» республикалық 

біліктілікті арттыру курсы (шарт 

бойынша)  

Қазан-

қараша 

Курс Астана қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

18.  «Компьютерлік үлгілеу негіздерін оқыту 

әдістері – педагогтердің құзыреттілігін 

дамыту құралы» республикалық 

біліктілікті арттыру курсы (шарт 

бойынша) 

Қазан-

қараша  

Курс 

 

Шымкент қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

19.  «Фортепианода ойнауға оқыту 

процесіндегі дәстүрлі және жаңа 

әдістер» республикалық біліктілікті 

арттыру курсы (шарт бойынша) 

Қазан-

қараша  

Курс 

 

Алматы қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

20.  «Балалар эстрадалық бірлестігімен 

жұмыстың дәстүрлі және инновациялық 

әдістері» республикалық біліктілікті 

арттыру курсы (шарт бойынша) 

Қазан-

қараша  

Курс 

 

Ақтөбе қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

Түйінді бағыт 5: 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУЛАРДЫ, РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ БАР МЕКТЕПТЕН ТЫС ІС-ШАРАЛАРДЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ 

Республикалық іс-шаралар 

21.  Жас вокалистердің республикалық 

фестиваль-байқауы 

 

Наурыз  

 

 

Фестиваль Алматы қ.  

 

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 



 

 

22.  Жетім балалар мен ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған балаларға 

арналған ұйымдардың тәрбиеленушілері 

арасында өткізілетін «Қазақстан – менің 

алтын бесігім» Республикалық балалар 

фестивалі (шарт бойынша) 

Наурыз  

 

 

Фестиваль Алматы қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

23.  Балалар музыка мектептерінің және өнер 

мектептерінің білім алушылары – жас 

музыканттардың республикалық 

фестиваль-байқауы (шарт бойынша) 

Наурыз  

 

 

Фестиваль Алматы қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

24.  «Театрдың ғажайып әлемі» театр 

өнерінің республикалық фестиваль-

байқауы (шарт бойынша) 

Наурыз  Фестиваль Атырау қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

25.  «Ақ шағала» республикалық хореографи-

ялық фестиваль-байқауы (шарт бойынша) 

Мамыр Фестиваль Ақтөбе қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

26.  «Алтын қазына» көркем және сәндік-

қолданбалы өнер бойынша балалар 

шығармашылығының республикалық 

көрме-байқауы (шарт бойынша) 

Қараша  Көрме-байқау Қызылорда қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

27.  «Шеберлер қаласы: ата-бабамыздың 

мұрасын сақтаймыз және дамытамыз» 

өлкетану сәндік-қолданбалы 

шығармашылығының көрмесі (шарт 

бойынша) 

 

 

Қараша  Көрме-байқау Шымкент қ. Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

ҚАШЫҚТЫҚТАН ӨТКІЗІЛЕТІН ИНТЕРНЕТ-БАЙҚАУЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ 



 

 

28.   «Поэзияның асқар шыңы – Мұқағали 

Мақатаев» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау 

Қаңтар-

ақпан 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

29.   «Аяз ата мен Ақшақардың бастан 

кешкен оқиғалары» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық комикстер 

интернет-байқауы 

Қаңтар-

ақпан 

Байқау  www.ziyatker.org 

сайты 

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

30.   «Әлемді тербеткен ана» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Қаңтар-

наурыз 

Байқау  www.ziyatker.org 

сайты 

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

31.   «Минута славы» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Қаңтар-

наурыз 

Байқау  www.ziyatker.org 

сайты 

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

32.   «Музыка әлеміне саяхат» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Қаңтар-

наурыз 

Байқау  www.ziyatker.org 

сайты 

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

33.   «Әсем қала – Астана!» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Наурыз-

мамыр 

Байқау  www.ziyatker.org 

сайты  

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

34.   «Лучший чтец» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау 

Наурыз-

мамыр 

Байқау  www.ziyatker.org 

сайты  

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

35.   «Бақытты балалық шақ!» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Наурыз-

маусым 

Байқау  www.ziyatker.org 

сайты  

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

36.   «Әңгімені аяқта» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Сәуір-

мамыр 

Байқау  Сайт 

www.ziyatker.org 

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

http://www.ziyatker.org/


 

 

37.   «Елбасы – ел тірегі!» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Тамыз-

қараша  

Байқау  www.ziyatker.org 

сайты  

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

38.   «Туған жерім» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау 

Тамыз-

желтоқсан 

Байқау  www.ziyatker.org 

сайты  

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

 

 


