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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.   

РҚББОӘО көркем-эстетикалық бағыттағы бөлімі өз қызметін қосымша 

білім беру жүйесінің музыка, көркем-эстетика бағыттары бойынша іске 

асырады. 

Көркем-эстетикалық бағыт 2016 жылы келесі іс-шараларды іске асырды: 

І.  ҚР БҒМ тапсырмасы бойынша: 

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) 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. 

3) 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.   

4) 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.  

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). 

2. Балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын жүзеге асырушы 

ұйымдардың педагогикалық қызметкерлерінің кәсіби құзіреттілігінің деңгейін 

арттыру мен білімді жаңарту үшін жағдай жасау мақсатында бюджеттен тыс 17 

курс ұйымдастырылды және өткізілді. Тыңдаушылар саны – 583. 

Республикалық біліктілікті арттыру курстары: 

1. «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. 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. «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. 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. «Дәстүрлі ән сыныбында білім алушыларды орындаушылық 

шеберлікке үйретудің заманауи технологиялары» (Алматы қаласы, 2016 

жылғы 24-29 наурыз аралығы). Тыңдаушылар саны – 56 адам. 

6. «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Қазақ ұлттық аспаптарына 

оқытудың заманауи әдістері» (Өскемен қаласы, 2016 жылғы 15-19 наурыз 

аралығы). Тыңдаушылар саны – 46 адам.  

7. «Кескіндемеге үйретудің дәстүрлі және инновациялық 

технологиялары»  (Астана қаласы, 2016 жылғы 26-30 сәуір аралығы). 

Тыңдаушылар саны – 24 адам.   



8. «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Компьютерлік үлгілеу негіздерін 

оқыту әдістері – педагогтердің құзыреттілігін дамыту құралы» (Петропавл 

қаласы, 2016 жылғы 28 наурыз-1 сәуір аралығы). Тыңдаушылар саны – 16 адам. 

9. «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Сәндік қолданбалы өнер 

сабақтарында балалардың шығармашылық әлеуетін дамыту» (Ақтау 

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

10. «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Мектептен тыс қосымша білім беру 

ұйымдары – балаларды дамытудың ресурстық орталықтары» (Қарағанды 

қаласы, 2016 жылғы 5-9 сәуір аралығы). Тыңдаушылар саны – 22 адам. 

11. «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Эстрадалық ұжыммен жұмыстың 

дәстүрлі және инновациялық әдістері» (Алматы қаласы, 2016 жылғы 3-6 

мамыр аралығы). Тыңдаушылар саны – 21 адам. 

12. «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Қосымша білім беру 

ұйымдарындағы әдістемелік қызметтің жұмысы» (Астана қаласы, 2016 

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

13. «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Қазақ халық аспаптарына 

оқытудың заманауи әдістері» (Астана қаласы, 2016 жылғы 25-29 қазан 

аралығы). Тыңдаушылар саны – 80 адам. 

14. «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Қосымша білім беру жағдайында 

денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балаларға адамгершілік-эстетикалық 

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

Тыңдаушылар саны – 13 адам. 

15. «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Концертмейстердің 

шығармашылық және педагогикалық қызметі»  (Алматы қаласы, 2016 

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

16. «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Хорда орындаушылықты 

дамытудың заманауи үрдістері» (Алматы қаласы, 2016 жылғы 1-5 қараша 

аралығы). Тыңдаушылар саны – 22 адам.  

17. «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Эстрадалық ұжыммен жұмыстың 

дәстүрлі және инновациялық әдістері» (Алматы қаласы, 2016 жылғы 1-5 

қараша аралығы). Тыңдаушылар саны – 14 адам. 

3. РҚББОӘО-ның www.ziyatker.org сайтында 23 республикалық 

интернет-байқауы ұйымдастырылды, 1 853 білім алушы, сондай-ақ педагогтер 

қатыстыр.    

http://www.ziyatker.org/


1. «Өлең – сөздің патшасы» (2016 жылғы 25 ақпан – 5 наурыз). 

Қатысушылар саны – 285. 

2. «Dance-life» (2016 жылғы 25 қаңтар – 14 наурыз). Қатысушылар саны – 

50. 

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

Қатысушылар саны – 60. 

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

Қатысушылар саны – 34. 

5. «Музыка әлеміне саяхат» (2016 жылғы 6 сәуір – 25 мамыр). 

Қатысушылар саны – 46. 

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

мамыр). Қатысушылар саны – 164. 

7. «Педагог-суретшінің шығармашылық әлемі» кескіндеме 

туындыларының бірінші республикалық байқауы (2016 жылғы 17 ақпан – 25 

наурыз). Қатысушылар саны – 15. 

8. Жас музыканттардың 49-шы республикалық байқауы (2016 жылғы 

12 ақпан – 20 сәуір). Қатысушылар саны – 34. 

9. «Ару қала - Астана» (2016 жылғы 1 маусым – 13 шілде). 

Қатысушылар саны – 36. 

10. «Жазғы қиялдар» (2016 жылғы 3 маусым – 25 тамыз). Қатысушылар 

саны – 19. 

11. «Менің жазым» (2016 жылғы 26 қыркүйекке дейін). Қатысушылар 

саны – 11. 

12. «Жаздың әсем бояулары» (2016 жылғы 20 қыркүйек). Қатысушылар 

саны – 19. 

13. «Мультфильмдегі менің сүйікті кейіпкерім» (27.07.2016-

12.10.2016). Байқауға барлығы 150 жұмыс түсті. 

14. «Қазақстан: Ұлы елдің бірігу тарихы» (11.07.2016-25.11.2016). 
Байқауға 109 жұмыс түсті.  

15. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күніне арналған 

«Бір халық – бір мүдде!» (28.09.2016-28.11.2016). Байқауға 232 жұмыс түсті. 

         16. «Отаныма жиырма бес игілікті іс» (11.08.2016-08.12.2016). Байқауға 

163 жұмыс түсті. 

17. Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25-жылдығына арналған 

«Тәуелсіз елім, тұғырың сенің биікте!» (28.09.2016-15.12.2016). Байқауға 129 

жұмыс түсті. 

18. «Ата-бабамыздың мұрасын сақтаймыз және дамытамыз» 

(28.09.2016-02.12.2016). Байқауға 84 жұмыс түсті. 

19. «Үздік дизайнер» (28.09.2016-25.12.2016). Байқауға 15 жұмыс түсті. 
20. «Үздік бейнесабақ» (14.09.2016-10.12.2016). Байқауға 20 жұмыс түсті.   

21. «Бояулар құпиясы» (20.09.2016-2.12.2016). На конкурс поступило 178 

работ. 

Сондай-ақ келесі байқаулар өткізілуде: 

22.  «Аспазшылар сайысы» (29.2016-5.01.2017). 

23. «Жаңажыл ғажайыптары» (25.11.2016-25.01.2017). 



 
Бөлім жетекшісі       Асавбаева Р.Б. 


