
ҚР БҒМ Республикалық оқу-әдістемелік қосымша білім беру орталығы 

ғылыми-техникалық бағыттағы бөлімнің 2020 жылғы  атқарылған 

жұмыстар есебі 

 

Мақсаты: РҚББОӘО ғылыми-техникалық бағыттағы бөлімі өз қызметін 

қосымша білім беру жүйесінің ғылыми-техникалық бағыттар бойынша іске 

асырады. 

Ғылыми-техникалық бағыттағы бөлімі 2020 жылы келесі іс-шараларды 

іске асырды: 

 Әзірленді: 

Электронды форматтағы «Темірқазық» балалар танымдық журналы 

(№1, 2, 3, 4 нөмірлері: наурыз, маусым, қыркүйек, желтоқсан 2020); 

РҚББОӘО www.ziyatker.org сайтында қашықтан 21 байқау 

ұйымдастырылып өткізілді, оған 1580 адам қатысты, оның 747 жеңімпаз болды. 

Тұрақты негізде «Эврика» клубының контенті толықтырылып отырады 

(апта сайын). 

БҚББ барлық туындаған мәселелер бойынша тәулік бойы 

консультациялық қызметті уақтылы қамтамасыз ету үшін WhatsApp-та 2 чат 

құрылды (99 адам.): 

- БҚББҰ басшыларымен: жас техниктер станциялары мен орталықтары – 

40 адам, 

- дебат клубтарының басшыларымен -59 адам. 
Facebook, Instagram, Telegram, ВКонтакте әлеуметтік желілерінде және 

YouTube арнасында ақпараттық жұмыс ұйымдастырылды.  

1 мақала жарияланды:  

«IT-STARS 2020» І Халықаралық фестивалі», 20.05.2020 ж. 

 72 ғылыми-техникалық бағыты бойынша бейнесабақтар мен 

конкурстар. 

Мемлекеттік сатып алу аясында 2020 жылғы 22 қаңтардағы № 1 

Шарт талаптарын орындау мақсатында «Ризашылық – мейірімділік 

бұлағы» республикалық акция шеңберінде 1 республикалық іс-шара 

ұйымдастырылды және өткізілді. 

1) 2020 жылғы 25-26 ақпанда Шымкент қаласында жалпы білім беретін 

мектеп оқушылары арасында «Ұшқыр ой алаңы» республикалық пікір-

сайыс турнирі. Қатысушылар саны - 119, жеңімпаздар – 18.  

Мақсаты: республика оқушылары арасында дебат қозғалысын дамыту 

және насихаттау. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мен ҚР БҒМ 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

арасындағы 2020 жылғы 14 қаңтардағы № 2/ГЗ шартына 2020 жылғы 17 

тамыздағы № 4 қосымша келісімді орындау мақсатында қашықтық 

форматта бөлім бойынша ұйымдастырылды және өткізілді: 



Техникалық  шығармашылық және өнертапқыштардың (әуе, 

зымыран, көлік, кеме құрастыру) республикалық жарысы (14-16 қыркүйек 

2020 жыл). Жарыстың мақсаты – Қазақстан Республикасында балалардың 

техникалық шығармашылығын дамыту, жеке тұлғаның бәсекелестік 

артықшылықтарын, білім алушылардың шығармашылық құзыреттілігін, кәсіби 

өзін-өзі айқындауын қалыптастыру үшін жағдай жасау. 

Қатысушылар саны – 170, жеңімпаздар – 45, жалпы командалық есепте – 

3 облыс. Өңірлік деңгейдегі қатысушылар саны – 4 025 адам. 

2. «Ұлы өнертапқыштыққа алғашқы қадам» инновациялық 

идеялардың республикалық байқауы (29-30 қазан 2020 жыл). Байқаудың 

мақсаты: білім алушыларға ғылым мен техниканың әр түрлі облысындағы, 

өнертапқыштық, зерттеу жұмыстарына тарту, талантты балаларға қолдау 

көрсету, тұлғаның шығармашылық құзыреттілігінде бәсекелестік 

артықшылықтарын қалыптастыру. 

Байқауға қатысушылар саны – 170 адам, жеңімпаздар – 27. Өңірлік 

деңгейдегі қатысушылар саны – 8 076 адам.  

3. «Мамандықтар әлемін ашамыз» республикалық форумы           (10-

12 қараша 2020 жыл). Форумның мақсаты: Қазақстанның еңбек нарығы мен 

экономикасының болашағында сұранысқа ие және қажетті болашақ 

мамандықты сәтті таңдау үшін білім алушылардың мамандықты оқып білуге 

шығармашылық тәсілдемесін жандандыру, білім алушылар мен педагогтерді 

бірлескен қоғамдық маңызды кәсіби бағдар қызметіне тарту. 

Байқауға қатысушылар саны – 170 адам, жеңімпаздар – 27. Өңірлік 

деңгейдегі қатысушылар саны – 43 328 адам. 

Мемлекеттік сатып алу шеңберінде 13.10.2020 жыл № 269-299 

шарттардың талаптарын орындау мақсатында 2020 жылғы 19 қазан мен 

11 желтоқсан аралығында Балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын 

іске асыратын ұйымдардың 325 педагогика кадрлары үшін біліктілікті 

арттыру курстары қашықтық форматта ұйымдастырылды және 

өткізілді: 

1. «Робот техникасы, Ардуино, 3D printing және жасанды зият – 

балалардың техникалық шығармашылығын дамыту құралы». 

2. «Балалардың ғылыми-техникалық шығармашылығында радиомен 

басқарылатын модельдерді жасау және қолданудағы заманауи технологиялар». 

3. «IT-кәсіпкерліктің негіздері (бизнес-инкубатор, блокчейн, 

краудфандинг және т.б.) жобаларды коммерцияландыру үшін өзекті құралдар». 

4. «STEAM білім беру – бағдарламалаудың жаңа мүмкіндіктері». 

5. «Балалардың ғылыми-техникалық шығармашылығында STEAM-білім 

беруді интеграциялау». 

6. «Музыкалық білім берудегі этносольфеджио пәнінің өзектілігі». 

7. «Кескіндемедегі STEAM - технологиялар».   

Балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

ұйымдардың педагог қызметкерлерінің білімін жаңарту және кәсіби 



құзыреттілік деңгейін арттыру үшін жағдай жасау мақсатында ақылы 

негізде біліктілікті арттыру курсы және онлайн-семинар 

ұйымдастырылып өткізілді.  

1. «Робот техникасы, Ардуино, 3D printing және жасанды зият – 

балалардың техникалық шығармашылығын дамыту құралы» 2020 жылғы 24-28 

ақпан, Орал қаласы. Тыңдаушылар саны – 25 адам. 

2. «Қосымша білім берудегі жаңа сұраныс: оқыту форматтары, 

әдістемелер, технологиялар, ресурстар. Менеджмент. Аттестаттау» 29 маусым 

2020 жыл. Барлық қатысушылар: 80 адам. 

Ақысыз негізде ZOOM платформасында балаларға қосымша білім 

беру педагогтарымен 11 оқыту вебинарлары ұйымдастырылды және 

өткізілді: 

1) Карантин кезінде Lego Mindstorms EV3 симуляторында балаларды 

қашықтықтан оқыту 03.04.2020 жылғы сағ.11:00; 

2) «Қашықтықтан оқыту жағдайында техникалық үйірмелердің жұмысын 

ұйымдастыру (орнитоптерді дайындау)» 06.04.2020 жылғы сағ.15.00;  

3) «Қашықтан оқытуға арналған ClassRoom және Hangouts 

платформалары» 09.04.2020 жылғы сағ. 11:00; 

4) «Автомодельдерге арналған аккумуляторлар жинау» 14.04.2020 жылғы 

сағ.16.00; 

5) «Қашықтықтан оқытуда «Бастапқы техникалық үлгілеу» бағыты 

бойынша бағдарламалық материалды бейімдеу» 2020 жылғы 16 сәуір сағат 

11:00; 

6) «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «NatRoboCom-2020 (National 

Robotics Competition)» ұлттық роботтық техника жарысының 

категорияларының ережелерімен танстыру 17.04.2020 жылғы сағ.15.00; 

7) «Использование голографического куба для демонстрации 3D 

анимации»  22.04. 2020 жылғы сағ.11.00; 

8) «Методы организации работы кружков технического направления с 

применением дистанционных технологий» 28.04.2020 жылғы сағ.14.00; 

9) ««3D платформада толықтырылған шындық (AR)  және виртуалды 

әлем (VR) бағдарламаларын құру» 30.04.2020 жылғы сағ.11.00;  

10) «Изучение Ардуино и 3D моделирование на симуляторе Tinkercad» 

12.05.2020 жыл; 

11) «Ғылыми-техникалық бағыттағы үйірме жұмысын қашықтан оқыту 

үдерісін  транформациялау» в 12.00 час 15.05.2020 г; 

Тамыз кеңесі аясындағы вебинарлар 

1) «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «NatRoboCom-2020 (National 

Robotics Competition)» ұлттық робот техникасы бойынша жарысы 

категорияларының ережелерімен таныстыру; 

2) Изучение Ардуино и 3D моделирование на симуляторе Tinkercad; 

3) 3D платформада толықтырылған шындық (AR)  және виртуалды әлем 

(VR) бағдарламаларын құру; 



4) Қашықтан оқыту жағдайында компьютерлік графиканы оқыту;   

5) Изучение Ардуино и 3D моделирование на симуляторе Tinkercad; 

Жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік, жоғары білім беру 

ұйымдарының білім алушылары, сондай-ақ, педагогтары арасында 

республикалық қашықтықтан байқаулар ұйымдастырылып және өткізілді: 

1) «Қысқы ертегі» 2019 жылғы 24 қазан – 2020 жылғы 24 қаңтар. 

Мақсаты: көркем шығармашылық құралдар арқылы білім алушыларға 

экологиялық, эстетикалық тәрбие беру, қоршаған ортаға қамқорлық көрсетуді 

үйрету, жан-жақты дүниетанымын қалыптастыру. Қатысушылар – 105, 

жеңімпаздар – 69;  

2) «Қыс аппақ қарымен сәнді» 2019 жылғы 5 желтоқсан – 2020 жылғы 27 

қаңтар. Мақсаты: білім алушыларды шығармашылық әрекетке тарту, дарынды 

балаларды анықтау және қолдау, оларды танымдық қызығушылықтарға 

ынталандыру. Қатысушылар – 60, жеңімпаздар – 31; 

3) «Көңілді саяхат» 2019 жылғы 5 желтоқсан – 2020 жылғы 28 қаңтар. 

Мақсаты: шығармашыл тұлғаны, өзіндік ойлау ерекшелігі мен балалар туризмін 

және өлкетануды дамыту. Қатысушылар – 37, жеңімпаздар – 37; 

4) «Жақсылық жаса» 2020 жылғы 5 ақпаннан 19 наурызға дейін. Мақсаты: 

балалардың шығармашылық және көркем қиялын дамыту, талантты және 

дарынды балаларды қолдау. Қатысушылар – 37, жеңімпаздар – 21; 

5) «Жүректен жүрекке» 2020 жылғы 6 ақпаннан 31 наурызға дейін. 

Мақсаты: балалардың шығармашылық және көркем қиялын дамыту, талантты 

және дарынды балаларды қолдау. Қатысушылар – 40, жеңімпаздар – 22; 

6) «Армысың, Әз Наурыз!» 2020 жылғы 14 ақпаннан 10 сәуірге дейін. 

Мақсаты: білім алушыларды Қазақстан халқының әдет-ғұрыпын сақтауға, 

ұлттық салт-дәстүрді дәріптеуге, шығармашылық қызметін дамытуға тарту. 

Қатысушылар – 24, жеңімпаздар – 13; 

7)  «Ulү  dala  dauysy» 2020 жылғы 29 наурыздан 26 мамырға дейін. 

Мақсаты: вокалдық орындау арқылы музыкалық дарынды балаларды, талантты 

балалар ұжымдарын анықтау, дамыту және қолдау. Қатысушылар – 284, 

жеңімпаздар – 128; 

8)  «Ұлттық қолөнер - бабалар мұрасы» 2020 жылғы 14 ақпаннан 14 

сәуірге дейін. Мақсаты: балалардың танымдық және шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. Қатысушылар – 14, жеңімпаздар – 9; 

9) «Сиқырлы пластилин»  2020 жылғы 24 ақпаннан 22 сәуірге дейін. 

Мақсаты: білім алушыларды шығармашылық әрекетке тарту, дарынды 

балаларды анықтау және қолдау, оларды танымдық қызығушылықтарға 

ынталандыру. Қатысушылар – 14, жеңімпаздар – 9; 

10) «Балалар және ғарыш» 2020 жылғы 24 ақпаннан 6 мамырға дейін. 

Мақсаты: балалардың шығармашылық және көркем қиялын дамыту, талантты 

және дарынды балаларды қолдау. Қатысушылар – 12, жеңімпаздар – 10; 

11) «Суреттер әлемі» 2020 жылғы 28 ақпаннан 15 мамырға дейін. 

Мақсаты: білім алушыларды шығармашылық әрекетке тарту, дарынды 



балаларды анықтау және қолдау, оларды танымдық қызығушылықтарға 

ынталандыру. Қатысушылар – 93, жеңімпаздар – 38; 

12) «Ерлiк жырын жырлаймыз» 2020 жылғы 12 наурыздан 23 мамырға 

дейін. Мақсаты: Білім алушыларды Ұлы Отан соғысы оқиғаларын зерттеуге 

ынталандыру арқылы патриоттық дүниетанымын қалыптастыру. Қатысушылар 

– 42, жеңімпаздар – 22; 

13) «Болашақтың баласы» 2020 жылдың 5 мамырдан 15 шілдеге дейін. 

Мақсаты: білім алушыларды шығармашылық қызметке тарту, дарынды 

балаларды анықтау және қолдау және олардың танымдық қызығушылықтарын 

ынталандыру. Қатысушылар – 2, жеңімпаздар – 2; 

14) «Шеберлік шыңы» 2020 жылдың 5 мамырдан 12 тамызға дейін. 

Мақсаты: педагогтердің ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелілігін арттыру. 

Қатысушылар – 23, жеңімпаздар – 23; 

15) «Біз мамандықтар әлемін ашамыз» 2020 жылдың 26 мамырдан 4 

тамызға дейін. Мақсаты: білім алушылардың мамандықтарын зерделеуге 

шығармашылық көзқарасты жандандыру. Қатысушылар – 22, жеңімпаздар – 16; 

16) «Достық станциясы» 2020 жылдың 02 маусымнан 30 шілдеге дейін. 

Мақсаты: достық туралы ұғымды маңызды адамгершілік құндылық ретінде 

қалыптастыру. Қатысушылар – 80, жеңімпаздар – 21; 

17) «Отбасы – бақыттың кілті» 2020 жылдың 10 маусымнан 20 тамызға 

дейін. Байқаудың мақсаты: отбасылық құндылықтарды танымал ету, көркем 

шығармашылықтың әртүрлі нысандарын дамыту. Қатысушылар – 40, 

жеңімпаздар – 30 адам; 

18) «Алтын ұя - мектебім» 11 қыркүйек – 7 қараша 2020 жыл. Мақсаты: 

шығармашылық тұлғаны қалыптастыру, шығармашылықты және ойлаудың 

өзіндік ерекшелігін дамыту. Қатысушылар – 83, жеңімпаздар – 28 адам; 

19) «Шебердің қолжазбасы» 11 қыркүйек – 27 қараша 2020 жыл. 

Мақсаты: педагогтердің ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелілігін арттыру. 

Қатысушылар – 85, жеңімпаздар – 32 адам; 

20) «Табиғат бесігі» 29 қыркүйек – 4 желтоқсан 2020 жыл. Мақсаты: 

көркем шығармашылық құралдарымен оқушылардың экологиялық, 

эстетикалық мәдениетін қалыптастыру, қоршаған ортаға ұқыпты қарауға 

тәрбиелеу. Қатысушылар – 250, жеңімпаздар – 143. 

21) «Тәуелсіздік – тұғырым!» 29 қыркүйек – 11 желтоқсан 2020 жыл. 

Мақсаты: білім алушыларда отансүйгіштік сезімді, Отанға деген сүйіспеншілік 

пен құрметті тәрбиелеу. Қатысушылар – 242, жеңімпаздар – 66 адам. 


