
қырына икемі барын танып, әрі қарай 
шыңдау – болашақта өз сүйікті ісімен 
айналысуға, өз ісінің шебері болуға, 
нәтижесінде мамандық таңдауға 
мүмкіндік береді.

Әлемдік өркениетке бет алған 
бүгінгі еліміздің болашағы білім мен 
тәрбиеге тікелей байланысты десек, 
дәл осы білім ордасы екі бағытта да 
толыққанды жұмыс жасап, еліміздің 
ертеңгі игілігі үшін зор үлесін қосуда.

Дана халқымыз: «Құбылған әлем 
жарысы – ақылды жанның табысы» 
деген екен. Сондай құбылған жарыс 
әлемінде еңбегенің жемісін көрсетіп 
келе жатқан.      

Мүшелікке ену мақсатында «Күй 
қанаты» атты І Республикалық ба-
лалар мен жасөспірімдер арасында 
өнер байқауы өткізілді. Болашақта 
халықаралық дейгейдегі мерекелік 
іс-шараларды өткізуге толықтай 
құқығымыз бар. Бұл – біздің 
оқушыларымызға берілген мол 
мүмкіндік.

Шығармашылық Академиясы жаңа 
технологияның бүгінде Ақтөбедегі 
дарынды жастардың ордасына ай-
налып, өнер мен спорттың тұтқасын 
ұстаған балғындарға болашаққа жол 
сілтеп, бағыт-бағдар береді.

Шығармашылық Академия-
сында, бір жыл ішінде 300-ден 
астам үйірме тәрбиеленушілері 
түрлі деңгейдегі байқауларға 
қатысып,жеңімпаз атанса, Академия 
қабырғасында бір жылда 92 түрлі 
деңгейдегі іс-шараларға 45000-
нан аса адам қатысты, ал 100-ден 
аса экскурсия ұйымдастырылып 
өткізілді және оған 10000-астам 
адам келіп тәжірибе алмасты.

Шығармашылық Академиясы 
бүгінгі таңда Қазақстандық 
Ұлттық ЮНЕСКО клубтар 
Федерациясының құрамына 
мүшелікке енді. Әрі KazFUCA 
шешімімен Ақтөбе аймақтық 
өкілдік орталығы болып 
бекітілді.

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев 
"Ұлы даланың жеті қыры" атты 

мақаласында: "Кеңістік – барлық 
нәрсенің, ал уақыт – бүкіл оқиғаның 
өлшемі. Уақыт пен кеңістіктің көкжиегі 
тоғысқан кезде ұлт тарихы бастала-
ды", – деген болатын. Ұлт тарихын 
жасауға ат салысып, өзіндік үлесін 
қосып жатқан Шығармашылық Ака-
демиясында 3-17 жас аралығындағы 
оқушыларға 65-тен астам үйірме түрі 
мен түрлі секциялар жұмыс жасай-
ды.2017 жылы ашылған қаламыздағы 
бұл зәулім сарай облыс балаларының 
бос уақытын тиімді пайдалануға зор 
мүмкіндік беріп отыр.

"Кім боласың,
Қалай өмір сүресің, 
Ол – өзіңнің үлесің!" – дегендей, 

өмірге келген әр баланың бойын-
да әр түрлі қабілет, дарындылық, 
шығармашылыққа бейімділік бо-
лады. Жастайынан баланың қай 

АҚТӨБЕНІҢ ӨНЕРЛІЛЕР ОРДАСЫ

Ұстаздық – ұлт алдындағы 
ұлы міндет. Қоғамның 
қаламы да – мұғалім. 
Ал бала – тап-таза ақ 
парақ. Осы таза ақ 
параққа алғашқы сиясын 
түсіретін, білім нәрімен 
сусындатып, талантын 
шыңдайтын ұстаздың 
еңбегі зор. Өз ісінде 
шығармашыл, кәсіби білімді 
жастарды тоғыстырған 
Шығармашылық Академия 
ұжымы – аз ғана уақыт 
ішінде елінің бүгіні мен 
болашағы үшін қалтқысыз 
қызмет етіп, талантты шәкірт 
тәрбиелеуге бар білімі мен 
білігін, қажыр-қайратын 
арнауда.

Шамшат ЖУБАЙ
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түсіндіріп, ғылыми – техникалық 
қызығушылығын арттыру. Негізгі 
міндеті – Қазақстанның оқушыларын 
қосымша білім беру ұйымдары 
арқылы заманауи бағдарламаларды 
пайдалануға мүмкіндік беру. 
Балалардың техникалық бағытта 
дамуын жеделдету мен қазақ 
жастарының ғылыми – техникалық 
жүйеге талпынысын жүзеге асы-
ру арқылы білім берудің тиімді 
үлгілерін енгізу. Балалар технопаркін 
құру жаңа ұрпақтың инновациялық 
технологияға тұрақты қызығушылығын 
қалыптастырады, осылайша баланың 
бойындағы техникалық ортаға 
бейімделуін арттырады.

 
«FABLAB» РОБОТОТЕХНИКА
 ШЕБЕРХАНАСЫ
Робототехника – қазіргі заманда 

жоғары сұранысқа ие бағыттардың 
бірі. Сол себептен Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев өз Жолдауында айтып 
өткендей, IT жаңа технологиялар 
және жаңашыл инновациялық жо-
баларды дамыту – заманның басты 
талабы.      

Ашылғанына азғантай уақыт болса 
да, жеткен жетістіктеріміз толағай. 
Ақтөбе қаласында өткен облыстық 
«Кегельринг» чемпионатында 
шәкірттеріміз Есенхан Айдын мен 
Санат Сисекенов I-дәрежелі чемпион 
атанды. Мағжан Бисембин мен Дани-
яр Түлкібаев 3-дәрежелі дипломмен 
марапатталды. Облыстық «Гонка по 
линии» чемпионатында Аманғали Ах-
мед 2-дәрежелі дипломмен марапат-
талды. Осы орайда, қосымша білім 
беру педагогтарының еңбегі зор деп 
білеміз. Алдағы уақытта алар асуы-
мыз зор деген деген үміттеміз.

«ФОРСАЖ» АВТОҮЛГІЛЕУ
ШЕБЕРХАНАСЫ
Адамзат қашан да жылдамдықты 

жаны сүйген, әсіресе, бала-
лар қауымы. Жылдамдық және 
жеңіске деген ұмтылысты 
қалыптастыратын бұл үйірмеде 70-
тен аса шәкірт білім алады. Олар 
жас ерекшеліктеріне сай әртүрлі 
материалдардан автокөліктердің 
үлгілерін құрастырады. Транспорт 
түрлерін түпнұсқаларына мейлінше 
ұқсатып жасау арқылы оның ішкі 
құрылысымен нақтылап танысады. 
Үйірмеде автоүлгілерді жобалау 
және құрастыру арқылы балалардың 
кәсіптік бағдары айқындалады, 
әрі болашақ инженерлерді да-
йындайды. Шеберханаға біліктілігі 
жоғары ұстаз Владимир Иванович 

"ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ӨНЕРІ"
Елбасымыздың "Рухани жаңғыру" 

бағдарламасының жалғасы сана-
латын "Ұлы даланың жеті қыры" 
мақаласын басшылыққа ала отырып, 
Қазақстандық патриотизмді нығайту, 
ұлттық құндылықтарымызды на-
сихаттау, жас буынға жеткізу 
мақсатында Қалалық маслихат пен 
қалалық білім бөлімінің қолдауымен 
Шығармашылық Академиясын-
да "Ұлы даланың жеті өнері" атты 
қалалық жеті мастер-класс өтті.

Елбасымыздың "Ұлы даланың жеті 
қыры" мақаласы тарихи жадымызды 
жаңғыртып қана қоймай, біршама 
тың жобаларды іске асырудың жол-
дары бағдарланған. Осындай ұлттық 
құндылықтарымызды насихаттау, Ұлы 
дала мәдениеті мен тарихы арқылы 
өз болашағымызға жол салу – 
ұлтымыздың рухани еңсесін көтерері 
сөзсіз.

БАЛАЛАР ТЕХНОПАРКІ
Балалар технопаркі – балаларға 

арналған қосымша білім беру 
жүйесіндегі жаңа жүйе, баланың 
бойындағы инженерлік өнерге 
бейімділік пен ғылыми жобаларға 
қызығушылығын арттырады. Бұл 
инновациялық жобаның мақсаты – 
Қазақстан аумағында заманауи 
инновациялық алаңын балалар 
мен жасөспірімдердің зияткерлік 
дамуы мен қалыптасуына жағдай 
жасау, қосымша білім беру жүйесінің 
қолжетімді ғылыми – техникалық 
бағытта өзін – өзі билейтін кәсіби 
тұлға ретінде қамтамасыз ету, 
сонымен қатар әрбір оқушыға 
ғылым саласындағы білімді 

«FABLAB» робототехника 
шеберханасында 100-ден аса 
шәкірт білім алады. «Ұстазды 
биікке самғатар қанаты – 
білімді шәкірті» – демекші, 
оқушыларымыз қалалық, 
облыстық чемпионаттар мен 
көрмелерге қатысып, талай 
белестерді бағындырды. 
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Петров жетекшілік етеді. «Фор-
саж» автоүлгілеу шеберхана-
сы – балалардың шығармашыл 
әлеуетін дамыту, ғылым мен техника 
саласындағы ең батыл ойларын іске 
асырудың зор мүмкіндігі.

«ASPAN» ӘУЕ ЖӘНЕ
РАКЕТА ҮЛГІЛЕУ ШЕБЕРХАНАСЫ
Аспан шетсіз-шексіз мүмкіндіктерді 

адам баласына қашаннан сыйлап 
келеді. Көкке ұмтылған адамның 
арманы сарқылған емес. Ғылым 
мен техниканың жалғаспалы дамуы 
аспан әлемін игеруге әрдайым жаңа 
мүмкіндіктер тудыруда. Бір кездері 
Жерден табан үзіп, аспанға жәй 
ғана көтерілу, қалықтау, ұшу арман 
болса, қазір сол арман қарапайым 
тірлікке айналды. Ерен еңбегіне 
ұшқыр қиялын жалғаған адамзат 
ұшақтарды ойлап тапты. Уақыт өте 
келе, ұшақтардың сан мың түрі 
шығарылды. Өскелең ұрпақтың 
ой-өрісін кеңінен дамыта отырып, 
білімді болуға, еңбексүйгіштікке 
баулуда Шығармашылық 
Академиясындағы «ASPAN» әуе және 
ракета үлгілеу шеберханасының 
маңызы зор. Оқушыларға жоғарғы 
санатты педагог, өз ісінің шебері, 
білікті ұстаз Юрий Александрович 
Соловьев білім береді. Оқушылар 
үйірмеде электрқозғалтқыштарымен 
бірге, түрлі материалдардан 
құралған жекелеген бөлшектерінен 
бастап түпнұсқаларына мейлінше 
жақындатылған өздігінен ұшатын 
ұшақтардың, әуе шарларының, 
ракеталардың және басқаларының 
үлгілерін жасауды үйреніп, солардың 

шығу тарихы жөнінде толық 
мағлұмат алады.Үйірме оқушылары 
жасаған үлгілер қалалық, облыстық, 
республикалық көрмелер мен чем-
пионаттарда жүлделі орындарды 
иеленуде.

«DISNEY DREAM» КЕМЕҮЛГІЛЕУ
ШЕБЕРХАНАСЫ
Адамның ой еңбегімен қатар, қол 

еңбегі де қай уақытта да өте бағалы 
болып табылады. Кемеүлгілеу ше-
берханасында балалар жастайынан 
ой еңбегімен де, қол еңбегімен де 
машықтанады.     

Түпнұсқаларына мейлінше 
жақындата отырып, суда 
электроқозғалтқыш моторлар 
көмегімен жүзетін кемелер үлгілерін 
жасайды. Осы үлгілермен көптеген 
көрмелерге, чемпионаттарға қатысып, 
жүлделі орындарға ие болып келеді. 
«Дарынды шәкіртке – талантты ұстаз» 
демекші, қосымша білім беру педагогы 
Қуанышбаев Мұрат Нұрлыбайұлының 
еңбегіне ата-аналар да дән риза. Біздің 
ең жас 7 жасар шәкіртіміз Рахат Жан-
сен ағымдағы жылы Ақтөбе қаласы 
ашық чемпионатының чемпионы атан-
ды. Бұдан басқа да оқушыларымыздың 
ауыз толтырып айтарлықтай 
жетістіктері жетерлік.

БОЛАШАҚТЫҢ КӘСІБІ – СӘУЛЕТ 
ЖӘНЕ ДИЗАЙН
Бұл студияны ашудағы біздің 

міндетіміз – инновациялық нысан-
дарды студиялар мен үйірмелердің 
жұмысына енгізу. Жалпы, бұл студия-
да балалар ойлана отырып, сурет 
салады, сызады, макет жасайды. 
Таңдаулы кәсіби сәулеткерлермен, 
дизайнерлермен, суретшілермен, 
көркемдеушілермен кездесулер және 
түрлі шеберлік сыныптары өткізіледі. 
Сәулет сабағы – сызудың, сурет 

ханасында балаларды сыз-
балармен жұмыс істеуге, 
құрал-саймандарды дұрыс 
пайдалануға, әртүрлі мате-
риалдарды өңдеуге үйретеді. 
Кемеүлгілеу шеберханасында 
60-тан аса бала білім алады. 

Шығармашылық 
Академиясының «Disney 
Dream» кемеүлгілеу шебер-
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салудың, ғимараттар мен саябақтар 
үлгілерін, үйлер мен құрылымдардың 
жобаларын жасаудың тоғысқан 
арнасы. Балалардың бәрі де өзінше 
талантты, осы мамандыққа деген 
сүйіспеншіліктері жоғалмаса, нәтижесі 
сөзсіз жақсы болады. 3д үлгілеу мен 
көзбен пайымдау жұмыстарының осы 
студияда басталғанын атап өту керек. 
Балалар ArhiCad, AutoCad, 3dmax, 
Photoshop, CorelDrow сызбалық 
бағдарламаларымен жұмыс істейді. 
Студияға келгенде сурет салуды 
білмейтін балалар бүгінде тама-
ша сызбалар жасап,түрлі сызбалық 
және жобалық бағдарламалар 
жасауға бейімделіп келеді.Бұл 
бағдарламалар нақты уақытта 
жобалық тұжырымдардың шындыққа 
айналуын толық қамтамасыз етеді. Бір 
сөзбен айтқанда, бұл – болашақтың 
кәсібі. Оқу процесін мейілінше, қазіргі 
заманға сай қызықты, әрбір бала 
үшін қол жетімді және ыңғайлы етуге 
ұмтыламыз. 

АСПАН ӘЛЕМІНЕ САЯХАТ
«STAR WORLD» ПЛАНЕТАРИЙІ     

Біздегі сандық жартылай күмбезді 
экран, 3D форматтағы планетарий 

Облыс әкімінің 
қолдауымен есігін айқара 
ашқан Шығармашылық 
Академиясының «Star World» 
Планетарийі – балалар үшін 
танымдық материалдарды 
зерттеуге көмектесетін таптыр-
мас құрал болып табылады.

цифрлық жүйеге көшкен заманның 
дәлелі іспетті.Сандық планета-
рий – аспан әлемімен танысуға, 
жұлдызды аспанды тамашалауға 
таптырмас мүмкіндік. Компьютердегі 
арнайы программа арқылы фильм 
қосылып,ондағы бейне кіші айнаға 
беріледі, содан үлкен айнаға ша-
шады. Ол жартылай күмбезді экран 
ішінде көрермендерге көрсетіледі. 
Тамашалаған сәтте тура аспан 
әлемінде жургендей боласыз. 
Көрермен залында бірден 70 адам 
фильмді тамашалай алады,көптеген 
қала мектептерімен қатар аудан, 
шалғайдағы ауылдық жерлерден де 
балалар келіп тамашалап жүр.

«Star World» Планетарийінде: күн 
жуйесі, аспан әлемінің құрылымы, 
1Р67 каметасы және Планеталар 

туралы және турлі суасты мултьт-
фильмдер көрсетіліп келеді. Соны-
мен қатар мектеп оқушылары мен 
қатар жоғарғы оқу орындарының 
студенттеріне «Күн жүйесі және 
Галактикалар» тақырыбында түрлі 
дәрістер оқылады.Олар түрлі 
сұрақтарға жауап алумен қатар, 
аспан әлемі жайында толыққанды 
мағлұматқа қанық болады.

«ӨНЕР-ӨНЕГЕЛІ, АҚЫЛДЫ
АДАМДАРДЫ ТӘРБИЕЛЕЙТІН 
ҚҰРАЛ» 
Би өнері – әлемнің рухани елшісі. 

Ұлт руханиятының биігіне айналған би 
өнерін өскелең ұрпақ арасында наси-
хаттауда "Еңлік" үлгілі би ансамблінің 
еңбегі ерен. 1992 жылы алғаш 
фольклорлық топ болып құрылған. 
Қазір құрамында 500-ге жуық мүшесі 
бар. 2005 жылдан бастап жеке ан-
самбль болып жұмыс істеп келеді. 
Ұжымның көркемдік жетекшісі, әрі 
бас балетмейстері, ҚР білім беру ісінің 
құрметті қызметкері Гүлнар Байдил-
диновна би тобының ансамбль болып 
қалыптасуына үлкен еңбек сіңірді. 
6 жастан 17 жасқа дейінгі 400 баланың 
басын қосқан өнер ұжымы – "Жас 
даурен", "Наурыз" секілді облыстық 
және қалалық шаралардың тұрақты 
қатысушысы. Жыл сайын Қазақстан 
Республикасы Президентінің Жаңа 
жылдық шыршасына ат салысады, қала 
оқушыларына драма үйірмелерімен 
бірігіп қызықты қойылымдар қояды. 
Бұдан басқа халықаралық және 
республикалық байқаулардың 
1,2 дәрежелі лауреаттары. Ансамбль 
Франция, Италия, Болгария, Шве-
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ция, Финляндия, Литва, Греция, 
Біріккен Араб Әмірлігі, Ресей, Түркия, 
Түркменстан және тағы басқа елдердің 
талғампаз жұртын өз өнерлерімен 
тәнті еткен.

Репертуарында 100-ден астам би 
түрі бар. Оның басым бөлігі "Елім-ай", 
"Ризамын", "Қазақ арландары", "Ат 
шабыс", "Боз жорға", "Жас қанат", 
"Киіз басу" сияқты қазақтың ұлттық би 
түрлерімен қатар, әлем халықтарының 
билері де кездеседі. Ансамбль би 
арқылы алдымен халықтың болмы-
сын, тұрмыс-тіршілігін, салт-дәстүрін 
көрсетуге мән береді. "Мир ярких 
красок", "Аққу", "Пчелки" би компози-
циялары да ерекше маңызға ие.

"Қуанышты бөліссең, көбейеді" 
демекші, 2018 жылғы қараша айының 
23-жұлдызында Шығармашылық 
Академиясы өзінің алғашқы мерей-
тойын атап өтті. Биылғы шараның 
сипаты да елден ерек. Кеште оқушы 
өмірін ұмытылмас сәттерге толтырған 
ұстаздарымызға, бала жүрегімен 
тілекші болып, жетістіктерімен 
қуантқан шәкірттерімізге, ұстаздық 
қызметтің ауыр жүгін сезініп, 
құрметтеп, қолдау көрсеткен, жа-
нашыр ата-аналарымызға шексіз 
алғыс білдіріп, құрмет көрсетілді. 
«Бізге 1 жыл» тақырыбындағы шоу 
бағдарлама көрермен мен ұжымға 
тамаша көңіл-күй сыйлай алды. Кеш 
соңы Академия гимнімен аяқталды.

Шамшат ЖУБАЙ,
Шығармашылық 

академиясының директоры,
ҚР Білім беру ісінің 

құрметті қызметкері

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ӘНҰРАНЫ

Сөзі: Гүлсамал Аймаханова
 Әні: Жандарбек Назаров

Көркейіп сәулетті қаламыз,
Гүлденген жазира даламыз.
Келешек келбеті керемет,
Елімен бақытты баламыз.
Айшықты өнердің Сарайы,
Ажары айрықша арайлы.
Академияның төрінен,
Ақ сәуле әлемге тарайды.
Ақтөбе Академиясы-

Шығармашылықтың ұясы!
Ай-Күндей шуақты дидары,
Думанды салтанат ордасы.
Өнерпаз шаттығын толғайды,

Шабытпен ән-күйін жолдайды.
Арманы аспанмен астасқан,
Жас толқын талабың қолдайды.

Тұған Жер төсінде алаңсыз,
Ер жеткен дарынды баламыз.
Білімнің нәрімен сусындап,
Биікте жұлдыздай жанамыз.
Өнерлі жас ұлан боламыз,
Айдынды теңіздей толамыз.
Академияда шыңдалып,
Ғажайып Ғарышты шоламыз.

Академиямыз алтын ғой,
Болашақ белесі жарқын ғой.
Шығармашылықтың бастауы 
Тәуелсіз Отаным мәңгілік,
Нұрына бөлейді таң күліп.
Ақтөбе төрінде шырқаймыз,
Өнердің өріне талпынып.

АННОТАЦИЯ

Актюбинским школьникам при- 
вивают интерес к технологиям 
21 века. Больше шести тысяч детей 
сегодня посещают Академию твор-
чества, которую построили всего 
два года назад. Юные художники, 
астрономы и техники успешно 
защищают научные проекты на 
республиканских и международых 
соревнованиях. Об этом и о важно-
сти творчества в развитии подрас-
тающего поколения рассказывает 
директор Академии творчества 
Шамшат Жубай.
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