
• «Дарынды балалармен жұмыс» 
бөлімі 

І. Мекеменің қосымша білім беру 
бағытында 

• «Ақпараттық-әдістемелік» 
бөлім қызметінің басты мақсаты 
оқу үрдісінің тиімділігін артты-
ру, оны үйлестіру, сол сияқты 
«Республикалық қосымша білім 
беру оқу әдістемелік орталығының» 
талаптарына сай тиімді бақылауды 
жүзеге асырады.       

Әдістемелік-ақпараттық қорды 
толықтыру мақсатында облыстық 
әдістемелік озық тәжірибе ма-
териалдары жинақталады. 
Қосымша білім беру ұйымдарына 
арналған «Педагогикалық идеялар 
жәрмеңкесі» ұйымдастырылады. 

2013 оқу жылынан бастап қосымша 
білім беру ұйымдарының педагогтері 
арасында «Үздік қосымша білім 
педагогі» конкурсы өткізіледі. Жыл 
сайын аудандық (қалалық) қосымша 
білім беру ұйымдарының сандық 
және сапалық құрамы туралы 
ақпараттар жинақталып, талданып 
отырады. Орталықтың педагог-
ұйымдастырушылары облыстағы 
қосымша білім беру ұйымдары 
жұмысының жай-күйіне талдау 
жасайды. Педагогтеріне әдістемелік 
көмек көрсетеді. Аудандық 
қосымша білім беру ұйымдарының 
жұмысын үйлестіреді. Ақпараттық-
әдістемелік бөлім бағытының бірі 
«Табыс» педагогикалық шеберлік 
мектебі екі бағыт бойынша 
қызмет көрсетеді: жас мамандар-
мен жұмыс және қосымша білім 
беретін педагогтердің тәжірибесін 
зерттеу мен жалпылау бойынша 
жұмыстарын жүйелейді. Бөлімнің 
әдіскерлері жас мамандардың кәсіби 
дамуына жағдай жасап, тәжірибелі 
педагогтердің шеберліктерін 
жетілдіреді.

Қазақстан Республикасының 
Президенті Н. Назарбаевтың 
«Төртінші өнеркәсіптік револю-
ция жағдайындағы дамудың жаңа 

Жамбыл облысының Білім 
басқармасына қарасты 

мектеп олимпиадаларын және 
мектептен тыс іс-шараларды 
өткізетін «Жамбыл дарыны» 
орталығында 1783 оқушы түрлі 
үйірмелерге қатысып, 80-нен 
аса тәрбиеленуші халықаралық, 
республикалық, облыстық 
байқаулардың жеңімпаздары ата-
нып, облысымыздың мақтанышына 
айналды. Бүгінгі таңда орталық 
қызметкерлері 6 бағыт бойынша 
үздіксіз еңбек етуде.      

І. Қосымша білім беру бағыты бой-
ынша төмендегі бөлімдер қызмет 
атқарады.

ІІ. Ғылыми бағытта «Жамбыл да-
рыны» орталығы жоспарларын іске 
асыруда: 

• «Ақпараттық-әдістемелік» бөлімі 
• «Бұқаралық ұйымдастыру» 

бөлімі
• «Қосымша білім беру» бөлімі 
• «Кәсіби бағдар беру» бөлімі 

80 жылдан астам тарихы 
бар мектеп олимпиадала-
рын және мектептен тыс 
іс-шараларды өткізетін 
облыстық «Жамбыл да-
рыны» орталығы – облыс 
көлеміндегі Балаларға 
қосымша білім беру 
ұйымдарының ресурстық 
орталығы ретінде Қазақстан 
Республикасындағы білім 
беру кеңістігінде өзінің орнын 
нақты айқындап алды. 

Бөлімнің ұйымдастыруымен 
қосымша білім 
беру ұйымдарының 
қызметкерлеріне арналған 
ғылыми-тәжіриебелік 
конференциялар, озық 
тәжіриебелерді тара-
ту және тәжірибе алма-
су мақсатында директор, 
директордың орынбасары 
және әдіскерлерге арналған 
аудандық қосымша білім 
беру ұйымдарында көшпелі 
семинар-практикумдар, 
вебинарлар,конференциялар, 
шеберлік сабақтар және 
шығармашылық шеберхана-
лар ұйымдастырылады. 

БАЛАЛАР ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ 
ОРТАЛЫҒЫНА 80 ЖЫЛ! 

Бүгінгі таңда жаңа білімді адамды қалыптастыру ба-
рысында мектептен тыс жұмыстар күннен-күнге ұлғая 
түсуде. Сондай жұмыстардың бірі – қосымша білім беру 
мекемелерінің жұмыстары.
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туралы іргелі білімді жан-жақты әрі 
саналы түрде меңгеруін қамтамасыз 
ету және соның негізінде 
оқушыларға қазіргі кездегі әлемнің 
ғылыми бейнесін қалыптастырудағы 
ақпараттық процестердің мәнін және 
ақпараттық қоғам дамуындағы ІТ-
сыныбының рөлін ашу болып табы-
лады. Бүгінде ІТ-сынып оқушылары 
облыстық, республикалық, 
халықаралық байқауларға қатысып 
келеді. «KazRobotics – 2019» 
облыстық байқауында үздіктер 
қатарынан көрініп, «Робототех-
ника және 3D модельдеу» курста-
рынан өту барысында «Сызбамен 
жүру қозғалтқыштары», «Arduino» 
бағыттары бойынша өткен сайы-
ста педагог Б. Ошақбаев жүлделі 
орындарды иеленді. М.Х. Дула-
ти атындағы Тараз мемлекеттік 
университетінде өткен І-ші облыстық 
робототехника және мехатрони-
ка байқауында жеңімпаз атанған 
Диас Мәденәлі және Диас Баянов ІІ 
дәрежелі дипломмен марапатталды.

Облысымызда 160 мың баланың 
басын біріктіріп, әрбір мектеп 

мүмкіндіктері» Қазақстан халқына 
Жолдауын іске асыру мақсатында 
«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы 
аясында орталықта ІТ-сынып және 
технопарк ресми түрде ашылды. 
Аталмыш ІТ-сынып «Нұр Отан» 
партиясының «Балаларға арналған 
ақысыз ІТ-сынып ашу» бастамашыл 
жобасы аясында ашылды.      

ІТ-сыныпта және технопарк бой-
ынша 4 топ құрылып, аталмыш 
сыныпқа арналған барлық құрал-
жабдықтармен, оқу құралдары 
және компьютерлермен қамтамасыз 
етілген. Сонымен қатар, ІТ-сыныпта, 
технопарк оқушылардың сабақ 
оқу және құрал-жабдықтармен 
жұмыс істеудегі ескертпе стендтері, 
робототехника және 3D модель-
деу үстелдері, құрал-жабдықтары 
орнатылған. ІТ-сыныпта 8 және 16 
жас аралығындағы оқушылар «STEM 
centr» академиясы 3 модульден 
тұратын оқу бағдарламасы бойынша 
білім алуда. 

Бағдарламаның мақсаты – LEGO 
Mindstorms оқыту, үйрету конструк-
торы, 3D модель жасау, Scratch 
бағдарламасымен оқушылардың 
ақпаратты алу, өңдеу, тасымалдау, 
сақтау және қолдану процестері 

Аталған сыныптың 
ашылуындағы негізгі мақсат – 
еліміздің ақпараттық-
цифрлық әлеуетін дамыту, 
жаңаша ойлайтын зияткерлік 
ортаны қалыптастыру, жоғары 
деңгейдегі ІТ-мамандарды 
дайындауға үлес қосу және 
оқушылардың ІТ-технологияға 
қызығушылығын арттыру. 

қабырғасында өз қызметін үйлестіріп 
отырған, 2011 жылы Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы негізін қалаған 
«Жас Ұлан» ұйымы игілікті істердің 
бастауында тұр. Мемлекетіміздегі 
республикалық қозғалыстар арасын-
да ең үлкен ауқымды қамтып, ең көп 
мүшесі бар ұйым биыл 9 жылдығын 
тойлады. Көпшілік шаралардан 
бөлек, танымдық-ақпараттық, 
әлеуметтік бағыттарда да тың жо-
балар көтеріп, өз істерімен көпке 
үлгі болып жүр. Қазіргі таңда Жам-
был облысы «Жас Ұлан» бірыңғай 
балалар мен жасөспірімдер ұйымы 
Республикада жұмысы жүйеге 
қойылған үздік бестіктің қатарында. 
Балалар ұйымында жыл бойы-
на жалпы саны 12 ауқымды іс-
шаралар ұйымдастырылып, 4600 
адам қамтылды. Бүгінде «Жас Ұлан» 
ұйымы көптеген игілікті шаралар-
ды ұйымдастыруда, атап айтсақ 
«Соттарда азаматтық істерді қарау 
барысындағы балалармен жұмыс 
істеу ерекшеліктері» атты дөңгелек 
үстелі, «Болашақ үшін игілікті іс 
жаса» облыстық тазалық акциялары, 
«Таза сана, таза қала!» плоггингі, 
Рухани жаңғыру аясында «Кемелді 
келешекке – кемеңгер Елбасымен!» 
атты «Жас Ұлан» бірыңғай бала-
лар мен жасөспірімдер ұйымының 
көшбасшылары арасындағы форум, 
сондай-ақ «Менің тату отбасым» 
бейнероликтер мен фотосуреттер 
байқауы, «Жасыл әлем» ертегілер 
байқауы, «Жеңіс туы, желбіре» 
атты ән байқауы облыстық деңгейде 
жоғары дәрежеде ұйымдастырылды.

Биыл елімізде Президентіміздің 
бастамасымен Еріктілер жылы деп 
жарияланып, жастарға үлкен сенім 
артылғаны мәлім. Мемлекет басшы-
сы нақты 7-бағытты анықтап берді. 
Осы орайда жасұландықтар да 
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Еріктілер жылына өз үлестерін қосып 
жатыр. «Жас Ұлан» бірыңғай балалар 
мен жасөспірімдер ұйымы Ақпарат 
және қоғамдық даму министрлігінің 
тапсырысымен Азаматтық баста-
маларды қолдау орталығының 
«Birgemiz: Asyl mura» жалпыұлттық 
жобасын жүзеге асыруды қолға 
алған. Өңірде аталған жоба ая-
сында облыс әкімінің қолдауымен 
«Волонтерлерді қолдау орталығы» 
ашылды.      

Бүгінгі күнге дейін облысымыздың 
тарихи-мәдени мұраларын 
насихаттауға, сақтауға қызығушылық 
танытқан 200-ге жуық ерікті 
орталықтың мүшесі атанды. Сондай-
ақ аталған бағыт бойынша бүгінгі 
күнге дейін үйлестірушілер мен 
жаттықтырушыларға арналған 
оқытулар өткізіліп, волонтерлерге 
арналған семинар тренингтер, оқу 
курстары өз жұмысын жалғастыруда.

Медиа сауатты болу қазіргі 
қоғамның талабы, осы орай-
да ҚР Ақпарат және қоғамдық 
даму министрлігінің қолдауымен 
«Азаматтық бастамаларды қолдау 
орталығы» Республикалық «Жас 
Ұлан» балалар мен жасөспірімдер 
ұйымының ұйымдастыруымен 
ReStart жобасына қатысуда. 
Аталған жоба аясында «Ин-
тернет сауаттылық» курсына 
ұйымдастырылды. Аталған курсты 
ІТ саласындағы беделді оқу орны 
Халықаралық ІТ университетінің 
тәжірибелі мамандары жүргізді. 
Жоба аясында «Интернет тәуелділік» 
фото көрмесіне облысымыздан 
жасұландықтар белсене қатысты. 

Аймақтағы «Жас Ұлан» 
ұйымы Алебаева Айжан 
Ортаевнаның жетекшілігімен 
облысымыздағы барлық мектеп-
термен, тәлімгерлермен және 
үйлестірушілермен үнемі тығыз бай-
ланыста жұмыс атқарады. Ұйымның 
нақты міндеттерін орындап, алдағы 
уақытта әлі де жұмысты жанданды-
руды мақсат етеді. Облысымыздың 
ұйымда атқарған жұмысы республи-
ка бойынша үздіктер қатарында

Әдістемелік-ақпараттық бөлім 
жұмысының бір парасы Еліміздің 
Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламалық мақаласы 
аясында 2018-2022 жылдар 
аралығында 5 жылға құрылған жоба 
іске асырылуда. Қазақстан түбегейлі 
жаңғыру арқылы болашаққа 
кедергісіз өте алады.      

Жаңа әлемдегі жастар келбетін 
қалыптастырып, елімізде өнерлі 
балалардың шығармашылығын 
қолдау ретінде бірегей жоба-
лар қолға алынды. Атап айтсақ, 
облыстық «Кемелді келешекке 
– кемеңгер Елбасымен» форумы, 
«Білім анимация» бірегей жоба 
байқауы және республикалық жо-
балар: «Театрдың ғажайып әлемі» 
театр өнерінің фестиваль-байқауы, 
Балалар музыка мектептерінің 
және өнер мектептерінің білім 
алушылары – жас музыканттардың 
фестиваль-байқауы, «Ақ шағала» 
хореографиялық фестиваль-байқауы, 

«Алтын қазына» көркем және 
сәндік-қолданбалы өнер байқауы, 
«Қазақстан балалары шексіз 
әлемде!» балалар киносының 
фестиваль байқауы, «Шеберлер 
қаласы: ата-бабамыздың мұрасын 
сақтаймыз және дамытамыз» 
өлкетану сәндік-қолданбалы 
шығармашылығының көрмесі, «Боя-
улар құпиясы» атты облыстық сурет 
байқауы сынды байқаулар өнерлі 
жастарға тың идеялар мен орасан 
мотивация сыйлауда.

Облыстық байқаудың бас жүлде 
жеңімпаздарына республикалық 
байқауларға жолдама берілді. 

• «Бұқаралық ұйымдастыру» 
бөлімі облыстық іс-шаралардың 
және байқаулардың өткізілуін 
ұйымдастырумен қатар, облыстық 
кең көлемде өткізілетін іс-
шараларды жоспарлайды, сондай-
ақ іс-шара сценарийлерін жазу, 
дайындық жүргізу, кейіпкерлерді 
және жүргізушілерді жеке дайындау 
мақсатында жұмыс атқарып келеді. 

«Бұқаралық ұйымдастыру» бөлімі 
жылдық жоспарға сәйкес және жо-
спардан тыс түрлі іс-шараларды жо-
спарлап, жоғары деңгейде өткізуге 
үлес қосып келеді. Қазақ жұртының 
жаратылысынан шешендік өнерге 
бейім халық екені бәрімізге мәлім. 
Оның қиыннан қиыстыра, төтеден 
төге сөйлейтін тапқыр да ақылды, 
бейнелі де бедерлі, аталы да бата-
лы, нақыл, қомақты ойлары жөнінде 
тек өзіміз ғана емес, өзгелер де 
таңдай қағып айтуда. Ақынның тілі 
қылыштан өткір, қылдан нәзік деп 
бекер айтылмаған, сірә.      

Мұндағы негізгі мақсат – 
тарихи-мәдени мұраны 
сақтау, насихаттау саласын-
да волонтерлермен жұмыс 
жасау, волонтерлердің басын 
қосып, оқыту және шеберлік 
сағаттарын өткізу. 

Бәсекеге қабілетті, рухы 
өр, білімді жастарды за-
ман ағымынан қалдырмай, 
саналы түрде бейімдеу 
мақсатында мектеп олимпи-
адаларын және мектептен 
тыс іс-шараларды өткізетін 
облыстық «Жамбыл дарыны» 
орталығы жылда тұрақты 
түрде 9 байқау және 1 шеру 
өткізеді. 
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Осыған орай, дәстүрге айналған 
«Жыр алыбы – Жамбылым» атты 
облыстық жас ақындар айтысы 
өткізіледі.

Өткізілетін осындай ауқымды іс-
шараның бірі – Қазақстан Республи-
касы Президентінің атынан және Об-
лыс Әкімінің атынан Жаңа жылдық 
шырша мерекесі.

Мемлекетімізде балаларды қолдау 
бойынша нысаналы жұмыстар 
жүргізілуде. Балалар үшін ең ба-
стысы – Жаңа жыл шыршасының 
айналасында достарымен қауышып, 
қуанышты сәттерді бөлісу. Басқа 
мерекелерден гөрі Жаңа жыл 
мерекесін бүлдіршіндер ерекше 
күтеді. Жаңа жыл мерекесін тойлау 
қарсаңында облыс және қала бала-
ларына қуанышты, мерекелік көңіл-
күй әсерін қалдыру үшін арнайы 
мәдени-танымдық бағдарламалар 
жасалып, аталған шырша мерекесі 
жоғары деңгейде өткізіліп келеді. Со-
нымен қатар, облыстық ұстаздардың 
кәсіби мерекесіне арналған салтанат-
ты жиыны да жыл сайын өткізіледі. 
Ұлы Абай бабамыз «Ұстаздық еткен 
жалықпас, үйретуден балаға» деп 
айтып кеткендей, шәкірттерін білім 
нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбие 
беру, жақсы қасиеттерді бойына 
дарытып, адамгершілік рухта бағыт-
бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. 
Білім көшін жылжытып келе жатқан 
ұстаздар қауымына деген құрмет ар-
тып, осы мақсатта жыл сайын ұстаздар 
күніне арналған облыстық «Ұстазға 
мың алғыс!» атты салтанатты жиыны 
өткізіліп, жалғасын тауып келеді. 

Ауыз толтырып айтарлықтай тағы 
бір көркем іс-шара – Наурыз мерекесі. 
Самарқанның көктасы жібитін 
көктемнің шуақты шағымен тұспа-тұс 
келетін мерейлі «Қош келдің, Әз На-

урыз» атты мерекелік іс-шарасы да 
жыл сайын аталып өтіледі.       

Солардың бірнешеуін атап өтейік. 
«1 қазан – Қарттар» күніне орай, жыл 
сайын №2 қарттар мен мүгедектер 
үйіндегі жандарға арналған мерекелік 
концерттік бағдарламасы жүргізіледі. 
Ел мүддесін бәрінен биік қоятын, 
өзінен кейінгі ізінен ерген інілеріне 
ізеттілігін аямайтын, ізінен ер-
ген ұрпағына ұлылығын ұялатып, 
бір қауымға бас-көз бола білген 
қарттарымыздың орны қашанда 
ерекше. Біздің халқымыздың осын-
дай ерекшеліктерінің бірі – үлкенді 
сыйлау, оның сөзіне құлақ асу. Қазақ 
қарты жасына лайық аузы дуалы, 
сөзі берекелі, ісі тыңғылықты, ойы 

терең, ақылы телегей теңіз болып 
келеді. Міне осындай теңеуге лайық 
қарияларды қашанда құрметтеуге 
міндеттіміз. 

– «Ақыл-ойында кемістігі бар 
балаларға арналған» интернаттың 
тәрбиеленушілеріне бөлімнің «Айне-
лёк» театр студиясының оқушылары 
жаңа жылдық ертеңгілік қойып, 
балаларға шат-шадыман көңіл күй 
сыйлап, арнайы әзірленген жаңа 
жылдық сыйлықтарын да табыстады. 
Сонымен қатар, әлеуметтік жағдайы 
төмен отбасылардың балаларына тәтті 
сыйлықтары табыс етіліп, балаларға 
мерекелік қуаныш сыйлады. Аталған 
мекемеде «Балапан», «Бауырсақ» 
ертегілері де қойылып, балалармен 
бірге музыкалық топтық ойындар 
ойнатылды. Мұндай іс-шаралар 
балаларға қосымша білім беру 
ұйымдарындағы мәдени-бос уақытты 
ұйымдастырудың басқарушылық және 
тәжірибелік-эксперименталдылығы 
болып табылады. 

– «Кәсіби бағдар беру» бөлімі 
білім алушылардың жеке мүдделері 
мен қоғамдық қажеттіліктерін 
қанағаттандыру, мамандықты саналы 
түрде және өздігінен таңдауға дайын-
дау мақсатында құрылған.

Оқу барысында оқушылар 
түрлі қалалық, облыстық және 
республикалық байқауларға қатысып, 
жеңімпаз атануда.

Аталған бағдарламаны меңгере 
отырып, оқушылар жарнама 
агенттіктеріне, полиграфиялық 
фирмаларға және бүгінгі таңда 
қызықты да заманауи мамандық 

Сондықтан да бүгінде 
мәдениетіміз бен ұлттық 
өнеріміз өркен жайып, әлемдік 
өреге ие бола бастаған осы-
нау өскелең шағымызда 
халқымыздың өсиеті мен 
өнегесін, салты мен дәстүрін 
барынша дәріптеу, осындай 
асыл мұраларымыздың бірі – 
қазақтың дәстүрлі айтыс өнері 
қанша ғасыр өтсе де бойына 
ата-баба тарихының терең 
рухын бойлатқан құнды дүние 
болып қала бермек. 

Сондай-ақ, жас ұрпақтың 
санасына мейірімділік, 
сүйіспеншілік, қайырымдылық 
ұғымдарын қалыптастыру, 
ерекше қажеттіліктері бар 
жандарға жаңа мүмкіндіктер 
ұсынып, қоғамның 
қамқорлығын сезініп, 
ертеңгі күнге сеніммен 
қадам басуына жағдай жа-
сау, әлеуметтік жағдайы 
төмен балаларға көмек 
көрсету, жасөспірімдерді 
кішіпейілділікке, 
бауырмалдыққа баулу 
мақсатында бөлімде түрлі 
қайырымдылық іс-шаралары 
мен акциялары өтілуде. 
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болып табылатын «суретші-дизайнер» 
ретінде жұмысқа орналаса алады, 
сонымен қатар, шығармашылық 
мамандықтар бойынша жоғарғы оқу 
орындарына түсе алады.       

Бейнелеу шығармашылығын 
қалыптастырудың негізінде 
сипаттамалық нышандарды, 
бөлшектерді байқау мен бақылау, 
нысанның формасын, түр-түсін тал-
дау және сонымен қатар көріністен 
алған әсерді біртұтас күйде сақтап 
қалу сияқты баланың бейнелік 
қабылдауын дамыту.

«Мерей» мектебі көркемсурет өнері 
арқылы баланың көркем мәдениетінің 
негіздерін қалыптастыру мен дамыту 
мақсатында жұмыс жасайды:

- эстетикалық мәдениетке баулу;
- балалардың эстетикалық 

талғамын, рухани қасиеттерін 
қалыптастыру;

- көркемдік-шығармашылықпен 
әуестенуге қызығушылықтарын арт-
тыру;

- көркемдік-шығармашылық 
қабілеттерін дамыту;

- сурет салу өнері, безендіру және 
шығармашылық шеберліктерін 
шыңдау арқылы балалардың 
креативті ойлауын қалыптастыру.

Аталған мектептің жетістіктері де 
жемісті. Облыстық, республикалық 
байқаулардан басқа да халықаралық 
байқаулардың жеңімпаздары. 

Дәстүрлі түрде өткізетін «Жусан 
иісі», «Живая классика», «Музей педа-
гогикасы» жобалары екі жылдан бері 
онлайн режимде ұйымдастырылып 
келеді.

«Жусан иісі» жобасы Жеңістің 
75 жылдығы қарсаңында Ұлы Отан 
соғысында ар мен намысты ту ет-
кен батырлар рухына тағзым ету, 
қазақстандықтардың ерен ерліктерін 
бағалай білу мақсатында жас 
суретшілердің бойындағы Отанға деген 
сүйіспеншілікті арттыру. Жоба аясында 
балалар мен жасөспірімдердің көркем 
шығармашылығына арналған «Сары-
жылан», «Орман қарақасы», «Наурыз 
келді», «Можно попросить Нину?» 
атты байқаулар жүзеге асырылуда.

ЮНЕСКО ұйымдастырған 
Қазақстан балалар шығармашылығы 

байқауының «Балалар әлемді 
бейнелейді» альбомына «Мерей» 
мектебі оқушыларының 60 жұмысы 
енді. 

ЮНЕСКО-ның негізгі мақсаты – 
бейбітшілік пен қауіпсіздікті елдердің 
білім, ғылым және мәдениет 
салаларындағы ынтымақтастығын БҰҰ 
Қаулысында айтылғандай жалпыға 
бірдей құрметпен қарап, әділеттілік 
пен заңдардың орындалуын, адам 
құқығы әрі негізгі бостандықтар 
негізінде барлық елге, түр-түсіне, 
жынысына, тілі мен дініне қарамастан 
қамтамасыз ету арқылы нығайту. 
Жамбыл облысы ЮНЕСКО ұйымына 
2019 жылы кірген.     

Қазақстандағы ресей ғылыми және 
мәдени орталығы жаңа бастаманы 
– «Мектеп қабырғасындағы театр» 
атты онлайн-жобаны қолға алды. 
Ағымдағы жылда театр күнінен бастау 
алған жобаға Нұр-Сұлтан, Шымкент, 
Алматы, Теміртау, Қостанай және 
Жамбыл облыстық театр ұжымы 
қатысты. Халықаралық байқауға 
Жамбыл облысының жоғарғы сынып 
оқушылары қатысты. Халықаралық 
«Живая классика» байқауының ұлттық 
кезеңінің жеңімпаздары «GORKY 
FM» радиосының тікелей эфирінде 
ауқымды аудитория алдында өз 
өнерлерін паш етті.

Айта кететін жайт, «Живая клас-
сика» көркем сөз оқу байқауының 
тікелей эфирінде алғаш рет тараздық 
жеңімпаздар – А.С. Пушкин атындағы 
көпсалалы №41 гимназиясының 
оқушысы Анастасия Крокешева, 
№40 гимназия оқушысы Милана 
Лавриненко, Назарбаев атындағы 
интеллектуалдық мектептің физика-
математика бағыты бойынша Меруерт 
Қайыржанқызы өнерлерін көрсетті.

«Живая классика» жобасынан 
туындаған балаларға арналған жаңа 
ауқымды халықаралық жобаның бірі 
– Қамат Қасенов атындағы балалар 
театры ұжымдарының 1 Халықаралық 
фестиваль-байқауының ашылуы он-
лайн түрде өтті.      

Нұрсұлтан қаласындағы Ресей 
ғылыми мәдени орталығымен 
бірлесе отырып, ұлы ақынымыз Абай 
Құнанбаевтың 175 жылдығына орай 
ұйымдастырылған «Абай vs Abai» он-
лайн байқауында орталығымыздың 
оқушылары алдыңғы қатардан 
көрінді. Бұл жобаның қатысушылары 
Қырым Республикасы мен Қазақстан 
арасындағы түрлі тележобаларға 
қатысып, «Бүгінгі Пушкин» атты 
халықаралық акцияға қатысу 
мүмкіндігіне ие болды.

2018 жылдан бастап, бөлімнің 
ұйымдастыруымен «Музей педаго-
гикасы» жобасы іске асыруда. Музей 
педагогикасының негізгі мақсаты – 
туған жерді, мәдени-тарихи мұраны, 
жергілікті халықтың дәстүрлері мен 
әдет-ғұрыптарын, жерлестерінің 
өмірі мен қызметін зерттеу арқылы 
қатысушылардың шығармашылық 
әлеуетін бағалау, жас ұрпақты музей-

Шығармашыл тұлғаны 
қалыптастыру – қазіргі зама-
науи педагогикалық теория 
мен практиканың маңызды 
міндеттерінің бірі.

«Живая классика» 
жобасының мақсаты – 
классик ақындардың 
шығармаларын интернет 
кеңістігінде үздіксіз насихат-
тау. Арнайы жоба интернет 
байқау түрінде жүргізіледі. 

Халықаралық театр 
фестивалінің мақсаты 
– жақын шет елдердің 
балалар театры өнері 
мен Қазақстанның те-
атр өнері саласындағы 
ынтымақтастықты одан 
әрі нығайту, театрлардың 
шығармашылық баста-
маларын ынтыландыру, 
кәсіби қатынасқа және 
бірлескен шығармашылық 
жобаларға жағдай жасап, 
театр жұртшылығының на-
зарын театрдың заманауи 
жаңалықтарына назарын 
аудару.
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ге тарту, тұлғаның шығармашылық, 
рухани дамуын жүзеге асыру. 

Жас ұрпақты өз халқының патриоты 
етіп тәрбиелеу қай халықтың бол-
масын тәрбиелеу жүйесінің негізгі 
талаптарының бірі. Орталығымыздың 
«Жас сарбаз» клубы патриоттық 
тәрбие беру және әскери қызметке 
даярлау мақсатында құрылған.      

Сондай-ақ, жастар «Әскери 
техникалық мектебі» және «Жас 
сарбаз» клубы меморандумы ая-
сында жастарға әскери-патриоттық 
тәрбие беру мәселелері бойынша 
бірлесе жылдық іс-шаралар жоспа-
рын іске асыруда. Жастарды әскери-
патриоттық тәрбиелеуге, әскери 
қызметтің беделін арттыруға және 
Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштерінің имиджін ілгерілетуге 
бағытталған бірлескен іс-шаралар 
өткізеді.

Әрбір адамның өз құқықтарын 
жете біліп, жалпы заң білімі сала-
сынан мағлұмат алғаны дұрыс. Ел 
көлемінде реформалардың кең 
ауқымда жүріп жатуына сәйкес 
құқықтық білімнің жаңа мазмұны 
жоғары құқықтық мәдениеті 
бар тұлғаны қалыптастыруға, өз 
халқының құқықтық мұраларының 

бұлағынан сусындатуға бағытталған 
орталығымызда «Полициялық акаде-
мия» балаларға білім беруде.

2020 оқу жылының басында 
орталығымызда ғылыми бағытта 
«Жамбыл дарыны» орталығы 
ашылды. Дарынды балаларға 
арналған мектептерді дамыту және 
мемлекеттік қолдау көрсету» тура-
лы (1996 ж.) Президент қаулысы 
Қазақстандағы аса қабілетті балалар 
және жасөспірімдермен қарқынды 
түрде жұмыс жүргізудің себепкері 
болып отыр. Осы Қаулыны жүзеге 
асыру мақсатында Қазақстан Ре-
спубликасы Үкіметінің 1998 жылғы 
24 наурыздағы №256 Қаулысымен 
Білім және ғылым министрлігінің 
жаңа ғылыми құрылымдағы білім 
беру мекемесі жанынан республика-
да дарынды балалармен жұмыс істеу 
жүйесін ұйымдастыратын «Дарын» 
республикалық ғылыми-практикалық 
орталығы құрылды. Аталған орталық 
республиканың әр аймағында, 
оның ішінде Жамбыл облысында да 
құрылып, жүйелі жұмыстар атқаруда. 
Аталмыш мекемеде екі ауқымды 
орталық қызмет атқарады.

«Жамбыл дарыны» орталығы 
құрылған уақыттан бастап «Химия 
пәнінен онлайн мектепке қабылдау» 
олимпиадасы, «Өзін-өзі тану» 
пәнінен республикалық олимпиада, 
ауыл балаларына арналған «Мың 
бала» ұлттық зияткерлік олимпиа-
дасы, VII республикалық «Ақберен» 
өнер байқауы, «Жас химик» он-
лайн байқауы, «Өзін-өзі тану» 
пәні бойынша облыстық әлеуметтік 
жобалар байқауы, «Бірге оқимыз!» 

атты сырттай байқау, «Едіге батыр» 
жырынан үзінді оқу челленджі, 
«Ғылым әлемін ашамыз» атты 
ғарыштық зерттеулер бойынша XVI 
халықаралық ғылыми онлайн жа-
рысы, білім фестивалі, «Бастау» 
ХІІІ республикалық математикалық 
турнирі, ХХІ республикалық «Абай 
оқулары» атты облыстық байқауы, 
«Менің кіші Отаным» атты облыстық 
байқаулары ұйымдастырылды. 
Сонымен қатар республикалық 
«Тіл – мемлекет тәуелсіздігінің 
символы» атты қашықтық олим-
пиадасы, «Астрономия для всех» 
атты республикалық астрономиялық 
практикумы, Ә. Бектұрғанов атындағы 
VI халықаралық химия пәні олим-
пиадасы және ХХІ республикалық 
«Абай оқулары» атты республикалық 
байқауларына қатысып жүлделі орын-
дарды иеленді.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі 
№249 Қаулысымен бекітілген 
Ережеге сәйкес «Елбасы Акаде-
миясы» корпоративтік қорының 
ұйымдастыруымен Елбасының «El 
Úmiti» бастамасы аясында «Елбасы 
Медалі» бағдарламасы жүзеге асы-
рылуда. 

Бүгінде ол Қазақстанның түкпір-
түкіпірінен 10 мыңнан астам 
қатысушыны біріктіріп отыр.      

Бағдарламаға Жамбыл облысы бой-
ынша 500-ден астам оқушы қатысуда. 
Олар тәлімгерлер тарапынан берілген 
тапсырмаларды уақытылы орындап, 
үздік нәтижелер көрсетуде. Әр кезеңді 
өткен сайын қатысушының білімі мен 
дағдысы артып, оның өз күшіне деген 
сенімі қалыптасады.

Тәлімгерлермен хабарласу, жеке 
жоспар құру, бейнесабақтар көру, 
есеп беру және жоба аясындағы 
жетістіктерді бақылау мақсатында 
«Елбасы Медалі» жобасының 
қатысушыларына арналған мобильді 
қосымша іске қосылған.

Негiзгi мақсаты – 
«қазақстандық патрио-
тизм, азаматтық, iзгiлiк 
және жалпыадамзаттық 
құндылықтар идеялары 
негiзiнде тәрбиеленушiнiң 
жеке тұлға ретiндегi сапалық 
қасиетiн қалыптастыру».

Бағдарламаның мақсаты – 
14-29 жас аралығындағы 
жас қазақстандықтардың 
жеті бағыт: спорт, кітап оқу, 
ерікті қызмет, ұлттық мұра, 
саяхат, еңбек тәжірибесі, 
дарындылығы мен біліктілігін 
арттыру бойынша өзін-өзі да-
мытуына, өзінің қабілетін іске 
асыра білуіне жағдай жасау.

71www.bilim.expertСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №1 (122) 2021

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ



Сонымен қатар ағымдағы оқу 
жылының басында ұлы ғалым, фило-
соф, ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің 
1150 жылдығына орай жаратылы-
стану-математика пәндері бойынша 
әл-Фараби атындағы халықаралық 
олимпиадасы онлайн форматта өтті, 
сонымен қатар оқышыларға арналған 
математикадан кезекті Балқан олим-
пиадасы онлайн форматта өтіледі деп 
жоспарлануда. 

Еліміздегі дарынды оқушыларды 
анықтап, білімін жетілдіріп, олардың 
ой-өрісінің дұрыс қалыптасуын, 
үздік элитаны дайындауда «Да-
рын» орталығының маңызы 
зор. Облысымыздағы дарынды 
оқушылардың саны күн сайын артуда, 
бұл орталық үшін үлкен мақтаныш.

Өмірді сүйетін, өнерді сүйетін, 
талғамы бөлек, талабы жоғары, 
рухани дүниесі бай балалардың 
шығармашылық ұжымы Бозторғай» 
үлгілі ән-би ансамблі 1974 жылы 
құрылған. Қазіргі таңда Қазақ 
еліне танымал, көпшіліктің ыстық 
ықыласына бөленіп жүрген 
«Бозторғай» үлгілі ән-би ансамблінің 
құрамында 6 жастан бастап 18 жасқа 
дейін 400-ге жуық өнерпаз бала бар. 
Өз өнерімен елдің рухын көтеріп, 
адамзат баласына шексіз қуаныш сый-
лап, халқымыздың мәдени талғамы 
мен танымын қалыптастырып, қазақ 
деген ұлы халықтың әлеуметтік-
рухани құндылықтарын жұршылыққа 
паш етіп жүрген киелі өнер кез 
келгеннің басына қона бермейтін бақ. 
Өмірде ізі, артында әдеби-музыка 
мұрасы қалған тарихи тұлға Қорқыт 
ата өз кезінде «Өнегелі болса, бала 
көрікті» деген сөзді бекер айтпаса ке-
рек. «Бозторғай» үлгілі ән-би ансамблі 
ұлт-аспаптар оркестрінің қазіргі 
таңдағы құрамында 60 оқушы өнер 
көрсетіп келеді. Ансамбль ұжымның 
жеңісі әр қатысушының жеңісі, ал 
әр қатысушының жеткен нәтижесі 
ұжымның үлкен дәрежесі болып 
есептеледі. 

Жеке тұлға тәрбиелеуде түрлі 
көркемдік ұжымдар (ансамбль, хор, 
хореография, музыка) белсене ат са-
лысады. Танымал ұжым осы уақытқа 
дейін көптеген өнер байқауларына 
қатысып, жүлдегер атанып келеді. 
Конкурсқа қатысушы ансамбль 
құрамындағы жас өнерпаздар өте 
көп. Ансамбльдің жетістігі: TARAZ 
MUZIK GAMEZ республикалық 
байқаудың және Ж. Жабаев 
атыңдағы Халықаралық конкурстың, 

республикалық «Өнерлі балақайлар» 
ән-би және өнер байқауының «Халық 
аспаптар» номинациясының І орын 
жеңімпазы. Сондай-ақ республикалық 
«Жас дарын АРТ Қазақстан» ән-би 
байқауы мен республикалық «Өнерге 
қанат қаққандар» ән-би байқауының 
І орын жүлдегері. Республикалық «77» 
телеарнасының «Ұлы дала дарыны» 
байқауынан І орын алып, күміс жүлде 
иегері атанды. «Жас Ұлан» патриоттық 
әндері ХХ республикалық фестивалінің 
аспапта ойнау жанры номинациясы 
бойынша, республикалық Балалар 
музыка мектептерінің және өнер 
мектептерінің білім алушылары – жас 
музыканттардың 52-ші фестиваль-
байқауы мен облыстық «Burabay 
summer fest» халықаралық балалар 
мен жасөспірімдердің телевизиялық 
фестивалі байқауынан жүлделі ІІ орын 
иеленді. 

Өнерімен өрге жүзген өнерпаз 
ұжым халықаралық «Новый ветер», 
республикалық «Ұлы дала ұрпақтары» 
өнер мен білім байқауында, 
«Өнерім – өмірім» өнер байқауында, 
республикалық «Біз іздеген талант-
тар» жас таланттар байқауында бас 
жүлдені иемденіп, мерейі үстем 
болды. 

Республикалық «Қош келдің, 
құтты Наурызым!» атты балалар 
мен жасөспірімдер арасындағы 
шығармашылық байқаудың, 
республикалық «Жас дарын» балалар 
байқауының, халықаралық «Сариеер 
Муниципалитетінің» ІV фестивалінің, 
балалар кеңесінің декларация-
сы мен халықаралық «Бейбішілік 
әлемі» байқауының бас жүлдесін 
иемденіп, мәртебесі өсіп, алтын 
тұғырға көтеріліп, жемісі еңбектің 
лайықты бағасын алды. «Талантты-
лар раушан гүлі сияқты жан-жағына 
жұпар шашып, көңіл ашады» деген 
жазушы, қоғам қайраткері Шерхан 
Мұртаза ағамыздың сөзі «Бозторғай» 
үлгілі ән-би ансамблі ұлт-аспаптар 
оркестрінің ұжымына қаратып 
айтылған десек те болады.

Қосымша білім беру бөлімі 1996 
жылы құрылып, Мектепке дейінгі 
балаларға арналған «Білімпаз» 
орталығы, «Тілдер әлемі», «Қызықты 
математика мектебі» және «Қазақ 
тілі», «Ағылшын тілі», «Орыс тілі» 
үйірмелерімен қоса үш бағытта 
қызмет атқарады.      

Оқу-тәрбие процесі аптасына бес 
күнге құрылған. Балаларға математи-
ка, сауат ашу, логика, жаратылыстану, 
валеология, құрастыру және модель-
деу, тіл дамыту, қазақ тілі, ағылшын 
тілі, орыс тілі, ән сабақтары өтіледі. 

Балалар күннен-күнге өз 
бетінше жұмыс жасау арқылы 
жаңалықтар ашып, сабақ бары-
сында белсенділік танытады. 
Балалардың шығармашылық ойлау 
мен сөйлеу процестерін дамыту үшін 
педагогтер сабақтарын қызықты 
ойын түрінде ұйымдастыра өтеді. 
«Білімпаз» орталығында білікті ма-
ман, жаны көркем, нәзік жүрегінде 
бүлдіршіндерге деген шынайы сезімі 
бар педагогтер қызмет атқарады. 

Әлемді жаулаған пандемия адам 
өмірін бір мезетте күрт өзгертіп, 
қарусыз жаумен бірге күресуге мәжбүр 
етті. Орталығымыздың үйірмелері, 
үйірме жетекшілері коронавирустық 
инфекцияның таралуына жол бермеу 
жөніндегі шаралар аясында барлық 
байқауларды, семинарларды қашықтан 
ұйымдастыруда және қатысуда.

А.Т. АЙДАР,
Мектеп олимпиадаларын және 
мектептен тыс іс-шараларды 

өткізетін облыстық  
«Жамбыл дарыны» орталығы 

директорының м.а.

АННОТАЦИЯ

В этой статье автор рассказывает 
о мероприятиях, проводимых вне 
школы в Центрах детского творче-
ства при образовательных уч-
реждениях Жамбылской области, 
несмотря на пандемию, которая 
разворачивается в мире, о про-
деланной педагогами работе по 
развитию творческого мышления и 
речевых навыков детей.

әлеуметтік отбасылардың 
сұранысы бойынша 5 пен 6 жас 
аралығындағы оқушыларды 
қамтиды. «Білімпаз» білім 
беру орталығының мақсаты 
– баланың үйлесімділігін, 
эстетикалық тәрбиесінің, 
ойынның, дене қимылының 
дамуын қамтамасыз ету, 
көрнекі-бейне назарын дамы-
ту, мектепке дайындау болып 
табылады. 

Мектепке дейінгі оқушыларға 
арналған «Білімпаз» орталығы 
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