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Кіріспе 

 

Қазіргі кезде мектеп білімі әр адамның формалды оқытудың ең 

ұзақ кезеңін көрсетеді, сондай-ақ жеке жетістік және бүкіл елдің ұзақ 

мерзімді дамуының маңызды факторы болып табылады. Миллиондаған 

оқушылардың мақсатты бағыттарының дайындығынан біз еліміздің 

инновациялық даму жолын қаншалықты таңдай және қамтамасыз ете 

алатынымыз байланысты.   

Дәл қазір, жалпы білімді қаншалықты заманауи және 

интеллектуалды ету болашақ ұрпақтың ауқаттылығына байланысты.   

Мектеп білімінің негізгі нәтижесі озық даму мақсатына сәйкес 

болуы қажет. Бұл мектептерде оқыту өткен жетістіктің қажеттігі ғана 

емес, сондай-ақ болашақта қажет болатын әдістер мен технологияларды 

да білдіреді. Білім алушылар зерттеушілік жобаларға, шығармашылық 

сабақтарға, спорттық іс-шараларға қызығулары қажет, осылардың 

барысында олар жаңа затты ойлап табуға, түсінуге және меңгеруге, 

ашық болуға және жеке ойларын білдіруге қабілетті болуға, шешімдер 

қабылдай алу және бір-біріне көмектесу, қызығушылықтарын 

қалыптастыру және мүмкіндіктерін түсінуге үйренеді. 

Оқушыларды тәрбиелеу және әлеуметтендірудің мақсаттарын 

шешу, олардың жан-жақты дамуы сабақтан тыс қызметті ұйымдастыру 

аясында өте тиімді. Сабақтан тыс қызметтің өзектілігі қазіргі кезде 

елімізде оқушы тұлғасы қалыптасу жағдайларында айтарлықтай 

өзгерістер болып жатқандығында анықталады. Заманауи бала айқын 

сыртқы және ішкі шекарасы жоқ шексіз ақпараттық және зор 

әлеуметтік кеңістіктікте орналасқан. Оған интернет, телевизия, 

компьютерлік ойындар, кино арқасында алынған ақпараттық ағындары 

әсер етеді. Осы және басқа ақпарат көздерінің тәрбиелік және 

әлеуметтендіретін әсері тәрбие және әлеуметтену үдерісінде жиі басым 

болып келеді. 

Бүгін баланың мектепте және мектеп сыртында меңгерген білімі 

мен құндылықтары иемденген мінез-құлықтарының арасында шиеленіс 

бар: 

мектепте (жүйелілік, бірізділік, дәстүрлілік, мәдени сәйкестілік 

және т.б.); 

мектеп сыртында (еліктеушілік, бейберекеттілік, жоғары 

мәдениет пен тұрмыстың араласуы, мәдениет пен антимәдениет 

шекараларының арасындағы бұзылыс және т.б.). 

Бұл шиеленіс бала ойлауы құрылымын, олардың сана сезімі мен 

дүниетанымын өзгертеді, дүниеге эклектикалық көзқарасын 

қалыптастыруға, өмірге тұтынушылық қатынасты бағыттайды.  

Әлеуметтену – бұл толыққанды адам тұлғасын тәрбиелеу, 

азаматтық сана-сезімі мен жас азаматтың жүріс-тұрысын 
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қалыптастыру. Әлеуметтену кезіндегі негізгі ықпал нысаны - азаматтық 

сана-сезім, тұрақты оң бағдарланған, дамыған, тиісті деңгей. 

Әлеуметтенудің құрылымы оқу сабақтарының элементтері, білім 

алушылардың сабақтан тыс қызметі, жеке тұлға аралық байланыс, 

қоршаған социуммен ынтымақтастық болып табылады. 

Оқушылардың әлеуметтік потенциалын аталған жас кезеңінде 

тұлға әлеуметтенуі үдерісін оңтайландыруға қажетті  әлеуметтік сапа 

мен қабілеттілік жиынтығынан анықтауға болады. Мектеп білім 

алушыларының әлеуметтік потенциалын қалыптастыру және негізгі 

әлеуметтік сапа мен қабілеттіліктерін дамыту үшін мектепте 

анықталған педагогикалық жағдайларды құру қажет. 

 Оқушылардың сабақтан тыс қызметі азаматтық ұстаным мен 

әлеуметтік белсенділікті қалыптастырудың негізі болып табылады.                            

Ол сабақтың уақытша кеңістігіне қарағанда, көп нәрсеге ие, осы және 

басқа да қызмет түрлерінің субъект – қатысушылар санының көбі, осы 

және басқа да біліктілік, дағдылар, жеке тұлға қасиетін тәрбиелеудің 

басымдылығын өзіне атқарылады. 

Сабақтан тыс қызмет азаматтық, рухани-адамгершілік тәрбиелеу, 

тұлғаның әлеуметтенуі көзқарасынан зор әлеуетке ие, себебі балаға 

табысты бола алатын қызмет саласын таңдауға мүмкіндік беріледі. 

Сабақтан тыс қызмет – сабақтан тыс уақытта білім 

алушылардың дамуы мен оқушылар ұжымын қалыптастыруда маңызды 

рөлді атқаратын таным мен өзін өзгерту және қоршаған орта 

болмысына бағытталған балалардың қызығушылықтары мен 

қажеттіліктері шартталған белсенділігін көрсетеді.Сабақтан тыс қызмет 

ерекшелігін бастауыш жалпы білімнің білім беру бағдарламаларының 

жеке және пән үстілік нәтижелеріне  бағытталған жетістіктер  

анықтайды. 

Сабақтан тыс қызмет – сабақтан тыс уақытта тұлғаның өзін-өзі 

іске асыру мақсаты бар қоғамдық-пайдалы қызмет, бос уақытты 

формалды емес  ұйымдастыруды қосу арқылы  білім алушылардың 

қоғамның әлеуметтік-мәдени құндылықтарын меңгеру үшін жағдай 

жасау бойынша оқушы, мұғалім және тәрбие үдерісінің басқа 

субъектілерінің шығармашылық мақсатты әрекеттестік түрі. 

Сондықтан тәрбие жүйесінің негізгі бағытталуы білім алушының 

тұлға дамуына ықпал ету, оқушылардың сабақтан тыс қызметін 

жобалау педагогикалық қызметтің маңызды үдерісі болып 

табылатындығында. 

Сабақтан тыс қызмет білім беру кеңістігін кеңейтуге мүмкіндік 

береді, оқушыларды дамыту үшін қосымша жағдайлар жасайды, 

балаларды алып жүруді, оқытудың барлық кезеңінде бейімделу мен 

әлеуметтік сынама кезеңдерінде қолдауды қамтамасыз ететін желіні 

тұрғызу болады. 
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Бұл белгіленген білім беру нәтижесінен шығу жолы -  базалық 

білімді жағдайларда, оқудағы үздіктерде саналы түрде пайдалану 

қабілеттілігі. Жалпы алғанда, бұл әр түрлі балалар үшін табыс жағдайы 

және әлеуметтенуді қамтамасыз ету. 

Сабақтан тыс уақытта білім алушылардың бос уақыты өзін ұстай 

білуді нығайтуға, оқушылардың өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі 

бақылауды дамытуға, бос уақытты мазмұнды өткізу дағдысының пайда 

болуына ықпал етеді, балалардың салауатты өмір салтының 

тәжірибелік дағдыларын қалыптастыруға, қоршаған ортаның жағымсыз 

әрекеттеріне қарсы тұра алуға мүмкіндік береді. 

Сабақтан тыс уақытта балалардың жұмыспен қамтылуы – 

балалар мен жасөспірімдердің шығармашылық әлеуетті дамытуға 

бағытталған қызметтің жеке мағыналы саласында жеке 

қызығушылықтары мен қажеттіліктерін қанағаттандырумен 

байланысты сабақтан тыс еркін уақыттағы қызметі. Бос уақыттың 

негізгі міндеттері: балалар мен жасөспірімдерді қызметтің әр түрлеріне 

қосу; тұлғаны дамыту және ғылым, экономика, техника, өнер, 

спортттың әр түрлі салаларында қосымша практикалық білімін тікелей 

иелену мүмкіндігі; ұжымдық және жеке шығармашылықты көрсету 

және іске асыру болып табылады. 

Бос уақыт бағдарламаларында балалардың жаппай қатысуы 

мектеп ұжымының ұйымдасуына, мектеп дәстүрін бекітуге, онда 

жағымды әлеуметтік-психологиялық климатты нығайтуға мүмкіндік 

береді. 

Мектептегі сабақтан тыс оқу қызметі жүйесін қайта ұйымдастыру 

және дамыту білім беру үдерісіне шығармашылық сипат береді, оның 

біртұтастығы мен көп өлшемділігін шарттайды. 

Осы жұмыста білім беру ұйымдары қызметінде заманауи үрдіс 

көрсетілген – білім алушының бәсекеге қабілеттілігінен көрінетін 

сабақтан тыс қызметті жетілдіру, сабақтан тыс қызметте тәрбиені 

дамытуға объективтік және субъективтік негіздемелер анықталған. 

Білім беру ұйымдарында қазақстандық заңнаманы реттейтін 

сабақтан тыс қызметті ұйымдастыру мәселелері: 

Қазақстан Республикасының Конституциясы; 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы; 

«Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы; 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа 

саяси бағыты» Қазақстан Республикасының Президенті - елбасы                                       

Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 

«Қазақстан жолы - 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан 

халқына Жолдауы; 
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«Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы»; 

«Барлық білім беру ұйымдарында оқыту процесінің тәрбиелік 

құрамдасын күшейту жөніндегі үлгілік кешенді жоспарды бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы                       

29 маусымдағы № 873 Қаулысы; 

Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беру жүйесіндегі 

тәрбие тұжырымдамасы. ҚР Білім және ғылым Министрінің                    

2009 жылғы  16 қарашадағы № 521 бұйрығы. 
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Сабақтан тыс қызмет мектептегі заманауи білім беру үдерісіндегі  

маңызды компонент 

 

Позитивті өзгерістер еліміздегі білім беру ұйымдарындағы 

тәрбиелеу қызметтер жүйесіндегі өз маңызын тапты. Қазақстандық 

патриотизмнің, азаматтықтың, адамгершілікті, гуманистік бағыттың, 

жеке тұлғаның әлеуметтік белсенді дамуындағы саяси және рухани 

маңыздылығын ұғымы үрдісі жүріп жатыр. Жалпы қазақ 

менталитетінің, мәдениетінің, ұлттық-тарихи дәстүрлерін ескере 

отырып, интеллектуалды, рухани және шығармашылық әлеуетін қайта 

түзету мақсатында шарттар құрылуда. 

Мектеп әмбебап білімнің толық жүйесін, білік, дағды сонымен 

қатар оқушының жеке жауапкершілігі мен дербес қызмет тәжірибесін, 

мазмұнын қазіргі сапасын анықтайтын негізгі құзыреттілігін 

қалыптастыруы керек. 

Білім беру мақсаттарының бірі оқу үрдісіндегі ұйымдардың 

жоғары деңгейін мойындайды. Осы тұрғыда қазіргі әлеуметтік 

мәдениетті жағдайға барабар болатын, оқу қызметіндегі жаңа ұйымның 

нысандарды  іздеумен байланысты педагогикалық мәселе өзекті болып 

отыр, аталған мәселені шешу оқушылардың сабақтан тыс қызметтер 

жүйесінде мүмкін болады, ол ұйымдардың әртүрлі әдістері мен 

тәсілдерін біріктіреді және білім беру жүйесіндегі дәстүрлі сыныптық 

сабақтық құрылымы мен әдістері, неғұрлым перспективалы 

нысандарын дамытуда жаңа серпін береді. 

Сабақтан тыс қызметтің дұрыс ұйымдастырылған жүйесі еркін 

тұлғаның тәрбиесін қамтамасыз ететін, әр оқушының танымдық 

қажеттіліктері мен қабілеттерін қалыптастыратын немесе 

мүмкіндігінше дамыту жағдайындағы ортаны ұсынады. 

Сабақтан тыс іс шаралардың көп түрлі оқыту нысандары 

қызметтің алуан түрлі түрлеріне өте үлкен жағдай  жасайды, ол 

оқушының, тек негізгі білім беру ауқымын кеңейту емес, сонымен 

қатар арнайы ғылыми және кәсіби білімдері, дағдылары мен ептіліктері 

үшін тарлық психикалық үрдісін қамтиды.  

Сабақтан тыс іс- шаралар маңызды мақсаттарды шеше алады: 

баланың мектептегі қолайлы бейімделуін қамтамасыз етеді; 

оқушының оқу жүктемесін оңтайландыруға; 

баланың дамуы үшін жағдайды жақсарту; 

оқушылардың жас және жеке бас ерекшеліктерін ескеру. 

Сабақтан тыс қызметтің маңызы мен мәні оқушының 

қабілеттерін, бейімділіктерін, қызығушылықтарын дамыту үшін 

қосымша жағдай тұғызумен және олардың бос уақытын тиімді 

ұйымдастырумен аяқталады. Ол жағдай жасауға бағытталған: 
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баланың жайлы ортада шығармашылығын өмірдің түрлі 

аспектілерінде туындатуға және қоршаған ортаға оң қарым-қатынас 

қалыптастыруға; 

баланың қарым-қатынас үрдісінде және балалар 

қоғамдастығындағы бірлескен қызметтерінде, құрдастары және 

педагогтермен белсенді араласуында жеке әлеуметтік тұлғасын 

қалыптастыру; 

оқушының болашақ өмірлік жоспарлары мен перспективасын 

табысты жүзеге асыру үшін өзін-өзі кәсіби анықтауы; 

мұғалім мен баланың арасындағы тұлға аралық қарым-

қатынастардың жоғары деңгейі талап етіледі; 

оқушылардың бір топтан басқа топқа ауысуы (тақырып бойынша, 

интеллектуалды даму деңгейі бойынша, жетекші педагогке); 

білім берудің басқа түрлерінен айырмашылығы оқушылардың 

барлық топтарын дарынды, ақыл ойының дамуында ауытқушылығы 

бар, дене кемістігі бар, қоғамға жат мінез қылық бейімділігі бар, 

әртүрлі жастағы т.б. қамтуға мүмкіндік береді; 

ата-анасының және оқушының өзгерістеріне жедел қызмет жасау, 

сабақтан тыс қызметтің дәстүрлі және инновациялық түрлерін сақтау; 

алынған білім мен дағдылардың практикалық маңыздылығы; 

білім беру кеңістігін кеңінен пайдалану (сабақтан тыс уақыты 

түрлі орындарда: кітапханада, акт және спорт залдарында, ойын 

бөлмесінде, топсеруенде т.б өткізу мүмкіндігі). 

приоритет баланың нақты жеке қасиеттерін дамыту мен 

қалыптасыруда мақсат қояды, балалар ұжымында оң психологиялық 

ахуалды қалыптастыру, балаларды адамгершілік және  мәдени 

құндылықтарға үйрету; 

үй жұмысының орындалмауы. 

Оқушылардың сыныптан тыс қызметі оқушылар үшін педагогті 

неғұрлым серпінді және қызықты қылатын тапсырмалардың әртүрлі 

түрлері арқылы жүзеге асады. Сонымен қатар сыныптан тыс іс-

шаралардың әртүрлілігі мұғалімге нақты қоршаған ортаны 

пайдалануға, ал оқушыға әлеуметтік шындықты өздігінен  игеруге , 

жағдай туғызады. Сыныптан тыс іс-шаралардың әртүрлі түрлерін 

ұйымдастыру жалпы мектептегі оқу, акт және спорт залдарын, 

кітапхананы, сонымен қатар мәдениет үйіне жақын орналасқан үйлерді, 

балалар ойын сауық орталықтарын, спорттық нысандар мен 

стадиондарды пайдалануды ұсынады.  

Сыныптан тыс қызметтің  ерекшеліктері болып саналады:  

сабактан тыс қызметтің мазмұны  болып әр түрлі жас топтардағы 

балалардың қажеттіліктері олардың отбасы мүшелерінің қажеттіліктері 

қызығушылықтарын ескеру; 
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сыныптан тыс қызмет балалардың ерікті қатысуы, өзіндік 

қызметтері және белсенділіктері жағдайы құрылады; 

сыныптан тыс қызмет кезінде психологиялық атмосфера 

бейресми сипат алады, ол балалардың педагогтермен жалпы 

қызығушылықтар құндылықтары үшін тең құқықты қарым-қатынасын 

қалыптастырады. 

Оқушылардың сабақтан тыс қызметтерді  түсіну, оқушылардың 

барлық қызмет түрлерін біріктіру (оқу қызметінен басқа), 

әлеуметтендіру және тәрбиелеу мәселелерін шешуі мүмкін. Басында 

міндетті емес сыныптан тыс және мектептен тыс тапсырмалар мен 

топсеруендер біртіндеп оқу-тәрбие үрдісінің маңызды бөлігі ретінде 

енгізілді. 

Жалпы білім беру жүйесінде сабақтан тыс жұмысты 

ұйымдастыру А.В. Хуторскийдің, И.Л. Василеваның,                               

Н.И. Монаховтың, Н.Е. Щурковтың, Л.В Занковтың,                            

К.Б. Жарықбаевтың, С.К.Калиевтің педагогикалық зерттеулерінен 

көрініс тапты. 

Академик Л.В. Занков балалардың сабақтан тыс тапсырмаларды 

орындауға үлкен мән берді, ол «мектептегі сыныптан тыс жұмыс, 

балалар ұжымында өте маңызды» деп атап көрсетті. Сыныптан тыс іс -

шаралар  балалардың өзара жақындасуына, балалардың мұғаліммен 

жақындасуына, балалардың мұғаліммен жақындасуына көмектеседі. 

Балалардың мектепке деген сүйіспеншіліктерінің артуы, екінші үйлері 

болып қалыптасуы үшін неғұрлым қолайлы жағдай туындайды. Леонид 

Владимирович «оқыту мен тәрбиелеу өзара байланысты», сондықтан 

сабақтан тыс қызметтің танымдылығын сақтау керек, қарым- қатынас 

шекараларын кеңейту, балаларға қызмет түрлерін өздері таңдауына 

мүмкіндік беру керек деп есептейді. 

Сабақтан тыс қызметтің негізін түсіндіру және ұғындырудың 

әдіснамалық кілті ретінде «қызмет» деген сөзге назар аудару қажет. 

Оның үрдісінде идеалардың мақсатты өндірісі, құндылықтары, 

идеалары, түсініктері, ұсыныстары, мәдениеттің шығармашылық 

құрылымы жүзеге асырылады. Сыныптан тыс қызметтің қызмет 

статусына ауысуы оның сапасын күрт өзгертеді. Мектеп үшін сабақтан 

тыс қызмет оның жауапкершілігін алатын қызметтің жаңа есептік 

түріне айналады.  

Мұндай қызметтің әртүрлі формаларын пайдаланудан мектеп 

балаларды және жасөспірімдері әлеуметтендіру тапсырмаларын шешуі 

керек, пән үстілік қабілеттерді қалыптастыру, оқушының жас 

ерекшеліктерін ескере отырып тәрбиелеу және дамыту. 

Сабақтан тыс іс -шаралар оқушылардың әлеуметтенуіне, 

шығармашылық қабілеттерінің дамытылуына бағытталған қызметтің 

бір түрі. 
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Сабақтан тыс қызмет бағдарламасы оқушылардың жан жақты 

дамуына бағытталған. 

Өзін-өзі жүзеге асыру оқушылардың танымдық мотивациясы мен 

танымдық қызығушылығын шығармашылық қабілеттерін дамытуға 

жетелейді. 

Сабақтан тыс қызметтің мақсаты күннің екінші жартысында, яғни 

түстен кейін жүзеге асырылады, оқушылардың мектептегі оң қарым 

қатынас жағдайын туғызу, инициативасы мен жауапкершілігін, 

ашықтығын шынайылығын, барлық жас кезеңдеріндегі сабақтан тыс 

қызметтерін көрсету үшін қажет болып табылады. 

Мақсатқа жету мектептегі іс-шаралар жүйесін сапалы жүзеге 

асыру кезінде іске асырылады: 

жалпымектептік «кілтті істерге» ауысу, оқушылар мен 

педагогтердің жобалары негізінде жүзеге асады; 

әлеуетті мүмкіндіктері мен қызығушылықтарын анықтау, өзін-өзі 

іске асыруға көмек көрсету, өзін-өзі кәсіби анықтау, балалардың 

қатысы арқылы азаматтық сәйкестікті қалыптастыру;  

қосымша білім беру берудің әртүрлі шығармашылық және 

мамандырылған бірлестіктерін құру; 

қоғамдық пайдалы, әлеуметтік маңызды қызметтер, жорықтар, 

топсеруендер, экспедициялар мен әр түрлі бұқаралық іс-шараларды 

ұйымдастыру; 

мектепте жүзеге асырылатын әртүрлі деңгейдегі бағдарламалар 

мен жобаларды іске асыру. 

Балаларға сабақтан тыс іс-шараларды ұйымдастырудағы негізгі 

міндеттер: 

қызығушылықтарының, бейімділіктерінің, қабілеттерінің және 

оқушылардың түрлі қызметіндегі мүмкіндіктерін айқандау; 

сабақтан тыс іс- шараларда таңдалған сферада әр баланың жеке 

дамуына жағдай туғызуы; 

оқушылардың қызметіндегі білім, білік, дағдылар жүйесін 

қалыптастыру; 

оқушылардың бейресми қарым-қатынас тәжірибесін, өзара іс-

қимыл ынтымақтастығын дамыту; 

оқушылардың қоғаммен қарым-қатынас аясын кеңейту; 

оқытуда қиындық көретін балалармен түзету жұмыстарын 

жүргізу. 

Сабақтан тыс жұмыстардың мақсаты мен міндеттері тәрбиелік                              

іс-шаралардың мазмұңын, түрлерін, бағытын анықтайды, қосымша 

білім берудің бағдарламасына таңдау жасайды. 

Оқудан тыс қызметтер бағдарламасының мазмұны барлық білім 

беру мақсаттарына жетуді қамтамасыз ететін бағдарламаларды 

анықтайды. 
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Оқудан тыс іс-шараларға кететін уақыт шамамен аптасына               

3-6 сағатты құрауы мүмкін. 

Мектепте жүзеге асыру үшін төмендегідей оқудан тыс іс -

шаралардың түрлері бар: 

1. ойын қызметі; 

2. танымдық қызмет; 

3. мәселелі құнды қарым-қатынас; 

4. ойын сауық іс-шаралары қызметі (бос уақытта тілдесу); 

5. көркем шығармашылығы; 

6. әлеуметтік шығармашылығы; 

7. еңбек (өндірістік) іс-шаралар 

8. спорттық-сауықтыру іс-шаралары; 

9. туристік және аймақтық зерттеулер. 

Сабақтан тыс қызметтің негізгі бағыттары болып спорттық-

сауықтыру, көркем-эстетикалық, ғылыми-танымдық, әскери-

патриоттық, қоғамдық пайдалы және жобалау шаралары саналады. 

Оқушылардың сабақтан тыс қызмет түрлері мен бағыттары өзара 

тығыз байланысты. Мысалы, бағыттар реті спорттық-сауықтыру, 

танымдық, көркем шығармашылық қызмет түрлерімен сәйкес келеді. 

Екіншіден, әскери-патриоттық, жобалау қызметтері сабақтан тыс                       

қызметтің аталған түрлерінде жүзеге асырылуы мүмкін. 

Үшіншіден, қоғамдық пайдалы қызметпен байланысты бағыт 

сабақтан тыс іс-шаралардың әлеуметтік шығармашылық және еңбек 

қызметі, сияқты түрлерінде толық жүзеге асуы мүмкін. Сабақтан тыс 

қызметтің бағыты сабақтан тыс іс -шаралардың бағдарламасына сәйкес 

құрымында мазмұнды бағдары ретінде қарастырылады. 

Негізгі талап сабақтан тыс қызмет  кәдімгі сабақтарға ұқсас 

болмауы керек. Сондықтан сабақтан тыс қызметті ұйымдастыруда 

дәстүрлі әдістерден гөрі дәстүрлі емес әдістерді қолдану ұсынылады.   

(1 және 2 кестені қараң-р). 

 
Сабақтан тыс қызметті ұйымдастырудың дәстүрлі түрлері 

 

1 Кесте 

Түрі Педагогикалық міндеттері 

Дәріс 

Демонстрация 

(көрсету) 

Білім алушылардың шығармашылық ойлау 

қызметін белсендіру 

Семинар 

Дайындық 

Жаттығу 

Аналитикалық ойлауды қалыптастыру. 

Ұжымдық жұмысты дамыту шеберлігі. 
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Дискуссия 

Экзерсис 

Ақпаратпен алмасу, сыни тұрғыдан ойлау 

дағдыларын дамыту және өз көзқарасын қорғау 

жолдары арқылы білімін кеңейту 

Конференция 

Байқау 

Концерт 

Көрме 

Өз қызметінің нәтижесін ашық талқылау 

дағдылары арқылы дамыту  

 

Саяхат 

 

Ой-өрісті кеңейту және сезімдік қабылдауды 

байыту 

Экспедиция 

Туристік жорық 

Таным, тәрбиелеу, сауықтырудың әр түрлі 

жоспардағы міндеттерін шешу 

2 Кесте 

Сабақтан тыс қызметті ұйымдастырудың дәстүрлі емес 

түрлері 

Түрі Педагогикалық міндеттері 

Пәннің, деректің, 

құбылыстың, 

оқиғаның 

тұсаукесері 

Шеберлікті қалыптастыру және дамытуды бір 

оқиғаны / құбылысты және т.б. бейнелеу ғана 

емес, сондай-ақ өзінің ұстанымын дәлелді айту. 

 

Сюжетті-рөлдік 

ойын 

Қоғамдық қатынас пен құбылыс құрылымында 

өзін түсіну 

Жоба қорғау Орындалған жұмысқа талдау жасау қабілеттілігі, 

жаңа идеялар ұсыну, дауыстап әлеуметтік сөйлеу 

дағдыларын дамыту 

Шай ішу және 

аспаздық 

байқаулар 

Ерекше психологиялық атмосфера құру, қарым-

қатынасты жұмсарту 

«Қатты жаңғақ» Өмірдің қиын өмірлік сауалдардын бірігіп шешу, 

сенімді әңгімелесу 

Мейірімді тосын 

сыйлар күні 

Ықылас белгісін көрсете білу, қуаныш әкелетін 

жаттығулар 

Сұрақтар 

хатқалтасы, 

қызығушылық 

бойынша клубтар 

Достық жағдайда пікірлермен еркін алмасу 

 

 

Сабақтан тыс қызмет оқу-тәрбие беру үрдісінің құрамдас бөлігі 

және оқушылардың бос уақытын ұйымдастырудың бір формасы болып 
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табылады. Сабақтан тыс қызмет бүгінде негізінен сабақтан тыс уақытта 

оқушылардың мазмұнды бос уақытқа деген қажеттіліктерін 

қанағаттандыру, олардың өзін-өзі басқаруға және қоғамдық пайдалы 

қызметке қатысуы үшін ұйымдастырылатын қызмет  ретінде 

түсіндіріледі.  

Мектеп оқушыларының сабақтан тыс қызметін білім беру 

ұйымында тәрбиелеуші және дамытушы ортаны құруға, бала 

тұлғасының түрлі салаларын қалыптастыруға, оның танымдық 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға және шығармашылық қабілеттерін 

дамытуға арналған зор әлеуетке ие қызмет ретінде қарастыру керек.  

Дұрыс ұйымдастырылған сабақтан тыс қызмет жүйесі әр 

оқушының еркін тұлғаны тәрбилеуді қамтамасыз ететін танымдық 

қажеттіліктері мен қабілеттерін барынша дамытуға немесе 

қалыптастыруға болатын жағдайлары бар сала болып табылады. 

Блаларды тәрбилеу олардың қызметінің кез келген сәтінде жүреді. 

Алайда бұл тәрбиені оқудан бос уақытта іске асырған барынша өнімді. 

Сабақтан тыс қызметке бөлінетін сағаттар оқушылардың қалауы 

бойынша пайдаланылады және оны сабақтық оқыту жүйесінен бөлек 

ұйымдастырудың түрлі формаларын іске асыруға бағытталған. 

Сабақтан тыс қызметті ұйымдастыру кезінде оқушылардың сабақтары 

эскурсиялар, дөңгелек үстелдер, конференциялар, пікірталастар, 

олимпиадалар, сайыстар, дидактикалық театрлар, кітапханалық 

сабақтар, қоғамдық пайдалы іс-тәжірибелер, ізденушілік және 

ғылыми зерттеулер, туристік және өлкетанушылық экспедициялар 

формаларында өткізілуі мүмкін.  

Оқушыларды сабақтан тыс қызметтің барлық бағыттары 

бойынша біріктірудің ұйымдастыру формалары үйірмелер, секциялар, 

клубтар, студиялар, оқушылардың ғылыми қоғамдары, зерттеу немесе 

жобалық зертханалар, кіші ғылым академиясы, балалардың қоғамдық 

бірлестіктері және т.б. болуы мүмкін. Сабақтан тыс сабақтар өз 

қызметін өзінің бірегейлігі мен қажеттілігін сезінуі үшін әрбір оқушыға 

бағыттауы тиіс. Үйірмелер мен секцияларға бара отырып оқушылар 

құрдастары ортасында тамаша бейімделеді, жетекшінің жеке 

жұмысының арқасында оқ материалы терең үйретіледі. Сабақтан тыс 

қызметті оқу пәндері, курстары бағдарламалары мазмұнының 

жекелеген аспектілерін бекіту және тәжірибеде қолдану үшін 

пайдаланудың артықшылығы айдан анық. Сабақтарда жетекшілер 

оқушылардың ұйымдастырушылық, шығармашылық, музыкалық 

сияқты қабілеттерін ашуға тырысады, бұл жеткіншектердің рухани 

дамуында маңызды рөл атқарады. Сабақтарды тек жалпы білім беретін 

мектептердің мұғалімдері ғана емес, сонымен қатар қосымша білім 

беру ұйымдарының педагогтері де өткізулері мүмкін. Сабақтан тыс 

қызмет сабақтан бос уақытта белгілі бір жас тобындағы балалар мен 
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жасөспірімдерді әлеуметтендіру, оларда әлеуметтік маңызды іс-

тәжірибелерге және өзін-өзі басқаруларға қатысуға деген қажеттілікті 

қалыптастыру, тұлғаның маңызды позитивті қасиеттерін дамытуға 

арналған жағдайлар жасау, олардың шығармашылық және танымдық 

белсенділіктерін іске асыру, мәнді бос уақытқа қатыстыру үшін 

ұйымдастырылады. Нақ осы сабақтан тыс қызмет бірінші кезекте 

уәждемесі төмен балаларда шығармашылыққа деген талпынысты 

дамытуға септеседі.  

Балаларға оқу материалын стандартты емес жағдайларда игеру 

жеңіл екені ешкімге жасырын емес. Нақ осы сабақтан тыс қызмет 

ұжымдық шығармашылықты дамытуға септеседі, қарым-қатынас 

дағдыларын, жауапкершілік сезімін, еркін ойлау, сабақ оқу кезіндегі 

кедергіні еңсеру іскерлігін қалыптастырады, ынтымақтастық үшін 

жағдайлар жасайды.  

Оқушылардың, ең алдымен дарынды балалардың және мүмкіндігі 

шектеулі балалардың әлеуетін дамыту үшін оқушылардың өздерінің 

және олардың ата-аналарының (заңды өкілдерінің) қатысуларымен 

жеке оқу жоспарлары әзірленуі мүмкін. Жеке оқу жоспарларын іске 

асыру білім беру ұйымы педагогінің қолдауымен бірге жүреді. 

Оқушылардың сабақтан тыс қызметтерін ұйымдастыру кезінде 

білім беру ұйымдары балаларға қосымша білім беру ұйымдарының, 

мәдениет және спорт ұйымдарының мүмкіндіктерін пайдаланады. 

Каникул кезеңінде сабақтан тыс қызметті жалғастыру үшін балалардың 

демалысы және оларды сауықтыру ұйымдарының, тақырыптық лагерь 

ауысымдарының, жалпы білім беретін мектептер базасында құрылған 

жазғы мектептердің және балаларға қосымша білім беру ұйымдарының 

мүмкіндіктері қолданылуы мүмкін. 

Сабақтан тыс қызметтің табысы тек белсенді оқушыларға ғана 

емес, сондай-ақ педагогикалық әсерге, мұғалімнің тәрбиеленушілердің 

қызығушылықтарына қоғамдық пайдалы бағыт беру іскерлігіне де 

байланысты.  

Сабақтан тыс жұмысты табысты ұйымдастырудың және 

дамытудың негізгі шарттарының бірі – бұл пән мұғалімінің пән 

мазмұнын іске асыру үшін арнайы дайындығы.  

Сабақтан тыс қызметтің ұйымдастыру модельдері 

Сабақтан тыс қызметтің міндеттеріне, формаларына және 

мазмұнына қарай, оны базалық ретінде іске асыру үшін келесі 

ұйымдастыру моделі қарастырылады.  

Сабақтан тыс қызметті іске асырудың базалық 

ұйымдастырушылық моделі:  

білім беру үрдісінің қатысушылары қалыптастыратын білім беру 

ұйымының оқу жоспары (сабақтыққа қарағанда бөлек формаларда 
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өткізілетін қосымша білім беру модульдері, арнайы курстар, мектептік 

ғылыми қоғамдар, оқу ғылыми зерттеулер, практикумдар және т.б.); 

білім беру ұйымдарының қосымша білім беру бағдарламалары 

(қосымша білім берудің мектепішілік жүйесі); 

балаларға қосымша білім беру ұйымдарының, сонымен қатар 

мәдениет және спорт ұйымдарының білім беру бағдарламалары;  

сынып жетекшілігі (экскурсиялар, пікірталастар, дөңгелек 

үстелдер, сайыстар, қоғамдық пайдалы тәжірибелер және т.б.); 

білім беру қызметкерлері лауазымдарының біліктілік 

сипаттамаларының лауазымдық міндеттеріне сәйкес өзге 

педагогикалық еңбеккерлердің (ұйымдастырушы-педагогтің, 

әлеуметтік педагогтің, педагог-психологтің, аға тәлімгердің) қызметі; 

жаңа білім беру бағдарламаларды, оның ішінде өңірлік 

ерекшеліктерін есепке алатын бағдарламаларды әзірлеу, апробациялау, 

енгізу бойынша инновациялық (тәжірибелік) қызмет. 

Аталмыш базалық модельге сүйене отырып, сабақтан тыс 

қызметтің ұйымдастыру модельдерінің бірнеше негізгі типтері 

ұсынылуы мүмкін:   

балаларға қосымша білім беру моделі; 

«толық күн мектебі» моделі; 

оңтайландырылған модель (білім беру ұйымының барлық ішкі 

ресурстарын оңтайландыру негізінде);  

инновациялық-білім беру моделі. 

Балаларға қосымша білім берудің моделі мектепішілік қосымша 

білім беру әлеуетін басым қолдануға және балаларға мектептен тыс 

қосымша білім беру ұйымдарымен ынтымақтастыққа сүйенеді. 

Сабақтан тыс қызмет балалардың шығармашылық қызығушылықтарын 

дамыту үшін жағдайлар жасау және оларды көркем, техникалық, 

экологиялық-биологиялық, спорттық және басқа қызметке қосу 

жағынан балаларға қосымша білім берумен тығыз байланысты. 

Сабақтан тыс қызмет пен балаларға қосымша білім беру арасындағы 

байланыстырушы болып факультативтер, мектептік ғылыми қоғамдар, 

кәсіби бағыттағы бірлестіктер, таңдау бойынша оқу курстары сияқты 

оны іске асырудың формалары болып табылады. 

Қосымша білім беру моделі негізіндегі сабақтан тыс қызмет 

кезінде білім беру ұйымдары балаларға қосымша білім беру 

ұйымдарының, мәдениет және спорт ұйымдарының мүмкіндіктерін 

қолдануы мүмкін. Аталмыш модель сабақтан тыс қызметтің және 

балаларға қосымша білім берудің ортақ бағдарламалық-әдістемелік 

кеңістігін құруды, білім беру ұйымын басқарудан білім беру 

бағдарламасын басқаруға көшуді іске асыруды көздейді.   

Аталмыш модель балалардың аумақтық, әлеуметтік және 

академиялық ұшқырлыққа дайындығын қамтамасыз етуге бағытталған. 
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Модельдің артықшылығы балаларға қызығушылықтар бойынша 

балалар бірлестігі бағыттарының спектрі негізінде кең таңдау ұсыну, 

балалардың еркін өзін-өзі анықтау және өзін-өзі іске асыру мүмкіндігі, 

сабақтан тыс қызметті іске асыру білікті мамандарды тарту, сондай-ақ 

білім беру үрдісі ұйымының балаларға қосымша білім беруге тән 

тәжірибелік-бағдарлы және қызметті негіз болып табылады.  

 Қосымша білім беру ұйымы өзінің әлеуетін толық шамада іске 

асыруы үшін барлық педагогикалық жүйенің нақты әрі үйлесімді 

жұмысы қажет. Сондықтан педагогтерге бір-бірінің – балаларға 

қосымша білім берумен кәсіби айналысатын және мектептегі пәндік 

оқытумен байланысты педагогтердің мәселелерін білу және түсіну аса 

маңызды. Тек солардың өзара көмегі және бірлесе ойластырылған 

қызмет жеке мектеп деңгейінде де, бүтін қала, өңір, ел деңгейінде де 

тұтас білім беру кеңістігін құру үшін негіз бола алады.  

«Толық мектеп күні» моделі. «Толық мектеп күні» моделінің 

негізі – сабақтан тыс қызметті көбінесе ұзартылған күн 

тәрбиешілерімен іске асырылуы.  

Аталмыш модельді сипаттайды:  

баланың күні бойы білім беру ұйымында толыққанды болуы үшін 

жағдайлар жасау, оның ішінде мектептің білім беру ортасын 

поляризациялау және түрлі акценттелген кеңістіктерді бөлу арқылы;   

тәрбие беру жүйесі және білім беру ұйымының негізгі білім беру 

бағдарламалары аясындағы оқу, тәрбие беру, дамыту үрдістерінің 

мазмұнды бірлігі;  

санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормативтердің 

сақталуын қамтамасыз ететін және білім беру үрдісін тиімді 

ұйымдастырудан, қимыл белсенділігін оңтайландырудан, тиімді 

тамақтануды ұйымдастырудан, денсаулықтың және салауатты өмір 

салтының құндылығын қалыптастыру бойынша жұмыстардан тұратын 

денсаулық сақтау ортасын құру; 

балалар қоғамдық бірлестіктерінің және оқушылардың өзін-өзі 

бсқару органдарының белсенді қолдауымен балалардың өз-өздерін 

көрсетулері, өз-өздерін іске асырулары және өз-өздерін 

ұйымдастырулары үшін жағдайлар жасау;  

баланың білім беру ұйымында болуының жеке білім беру 

траекториясын және жеке кестесін құрастыру; 

негізгі және қосымша білім беру бағдарламалары 

ынтымақтастығына сүйену. 

Аталмыш модельдің артықшылықтары болып табылады: күні 

бойы білім беру үрдісін табысты іске асыруға арналған жағдайлар 

кешенін құру, тамақтануды қоса алғанда.  

Оңтайландырушы модель. Білім беру ұйымының барлық ішкі 

ресурстарын оңтайландыру негізіндегі сабақтан тыс қызметтің моделі 
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оны іске асыруға аталмыш білім беру ұйымының барлық 

педагогикалық қызметкерлерінің (мұғалімдер, ұйымдастырушы-

педагог, әлеуметтік педагог, педагог-психолог, мұғалім-дефектолог, 

мұғалім-логопед, тәрбиеші, аға тәлімгер және т.б.) қатысуын 

қарастырады. Бұл жағдайда үйлестіруші рөлін әдетте сынып жетекшісі 

атқарады, ол өзінің функциялары мен міндеттеріне сәйкес:   

педагогикалық қызметкерлермен, сонымен қатар білім беру 

ұйымының оқу-қосалқы қызметкерлерімен өзара әрекеттеседі; 

сыныпта мектеп ұжымы қызметінің аясында оқушылар 

тұлғасының оң әлеуетін дамытуға арналған оңтайлы білім беру үрдісін 

ұйымдастырады; 

сынып ұжымының тәрбиелеуші үрдісінің түрлі формалары 

арқылы, оның ішінде өзін-өзі басқару органдары арқылы қарым-

қатынастар жүйесін ұйымдастырады; 

оқушылардың әлеуметтік маңызды, шығармашылық қызметін 

ұйымдастырады. 

Оңтайландырушы модельдің артықшылығы сыныптан тыс 

қызметке кететін қаржылық шығындарды азайту, білім беру ұйымында 

бірыңғай білім беру және әдістемелік кеңістік құру, оның барлық 

құрылымдық бөлімшелерінің мазмұндық және ұйымдастырушылық 

бірлігі болып табылады.  

Инновациялық-білім беру моделі. Инновациялық-білім беру 

моделі республикалық және өңірлік деңгейдегі инновациялық 

(тәжірибелік, қанатқақты, ендірушілік) алаң қызметіне сүйенеді. 

Аталмыш модель аясында жаңа білім беру бағдарламаларының, оның 

ішінде өңірлік ерекшеліктерді ескеретін бағдарламалардың әзірленуі, 

апробациялануы, енгізілуі жүреді. Инновациялық-білім беру моделі 

білім беру ұйымдарының кәсіби және жоғары білім беру ұйымдарымен, 

ғылыми ұйымдармен және әдістемелік қызметтермен тығыз өзара 

қызметін қарастырады. Аталған модельдің артықшылықтары болып 

табылады:   

сабақтан тыс қызмет бағдарламалары мазмұнының және (немесе) 

әдістемелік құрал-жабдықтарының жоғары өзектілігі;  

оларды іске асыруды ғылыми-әдістемелік сүйемелдеу, 

қалыптасатын тәжірибенің брегейлігі.  

Мектепте сабақтан тыс қызметті ұйымдастыру моделі білім беру 

үрдісі жүретін жағдайларға байланысты: параллель сыныптардың саны; 

қосымша білім беру, мәдениет және спорт ұйымының болуы; жұмыс 

ерекшелігі (бір нмесе екі ауысым, сыныптардың комплектілігі). 

Сабақтан тыс қызметті ұйымдастыру моделін әзірлеу кезінде 

келесі ұстанымдарға жүгіну керек: 

Оқушылардың және олардың ата-аналарының қажеттіліктерін 

есепке алу ұстанымы. Бұл үшін ата-аналар мен оқушылардың 
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қажеттіліктерін анықтау, сұраныстың мектептің кадрлық ресурсымен, 

даму бағдарламасының ерекшеліктерімен сәйкестендіру керек. 

Негізгі мектепте жалғасатын қызметтің кем дегенде бір 

бағытын таңдауға негізделетін сабақтастық ұстанымы. Мысалы: 

жобалық қызмет. «Мен – зерттеушімін» үйірмесі бастауыш мектептің 

төрт жылы бойында жұмыс істей алады, өзінің зерттеу спецификасына 

ие, және негізгі мектептегі клуб немесе ғылыми қоғам түрінде заңды 

жалғасады.  

Сабақтан тыс қызмет бағыттарының әртүрлілігі ұстанымы, 

ол сабақтан тыс қызметтің бағыттарын іске асыруды көздейді:  

Мектептің әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін, білім беру 

ұйымының даму бағдарламасын есепке алу ұстанымы. Мысалы, егер 

мектеп экологиялық білім беру және тәрбие беру мәселесі бойынша 

жұмыс істесе, аталмыш бағыт бастауыш мектептен бастап сабақтан тыс 

қызмет сабақтарында көрініс табуы тиіс. 

Сабақтан тыс қызметтерді ұйымдастыруға арналған өңірлік 

әзірлемелерді есепке алу ұстанымы. Бірінші сыныпта «Оқы, оқы» атты 

үйірмені ұйымдастыру, оның бағдарламасы тек сабақтарда, пәндік 

материалда ғана емес, сондай-ақ түрлі ойындық және танымдық 

сценарийлерде де әмбебап оқу қызметтерін қалыптастыруға мүмкіндік 

береді. 

Қосымша білім беру, мәдениет және спорт ұйымдарымен өзара 

қызмет ұстанымы. Сабақтан тыс сабақтардың бөлігі қосымша білім 

беру ұйымының, кітапхананың аумағында іске асырылуы мүмкін. 

Үйірме жетекшісі болып қосымша білім беру жүйесінің немесе 

мәдениет және спорт мекемесінің маманы істей алады.  

Сабақтан тыс қызметті ұйымдастыру ормаларының 

әртүрлілігі ұстанымы. Мектептің сабақтан тыс қызмет 

бағдарламасында үйірмелер, студиялар, клубтар, шеберханалар, 

секциялар, қоғамдар және т.б. болулары тиіс. 

Сабақтан тыс қызметті ұйымдастыру кезінде оқу жылының 

оқу және каникулдық кезеңдерін оңтайлы пайдалану ұстанымы. 

Сабақтан тыс қызмет бағдарламасының бір бөлігі каникул уақытында, 

демалыс күндері іске асырылуы мүмкін. Белгілі бір сабақтардың 

өткізілу уақыты туралы ақпарат  үйірменің, студияның 

бағдарламасында болуы тиіс.   

Білім беру үрдісінде қолданылатын оқу-әдістемелік кешен (ОӘК) 

мүмкіндіктерін есепке алу ұстанымы. 

Сабақтан тыс қызметке іс-әрекет мазмұнының қатаң реттелуі 

және бағдарламаларды, алгоритмдерді, жоспарларды құрастыру 

кезіндегі таза басқарушылық амал-тәсіл тән емес. Сабақтан тыс қызмет 

баланы тәрбиелеудің жеке сипатын көздейді, бұл ретте тәрбие оқушы 

таңдап алған қызмет пәніне деген қызығушылыққа негізделеді. 
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Сабақтан тыс қызметті  ұйымдастыру кезеңдері:  

1. Жобалық, ол балалардың қызығушылықтарына, 

қажеттіліктеріне диагностикадан, олардың ата-аналарының 

сұраныстарынан және оның нәтижелері негізінде ресурстық 

қамтамасыз етудің мүмкіндіктерін есепке ала отырып, мектептегі 

сабақтан тыс қызметті ұйымдастыру жүйесін жобалаудан тұрады. 

2. Ұйымдастырушылық-қызметтік, оның аясында сабақтан тыс 

қызметтің әзірленген моделінің оның ресурстық қамтамасыз етілуі 

арқылы құрылуы және жұмыс істеуі жүреді.  

3. Сараптамалық кезең, оның барысында сабақтан тыс қызметтің 

іске асырылушы моделіне талдау жүргізіледі  

Сабақтан тыс қызметті іске асыру үшін жағдайлар жасау. 

Сабақтан тыс іс- қызметті табысты іске асыру үшін мына бағыттар 

бойынша бірқатар іс-шараларды өткізу қажет:  

Ұйымдастырушылық қамтамасыз ету ресурстық орталықтарды 

құрудан тұруы мүмкін. Алғашқы құрамдас ретінде мына «ресурстық» 

модель бола алады: балаларға қосымша білім беру ұйымы бірнеше 

жалпы білім беретін мектептердің оқушыларына арнап білім беру 

үрдісін іске асыру үшін өзінде бар материалдық-техникалық базаны 

қолданады, ол мектептер балаларға қосымша білім беру ұйымына 

«топтасады».  

Вариативті модельдің екінші құрамдас бөлігі де өзара қызметті 

ұйымдастыруға деген дәстүрлі амал-тәсіл болып табылады, яғни жалпы 

білім беру ұйымының оқушылары қызығушылықтары бойынша 

аталмыш жалпы білім беретін ұйымның базасында жұмыс істейтін 

балаларға қосымша білім беру ұйымдарының үйірмелеріне, 

секцияларына, клубтарына және т.б. барады. 

Оқушылар санының көп жағдайында аталмыш модельдің ары 

қарай  дамуы мектеп базасында БҚББҰ тиісті филиалының ашылуына 

әкеледі.  

Өзара қызметтің вариативті моделінің үшінші құрамдас бөлігі – 

бұл балаларға қосымша білім беру ұйымының базасындағы 

тағылымдамалық алаң қолданылатын модель. Бұл жағдайда БҚББҰ – 

бұл жалпы білім беру жүйесі педагогтерінің біліктілігін арттыруға 

арналған белгілі бір ұйымдастырушылық-әдістемелік орталық және 

базалық ұйым. 

Балаларға жалпы және қосымша білім беретін ұйымдардың 

барлық өзара іс- қызметі жағдайларында ортақ бағдарламалық-

әдістемелік кеңістік құрылуы тиіс. Мұндай өзара қызмет аясында іске 

асырылатын сабақтан тыс қызмет бағдарламаларының мақсатты 

бағдарлары нақты жалпы білім беретін ұйымның жалпы орта білім беру 

бағдарламасын игерудің жоспарланып отырған нәтиежелерін көздеуі 

тиіс.  
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Сабақтан тыс қызметті іске асыруды нормативті қамтамасыз 

ету мектептің басқа ұйымдармен өзара қызметін, оның құрылымдық 

бөлімшелерінің, сондай-ақ білім беру үрдісі қатысушыларының 

қызметін ұйымдастыруға арналған тиісті құқықтық өріс құруы қажет.  

Білім беру ұйымдарының әзірленуші немесе үйлестіруші 

локальдық актілері Қазақстан Республикасының білім беру 

саласындағы қолданыстағы заңнамаларына сәйкес келуі тиіс.   

Қаржылық-экономикалық шарттар. Жалпы білім беру 

ұйымдарында және балаларға қосымша білім беру ұйымдарында 

жергілікті бюджеттерден қаржы бөлу арқылы тегін жалпы орта білім 

беруді қамтамасыз ету ЖАО құзіретіне жатқызылған.   

Заңнамаға сәйкес білім беру ұйымдары тиісті білім беру 

бағдарламаларымен және МЖБС-пен қарастырылмаған ақылы 

қосымша білім беру қызметтерін көрсетуге (қосымша білім беру 

бағдарламалары бойынша оқыту, арнайы курстарды және пәндер 

циклін оқыту, репетиторлық, оқушыларға пәндерді тереңдетіп үйрету 

сабақтары және басқа қызметтер) құқылы.  

Алайда бұл ақылы білім беру қызметтері бюджет қаржысы 

есебінен қаржыландырылатын білім беру қызметімен бірге көрсетіле 

алмайды.  

Сондықтан, егер қосымша білім беру қызметтері жоғарыда 

көрсетілген жағдайлар сақталған кезде сұранысқа ие болса, және бұл 

сабақтан тыс қызметтің қолда бар бағыттарын кеңейтсе, сондай-ақ 

тиісті құрал-жабдықтарға, орынжайларға және т.б. ақы төлеумен 

байланысты болса (мысалы, жүзу секциясы, мәнерлеп сырғанау 

секциясы, атқа мініп жүру секциясы үшін және т.б.), онда олар сабақтан 

тыс қызметті ұйымдастыруға арналған қосымша ресурс ретінде 

қолданыла алады.  

Сабақтан тыс қызметті іске асыруды ақпараттық қамтамасыз 

етуге мыналар енгізілуі мүмкін:  

білім беру ұйымдары педагогтері, оқушылар және ата-аналар 

қауымдастығы арасында кәсіби-қоғамдық пікір мониторингін жүргізу; 

білім беру ұйымдарының ата-аналар қауымдастығымен, 

әлеуметтік серіктестермен, басқа білім беру ұйымдарымен, білім беру 

саласында басқаруды іске асыратын органдармен өзара қызметін 

ұйымдастыруға арналған ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар;  

түрлі мәліметтер базасын (нормативтік құқытық, әдістемелік 

және т.б.) құру және жүргізу;  

сабақтан тыс қызметті іске асыруды жоспарлау, уәждеу, бақылау 

үрдістерін қамтамасыз ететін ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар.  
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Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар аумақтық 

қашықтыққа қарамастан білім беру үрдісінің барлық субъектілеріне тек 

өңірлік немесе республикалық қана емес, сондай-ақ халықаралық 

конкурстарға қатысуға мүмкіндік береді, осылайша олардың 

шығармашылық өзін-өзі іске асыруларына, оның ішінде сабақтан тыс 

қызметтегі өзін-өзі іске асыруларына арналған кеңістікті кеңейтеді.  

Сабақтан тыс қызметті іске асыру өзінің міндеттеріне қарай білім 

беру үрдісін ұйымдастыруға, оған қатысушылар қызметінің 

нәтижелерін бағалауға, білім беру мазмұнын іріктеуге басқа (сабақтық 

формадағы оқу үрдісіне қарағанда) амал-тәсілдерді талап етеді. 

Осы ретте білім беру жүйесінің барлық деңгейлерінде ғылыми-

әдістемелік сүйемелдеуге маңызды рөл беріледі, өйткені сабақтын тыс 

қызметтің ортақ бағдарламалық-әдістемелік кеңістігін құруды 

қарастырады.  

Білім беру ұйымдары үшін бұл ашық ғылыми-әдістемелік 

кеңістікке интеграциялану, педагогтердің кәсіби құзіреттіліктерін 

арттыруға деген амал-тәсілдерді жаңарту дегенді білдіреді. 

Сабақтын тыс қызметтерді іске асыруға арналған кадрлық 

шарттар:  

білім беру ұйымының қажетті педагогикалық, басқарушы және 

өзге еңбеккерлермен қамтылуы; 

білім беру ұйымының педагогикалық және өзге еңбеккерлерінің 

тиісті біліктіліктерінің болуы; 

білім беру ұйымы педагогикалық еңбек ерлері кәсіби дамуының 

үздіксіздігі.  

Оқушылардың сабақтан тыс қызметін ұйымдастыру кезінде егер 

жалпы білім беретін білім беру ұйымында қажетті материалдық-

техникалық база жоқ болса, балаларға қосымша білім беру, мәдениет 

және спорт ұйымдарының мүмкіндіктерін қолдану керек.  

Каникул кезеңінде сабақтан тыс қызметті жалғастыру үшін 

балалардың демалыс және оларды сауықтыру ұйымдарының, жалпы 

білім беретін ұйымдардың және балаларға қосымша білім беру 

ұйымдарының базасында құрылатын тақырыптық лагерьлік және 

бейінді ауысымдардың, жазғы мектептердің мүмкіндіктері қолданылуы 

мүмкін.  

Балаларға қосымша білім берудің құндылығы сол, ол жалпы білім 

берудің вариативті құрамдас бөлігін күшейтеді, мектепте алынған білім 

мен дағдылардың тәжірибеде қолданылуына септеседі, оқушылардың 

танымдық уәждемелерін ынтыландырады. Ал бастысы – қосымша білім 

беру жағдайларында балалар өздерінің шығармашылық әлеуеттерін, 

қазіргі заманғы қоғамға бейімделу дағдыларын дамытады және бос 

уақыттарын толыққанды ұйымдастыру мүмкіндігін лады. 
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Қосымша білім беру – оқушылардың білім беру қажеттіліктерін 

жан-жақты қанағаттандыру мақсатында іске асырылатын тәрбие беру 

және оқыту үрдісі (ҚР-ның «Білім туралы» заңы). 

Балаларға қосымша білім беру – түрлі өмірлік жағдаяттардан 

(оның ішінде белгісіздік жағдайларынан) шығудың басқа, дәстүрлі емес 

жолдарын апробациялайтын, тұлғаға өз тағдырын таңдаудың көптеген 

мүмкіндігін беретін, тұлғалық өзін-өзі дамыту үрдісін ынталандыратын 

ізденістік білім беру. Қосымша білім беру өзінің әлеуетін толық 

көлемде іске асыруы үшін барлық педагогикалық жүйенің нақты әрі 

үйлесімді жұмысы қажет.    

Мектептегі қосымша білім берудің өзгшелігі мынадан байқалды: 

баланың мақсатты өз еркімен сабақтан бос уақытын өзінің 

әлеуетті мүмкіндіктерін толыққанды дамыту үшін пайдалануы; 

қызмет бағытын, педагогті, білім беру бағдарламасын таңдау 

еркіндігі; 

қызмет түрлерін, ұжымды, педагогті ауыстыру мүмкіндігі; 

қосымша білім беру бағдарламалары негізінде іске асырылатын 

білім беру үрдісінің шығармашылық сипаты; 

бала мен педагогтің ерекше өзара қарым-қатынасы 

(ынтымақтастық, бірлескен шығармашылық, балаға жеке амал-тәсілдер 

қолдану); 

кәсібиге дейінгі дайындықты алу мүмкіндігі.  

Балаларға қосымша білім беру тұлғаны оқытудан, тәрбиелеуден 

және шығармашылық дамытудан басқа бірқатар басқа әлеуметтік 

маңызды мәселелерді шешуге мүмкіндік береді, мысалы мынадай: 

балаларды жұмыспен қамту, олардың өзін-өзі іске асыруы мен 

әлеуметтік бейімделуі, салауатты өмір салтын қалыптастыру, 

панасыздықтың, құқықбұзушылықтардың және балалар мен 

жасөспірімдер арасындағы басқа әлеуметтік емес құбылыстардың 

алдын алу.  

Балаларға қосымша білім берудің негізінде таңдау бойынша 

сапалы білім берумен қамту мәселелері, балалар мен отбасының 

әлеуметтік-экономикалық проблемалары, тұтас қоғамды сауықтыру 

проблемалары шешіледі. 

Қосымша білім беру балаға өзінің жеке білім беру жолын 

таңдаудың, оқу үлгерімі деңгейіне қарамай өз қабілеттеріне сәйкес 

табысқа жету мүмкіндіктерін алудың нақты мүмкіндігін береді. 

Қосымша білім беруде бала сабақтың мазмұнын, формасын өзі 

таңдайды, сәтсіздіктерден қорықпайды. Осының бәрі табысқа жету 

үшін жағымды психологиялқ жағдау туғызады, бұл өз кезегінде оқу 

қызметіне оң ықпал теді.  

Қосымша білім беру міндеттерін іске асыра отырып мектеп бір 

жағынан – білім беру стандартын игеру қажеттілігі мен екінші жағынан 
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– тұлғаның еркін дамуы үшін жағдау жасау арасында орын алатын 

қарама-қайшылықты шешеді, бұл блім беруді жаңартудың аса маңызды 

ұстанымы ретінде жарияланған білім беруді ізгілендірудің негізі болып 

табылады. Гуманистік педагогика баланы тұлға және индивид ретінде 

қабылдауға, оның өзін-өзі іске асыруға және өзін-өзі анықтауға деген 

құқығын қорғауға бағытталуымен ерекшеленеді. Нақ осы қосымша 

білім беру аталмыш критерийлерге барынша толық сәйкес келетін 

болып шықты. Ол өзінің мәні жөнінен пәндік бағытта қалып отырған, 

мектеп стандартын игеруге бағытталған базалық білім беруге қарағанда 

тұлғаға бағытталған болып табылады. 

Тек мектеп қабырғаларында білім берудің қос түрінің 

органикалық үйлесім табуы жеке баланы да, сондай-ақ бүкіл білім беру 

ұйымын да дамытуға көмектесе алады. Мұны ұғыну – мектеп 

педагогтерінің қосымша білім беруді негізгі білім берумен бір қатарда 

қабылдаулары жолындағы психологиялық кедергіні еңсерудің негізі.  

Қосымша білім беру қызметінің негізгі мақсаты балаларға өз 

ойларын білдіруге, өздігінен дамуға және өзін-өзі анықтауға жағдай 

жасау. Бұл мақсатты іске асыру үшін білім алушыны объект ретінде 

қарастырмай, белсенділік, дербестік, коммуникативтілік сияқты жеке 

қасиеттерді дамытуда мүмкін болып табылатын оқытудың субъектісі 

ретінде қарастыру қажет. 

Балаларға қосымша білім беру жүйесінде білім беру үдерісі нақты 

өзіне ғана тән сипаттамалық ерекшеліктері бар:  

негізгі оқу уақытынан бос уақытта балалармен іске асырылады, 

бағыт және қызмет түрлерін таңдау, жыл бойы қызмет сферасын 

ауыстыру мүмкіндігі болуымен ерекшеленеді; 

еркіндікпен, бастамалармен және барлық қатысушылардың 

белсенділігімен (балалардың, ата-аналардың, педагогтердің), қатаң 

реттелмеуімен және қатаң талаптардың жоқтығымен сипатталады; 

білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға 

бағытталған танымдық қызығушылықтарын дамытады және білім 

алушыларға сабақтардың түрлі бағыттары мен түрлерін үйлестіру 

құқығын береді; 

оның барлық қатысушыларына формалдық емес жайлылық 

сипатта болады. 

Тек білім беру үдерісіне ғана сенім артуға болмайтыны туралы 

айтатын уақыт туындады, қосымша білім беруді екінші кезекте 

қабылдау стереотипін артта қалдыру қажет және оның оқытудың, 

тәрбиелеудің, баланы дамытудың ортақ үдерісіне біріктіре алатын 

объективті мүмкіндігін түсіну қажет.  

Жалпы білім беретін мектептерде балаларға қосымша білім 

берудің толық дамуы келесі міндеттерді орындайды: 

1. Қосымша білім беру жүйесі әр балаға көңіліне жақын сабақты 
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таңдауға, оқушылардың бос уақыттарын толық қамтамасыз етуге, 

көптеген пәндерді терең оқуға мүмкіндік береді.  

2. Мектепте қосымша білім беру аясында оқушылармен жұмыс 

жасау маңызды тәрбиелік міндеттерді атқарады: оқушылардың бос 

уақытын мақсатқа сәйкес ұйымдастырады, шығармашылық тұлғаны 

қалыптастырады, әлеуметтік, мәдени және кәсіби өзін-өзі анықтауға 

жағдай жасайды, бейәлеуметтік тәртіпті алдын алады.  

4. Биология, физика, тарих, орыс тілі, ағылшын тілі және басқа 

пәндер бойынша пәндік кеңес беру осы пәндерден оқушыларға 

жобалық және зерттеушілік қызметтердің негіздерін оқуға мүмкіндік 

береді. 

5. Қосымша білім беру жүйесі педагог кадрлардың 

шығармашылық әлеуеттерін жоғарылатуға, педагогикалық үздік 

тәжірибені анықтауға және таратуға  мүмкіндік береді.  

6. Инновациялық педагогикалық идеяларды, білім берудің 

модельдері мен технологияларын белсенді қолдануға жағдай жасайды. 

Сөйтіп, қосымша білім беру балалардың рухани, зияткерлік, дене 

даму тұрғысында, шығармашылық және білім алу қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін қосымша мүмкіндіктермен қамтамасыз етуге 

міндетті. Балаларға қосымша білім беру жүйесінің негізгі мақсаты - әр 

балаға білім беру салаларын, қосымша бағдарламаның бейінін және 

оны меңгеруге кететін уақытын еркін таңдауға мүмкіндік жасау. Бұл 

мақсатты орындау қызмет түрлерінің алуандығын, білім беру үдерісінің 

тұлғаға бағытталу сипаттамасын, оның тұлғасын тануға және 

шығармашылыққа деген уәждемесін дамытуға бағытталуына, 

балалардың кәсіби өзін-өзі анықтауына, оларды іске асыруға мүмкіндік 

береді.  

Заманауи мектепте балаларға қосымша білім беруді 

ұйымдастырудың жолдары 

Балаларға қосымша білім беруді дамытуды зерделеу қазіргі кезде 

жалпы білім беретін мектептерде оны ұйымдастырудың негізгі төрт 

моделі бар екендігін көрсетеді. Қосымша білім берудің бағдарламалары 

бойынша жұмыс жасайтын балаларды сабақтан тыс жұмыстар жүйесіне 

тарту нақты әрбір мектеп қарастыратын қосымша білім берудің қандай 

деңгейді көздеулеріне сәйкес, өзінің ерекшеліктері болуы мүмкін және 

әртүрлі тәрбиелік қорытындыларға жетуі мүмкін.  

Олар мынадай болуы мүмкін:  

1) жұмыстары бір-бірімен сәйкес келмейтін және сол уақытта бар  

кадрлық және материалдық жағдайларға толығымен тәуелді үйірмелер, 

секциялар, клубтарды кездейсоқ ашу; 

2) балалар шығармашылық ұжымдарының және бірлестіктерінің 

жұмыстарын ішкі шоғырландыру, олардың қызметтерінің әртүрлі 

бағыттарға бағытталуы; 
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3) балаларға қосымша білім беруді дамытуды мектептің жеке 

бөлімшесі ретінде қарау; 

4) негізгі және балаларға қосымша білім беруді кіріктіру, 

мектептің негізгі құрылымының мазмұндық және ұйымдастырушылық 

бірлестігі. 

Мектеп жұмысының тәжірибесінде жоғарыда көрсетілген барлық 

ұйымдастырушылық модельдерді қолдануға болады. Қазіргі кезде 

мектептерде қосымша білім беруді ұйымдастырудың бірінші екі 

деңгейіне артықшылық береді. Кіріктіру үдерісін іске асыру 

жағдайында үшінші және төртінші деңгейлер өздерінің жеке тәрбиелік 

жүйесін құруға бағытталған мектептерге тән. 

Әр модель, кім оларды жобалап және алдыңғы уақытта 

тәжірибеде іске асыратын болса, барлығы үшін нақты бір 

құндылықтармен қамтамасыз етеді. Мектепте қосымша білім беруді 

ұйымдастырудың бірінші деңгейі негізіндегі модельдердің нақты бір 

мән-мағынасы бар, өйткені, балалардың бос уақытын қамтамасыз етеді 

және олардың сабақтан тыс жұмыстарының спектрларын анықтауға 

мүмкіндік береді. Екінші деңгейдегі модельдер балаларды, сонымен 

қатар балалар мен ересектерді біріктіретін (қауымдастықтар, 

шығармашылық зертханалар, экспедициялар, шеберханалар және тағы 

басқалар) өздерінің өзгешелік түрлерімен ерекшеленеді.  

Ұйымдастырушылық әрекеттестіктің үшінші және төртінші 

деңгейлерінде құрылған модельдер балалардың қосымша білім беруге 

әртүрлі сұраныстарын қанағаттандыруды қамтамасыз етуге және 

сонымен бірге бұданда маңызды жетістіктерге қол жеткізуге мүмкіндік 

береді. Мұндай жетістіктерге жету тәрбиелік бағдарламалардың 

мазмұнын бірлесе әзірлеу арқылы барлық субъектілер жұмыстарының 

бірлігі есебінен мүмкін болады. Бірінші жағдайда, ортақ бағдарлама 

негізінде жұмыс жасайтын, тәрбиелік қызметтің жалпы мектептік 

компоненті ретінде қарастырылатын, барлық қосымша білім беру 

педагогтері қызметтерінің бірлігі есебінен іске асырылады. Екінші 

жағдайда – мазмұн деңгейінде, сондай-ақ технологиясы деңгейінде 

негізгі жалпы білім беру бағдарламаларын қосымша білім берумен 

кіріктіру есебінен іске асырылады.  

Ішкі, сондай-ақ сыртқы механизмдерді қолданатын 

ұйымдастырушылық әрекеттестіктің үшінші және төртінші деңгейлерін 

іске асырумен құрастырылған модельдер, басымдық ретінде 

қарастырылады, себебі олар мектептегі білімнің барлық деңгейлерінде 

жаңа стандарттармен қарастырылған тәрбиелік жүйе құруға 

бағытталған.   

Мектептегі қосымша білім беру міндетті түрде қосымша білім 

берудің оқу бағдарламаларын басшылыққа алатын, қызығушылықтары 

бойынша құрылған балалардың түрлі шығармашылық бірлестіктерінің 
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жетекшілері іске асырылады. 

Мектептегі қосымша білімнің бағыттары: көркем-эстетикалық, 

әлеуметтік-педагогикалық, туристік-өлкетану, экологиялық, зияткерлік, 

спорттық-сауықтыру және тағы басқа. 

Сабақтан тыс жұмыстар мен қосымша білім берудің маңызды 

байланыстырушы буын пәндік үйірмелер болып табылады: бұл 

міндетті оқу материалымен байланыс; білімге, біліктілікке, дағдыға 

және жеке дамуға бағытталу; сабақтарға міндетті немесе ерікті қатысу; 

білім беру материалының көлемін және оны меңгеруге кететін уақытты 

таңдау мүмкіндігін береді. Бір жағынан бұл пән бойынша сабақтан тыс 

жұмыс, ал басқа жағдайда – қосымша білім берудің бөлімі. 

Білім беру үдерісінің баланың дамуына, оның шығармашылық 

мүмкіндіктерін, қабілеттерін ашуға бағытталғандығы маңызды. Мұнда 

білім беру үдерісінің нысандалған сипаты аз, сондықтан ол бала 

дамуының табиғи негізіне жақын болып келеді. Білім алушы қызметтің 

белсенді субъектісі болып табылады, білім алу міндеттерін белсенді 

шешеді: бақыланатын көріністердің мәнін және себептерін түсіндіреді, 

қызметті орындау түрлерін анықтайды, бақылау объектілерінің 

арасындағы тәуелділікті және тағы басқаны зерттейді. 

Егер мектепте оқытуды жекелендіру ережесіне сәйкес бастама 

мұғалім тарапынан болатын болса, ал  балаларға қосымша білім беруде, 

өзіне қызықты қызмет түрін анықтау, ең алдымен, баланың тарапынан 

болады. Педагогтің позициясы өзгереді: ол тек қана білім 

тасымалдаушысы ретінде қарастырылмай, сонымен қатар оқушының 

тұлғалық қалыптасуына көмекші ретінде қарастырылады: 

ынтымақтастықтың, формалдық емес қарым-қатынастың  идеясы 

бекітіледі. Қосымша білім берудің педагогі кеңес берушінің қызметін 

орындауда балаларға тұлғалық тұрғыда жиі және қатты әсер етеді. Осы 

жерде оның тұлғалық қасиеттеріне жоғары талаптар қойылады. 

Баланы дамыту мақсатына жету үшін білім беру үдерісінде 

ұйымдастырудың жеке және ұжымдық түрлерін, оқытудың 

проблемалық түрлерін (жұптық әрекеттестік, шағын топтар, топтар 

арасындағы әрекеттестік) қолдану қажет. Оларды қолдану білім алушы 

мен педагог ұстанымдарын ауыстырады, олардың әрекеттестіктерінің 

субъект-субъектілік сипаттамаларын іске асыруға көмектеседі, қарым-

қатынас жасаудың демократиялық стилін және педагог қызметінің 

ашық диалог және рефлексивті түрлерін күшейтеді. 

Оқытудың жекелендіру мен дифференциациялау проблемаларын, 

өзін-өзі анықтау және тұлғаның өзін-өзі іске асыруды шешу 

жағдайында балаларға қосымша білім берудің мәні ұлғая түседі. 

Қосымша білім беру педагогінің қағидалық ұстанымы – бала 

тәрбиелеу, бұл жағдайда пән мақсат емес, ол тұлғаның барлық 

қырларын: ой-өрісін, тәжірибелік ақылын, еңбексүйгіштікті, дене 
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дамуын және өзін-өзі жетілдіру, мінезі мен рухын қалыптастыру, 

дамыту және жетілдіру құралы болып табылады. 

Басқаша айтқанда, қосымша білім беру – баланың бай ішкі жан-

дүниесіне еніп, оны түсіну және мүмкіндіктерін ұлғайту болып 

табылады.  

Қосымша білім беру жүйесіне тиісті технологияларды мектептің 

оқу үдерісіндегі сабақтарда қолдануға болады. Олар кешенді сабақтар, 

оқу жобалары, дискуссиялық технологиялар, ойындар, пәндік 

технологиялар болуы мүмкін. Олар әдеттегідей сабақтың шегінен 

шығатын оқытушының басшылығымен білім алушылардың өзіндік 

жеке және топтық қызметін қарастырады. Сонымен қатар, мектеп 

сабақтары оқу сабақтарының аясында материалдың мазмұнын 

тереңдету мен кеңейту арқылы және сабақтан тыс қызметтеріндегі 

әртүрлі нысандарда мектеп сабақтарының бөлек элементтерін қолдану 

арқылы қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыру үдерісінде 

жалғасын табуы мүмкін. 

Бір жағынан негізгі және қосымша білім беруді кіріктіруді 

дамыту мектептің әртүрлі мектептен тыс қосымша білім беру 

ұйымдарымен әрекеттесу қызметі болып табылады. Бұл оқушыларды 

көркемөнер, спорт, туристік-өлкетану және басқа қызметтерге 

тартудың өте жақсы мүмкіндігі. Әрекеттесу қызметі жұмыс жоспарын 

үйлестіруге, мектеп және қосымша білім беру ұйымдарының 

мүмкіншіліктерін ескеруге мүмкіндік береді.   

Мектепте қосымша білім беруді ұйымдастыру кезеңдері 

Егер мектепте бұрын қосымша білім беру блогы болмаған 

жағдайда, әкімшілік кезең-кезеңімен келесі талдамалық және 

ұйымдастырушылық                         қызметтерді жасауы керек.     

1-кезең – талдамалық.  

Осы кезеңдегі дайындық жұмыс келесіні қамтиды: 

• мектептің мақсаты мен міндеттеріне мұқият талдау жасау. 

Балаларға қосымша білім берудің бағыттарын педагогикалық ұжымның 

мақсатына, бағытына, міндеттеріне, жоғары сыныптардағы бар немесе 

жоспарлаған бейінінің сипатына байланысты тандаған мақсатты 

болады; 

• қосымша білім беру қызметтеріне балалардың және ата-

аналардың сұранысын анықтау. Олардың қажеттіліктерін 

сауалнамалар, ауызша сұрау, ата-аналар жиналыстарында ұжымдық 

талқылау арқылы анықтау;  

• мектептегі бар факультативтік курстарды, сонымен қатар жұмыс 

істейтін үйірмелерді, секцияларды анықтап, оларды балалардың және 

ата-аналардың сұраныстарымен салыстыру; 

• балаларға қосымша білім беру ұйымдары ұсынатын қосымша 

білім беру қызметтерін зерттеп, олармен біріккен жұмыстардың 
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түрлерін ойластыру; 

• мұғалімдердің, ата-аналардың, жоғары сынып оқушыларының 

шығармашылық әлеуетіне талдау жасау;  

• мектептің материалдық-техникалық мүмкіндіктеріне баға беру; 

• ғылыми және оқу-тәрбие жұмыстары бойынша директор 

орынбасарларының, қосымша білім беру педагогтерінің, сынып 

жетекшісінің, ұзартылған топтың тәрбиешісінің, тәлімгердің, қосымша 

білім беру әдіскерінің лауазымдық міндеттеріне талдау жасау;     

• балаларға қосымша білім беру ұйымдары бойынша негізгі 

құжаттарды (заңдар, қаулы, бұйрықтар, нұсқаулар, өкімдер), сонымен 

қатар республикалық және өңірлік деңгейдегі бағдарламалық 

құжаттарды оқып білу;    

Алдын ала жасалған талдау қосымша білім беру қызметтеріне 

әлеуметтік тапсырыстар мен мектептің нақты мүмкіндіктері туралы 

түсінік береді.  

2-кезең – жобалау.  

Осы кезеңнің негізгі міндеті – мектепте қосымша білім берудің 

жалпы сызбасын дайындау. Оны дайындау үшін келесі сұрақтарға 

жауап беру керек:   

• мектепке қосымша білім берудің қандай бағыттары қажет және 

қандай шамада  мақсаттары мен міндеттерін іске асырады;     

• осылардың қандай бағыттарын және қандай формада  мектеп 

базасында, қандайын балаларға мектептен тыс қосымша білім беру 

ұйымдарының базасында іске асыру қажет;  

• қайсысын педагогтердің, шақырылған мамандардың, ата-

аналардың, жоғары сынып оқушыларының көмектері арқылы іске 

асыруға болады; 

• балаларға қосымша білім беру саласында мектептің негізгі 

материалдық-техникалық базасын қандай шамада қолдануға болады;   

• не арқылы оны дамытып, жетілдіруге болады; 

• бастауыш мектеп жасындағы оқушыларды қосымша білім беру 

бағыттары мен формаларында қалай қалыптасуды үйретуге болады;  

• білім алушылардың сұраныстарына сәйкес қосымша білім беру 

арқылы қандай кәсіби деңгейге дейінгі немесе кәсіптік бейімделу 

жұмыстарын ұйымдастыруға болады. 

Осы сұрақтарға жауап бергеннен кейін, мектептегі сабақ кестесі 

мен тәрбие жұмыстарының жоспарын байланыстырып, қосымша білім 

беру блогының жұмыс кестесін құру.   

3-кезең – мектепті қосымша білім берудің ұйымдастырушылық 

және бағдарламалық-әдістемелікпен қамтамасыз ету. 

Жобалау кестесі іске аспай тұрып үйірмелердің, студиялардың, 

секциялардың, клубтардың жұмыстары ұйымдастырушылық және 

бағдарламалық-әдістемелік қолдау алу керек. Біріншіден, ол үшін 
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мектеп жарғысына қосымша білім беру блогын ұйымдастыру жөнінде 

бап енгізу керек. 

Бұл бап әр мектепте іске асырылатын қосымша білімнің білім 

беру бағдарламаларының мазмұны мен түрі анықталғыш бағыты бар  

аса маңызды жеке сипаты болады. Сонымен қатар, тұжырымында 

бірнеше міндетті жағдайларды айқындау қажет:   

• білім беру ұйымдары қандай мақсатпен қосымша білім беру 

бағдарламаларын (тұлғаның жан-жақты дамуы, өздігінен білім алуда 

балалардың қажеттіліктерін қанағаттандыру, оқытуда бейіндікті 

қамтамасыз ету және т.б.); 

• мектептерде балаларға қосымша білім беру қандай бағыттарда 

жүзеге асырылады; 

• оның мазмұны қандай бағдарламалардың (үлгілік, 

модификацияланған, авторлық) түрлерімен анықталады; 

• балалар бірлестіктерде (үйірмелер, клубтар, студиялар, 

секциялар т.с.с.) қосымша білім беру аясында білім беру үдерістері 

қандай нысанда іске асырылады; 

• қосымша білім бағдарламалары бойынша кім білім алады; 

• педагогикалық қызметтерге осы бағдарламаларды іске асыру 

үшін кім жіберіледі;  

• мектепте балаларға қосымша білім беру қандай негізде (ақылы, 

тегін, аралас) іске асырылады?   

Бапты тұжырымдау неғұрлым кәсіби тұрғыда болуы үшін, оны 

дайындағанда мақсатты нормативтік құқықтық құжаттарды қолдану.  

Екіншіден, мектепте қосымша білім берудің блогы туралы Ереже  

дайындау. 

Үшіншіден, мектеп бір немесе бірнеше арнайы ұйымдармен – 

балалар шығармашылық  орталығымен (үйлерімен), балалар спорт 

мектептерімен, мұражайлармен, кітапханалармен тағы с.с. әрекеттесу 

туралы шарт жасау; 

Төртіншіден, қосымша білім беру блогында жұмыс істейтін 

барлық педагог қызметкерлерге лауазымдық нұсқаулар дайындау. 

Сонымен қатар, лауазымдық нұсқаулар олардың мақсаттарын, 

қызметтерін, құқықтарын, міндеттерін, жауапкершіліктерін белгілейді 

және келесі жағдайларда қажет: 

• мектептегі қызметкердің мәртебесі мен жұмысының көлемін 

анықтау қажет;   

• оның кәсіби міндеттерін көрсеткенде, белгісіздікті жою және 

қызметтердің шеңберіне шек қою. 

Білім беру үдерісін ұйымдастыру 

Қосымша білім беру блогының жұмысы жылдық және 

жоспарлардың басқа түрлерімен, мектеп директоры немесе оның 

қосымша білім жөніндегі орынбасары бекіткен қосымша білім беру 
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бағдарламалары және жоспарлары негізінде іске асырылады.     

Қосымша білім беру блогында оқу жылы 15 қыркүйекте 

басталады және ағымдағы жылғы 25 мамырда аяқталады. Жазғы 

каникул кезінде білім беру үдерісін (білім беру бағдарламаларында 

қарастырылған жағдайда) жорық, жиындар, плэнерлер, экспедициялар, 

түрлі бағыттардағы лагерлерде және тағы с.с. жалғастыруы мүмкін. 

Осы кезеңде білім алушылардың құрамы өзгермелі болуы мүмкін. Көп 

күндік жорықтарға шыққан жағдайда педагогтің жүктемесін көбейтуге 

рұқсат етіледі.     

Балаларға қосымша білім беру бірлестіктеріндегі сабақ кестесі 

балалардың және жасөспірімдердің міндетті оқу жұмыстарына 

қосымша жүктеме болып табылатынын ескере отырып құрастырылады.   

Осыған байланысты, әрбір баланы бірлестікке қабылдағанда, 

денсаулығының жағдайы туралы анықтаманы және таңдаған бейіні 

бойынша қосымша білім беру топтарында оқуға мүмкіндіктері туралы 

дәрігерден қорытындысын  көрсетуі қажет.    

Сабақ кестесі оқу жылының басында білім алушылардың ең 

қолайлы еңбек және демалыс тәртіптерін ескере отырып, педагог 

қызметкерлердің ұсынысы бойынша әкімшілік құрастырады. Сабақ 

кестесін мектеп директоры бекітеді. Сабақтарды ауыстыру немесе 

сабақ кестесін өзгерту қосымша білім беру блогы бойынша әкімшілік 

келісімі бойынша жасалады және құжатпен ресімделеді. Мектептегі 

каникул кезіңде сабақтар арнайы кесте бойынша өткізіледі. 

Балалар бірлестігінің тізімдік құрамы: 

- бірінші оқу жылы - 12-15 адам; 

- екінші оқу жылы- 10-12 адам; 

-  үшінші және оқытудың кейінгі жылдары - 8-10 адам; 

Оқу-зерттеу қызметіндегі балалардың тізімдік құрамы 8 адам 

(мұндай топтарда білім алушылардың саны, оқу топтарына қарағанда 

аздау, 4-8 адам; сабақтар  2-4 адамнан тұратын топтарда өткізілуі 

мүмкін.   

Қосымша білім беру блогында қалалық, республикалық және 

халықаралық байқауларға қатысатын балалармен жеке жұмыс жасау 

қарастырылған (аптасына 2-ден  6 сағатқа дейін). 

Жыл бойы сабаққа қатысуы төмендеген жағдайда, топтарды 

біріктіруге немесе таратуға болады. Бұл жағдайда артылған қаражат 

балалардың жаңа бірлестіктерін ашуға жұмсалады.  

Аптадағы сабақтардың ұзақтығы мен саны қосымша білім беру 

педагогінің білім бағдарламаларымен, сондай-ақ қосымша білім беру 

ұйымдарындағы балалардың қызметтерінің тәртібі мен талаптарына 

сәйкес   анықталады. 

Сабақтарда компьютерлік техникаларды пайдалану Санитарлық-

эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға сәйкес болуы керек. 
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Бағдарламаға сәйкес педагогке білім беру қызметіндегі әртүрлі 

нысандарды: аудиториядағы сабақтар, дәрістер, семинарлар, 

жаттықтыру сабақтары, экскурсиялар, концерттер, көрмелер, 

экспедициялар және т.б. пайдалануға болады. Сабақтар бүкіл топпен, 

сондай-ақ 3-5 адамнан тұратын  топтарда немесе жеке өткізуге болады. 

Педагог өз бетінше баға қою жүйесін тандауға, білім алушыларды 

аттестаттауға құқылы. Тест, сауалнама, сынақ, сұхбаттасу, баяндама, 

реферат, олимпиада, байқау, көрме, конференция, концерт, басылым 

және т.б.  

Білім алушыларды балалар бірлестіктеріне бағдарламада 

қарастырылған мерзімге қабылдайды. Мектеп жарғысын, Ішкі тәртіп 

ережесін бұзған жағдайда білім алушыларды бірлестіктен шығарады. 

Білім алушы науқастанған жағдайда немесе шипажайлық-курорттық 

емдеуде болғанда, бірлестікте орны сақталады.  

Оқушылардың қызметтері бірдей жастағы және 

қызығушылықтары бойынша әртүрлі бірлестіктерде (оқу тобы, клуб, 

студия, ансамбль, театр және т.б.) іске асырылады. Бірлестіктің 

жұмысына тізімдік құрамына кірмесе де, педагогпен келісіп,  ата-

аналарға да қатысуға болады. 

Әрбір білім алушы бір уақытта болатын әртүрлі бағыттағы 

бірлестіктерде оқуға, сонымен қатар оқытудың бағытын өзгертуге 

құқығы бар. 

Балаларға қосымша білім беру бірлестіктеріндегі білім беру 

үдерісінің мазмұны.  

Қосымша білім беру жүйесінде көркем-эстетикалық, экология-

биологиялық, тарихи-өлкетану, әлеуметтік-педагогикалық, дене 

шынықтыру – сауықтыру және т.б. бағыттардағы балаларға қосымша 

білім беру бағдарламаларына сәйкес іске асырылады. 

Бірлестіктерде сабақтарды бір тақырыптық немесе кешенді 

(біріктірілген) бағдарламалар бойынша өткізуге болады.   

Кешенді білім бағдарламаларын іске асыру үшін 2 немесе одан 

көп педагогті тартуға болады, оқу жүктемесі қосымша білім беру 

бағдарламасында көрсетіледі. 

Педагог бағдарламаның Түсінік хатында көрсетілген білім беру 

міндеттерін, психологиялық-педагогикалық мақсаттылығын, 

санитарлық-гигиеналық нормаларды айқындайтын қосымша білім беру 

бағдарламасының мазмұны, оны іске асыру, әдісі мен формасы, 

бірлестіктің санын және жас ерекшеліктерінің құрамын өзі анықтайды.  

Педагог қызметкерлер өздері дайындаған білім бағдарламаларын 

пайдалануға немесе мектеп директоры бекіткен балаларға қосымша 

білім беру ұйымдарының бағдарламаларын қолдануына болады. 

Балаларға қосымша білім беру жүйесінде ұйымдастырылған білім 

беру үдерісі келесі талаптарға сәйкес болу керек: 
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дамытушылық сипаттың болуы, яғни балалардың табиғи 

қабілеттері мен қызығушылықтарын дамытуға бағытталған (білім беру 

үдерісінде білім алушылардың білім, білік, дағдыларының деңгейі 

өзіндік мақсаты, балалардың тұлғалық көп қырлы дамуы мен 

қабілеттеріне сәйкес жетістіктері);    

формалары бойынша әртүрлі болуы (топтық және жеке, 

теориялық және практикалық, орындаушылық және шығармашылық 

сабақтар), сонымен қатар мазмұны бойынша (балалардың жалпы және 

арнайы қабілеттерін дамытуға жағдай жасайды); 

қосымша білім беру бағдарламаларының алуан түрлілігі — 

жобалық, модификацияланған, авторлық бағдарламаларына негізделуі; 

олардың бәрі білім алушының дене және психикалық денсаулығына 

зиян келтірмеуі үшін білім беру үдерісіне енгізбестен бұрын 

әдістемелік немесе педагогикалық кеңесте қарастырылуы; 

балаларды оқытудың дамыту әдістеріне негізделуі; қосымша 

білім беру педагогіне пәндік салада сабақ беретін білімі жеткіліксіз: 

балаларға қосымша білім беруден оқытудың дамыту жүйесіне ауысуы 

әр оқытушыдан өз жұмысында психологиялық және дидактикалық 

принциптерді және балалардың қабілеттерін дамыту әдістерін, олардың 

жеке басының өсуіне ептілігін пайдалануды талап етеді;   

әртүрлі қызығушылықтары мен проблемалары бар балаларға 

жүрегіне жақын іспен айналысу үшін балалардың мүдделері мен 

уәждемелерінің диагностикасын пайдалану.  

Мектеп оқушыларының сабақтан тыс қызметі тиімділігінің 

диагностикасы  

Диагностиканың мақсаты – оқушылар айналысатын сабақтан тыс 

қызмет түрлері тәрбиелеуіш болып табыла ма және қандай деңгейде 

дегенді анықтау. Бұл сабақтан тыс салада кездесетін барынша өткір 

мәселелерді анықтау және шешу үшін, тәрбиелеудің оң тәжірибесін 

сараптау, жалпылау және тарату үшін жасалады.  

Диагностика мәні не болуы тиіс, тәрбиелеу тиімділігін бағалау 

үшін нақты нені зерттеу керек? Бұл сұраққа жауап беру үшін тағы бір 

мәрте тәрбиелеудің анықтамасына жүгінейік.  

Тәрбиелеу – жағымды жағдайлар жасау арқылы бала тұлғасын 

дамыту үрдісін басқару. Тиісінше диагностика да оқушы тұлғасын және 

сабақтан тыс қызметте жасалатын тұлғаны дамыту жағдайларын 

зерттеуге бағытталуы тиіс. Осыдан келіп диагностиканың үш негізгі 

мәнін бөліп қарауға болады.  

Бірінші диагностика мәні – бұл тәрбиеленушінің өз тұлғасы 

Оқушы тұлғасын дамыту қандай бағыттарда жүреді? Ол қандай 

құндылықтарға бағыт алған? Тәрбиелеу үрдісінде балада қоршаған 

әлемге, басқа адамдарға, өзіне деген қандай қарым-қатынастар 

қалыптасады? 
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Мектеп оқушысы тұлғасында болып жатқан өзгерістерді түрлі 

тәсілдер арқылы білуге болады. Бұл мектеп оқушыларының күнделікті 

өміріндегі, арнайы жасалатын педагогикалық жағдайлардағы; оқушыны 

адами қарым-қатынастардың күрделі әлеміне апаратын рөлдік, іскерлік, 

ұйымдастырушылық-іс-әрекеттік ойындардағы, педагогтер 

ұйымдастыратын өзекті мәселелер бойынша топтық пікірталастардағы 

жүріс-тұрысын және эмоционалды-адамгершілік жағдайын бақылау 

болуы мүмкін. Бұл оқушының жазбаша жұмысына: күнделіктеріне, 

шығармаларына, эсселеріне, мектеп газеттеріндегі мақалаларына 

талдау жүргізу және т.б. болуы мүмкін.   

Диагностиканың үшінші мәні – балалар ұжымы оқушы 

тұлғасын дамытудың аса маңызды жағдайларының бірі ретінде 

Мектептерде сабақтан тыс қызмет дәстүрлі түрде ең алдымен 

ұжымда ұйымдастырылады: үйірме сыныбында, спорт секциясында, 

балалардың қоғамдық бірлестігінде және т.б.  

Қазіргі заманғы бала тұлға ретінде бірнеше түрлі – қызмет сипаты 

бойынша, оларға балалардың ену тәсілі бойынша, осы ұжымдарда 

олардың іске асыратын рөлдерінің сипаттамасы бойынша және оларда 

балалардың болу ұзақтығы бойынша әртүрлі ұжымдарда дамиды. 

Ұжымның оқушыға әсері көп аспектілі: өздерінің бір қасиеттері 

есебінен ол тұлғаны бір сарынға түсіру, оны орташалау үрдісін 

тудыруы мүмкін, ал екінші қасиеттер есебінен ол оқушының 

бірегейлігін, оның шығармашылық әлеуетін дамытуы мүмкін.   

Сол себепті балалар ұжымының даму деңгейін зерттеу маңызды                  

(А.Н. Лутошкиннің «Біздің ұжымымыз қандай?» диагностикалық 

әдістемесі). Мектеп оқушыларының өзара қызмет сипатын 

диагностикалау үшін социометрия әдістемесін қолданған тиімді.  

Диагностиканың үшінші мәні – бұл педагогтің кәсіби 

ұстанымы, оқушы тұлғасын дамытудың тағы бір аса маңызды 

шарты  

 

Ұстаным бұл – сана мен адамның қызметінің бірлігі, бұл жерде 

қызмет оның базалық құндылықтарын жүзеге асыру амалдарының бірі 

ретінде қатысады.  

Осыған орай мынаны анықтау маңызды: тәрбие педагогтің 

саналы түрде таңдап алған қызметі болып табыла ма (немесе педагог 

өзіне біреумен жүктелген міндеттерді орындай ма); педагогтерде 

қандай кәсіби құндылықтар қалыптасқан (немесе ондай құндылықтар 

мүлдем жоқ, және педагог өзінің жұмысын немқұрайлы атқара ма)?  

Сол сияқты педагогтік ұстанымның сипаты да жоғары маңызға 

ие. Тәрбие берушінің бойында гуманистік немесе авторитарлы 

педагогикалық ұстаным қалыптасқан ба, ол тәрбиеленушінің өзін-өзі 

басқаруын бағамдай ма немесе оны өз ойларын іске асыру үшін 
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қарастыра ма? Бұл жерде педагогтің тәрбиеші ретіндегі кәсіби 

ұстанымының диагностика әдісін қолдануға болады.    

Сабақтан тыс қызметтегі нәтижелер мен формалардың өзара 

байланыстарын, оның диагностикасын түсіну педагогтерге мүмкіндік 

береді: 

сабақтан тыс қызметте нәтижелер туралы айқын көріністері бар 

білім бағдарламасын әзірлеуге; 

белгілі бір деңгейде нәтижеге қол жеткізуге кепіл болаты 

сабақтан тыс қызмет үлгілерін іріктеп алуға; 

нәтижелердің бір деңгейінен келесі деңгейіне ауысу логикасын 

құруға; 

сабақтан тыс қызметтің тиімділігі мен нәтижелілігін 

диагностикалауға; 

сабақтан тыс қызмет бағдарламасының сапасын бағалауға 

(қандай нәтижеге таласады, таңдап алынған үлгілер болжанған 

нәтижелерге сәйкес келе ме т.б.).     

Соның арқасында, сабақтан тыс қызметті ұйымдастыру түрінің 

біреуін мектепте жүзеге асырудың нәтижесінде тәрбие беру жүйесінің 

тиімділігі мен оқушылардың әлеуметтенуі арта түсуі мүмкін, сондай-

ақ, мектеп өміріне айырықша үлес қосуға жағдай туады.  

Мектептегі сабақтан тыс қызметтің елеулі сипаттамалары 

мыналар: 

оқушылардың білім алу мұқтаждықтарына ата-аналардың, 

қоғамның, мемлекеттің бағдарлануы; 

құндылықтарды баланың өзінің әрекеті арқылы қабылдауы, 

мұғалімдер мен тәрбиешілердің, ата-аналардың, қатарластарының және 

басқа да ол үшін маңызды адамдардың педагогикалық ұйымдасқан 

ықпалдастығы;   

базалық құндылықтардың әртүрлі көздерін пайдалану (оқу 

материалдарының мазмұны, фольклор, көркем әдебиет, фильмдер және 

т.б.); 

жалпы білім беретін мектептерде басым рөлге ие тәрбие беру мен 

әлеуметтенудің әртүрлі субъектілері қызметтерінің бірлігі; 

балаларды тәрбиелеу мен әлеуметтендіруде орталық тәсілді іске 

асыру. 

Көп қырлы қызмет түрлері енгізілген және айналадағы өмірде 

жағымды қарым-қатынас жүйесіне қосылған баланың өмірі 

материалдық және рухани құндылықтар жинақтауға әсер етеді. Бұл 

ретте ол тұтынушыдан материалдық және рухани игіліктер өндірушіге 

біртіндеп өтуге ықпал етеді, ал ол өз кезегінде тұлғаның 

әлеуметтенуінің өзегі, даму мен адамның өсуінің көрсеткіші.  
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Сабақтан тыс уақытта оқушылардың бос уақытын ұйымдастыру 

бойынша «Сабақтан кейінгі мектеп» республикалық жобасы 

Сабақтан тыс қызмет – оқушылар мен ересектердің ерікті, 

мақсаттылықты ұғыну, харекетшіл және шығармашыл тіршілік 

әрекетінің үдерісі. 

Сабақтан тыс жұмыс – мектептің оқу-тәрбие үдерісінің 

құрылымдық бөлігі, білім алушылардың бос уақытын ұйымдастыру 

түрлерінің бірі. Сабақтан тыс (сыныптан тыс) жұмыстың бағыттары, 

түрлері және әдістері балаларға қосымша білім берудің бағыттары, 

түрлері және әдістерімен тәжірибелі түрде сәйкес келеді. 

Ағымдағы жағдай 
Мектептегі қосымша білім беру жүйесі айтарлықтай дамымаған. 

Мектептегі сабақтан тыс жұмыс жаңашылдықты, жаңа түрлерді, 

үйірмелер, клубтар, студиялар, элективті курстар, мектептегі ғылыми 

ұйымдардың бағдарламаларының жаңаруын талап етеді. 

Жобаның идеясы:  
Әрбір мектепте білім беру үдерісінің көпшілік 

қатысушыларының қызығушылықтарына жауап беретін мектептен тыс 

орта құру. Білім алушылар мектепке тек пәндік сабақтарға ғана емес, 

сондай-ақ сабақтан тыс уақытта өткізілетін сабақтарға да бару керек. 

Жобаның мақсаты: 

Сабақ, сабақтан тыс, мектептен тыс қызмет пен білім мен 

жанұяны ұйымдастырудағы бірлескен педагогикалық жұмыс бірлігі 

білім алушылардың рухани-адамгершілігін дамытуды қамтамасыз етуге 

жағдай жасайды. 

Жобаның міндеттері: 

қосымша білім берудің таңдаулы саласында тұлғаның 

шығармашылық өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі іске асыруға бағытталған 

оңтайлы әлеуметтік-педагогикалық, тәрбиелік орта құру; 

ұлттық және жалпы адами құндылықтар, ғылым мен тәжірибе 

жетістіктері негізінде тұлғаның дамуы мен кәсіби қалыптасуына 

бағытталған қосымша білім беруді сапалы алу үшін қажетті жағдай 

жасау; 

тұлғаның шығармашылық, рухани, физикалық мүмкіндіктерін 

дамыту, және олардың қабілеттерін іске асыру; 

тұлғаны белсенді азаматтық ұстаным, республиканың қоғамдық-

саяси, экономикалық және мәдени өмірге қатысу қажеттіліктігін 

қалыптастыру, тұлғаның өз құқықтары мен міндеттеріне қатынасын 

ұғынуға тәрбиелеу; 

формалды емес тілдесу, қарым-қатынас және ынтымақтастық 

тәжірибесін дамыту; 
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мектептегі қосымша білім беру жүйесінде әр түрлі оқу 

бірлестіктеріне қосу есебінде білім алушылардың ұстанымын 

меңгеруге көмек көрсету. 

Жобаны іске асырудың механизмдері: 

1) мемлекеттік жалпы міндетті бастауыш, негізгі және жалпы 

орта білім беру стандарттарына: «Білім алушылардың сабақтан тыс 

қызметін ұйымдастыру» бөлімімен толықтыру қажет; 

2) жалпы орта білім беру ұйымдарында қосымша білім 

берудің бағдарламасы бойынша сабақтан тыс уақыттағы сабақ үшін 

аптасына                      4 академиялық сағат қарастырылған. Қосыша 

білім берудің мектептен тыс ұйымдарында аптасына 6 академиялық 

сағат қарастырылған; 

3) сабақтан тыс уақытта қосымша білім беру пәндік білімді 

кеңейтеді, жаңа компоненттерді қосады, тұлға білімін көбейтеді, 

таным, еңбек және тілдесудің жаңа құралдарын жарақтандырады, 

балалардың әлеуметтік-мәдени және білім беру қажеттіліктері есебімен 

білім беру қызметінің уәждемесін күшейтеді; 

4) білім алушылардың мектептен тыс қызметін 

ұйымдастыруда мектептің, балаларға қосымша білім берудің мектептен 

тыс ұйымдары және мідениет пен спорт ұйымдары қолданылады; 

5) әрбір мектеп өздігінен оқушылардың қызығушылығын, ата-

аналар мен педагогтердің қалауларын есепке ала отырып балалармен 

жұмыс істеудің бағытын таңдайды; 

6) сабақтан тыс сабақтардың түрлерін таңдау білім 

алушылардың қажеттіліктеріне, педагогикалық кадрлардың құрамына, 

педагогтердің жеке мінез-құлқы мен кәсіби дайындығына, біріккен 

қызметтің мақсаты мен мазмұнына, мектеп пен қосымша білім берудің 

мектептен тыс ұйымдарының материалдық-техникалық базасына және 

т.б. байланысты; 

7) іс-шараның тиімді түрлеріне мерекелер, фестивальдар, 

байқаулар, акциялар, біріккен жобалар, ұжымдық-шығармашылық 

жұмыстар, тренингтер, экспедициялар, табиғатты қорғайтын іс-

шаралар және т.б. болуы қажет. 

8) мектептегі қосымша білім беру оқушыға жаңа достар 

табуға, жағдайды өзгерту мен тілдесу ортасын табуға көмектеседі. Бос 

уақытты пайдалы істерге кетеді, ал табыстарға қол жеткізгенде 

баланың өз-өзіне деген бағасы жоғарылайды және тағы да үлкен 

жеңістерге қол жеткізуге ықыласы ашылады; 

9) бала дамуының негізгі тұлғалық параметрлері – оның 

жалпы адами құндылықтарға, гуманизм, парасаттылық, креативтілік, 

белсенділік, жеке намыс сезімі, пікір айтудағы тәуелсіздікке бағдары. 

Осы қасиеттерді дамыту деңгейі қалыптасқан әлеуметтік құзыреттілік 
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пен тұлғаның әлеуметтік қалыптасуының көрсеткіші ретінде 

қарастыруға болады. 

Жобаны іске асырудың қадамдары: 

ҚР БҒМ: 
1. МЖМББС бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру 

бөлімдеріне «Білім алушылардың сабақтан тыс қызметін 

ұйымдастыру» толықтыру; 

2. Вариативтік және мектеп компоненттері есебінде мектепте 

сабақтан тыс уақытта қосымша білім беру бағдарламалары бойынша – 

аптасына – 4 академиялық сағат, мектептен тыс ұйымдарда – 6 сағат 

қарастыру; 

Білім беру ұйымдарына: 

1. Мектептен тыс қызмет бағдарламаларының тізімін құру 

2. Мектептен тыс сабақтар өткізу үшін кадрлар іріктеу 

3. Мектептен тыс қызметтің жұмыс бағдарламаларын әзірлеу 

4. Материалдық-техникалық жабдықтауды бекіту 

5. Ата-аналарды мектептен тыс қызмет жүйесі туралы 

ақпараттандыру 

6. Білім алушылардың мектептен тыс қызметінің сабақ кестесін 

құру 

Күтілетін нәтижелер: 

• мектептен тыс қызмет жүйесінде өзін-өзі анықтау 

үдерісіндегі әрбір оқушының даралығын дамыту; 

• оқушылар әлеуметтік норма, әлеуметтік шынайылық пен 

күнделікті өмірді түсінуге иелену; 

• оқушыларды қоғамның негізгі құндылықтарына (адам, 

жанұя, отан, табиғат, әлем, білім, еңбек, мәдениет) позитивті қарым-

қатынас және жалпы әлеуметтік шынайылыққа құнды қарым-қатынас 

қалыптастыру; 

• өз мектебіне, кіші отанына, еліне құрметпен қарауға 

тәрбиелеу; 

• оқушылардан өз бетінше әлеуметтік қызмет тәжірибесін 

алу; 

• оқушылардың коммуникативтік, этикалық, әлеуметтік, 

азаматтық  құзыреттіліктерін қалыптастыру; 

• балаларда әлеуметтік-мәдени ұқсастықты қалыптастыру: 

этникалық, мәдени және т.б.; 

• балаларда төзімділікті, салауатты өмір салты дағдыларын 

тәрбиелеу; 

• азаматтылық пен патриоттылық сезімін, құқықтық 

мәдениет, кәсіби өзін-өзі анықтауға саналы қатынасты қалыптастыру; 
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• білім алушылардың жетістіктері қоғамдағы өмірге қажетті 

әлеуметтік тәжірибе және ондағы қоғам қабылдайтын құндылықтар 

жүйесін қалыптастыру; 

• ұйымдасқан бос уақытты қамтитын бала санының өсуі; 

• қосымша білім берумен қамтылған  бала санының өсуі; 

 

 

Сабақтан тыс қызметті ұйымдастыру тәжірибесі білім беру 

ұйымындағы тәрбие жүйесінің компоненті 

 

Алматы қ. № 83 көп салалы мектеп-гимназияның 

сабақтан тыс жұмысын ұйымдастыру 

 
Тәрбие жүйесі – үнемі 

дамитын феномен. Дамудың заңды 

үдерісі көп нұсқаға ие болуы 

мүмкін, соның бірі біз көрсетіп 

отырған тәжірибе.  

Қоғамның жылдам даму 

қарқыны мектепке қойылатын 

талаптың өзгеруіне әкелді. Олар 

оқушыларға пән бойынша білім 

беріп қана қоймай, әр баланың өз қабілетін көрсетуге, шығармашылық 

әлеуетін жүзеге асыруға, жылдам өзгеріп жатқан өмір талабына тез 

бейімделуге мүмкіндік беруі керек. Осының бәрі тұлғаның дамуына, 

мектеп түлектерінің мобилділігін арттыру және бәсекеге қабілеттілігін 

қалыптастыруға мүмкіндік беретін оқыту мен тәрбие құралдарын, 

үдерісті ұйымдастырудың түрлерін шарттайды. 

Оқу және білім беру қызметтерін ықпалдастыру бойынша мектеп 

жұмысын жетілдіру бағыттарының ішінде  № 83 гимназиясы 

педагогикалық ұжымының көрсетіп отырған тәжірибесі мектептен тыс 

танымдық қызметінің нәтижесі болып табылады.     

Көп салалы мектеп 1999 жылы № 83 орта білім беру мектебі мен 

№ 4 балалар музыка мектебінің қосылуы арқылы дүниеге келген. 

Сараптамадан сәтті өткеннен кейін, Алматы қаласы Әкімінің 

шешімімен «№ 83 көп салалы өнер мектеп-гимназиясы» мәртебесін 

алды. Қазіргі кезде 62 сыныпта 1748 білім алушы оқып, 196 педагог 

жұмыс істейді. 

Гимназияны Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің үздігі, 

«Ерен еңбегі үшін» медалімен және Ы. Алтынсарин атындағы 

төсбелгісімен марапатталған ұстаз Солодникова Любовь Витальевна 

басқарады.  
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2013 жылы гимназия Алматы 

қаласының Әкімі ұйымдастырған 

«Ең үздік білім беру ұйымы» атты 

байқауын бас жүлдесін жеңіп алды.  

Мектеп әкімшілігі және 

педагогикалық ұжымы негізгі және 

қосымша білім беруді 

ықпалдастыруды қамтамасыз етеді. 

Мектеп кестесі оқытатын, 

дамытатын, тәрбиелейтін және 

сауықтыратын үдерістерді бір қызмет кешеніне біріктіретін білім беру 

кеңістігін қалыптастыруға жағдай жасайды,  

Гимназияның сабақтан тыс қызметі балалардың дамуына 

бағытталған кең спектрлі сабақты ұсынатын жолы білім алушылардың 

жеке қажеттіліктерін іске асыруға бағытталған. 

Жалпы білім беру бағдарламаларымен өнер пәндерін тереңдетіп 

оқытатын: музыка, бейнелеу өнері, хореография, театр бөлімдері 

бойынша қосымша білім бағдарламалары жүзеге асырылады.  

Пәндерді тереңдетіп оқыту үшін сағаттар бөлінген:  

білім алушылардың таңдауы бойынша факультатив пен қосымша 

курстарды ұйымдастыруға  әр сыныпқа 4 сағат есебінен; 

үйірмелер, студиялар, ғылыми қоғамдарды ұйымдастыру үшін 

және мұғалімнің 0,25 жүктемесі әр сыныпқа; 

жоғарғы санатты мамандардың келісім-шарт негізінде жеке 

дәрістері мен курстарының мектеп басына шаққандағы жылына 1500 

сағаттық жұмысын төлеуге.  

Оқушылар компоненті тұлға бағдарын қамтамасыз ететін оқу-

тәрбие үдерісін ұйымдастыру түрлерін іске асыруға бағытталған. Оған 

жеке, топтық кеңестер, өнер пәндері бойынша жеке сабақтар, 

сауықтыру сипатындағы сабақтар жатады. 

Оқушы компоненті есебінен білім беру саласының негізгі бейінді 

курстары бойынша  «Өнер» (музыкалық-хорлық, бейнелеу өнері, 

хореографиялық, театрлық) сабақтары  өткізіледі. 

Оқушы компонентінің сағаттары келесі тәртіпте бөлінген: 

сабақтан тыс қызметтің жеке 

формалары (музыкалық аспаптарда 

ойнау  және т.б.); 

сабақтан тыс қызметтің топтық 

формалары (мүсін және т.б.) ; 

білім алушылармен өздік оқыту 

бағдарламаларын орындау; 

Гимназиялық компонент білім 

алушылардың арнаулы (бейінді) 
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білімдерін тереңдетуге, жалпы және көркем-эстетикалық 

эрудицияларын кеңейтуге, олардың орындаушылық, коммуникативтік, 

әртістік қабілеттерін дамытуға бағытталған.  

Гимназиялық компонент бейнелеу өнерінің тарихы, ұжымдық 

музыкада ойнау (хор, ансамбль, оркестр), қазақ музыка әдебиеті, 

классикалық би, халықтық-сахналық би, бал биі, замани би курстары 

көрсетілген. 

1 және 2-сыныптарда гимназиялық компонент сағаттары есебінен 

келесі курстар өткізіледі: «Логикалық және дамытушы  ойындар», 

««Біздің үй» атты экологиялық-экономикалық ықпалдасқан курс».  

1-2-сыныптарда гимназиялық компонент сағаттары есебінен 

қазақ тілінде мынадай курстар өткізіледі: «Сауат ашу  курсы», «Көркем 

жазу курсы». 

Гимназиялық компонент өнер пәндерін тереңдетіп оқытуды 

қарастырады. 

9-сыныптарда гимназиялық компонент есебінен арнайы курстар 

өткізіледі. 

№ 83 мектеп-гимназиясында үздіксіз білім беру принциптері 

жүзеге асырылады. Бейінді оқыту кафедрасының моделі: 

 

 

Бейінді оқыту кафедрасы 

Идеясы: 

кәсіпқой оқуда және күнделікті еңбекте қалыптасады 

Тұлғаның даму траекториясы: 

Оқушы 

(өзім оқимын) 

 

 

Көмекші шебер  
(басқалармен жұмыс істеуді үйренемін) 

 

 

шебер 

(жасауға үйренемін)  

 

 

маэстро 

(өз жұлдызымды жағып үйренемін) 

Талаптар 

«А» талабының 

деңгейі 

 

«В» талабының 

деңгейі 

 

«С» талабының 

деңгейі 
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Шығармашылығы 

жағынан өте 

дарынды 

оқушыларды 

дамытуға арналған 

Шығармашылығы 

жағынан орташа 

дарынды оқушылардың 

көпшілігін дамытуға 

арналған 

«В» деңгейінің 

көлеміне сәйкес, 

бірақ талап деңгейі 

жеңілдетілген 

(білім беру 

минимумы) 

Нәтиже 

болашақ 

мамандықты 

өзін таныту 

мүмкіндігі 

өзін дамытуға 

арналған әлеует 

 көтеріңкі 

талаптар, 

 білім, білік, 

дағдының көтеріңкі 

талаптары 

білім, білік 

дағдысының жақсы 

деңгейі 

 

Білім-білік 

дағдысының жалпы 

деңгейі 

 

кәсіби шеберліктің 

жоғарғы деңгейінде 

көркемдік және 

орындаушылық 

дағдыларды өнімді 

және біртұтас 

меңгеру 

жақсы деңгейде 

қажетті дағдылар 

кешенін меңгеру 

 

 

 

 

эстетикалық 

тәрбиенің 

анықталған 

деңгейін меңгерген, 

жақсы дайындалған 

өнер  

бағалаушылары  

тапсырманы 

орындауда өздік, 

шығармашылық ынта 

жеке шығармашылық 

мүмкіндіктердің 

табысты дамуы 

өнермен тілдесудегі 

ішкі  қажеттілігі 

 

басқа оқушылардың 

кәсіби  

даму жағынан  

озық болуы, 

мамандық ретінде 

өнерді таңдау  

перспективасы 

музыкалық және 

көркемдік талғамның  

дамуы  

 

 

 

 

өнер саласының 

түрлі мәселелерін 

анықтай алу 

 

 

 

 

 

Гимназияның  педагогикалық ұжымы  қызметінің нәтижелері: 

400-ден астам оқушы қалалық, 144-тен астамы республикалық, ал 97 

оқушы халықаралық байқаулардың, фестивальдердің және көрмелердің 

лауреаттары атанды.   

Тек 2014-2015 оқу жылы гимназия оқушылары жүзден аса 

аудандық, қалалық, республикалық, халықаралық деңгейдегі іс-

шараларға қатысты. 

№ 83 көп салалы мектеп-гимназияның жұмыс тәжірибесін 

объективті бағалай отырып, негізгі және балаларға қосымша білім 
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берудің ықпалдасқан ерекше бейнесі, мектептердің негізгі құрылымын 

ұйымдастыру және мазмұнды бірлігі. 

ҚР Білім және ғылым министрлігінің 09.07.2010 ж. № 367 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандартында (2.3.4.01-2010: бастауыш, 

негізгі, орта, жалпы білім беру) айтылған: «Білім берудің қажетті 

деңгейіндегі вариативті компонент мектеп және оқушы компонентінен 

тұрады. Білім беру мазмұнының вариативті бөлімі нақты бір орта білім 

беретін ұйымның өзіндік ерекшелігін көрсетеді; вариативті бөлім 

бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің оқу пәндерінің 

мемлекеттік стандарттан тыс қосымша бағдарламаларды жүзеге асыру 

мен ұйымдастыруға 

бағытталған».  

Қазіргі уақытта тек қана 

оқу процесіне сүйенуге 

болмайтыны анықталып отыр. 

Оның білім берудің заманауи 

сапасын қамтамасыз етудегі 

тиімділігі шексіз, әсіресе сынып-

сабақ жүйесінде. Мектеп 

қабырғасындағы білім берудің 

екі түрінің органикалық сабақтастығы ғана жалпы алғанда жеке 

баланың да, білім беру ұйымының да дамуына көмектеседі. 

 

 

Астана қаласы Сырбай Мәуленов атындағы № 37 орта  

мектебінің тәрбие жүйесіндегі сабақтан тыс қызмет моделі 

 

Тәрбиелеу жүйесіндегі 

мектептен тыс қызметтің жүйелеуші 

факторы Астана қ. Сырбай Мәуленов 

атындағы № 37 орта мектептің білім 

алушыларында жоғары патриоттық 

және азаматтық сана сезімді 

қалыптастыру мақсаты бар «Мәдени 

мұра» бағдарламасы болды. 

«Мәдени мұра» бағдарламасы 

бағыттары бойынша қызметтің мазмұны «халық педагогикасы», 

«қазақстандық патриотизм», «рухани мәдениет» ұғымдарын 

қалыптастыратын адами құндылықтарға негізделген. 

«Мәдени мұра» бағдарламасы 2005 ж. Тәрбие жұмысы жөніндегі 

директор орынбасары Байбекова Сәуле Оразбекқызы мен әлеуметтік 

педагог Жүсіпова Гүлжамиль Ілиясқызы әзірледі. 
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«Мәдени мұра» бағдарламасы арқылы «Тұлғаны тәрбиелеудегі 

синхрондық-модульдық артылудың тәрбие бағдарламасы» 

бағдарламасын қорғау 2006 ж. Астана қаласы бойынша ПҚ БАИ  оқу 

кеңесі құрылған. 

2006 ж. бағдарлама авторлары «Астана қ. білім беру жүйесінің 

жетістектері көрмесі» қалалық байқауында қатысты және ІІ-ші 

дәрежелі дипломмен марапатталды. 

«Мәдени мұра» бағдарламасы мына бағыттар бойынша іске 

асырылады: 

1. «Халықтар дәстүрі» бағыты бастауыштағы білім алушылар 

үйірмесінің жұмысы көрсетілген халық ойындары, отбасы және халық 

дәстүрлерімен танысады, «Наурыз», «Масленица» мейрамдарын, 

«Халқын сүйген, салтын сүйер», «Ата салты – тәрбие көзі», «Атадан 

бала тусайшы, ата жолын қусайшы» және т.б. байқауларды өткізуге 

қатысады.  

Кіші жастағы оқушылардың сабақтан тыс қызметі бағдарламасын 

таңдауда, педагогикалық ұжым оның жас ерекшеліктерін есепке алады. 

Мектептің бастауыш сыныптарындағы сабақтан тыс қызметті 

ұйымдастырудың бағдарлары ата-аналар сауалдары, мектеп қызметінің 

басым бағыттары, педагогтердің қызығушылықтары мен икемділіктері, 

психолог ұсыныстары бала қызығушылықтары мен қажеттіліктерінің 

түрі ретінде. 

2. «Кітап – ой мен білімнің көзі» бағытының негізгі мақсаты 

білім алушыларды көркем әдебиет құралдары арқылы адамгершілікке 

тәрбиелеу болып табылады. Мектеп Ұлттық кітапхана, Президенттің 

мәдени орталық кітапханасы, Гайдар ат. балалар кітапханасы, С. 

Сейфуллин атындағы мұражаймен тығыз қарым-қатынаста. Кітапхана 

сабақтарында білім алушылар «Бабалар сөзі» шығарылған кітаптар 

топтамасымен, ақындар мен жазушылар шығармашылығы бойынша 

көрмелермен танысады. Жыл сайын мектепте  «Кітап – ғасыр мұрасы» 

кітаптар мерекесі, «Кітапхана – барлық ақпарат көзі», «Бабалар сөзі» 

оқырмандар конференциялары, «Кітап – ұстаз, кітап - тәлімгер», «Кітап 

сенің бар болғанына рахмет», «Кітап бір ұрпақтан келесі ұрпаққа 

мұрасы» сынып сағаттары, әдеби кештер мен әдеби таңертеңгіліктер 

өткізіледі. 

3. «Жібек Жолының тарихы мен Қазақстанның көне 

қалалары» бағдарламасының өзектілігі қазіргі уақытта білім 

алушылардың туған өлкені танып-білуге деген қызығушылықтарының 

жоғары екендігі байқалады. Мектепте өлкетануды оқу адамгершілік, 

эстетикалық, еңбек, саяси тәрбиелеуде маңызды педагогикалық рөлді 

атқарады және мектептің оқу және тәрбие қызметі арасындағы 

біріктіруші түйін болып табылады және  пәнаралық байланысты 
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қамтамасыз етеді. «Жібек жолы» 

клубының жұмысында экскурсия, 

жорықтар сияқты сабақтан тыс қызмет 

формалары қолданылады. 

4. «Ата-балардың тарихи 

мұрасы. Ескерткіштер» бағытының 

мақсаты азаматтық тұлғасын және ел 

патриотын қалыптастыру, білім 

алушыларда азаматтылық пен 

патриоттылықты қалыптастыру үшін жағдай жасау болып табылады. 

Аталған бағыт мектепте оқу пәндері, пәндік үйірмелер, шығармашылық 

кештер, тарихи, мәдени-этнографиялық тақырыптар арқылы жүзеге 

асырылады, өнер қайраткерлерімен кездесу және сабақ-экскурсиялар 

Тұңғыш Президент мұражайы, Президенттің мәдени орталығы, 

АЛЖИР саяси қуғын-сүргін құрбандары мұражай-мемориалдық 

кешенінде өткізіледі. 

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті мұражайымен 

Украинадағы Қазақстан жылына арналған «Екі ел мен екі халық 

диалогы» тақырыбында «Достық көпірі», ҚР ғарышкері Т.О. 

Әубәкіровпен, соғыс және еңбек ардагерлерімен кездесулер өткізілді. 

5. «Өз елінің патриоты» бағытының мақсаты білім 

алушылардың азаматтық, және патриоттық тәрбиесіне бағытталған іс-

шаралардың тиімді жүйесін әзірлеу болып табылады. «Отанына 

берілген ұлдар» әскери-патриоттық мерекесі, Республикалық Ұлан 

сарбаздарымен кездесулер, «Жарқыл» әскери-патриоттық ойыны, 

Азаматтық қорғаныс күні, сап және әндер байқауы, балалар ұйымына 

қабылдауға арналған салтанатты сапқа тұру, «Ер дәрежесіне көтеру» 

сынып сағаттары, сұхбаттар, викториналар, интеллектуалдық-

танымдық ойындар, «Біздің ту – біздің абыройымыз», «Біздің ту 

жоғары, біздің ту керемет», «Олар ел әнұранын жазды», «Менің елімнің 

рәміздері» байқаулары білім алушылардың сабақтан тыс қызметінің 

дәстүрлі мерекелеріне айналды.  

6. «Отбасы тәрбиесіндегі ұлттық дәстүрлер» қоғамда 

тұлғаның сәтті түрде өзін-өзі жүзеге асырудың негізгі құрамдас бөлігі 

ретінде Ұлттық педагогикаға, отбасы тәрбиесінің дәстүріне сүйене 

отырып болашақтағы отбасы өміріне қыз бен ер баланы дайындау, 

білім алушыларды отбасы институтына нақты оң қатынас 

қалыптастыруға бағытталған. 

Өзін-өзі тану сабақтары, «Ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі», 

«Мен, сен, ол, біз тату отбасымыз», «Қыз сыны», «Жігіт сұлтаны» 

мерекелері,   «Қамқорлық», «Мектепке жол», «Адамға қуаныш сыйла» 

акциялары, «Қайырымды істер мектебі» іскерлік ойыны, халықаралық 

әйелдер күні, Ұстаздар күні, балаларды қорғау күндеріне арналған 
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мерекелер, «Бақытты адамның ережесі» рөлдік ойыны, «Менің ер/әйел 

идеалым» турнирі, «Ата-аналарға қамқор болу – әр адамның ар-

намысы», «Қыз өссе елдің көркі», «О, махаббат сен әлі тірісіңбе?!» 

тақырыптық  сынып сағаттары, «Шиеленіс», «Байланысу», «Мен және 

этикет» сұхбаттары, «Өзіңді таны», «Менің қалауым», «Мен туралы 

айтшы» психологиялық сұхбаттары, «Жігіт сұлтаны», «Қыз аруы», 

«Арулар мен арыстар» байқаулары – білім алушылардың сабақтан тыс 

қызметінің формалары.  

Өскелең ұрпақтың бос уақытын пайдаланудың мәселелері жан 

жақты тәрбиелеу мен даму мақсаты  қоғамға әрдайым маңызды болды. 

Балаларды тәрбиелеу өз қызметтерінде қай уақытта да шығады. Алайда 

бұл тәрбиені сабақ уақытынан бос уақытта жүзеге асыру өнімді. 

Осылайша оқушылардың сабақтан тыс уақыты мәдени-шығармашылық 

қызмет пен рухани-адамгершілік басымдылыққа, сана-сезімнің 

жоғарғы деңгейіне бағытталған.  

№ 37 мектепте білім алушылардың сабақтан тыс қызметі үшін 

жағдайлар жасалған. 

Мектептің аталған бағыт бойынша барлық жұмыс жүйесі 

мүмкіндік беруге шақырады:  

балалардың еркін таңдалған бағдарламалары, бірлестіктері, 

олардың табиғатына жақын, ішкі талаптарына жауап береді; 

білім беру сауалдарын қанағаттандыруға көмектеседі, өзінің 

табысты екндігін сезінеді, таланттарын, қабілеттіліктерін іске асырады 

және дамытады; 

өмірлік және әлеуметтік мәселелерді шешуде белсенді болу, өз 

таңдауына жауапты бола алу; 

өз елінің  белсенді азаматы болу, табиғатты жақсы көру және 

қорғай білу, әлемде бейбітшілікті сақтауға күресуде белсенді өмірлік 

ұстанымға ие болу. 

Мектептің педагогикалық ұжымы жасаған «Мәдени мұра» 

бағдарламасы елбасының Қазақстан халқына жолдауындағы «Мәдени 

мұра» мемлекеттік бағдарламасын тәжірибелі түрде жүзеге асыру 

болып табылады. Тек отбасына, мектепке, қалаға, елге және 

дәстүрлерге махаббат арқылы тәрбиелеуде ғана біз өз Отанының 

азаматын, патриотын тәрбиелей аламыз. 

 

 

Рудный қаласы әкімдігінің № 10 мектеп-гимназиясының 

сабақтан тыс қызметі тәрбие жұмысын дамыту факторы ретінде 

 

Бүгінгі күнде формальдық білім беру жүйесі  оқшауланған 

болсада, әрдайым дамып отырған технологиялық, әлеуметтік және 

экономикалық өзгерістерге сәйкес келмейді деп ғылыми тұрғыда 
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дәлелденген,  сондықтан оны формальды емес білім беру тәжірибесі 

байытылып отыру керек. 

«Сабақтан тыс қызмет» бөлімінің бағыттары бойынша сабақты 

ұйымдастыру мектепте білім беру үдерісінің ажырамас бөлігі болып 

табылады және білім алушылардың дамуына бағытталған сабақтардың 

кең спектрын таңдауға мүмкіндік береді. 

№ 10 мектеп-гимназиясының ұжымы тұлға қажеттіліктерін 

қанағаттандыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін білім 

алушылардың күннің екінші жартысында пайдалы бос уақыт 

инфрақұрылымын құруға ұмтылады. Білім алушыларға жеке 

қызығушылықтарды дамытуға, жаңа өмір кезеңінде әлеуметтілікті сәтті 

өту, мәдени нормалар мен құндылықтарды меңгеруге мүмкіндік беретін 

ерекше білім беру кеңістігі 

құрылған. 

Бастауыш сыныптары 

мұғалімдерінің, қосымша білім 

беру педагогтерінің, дене 

шынықтыру және бейнелеу өнері 

мұғалімдерінің арқасында мектеп 

білім алушылардың сабақтан тыс 

қызметті тиісті деңгейде 

ұйымдастыра алды. 

Мектептен тыс қызмет пен балаларға қосымша білім беру 

арасындағы байланыстырушы түйін факультативтер, мектептің ғылыми 

қоғамдары, үйірмелер, таңдау бойынша оқу курстары сияқты іске 

асыру формалары болады. Сабақтан тыс білім беру қызметінің барлық 

қызметтеріне негізгі критерийлерді жатқызу үшін осы қызметтің 

мақсаты мен міндеттері, сондай-ақ оның жұмыс мазмұны мен әдістері 

кіреді. 

Сабақтан тыс қызметті ұйымдастырудағы негізгі міндеттер: 

әртүрлі қызмет түрлеріне білім алушылардың қызығушылықтары, 

икемділіктері, қабілеттіліктері, мүмкіндіктерін анықтау; 

сабақтан тыс қызметтің таңдалған саласында баланың жеке 

дамуы үшін жағдай жасау; 

білім алушылардың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру; 

қызметтің таңдалған бағытында білім, білік, дағды жүйесін 

қалыптастыру; 

шығармашылық қызметті, шығармашылық қабілет тәжірибесін 

дамыту; 

алынған білім, білік және дағдыны жүзеге асыру үшін жағдай 

жасау; 
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формалды емес тілдесу, өзара әрекеттілік, ынтымақтастық 

тәжірибелерін дамыту; 

социуммен тілдесу шеңберін кеңейту. 

№ 10 мектеп-гимназиясының базасында көптеген жыл бойы 

«СКИФ» орталығы жұмыс істейді  (аббр. «спорт, мәдениет, өнер, 

фантазия»). 

Ол өзіне сабақтан тыс қызметтің келесі формаларын қосады: 

спорттық секциялар (туризм, волейбол, баскетбол, футбол, 

шахматтар, атлетикалық гимнастика); 

үйірмелер: ( «Жас көшбасшылар мектебі», «Арман» вокалдық 

шеберлік үйірмесі, «Жас суретші» бейне-студиясы, «Ирбис»  

туристтік клубы (құзға шығу), «Силуэт» қолданбалы шығармашылық 

үйірмесі,  «Арабеск» би ансамблі, «Компьютерлік сауаттылық әлемі» 

АЕТ үйірмесі,  «Бәрін білгім келеді», үйірмесі,  «Мен-зерттеушімін» 

ғылыми қоғамы, «Оригамидің сиқырлы әлемі», «Тұзды қамырдан 

жабыстырма», журналистика («Говорит и показывает «Десяточка» 

мектеп телевизиясы);  

факультативтер («Сұрақтар мен жауаптардағы механика», 

«Зертте, ойлап тап, байқа», «Сөз сыры», «Математикалық  

фейерверк», «Интенсивті орыс тілі»,   «Сөз қоймасы»; 

таңдау бойынша курстар («Географиялық кәсіптер әлемінде», 

«Өлкетану», «ЮНЕСКО-ң бүкіләлемдік мұрасы», «Химия бойынша 

тәжірибелік есептерді шешу», «Абайтану курсы», «Формуласыз 

физика». 

Қоғам өмірінің қазіргі шындығы және бәсекелестік жағдайында 

табысты болу үшін бітіруші түлектер толық сапалы білім мен дағдыны 

меңгеруі керек. Әр түрлі қызметтегі танымал әлем 

компанияларыларының көбі қызметкерлерді таңдауда ішкі және 

сыртқы басымдылық, бәсекеге қабілеттілік, командада жұмыс істей 

алу, коммуникативтілік, сыни тұрғыдан ойлау (жаңашылдық),  кең 

түрде ойлау, шығармашылық басымдылық, ауызша немесе таңбалы 

логика, ақпараттық технологияларды білу және қолдану, эрудиция, 

лексика сияқты талаптарды басшылыққа алады. 

Сондықтан сабақтан тыс қызмет формасын таңдауда, мектеп 

оқушылар тұлғасының дәл осындай сапасының қолдану сұранысының 

дамуына бағытталған. Мектеп жұмысына жүйелі түрде жаңа 

ақпараттық технологияларды енгізу оқу үдерісін сапалы жетілдіруге 

және оқыту тиімділігінің жоғары деңгейін меңгерген ақпараттық-білім 

беру ортасын әзірлеуге ойдағыдай келуге мүмкіндік беруді ашады. 

2009 ж. мектепке жаңалық енгізу бір уақытта журналистика 

үйірмесі мен «Говорит и показывает «Десяточка» мектеп ТВ 

шығармашылық жобасының жіберілуі болды. Үйірме жетекшісі «ТВС» 

телекомпаниясының бұрынғы қызметкері, жоғары білікті маман 
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Климова О.Е. № 10 мектеп-гимназиясының жеке телевизиясы 7 жыл 

жұмыс істейді және білім беру үдерісінің барлық қатысушылары мен 

басқада «ондық» қызметкерлердің сүйіспеншілігіне ие болды.  

Мектеп ТВ  қандай артықшылықтары бар? Табысты тұлғаның 

сапасын қалыптастыруға қандай мүмкіндік береді? 

Кез келген ТВ пәні әрдайым виртуалды шындықтың нәтижесі. 

Виртуалды шындық - бұл көруге және естуге болатын интеллектуалдық 

өнім. 

"Мектеп телевизиясы" жобасының мақсаты - ақиқаттылықты 

меңгерудің әмбебап құралы мен білім алу, білім алушылардың 

шығармашылық және зерттеушілік қабілеттерін дамыту, білім беру 

үдерісінде білім алушылардың тұлғалық ұстанымын белсендіру сияқты 

телевизия бағдарламаларын құрумен жұмыс істеудегі білім 

алушылардың функционалдық дағдысын иеленгені үшін жағдай жасау. 

Мектеп телевизиясы – оқушылардың шығармашылық 

басымдылығын ашып көрсету мүмкіндігі. Телевизиялық 

бағдарламаларды құрудағы жұмыстар білім алушылардың өз-өзін 

көрсетуіне, адами қызметтің кең спектрінде гуманитарлықтан 

техникалыққа дейінгіде өз күштерін сынап көруіне, өз жұмысының 

нәтижесін көпшілік алдында көрсетуге мүмкіндік береді. 

"Мектеп телевизиясы" 

жобасы бірнеше жалғаспалы 

міндеттерді шешуі қажет: 

оқушылардың танымдылық 

уәждемелерін белсеңдіру; 

білім алушылардың 

шығармашылық қызметі алаңын 

айтарлықтай кеңейту; 

білім алушылардың 

шығармашылық басымдылығын 

ашу үшін жағдай жасау; 

жоғары сынып оқушыларының бейінді бағдары үшін жағдай 

жасау. 

"Мектеп телевизиясы" жобасы білім алушылардың табысты 

оқытусыз мүмкін емес танымдық уәждемесін белсендіруге көмектесті. 

"Мектеп телевизиясы" білім алушылардың көзқарасымен – бұл өз 

шығармашылық басымдылығын ашу мүмкіндігі. 

Мектеп ТВ тілшілері мектептің өзекті тақырыптарына 

телевизиялық жаңалықтар мен репортаждарды құрады, мектеп 

мерекелері мен мектептің ең қызықты оқиғаларын бейнетаспаға 

түсіреді. Мектеп ТВ бағдарламалары – жас журналистердің өмірге 

деген көзқарасы. 

№ 10 мектеп-гимназиясының сабақтан тыс қызметі – бұл  
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Сабақтан тыс уақытта тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру мақсаты 

бар қоғамдық-пайдалы қызмет, бос уақытты формалды емес 

ұйымдастыруға қосу арқылы білім алушыларды қоғамның әлеуметтік-

мәдени құндылықтарын меңгеру үшін оқушы, мұғалім және басқа білім 

беру үдерісіндегі субъектілерге жағдай жасаудағы шығармашылық 

мақсатты әрекеттестік формасы. 

Сабақтан тыс қызметті азаматтық ұстаным мен әлеуметтілік 

белсенділікті қалыптастыру үдерісінің негізі ретінде  қарастыруда 

сабақтан тыс қызмет, ең бірінші осы үдерістің жағдайын  жариялап 

және сақтандыруды іске асыруы қажет. 

Екіншіден, сабақтан тыс қызмет ешқашан догматтық, бұйрықты 

және формалды болмауы тиіс. 

Үшіншіден, сабақтан тыс қызметті ұйымдастыруда баланың 

позитивті тәжірибесіне сүйену қажет. 

 

 

Қостанай облысы, Қарасу ауданы, Ключевой орта мектебінің 

сабақтан тыс қызметін ұйымдастыру тәжірибесі 

 

Ключевой орта мектебінің сыныптан тыс қызметі мыналарға 

бағытталады: 

білім алушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес қызметтің оқу, 

еңбек, коммуникативтік, қозғауыш және көркемдік түрлерін меңгеру; 

қоршаған табиғат пен әлеуметтік ортаға бейімделе алу; 

өз денсаулығын қолдау күшейту және нығайту және дене 

шынықтырумен айналысу; 

білім алушылардың қоршаған әлемге, этикалық және 

адамгершілік нормаларға, эстетикалық сезімдерге дұрыс қарым-

қатынасын қалыптастыру; 

шығармашылық қызметтің әр түрінде қатысу ынтасы; 

білім алушылардың әрі қарай оқытуға дайындық деңгейін 

анықтайтын қызметтің білім, білік және құралдарды қалыптастыру; 

өздігінен білім алу, бақылау және өзін-өзі бағалаудың 

элементарлық дағдыларын дамыту; 

Сабақтан тыс қызметтің мақсаты: 

білім алушылардың қоғам өміріндегі әлеуметтік тәжірибеге 

қажетті жетістіктер үшін жағдай жасау; 

оқудан бос уақытта әр білім алушыны сан қырлы дамыту мен 

әлеуметтенуі үшін жағдай жасау; 

бос уақытта оқушылардың әлеуметтенуін, интеллектуалдық 

қызығушылығын белсендіруді қамтамасыз ететін тәрбиелеу ортасын 

құру; 
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азаматтылық жауапкершілігі мен құқықтық сана сезімі 

қалыптасқан, жаңа жағдайдағы тіршілік әрекетіне дайын, әлеуметтік 

маңызы бар практикалық қызметке, ерікті бастаманы іске асыруға 

қабілеттілігі қалыптасқан дені сау, өсіп келе жатқан тұлғаны дамыту. 

Сыныптан тыс қызметтің  міндеттері: 

қоғамдық ұйымдар, білім алушылардың жанұяларымен бірге 

білім алушылардың қоғамдық-пайдалы және бос уақыт қызметін 

ұйымдастыру; 

білім алушыларды жан-жақты қызметке қосу; 

позитивті коммуникативтік тілдесу дағдыларын қалыптастыру; 

ұйымдастыру дағдысын дамыту және жалпы мәселелерді шешуде 

педагогтермен, замандастармен, ата-аналармен, жасы үлкен балалармен  

ынтымақтастықты іске асыру; 

еңбексүйгіштікке тәрбиелеу, 

қиыншылықтарды жеңуге 

қабілеттілік, нәтижеге жетуде 

мақсатқа талпынушылық және 

табандылық; 

мектепте тәрбие жұмысының 

тиімділік мониторинг жүйесін 

жетілдіру; 

оқудан бос уақытта білім 

алушылардың бос уақыт мазмұны, формасы, және әдістерін тереңдету; 

білім алушылардың ақпараттық қолдауын ұйымдастыру; 

білім алушылардың бос уақытын ұйымдастырудың материалдық-

техникалық базасын жетілдіру. 

Бағдарламаның принциптері: білім алушыларды белсенді 

қызметке қосу, қол жетімділік және көрнекілік, теорияның практикамен 

байланысы, жас ерекшеліктерін есепке алу, қызметтің жеке және 

ұжымдық формаларын байланыстыру. 

Бағыттары бойынша сыныптан тыс  тәрбие жұмысының 

түрлері: 
спорттық ( секциялар: волейбол, футбол, баскетбол, 

тоғызқұмалақ, дзюдо, жұдырықтасу, шаңғы спорты); 

қызығушылықтары бойынша үйірмелер («Шебер қол», «Кеме 

модельдеу», «Жаппай ойындық») 

көркемдік бағыт (халық аспаптар оркестрі, вокалдық-аспаптық 

ансамблі, би үйірмесі); 

жазғы мектеп жанындағы күндізгі лагерлер, мектеп 

белсенділігіндегі оқу лагері; 

скаут жасақтарының жұмысы. 

2004 жылы ақпанда скаут жасақтарының базасында құрылған 

үкіметтік емес ұйым -  «Полюс»  Балалар орталығы» қоғамдық 
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бірлестігінің заңды тіркеуі өтті. «Ключевой ЖШС» бірлестікке 

бұрынғы кеңсе ғимаратын бөлді. АҚШ Бейбітшілік корпусы 

еріктілерінің ықпалымен оқу скалодромы салынды. 

«Полюс»  Балалар орталығы» өткізетін сабақтар келесі бағыттар 

бойынша өткізіледі: 

жаяу, су, велосипедтік және шаңғы туризмі және құзға шығу; 

табиғатта өздігінен тіршілік ету; 

құтқару операциялары және алғашқы медициналық көмек 

көрсету; 

спорттың әскери техникалық және қолданбалы түрлері (су 

астында жүзу, парашюттік спорт); 

экологиялық қызмет (мектеп орманшылығы); 

ұжымдық шығармашылық 

жұмыс; 

қоғамға қызмет ету 

(зейнеткерлерге, еңбек және соғыс 

ардагерлеріне, ауыл аймағындағы 

әлеуметтік маңызы бар акциялар); 

ұлттық және үстел ойындары. 

Қызмет атқару жылдарында 50-

ден астам су асты жүзуші-

аквалангистер, 35 турист-шебер, 10 

парашютист, су асты жүзу бойынша 2 нұсқаушы және парашюттік 

спорт бойынша 1 нұсқаушы дайындалды. 

Шатырлы лагерьді ұйымдастыру бойынша аудандық, облыстық 

және республикалық деңгейдегі тәжірибе бар. 

Облыстың бірнеше дүркін чемпиондары, туризм бойынша 

республика біріншілігінің бірнеше рет қатысушылары, спорттық құзға 

шығу мен құтқару жұмыстары бойынша жеңімпаздары. 

2012 жылы скаутттар командасының бастамасы құрылған. Шаңғы 

туризмі бойынша облыс біріншілігінде жалпы команда бойынша 4-ші 

және жеке есеп бойынша 1-ші орынды иеленді. 

2013, 2014 жылдарда баскетбол бойынша аудандық жарыстарда, 

«Алтын доп» облыстық турнирлерде (қыздар), (ұлдар) жүлделі 

орындарға ие болды. 

2010 жылдан бері туристер облыс чемпиондары, әсіресе ересек 

командалардың ішінде, туризм бойынша Қазақстан Республикасының 

бірнеше чемпионаттарына қатысты. 

2012 жылдан бері команда шаңғы туризмі бойынша Қостанай 

облысы біріншілігінің тұрақты қатысушысы (4 жалпы командалық 

орын). 

Шығармашылқ ұжымдар арасындағы облыстық байқауда ұлттық 

аспаптар оркестрі 2 орынды иеленді. 
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Мектеп орманшылығы мектеп ауласын жасылдандыру, жергілікті 

жасыл көшеттерді күзету және ауыл мен орманның санитарлық 

жағдайын бақылау бойынша жұмыстар жүргізеді. 

 

Ең сәтті жобалар мен іс шаралар: 

2001 ж. «Промелькнувший метеор» скауттар республикалық 

шатырлы лагері. 

2002 ж. Ресей, Германия, Польша, Өзбекстан скауттар 

жасақтарының қатысуымен Қазақстан скауттарының Ұлттық 

Джамбори (слётіне) қатысу. 

2003 ж. Девиантты мінез-құлықты балалармен  «Терра 

инкогнита» шатырлы лагерін ұйымдастыру. 

2004 ж. «Полярная звезда» скауттардың қазақстандық-германдық 

шатырлы лагерін ұйымдастыру. 

2005 ж. «Робинзон» скауттардың облыстық шатырлы лагерін 

ұйымдастыру. Германияға сапар. 100 километрлік қайықпен жүзуге 

қатысу. 

2006 ж. Ресей, Германия, АҚШ, Ұлыбританияның скауттар 

жасақтарының қатысуымен Қазақстан скауттарының Ұлттық 

Джамбори (слётіне) қатысу. 

«Спасатель» скауттардың облыстық шатырлы лагерін өткізу. 

«Атамекен» жобасы. «Операция «Ұлан» әскери-патриоттық 

жобасына қатысу. 

2007 ж. Бүкіләлемдік скауттар қозғалысының 100-жылдығына 

арналған скауттардың «Цивилизация» республикалық шатырлы лагерін 

өткізу. 

2009 ж. Германияға сапар. 200 километрлік вело жүгіріске және                   

100 километрлік қайықпен жүзуге қатысу. 

2010 ж. Ресей, Германия, АҚШ, Ұлыбританияның скауттар 

жасақтарының қатысуымен Қазақстан скауттарының Ұлттық 

Джамбори (слётіне) қатысу. 

Германия скауттар жасақтарының қатысуымен аудандық жастар 

Форумын өткізу. 

2011 ж. Қазақстандағы АҚШ бейбітшілік Корпусы еріктілерімен 

бірлесе «Спасатель» скауттардың облыстық шатырлы лагерін 

ұйымдастыру. 

Халықаралық симпозиумына қатысу. 

2012 ж. Халықаралық балаларды қорғау күніне арналған 

екікүндік веложүгіріс. Қостанай облысының әлеуметтік қорғалмаған 

отбасылардың  балаларына скаут шатырлы лагерін ұйымдастыру; 

2013 ж. Рейн өзенімен (Германия) 40  километрлік қайықпен 

жүзуге қатысу. 
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2014 ж. III Еуразия Аймақтық Джамбориге қатысу. Қатысушы 

елдер: Ресей, Әзірбайжан, Грузия, Армения, Украина, Германия, 

Жапония, Гонконг, Малайзия. 

«Полюс»  Балалар орталығы» қоғамдық бірлестігі Қостанай 

облысының парашюттік спорт Федерациясының құрылтайшыларының 

бірі - Қостанай облыстық балалар мен жастар ұйымы 

Ассоциациясының мүшесі болып табылады.  

Лагерь 2013 ж. балалар мен жастардың ҮЕҰ облыстық 

байқауында үздік жоба болып танылды. 

2013 ж. бастап Ильич және Қарасу мектептерімен бірлесіп жұмыс 

жасайды. 2013- 2014 жылдарда осы мектептермен бірлесіп  

«Қауіпсіздік мектебі» оқу-жаттығу туристік шатырлы лагері өткізілді. 

Екі жыл қатарынан 

қалыптасқан командалар өздігінен аудандық туристер слетін 

өткізеді. 

 

2014- 2015 оқу  жылдарына  

жұмыс жоспары: 

аталған жасақтарды аудан 

мектептері жанынан құруға ықпал 

жасау, оқу семинарларын өткізу; 

парашютпен секіру бойынша 

жаттығу семинарлары; 

шатырлы лагерлерді ұйымдастыру бойынша мектеп активінің 

оқуы және басқа аудан мектептерімен ынтымақтастықты дамыту; 

Лисаковск қаласының «Факел» туристік клубы, Рудный 

қаласының «Океан» әскери-патриоттық клубы, Қостанай қаласының 

«Альбатрос» әскери-патриоттық клубы, Астана және Павлодар 

қалаларының скаут жасақтарымен серіктестік кездесу. 

Сабақтан тыс қызмет бағдарламаларын сәтті іске асыру үшін 

бірнеше шарттарды орындау қажет: қызметті жоспарлау, бағдарламаны 

әдістемелік қамтамасыз ету, педагогикалық  жағдайлар, материалдық-

техникалық қамтамасыз ету. 

Сабақтан тыс қызмет бағдарламаларын іске асыруға мектеп 

педагогтері, психологтар, дене шынықтыру оқытушылары мен әскери 

жетекшілер қатысады. 

Сабақтан тыс қызметтің мониторингтік зерттеулерінің мақсаты 

сабақтан тыс қызмет пен қосымша білім беруді жаңғыру нәтижелігінен 

көрінетін ұйымдастыру жүйесін құру, ақпаратты жинау, өңдеу және 

тарату болып табылатын келесі критерийлерден тұрады: 

білім алушылардың әлеуметтік белсенділігінің өсуі; 

белсенді танымдық қызметке уәждеменің өсуі; 
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қалыптасқан коммуникативтік және зерттеушілік 

құзыреттіліктер, креативті және ұйымдастырылған қабілеттіліктер, 

рефлексивті дағдылар сияқты білім беру нәтижелері білім 

алушылардың жетістіктерінің деңгейі; 

жеке дамудағы сапалы өзгерістер, азаматтық және адамгершілік 

нормаларды, рухани мәдениетті меңгеру, қоршаған ортаға гуманистік 

негіз қарым-қатынасы; 

мектептің тіршілік әрекетіне білім алушылар мен ата-аналардың 

қанағаттануы. 

Мониторингтің нысандары: 

формалардың қажеттілігін бағалау және сыныптан тыс жұмыс іс-

шаралары; 

сабақтан тыс жұмыстың барлық бағыттарының контингентін 

сақтау; 

тәрбие іс-шараларын қанағаттандыруды анықтау мақсатында жыл 

қорытындысы бойынша оқушылар және ата-аналармен сауалнама 

жүргізу; 

мектеп ішілік бақылау аясында оқушылар мен ата-аналарға 

сауалнма жүргізу; 

білім алушыларды сабақтан тыс білім беру қызметіне мектеп 

базасында, сондай-ақ мектептен тыс жерде де еліктіру; 

білім беру субъектілерінің әр түрлі деңгейдегі мақсатты 

бағдарламалар мен жобаларға қатысу нәтижелілігі. 

Күтілетін нәтиже 

Сабақтан тыс қызмет бағдарламасының нәтижесі тәрбиелеу және 

әлеуметтену үдерісінде сабақтан тыс қызметті ұйымдастыру және іске 

асырудың жөнделген тетігі болып табылатын мектеп өмірі салтынының 

теориялық тұрғыда дәйекті және экспериментальды тұрғыда 

апробацияланған үлгісі болуы қажет. 

1. Мұғалімдердің заманауи білім беру тәсілдерін меңгеру. 

2. Өнімді еңбекке дайындық. 

3. Алдағы білім беруге дайындық. 

4. Қалыптасқан дүниеге көзқарас. 

5. Қалыптасқан жалпы мәдениет 

6. Қалыптасқан қажеттілік. 

7. Мектеп білім алушыларының қылмыс бұзушылығын 

төмендету. 

8. Білім алушыларды күннің екінші жартысымен қамтамасыз                     

етуді % арттыру. 

9. Білім алушылардың аурушаңдығын % төмендету. 

10. Демалыс, сауықтыру және балалардың бос уақытының 

тиімді формаларын енгізу; 
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11.  Бірыңғай тәрбие кеңістігінде психологиялық және әлеуметтік 

қолайлықты жақсарту; 

12.  Тәрбиеленушілердің денсаулығын нығайту. 

13.  Әр баланың шығармашылық белсенділігін дамыту. 

14.  Отбасы мен мектеп арасындағы байланысты нығайту. 

Осылайша Ключевой орта мектебінің педагогикалық ұжымы 

оқыту мен тәрбиелеудің тұлғаға бағытталған технологияларын 

пайдалана отырып мектептің барлық білім беру жүйесінің орталығына 

бала тұлғасын қойып отыр, оның дамуына жайлы, шиеленіссіз және 

қауіпсіз жағдайларды, баланың табиғи басымдылығын іске асыруды 

қамтамасыз етеді. Тұлғаға бағытталған технологиялар әр баланың жеке 

ерекшеліктеріне сәйкес келу, білім беру мазмұнын қайта құру, 

балаларға өктемшіл тәсілді қарама-қарсы қойып, орнына сүйіспеншілік 

қамқорлық, ынтымақтастық атмосферасын қою, тұлғаның 

шығармашылығы мен маңыздану үшін жағдай жасауға оқыту мен 

тәрбиелеу әдістері мен құралдарын табуға мүмкіндік берді. Балалар мен 

ересектердің қарым-қатынасы шығармашылықты бірге құру, 

педагогикалық қолдау, тілдесу тәжірибесі арқылы іске асырылады. 

Мектепке әлеуметтік ортамен қарым-қатынас орнату маңызды 

роль атқарады, сондықтан мектеп әрдайым ортаның тәрбие 

басымдылығын анықтайды, байланыс орнатады. 

Сынып жетекші бұрынғыдай баланың тәрбиесі мен дамуын 

жүзеге асыратын мектептің негізгі тұлғасының бірі болып қала береді. 

Ол оның жеке ерекшеліктерін, өмір жағдайын оқып біледі және 

талдайды, ұжымның дамуын болжайды, білім алушылар тұлғасының 

өзін-өзі анықтауын қалыптастыруына көмектеседі. 

Ауыл мектебінде сынып жетекшінің қызметі айтарлықтай 

ерекшеленеді. Жеке ерекшеліктерді, өмірдің тұрмыс жағдайын білу, 

отбасындағы қарым-қатынас әр баланың отбасына деген жеке тәсіл 

мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Сынып жетекшілер өткізілетін 

жұмыстардың түрлері мен күрделілігіне қарай әр түрлі жастағы 

ұжымның кеңесшісі, дайындалған жұмыстың уақытша жетекшілері, 

ұжымның тең дәрежелі мүшесі ретінде қатысады.  

Педагогтердің тәрбие қызметінің уәждемесін қолдау. 

Уәждеме адам қызметіне мағына береді, анықталған бағытта 

оның дамуына түрткі болады. Уәждеме жұмыс сапасын, нәтижелілігін 

арттыруға, мектептегі микроклиматты жақсартуға үндейді, сондай-ақ 

кәсіби мақсаттарға жетуге, оң перспективаны беруге, инновацияға 

педагогикалық кадрларды дайындауға көмектеседі. 
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Қорытынды 

 

Бүгінгі таңда әлем жылдам қарқынмен өзгеруде, соған сәйкес 

тәрбие беру жүйесі де қоғам мен білім берудің даму үдерістерімен 

қатар құрылымдалуы керек. Оқу-тәрбие беру үдерісінің басты мақсаты 

– әрбір бала өзін-өзі дамыту арқылы оқуға ынталы болатындай және 

оқитындай білім беру ортасын құру. 

Гуманистік, тұлғалық-бағдарланған білім негізінде оқушы мен 

педагогтің әртүрлі бағытта дамуы және өзін-өзі дамытуы, олардың 

дүниетанымы, шығармашылық қабілеттері, зияткерлік әлеуеттері үшін 

қолайлы жағдай туғызу аталған мақсатқа қол жеткізу бойынша қызмет 

болып табылады. 

Өйткені тәрбие беру жүйесіндегі негізгі бағыты оқушының 

тұлғалық дамуына және ұжымның құрылуына көмектесу, тәрбие беру 

жүйесін, оның ішінде сабақтан тыс қызметтерді жобалау бүгінгі 

таңдағы әлеуметтік-педагогикалық қызметтің маңызды үдерістерінің 

біріне саналады. 

Педагогикалық үдерістің барлық қатысушылары үшін қазіргі 

уақытта мектеп түлектеріне, мемлекеттік институт ретіндегі мектептің 

өзіне қойылып отырған талап, сабақтан тыс танымдық қызметті 

басымдыққа ие өзекті қызмет түріне ауыстырады. 

Мектепте сабақтан тыс қызметтің тұтас жүйесін құру үшін келесі 

іс-шараларды жүргізу қажет: 

сабақтан тыс қызметті мектептің білім беру бағдарламасына 

енгізу; 

сабақтан тыс қызметті нақты мазмұнмен байыту; 

сабақтан тыс қызмет туралы Ереже дайындау; 

сабақтан тыс қызмет бағдарламасының тізімін құру;  

сабақтан тыс сабақ жүргізуге кадрларды іріктеп алу; 

сабақтан тыс қызметтің жұмыс бағдарламаларын әзірлеу; 

сабақтан тыс қызметті материалдық-техникалық жабдықтаумен 

қамтамасыз ету; 

сабақтан тыс қызмет бағдарламасын іске асырудың уақыты мен 

кезеңдерін бекіту; 

ата-аналарды сабақтан тыс қызмет туралы құлақтандыру.  

Қарапайым арифметикалық есептер көрсеткендей, оқушы бір 

жылда 150 күннен аз емес уақыт мектеп сабақтарынан бос болады екен. 

Жылдың қалған күндеріндегі оның уақытының тағы үштен бірі 

сабақтан бос. Алайда бала өзінен-өзі ешқашан бос болмайды. Өсіп келе 

жатқан адам дүниеден әртүрлілік күтеді және бұл орайда ол тұрмыстық 

артықшылықтар мен құндылықтардың арасынан, сондай-ақ, өмірдің өзі 

ұсынған таңдау мүмкіндіктері арасынан алатын қалауынан бөлек 

қосымша білім беру құндылықтары да болуы әбден мүмкін. 
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Қосымша білім беруді ұйымдастыру, балалардың тұлғалық дамуы, 

кәсіби тұрғыда өзін-өзі анықтауы, шығармашылық еңбегі үшін, 

сонымен қоса олардың қабілеттерін жүзеге асыруға, қоғам өміріне 

бейімделуіне, азаматтық санасының қалыптасуына барлық жағжайжы 

туғызады. 

Балалардың тәрбиесі мен дамуы жүйесінде қосымша білім беруді 

қолданудың артықшылығы балалардың тәрбие мен білім алуын, 

тұлғалық дамуын біртұтас үдеріске біріктіруінде.  

Қосымша білім беру ұйымдарында тәрбиенің басымдығы жүзеге 

асырылған. Қосымша білім беру баланың мектепте алған білімі мен 

икемін одан ары теңдетуге, кеңейтуге және оның болашақ 

мамандығының негізгі бағдарын салмақтауға мүмкіндік береді.  

Біз баланы сана-сезім екінші қатарға ысырылып, ал қызмет өзінің 

мағыналық бояуын жоғалтқан ортаны, яғни ол өзін көрсете алатын 

және саналы өмірдің тәсілдерін меңгерген ортаны таңдау мүмкіндігінен 

айыра алмаймыз. 

Бала мен оның ата-анасын басқа жақтан қосымша қызметтер 

іздеуге мәжбүрлемей мектептің өзінде-ақ баланың артықшылығын 

айқындап, оның қабілет-қарымын әртүрлі бағытта дамытуға мүмкіндік 

беретін жүйені таңдау әркімнің қалауынша болатынын ойлау 

жеткілікті. 

Мектеп балаға дамудың үш маңызды кезеңі: балалық, 

жеткіншектік, жасөспірімдік шақтарды бастан кешіру кезінде ұзақ 

уақыт бойы әсер етуші алғашқы ұйымдасқан-әрекет етуші орта болып 

табылады. Мектеп ортаның барлық әсерлерін жалпы шоғырландырады. 

Жеткіншектің әлеуметтік ұстанымының қайта құру әлеуметтік ортаны 

қайта құрумен тығыз байланыста қарастырылады.  

Мектептің әлеуметтік қызметтері өркениетпен құрылған 

құндылықтарға өсіп келе жатқан ұрпақты тартуды қамтамасыз ету және 

оларды оның байлықтарын игеру мен көбейту тәсілдерімен 

қаруландырудан тұрады. 

Қажеттілікті құрайтын әлеуметтік белсенділік көзі мектепке әсер 

ететін өмірдің қоғамдық-саяси және мәдени ортасында болады. 

Балалардың өмір салты, олардың даму деңгейі, ел саулығының 

маңызды индикаторы ретінде қызмет етеді. Балаларға әлеуметтік 

тәрбие беру қоғамды тұрақтандыруда мемлекеттік инструмент ретінде 

объективті қызмет етеді. Әлеуметтік тәрбие екі мақсатты көздейді: 

қазіргі заман жағдайында өсіп келе жатқан ұрпақты әлеуметтендірудің 

сәтті жүргізілуі мен адамның тұлға және қызмет субъектісі ретінде 

өзін-өзі дамытуы.   

Заманауи мектеп тәрбие беру үдерісін басқаруға тиіс.   
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1 Қосымша 

 

Мектептегі оқу-тәрбие қызметі жүйесіндегі  

қосымша білім берудің моделі 

 

Қызметтің пәні 

Қызмет пәні мектептегі қосымша білім беру болып табылады 

Білім беру үдерісін ұйымдастыру 

Қосымша білім беру бағдарламалары таңдау бойынша және ата-

ана мен бала тапсырысына жауап беретін бағдарламалар болып 

табылады. 

Білім беру бағдарламалары типтік, түрлендірілген, авторлық, 

пәндік, пән үстілік, біріктірілген болуы мүмкін. 

Мектептегі ұйымдастырылған балаларға қосымша білім беру 

жүйесіндегі білім беру қызметі педагогтер әзірлеген, мектеп Кеңесімен 

бекітілетін бағдарламалармен сәйкес жүзеге асырылады.  

Бағдарламалық қамтамасыз ету: 

Қосымша білім беру бағдарламалары желпуіші таңдауының 

негіздемесі ата-аналар мен балалар мүдделерінің зерттеу нарығы мен 

ресурстар базасының бар болуы. 

Қосымша білім беру бағдарламалары: 

 білім алушылардың білімін негізгі және факультативтік 

пәндер бойынша тереңдетеді және кеңейтеді; 

 көптеген білім алушыларға мектеп білімі тұлғалық-

маңызды етеді; 

 оқушылардың оқу-зерттеушілік белсенділігін 

ынталандырады; 

 жалпы білім беретін курстар қатарын оқытуда уәждемесін 

арттырады. 

Бағдарламаларға талаптар: 

 әртүрлі саладағы ықпалдасу 

 бағдарламалар – жаңа технологиялар тасымалдаушысы 

(жобалық, зерттеушілік және т.б.); 

 бағдарламаларға әлеуметтік сынаулар мен тәжірибелер 

салынуы керек; 

 бағдарламаларда заманауи ұйымдастыру түрлері 

анықталған; 

 бағдарлама топқа да, сондай-ақ жеке оқытуға да құрылуы 

мүмкін. 

Педагогтермен әзірленген бағдарламалар сараптамадан өтуі 

қажет. 
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Бағдарламалар сараптамасы 

Бағдарлама сараптамасы жыл сайын мамырда Сараптамалық 

кеңеспен өткізілуі қажет (Сараптамалық кеңес туралы Ереже мен 

бағдарламалар талаптарына сәйкес). 

Бағдарлама тұсаукесері 
Мамыр мен қыркүйекте бағдарлама таңдауын жүзеге асыратын 

балалар мен ата-аналарға арналған бағдарламалар тұсаукесері 

өткізіледі. Тұсаукесер мынадай болуы керек: 

 компьютерлік; 

 ойын; 

 ауызша; 

 көрнекті және т.б. 

Педагогтермен әр түрлі бағдарлама бойынша оқығысы келетін 

балалар тізімі құрылады. 

Бағдарламаларды жіберу 

Қыркүйек басында сабақ кестесі құрылады, мектептегі қосымша 

білім беру бағдарламалары жіберіледі. 

Бағдарламаларды іске асыру 

Оқу жылы бойында бағдарламалар іске асырылады. 

Сабақтар 1 қыркүйектен 30 мамырға дейін өтеді. 

Білім беру қызметі мүмкін негізделген өзгерістері бар тұрақты 

сабақ кестесінде көрінеді. Сабақ кестесі санитарлық ережелерi және 

нормалары негізінде әзірленеді және директормен бекітіледі. 

Демалыс кезінде сабақ бекітілген сабақ кестесімен сәйкес 

өткізіледі. 

Қызмет мектеп кабиненттерінде ұйымдастырылады. 

Қосымша білім берудегі сабақтартардағы қызмет оқытудың 

барлық қажетті техникалық құралдарымен, көрнекті құралдармен, 

мектептің әдебиет қорымен қамтамасыз етіледі. 

Ықпалдасқан бағдарламалар шығармашылық топқа біріккен бір 

немесе бірнеше педагогтермен жүзеге асырылады. 

Сабақты ұйымдастырудың түрлері бағдарлама сипатына 

жауап беретін әртүрлі болуы мүмкін: 

 топтық оқу сабақтары; 

 жеке кеңестер; 

 клубтық секциялар; 

 үйірмелер; 

 шеберханалар; 

 зертханалар; 

 жорықтар; 

 экспедициялар; 

 рөлдік ойындар. 

Білім алушылар тобы бір немесе әр түрлі жасты болуы мүмкін. 
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Топтағы білім алушылар саны 10 адамнан кем болмауы керек. 

Қосымша білім беру бойынша сабақтар педагогтермен арнайы 

журналдарға белгіленеді. 

Бақылау және бағалау рұқсат береді: 

 алынған нәтижелерді жазып қою; 

 жоспарланғанмен салыстыру; 

 қызметке бақылау мен түзетуді қамтамасыз ету, өзгеріс 

үдерісіне бағыттау; 

 қызметті сапалы талдауды жүзеге асыру; 

 қызметтің әртүрлі аспектілерін зерртеу. 

Мектептегі балаларға қосымша білім беру жүйесіндегі қызмет 

мүмкін болатын дәйекті өзгерістері бар тұрақты сабақ кестесінде 

көрсетіледі. 

Үздіксіз білім беру моделінің барлық құрылымдық бөлімдерінде 

қайталанатын құзыреттіліктерді тізеді, бірақ әрбір деңгейде олар 

аталған жасқа тән қызметтің әр түрлері арқылы іске асырылады. 

Мектепке дейінгі және мектеп алды кезең 

Заманауи қоғам бала құзыреттіліктерін қалыптастыруға 

кеңейтілген және тереңдетілген талаптарды ұсынады. Сондықтан өзінің 

әр түрлі білім беру бағдарламаларымен ерекшеленетін қосымша білім 

беру маңызды орынға ие. 

Бастауыш мектеп 

Бастауыш мектеп деңгейінде оқушылармен жаңа білім беру 

кеңістігін біліктілікті кеңейту арқылы игеру, қызметтің өзгеше 

тәсілдерін меңгеру жүзеге асады. Бұл кезеңде осыған дейінгі 

кезеңдерде құрылған машықтарды, қабілеттерді кеңейту мен дамыту 

болады:  

 тұлғалық біліктіліктер – «Денсаулық және білім», «Дұрыс 

тамақтану туралы әңгіме» бағдарламаларын жүзеге асыру, 

денешынықтыру минуттары, денешынықтыру сабақтары, спорт 

секциялары, ырғақ сабақтары және т.б. арқылы салауатты өмір салтын 

қалыптастыру; қолданбалы өнер студияларындағы сабақтар, хор, 

хореография, театр, КТК-зертханалар арқылы өмірдің тұрмыстық 

құндылықтарын қалыптастыру; өзінің жанұясына, мектеп қоғамына, 

туған қаласына, өлкесіне, мемлекетіне деген сүйіспеншілік арқылы 

азаматтық қалыптастыру; балаларды мектептің салтында бар әртүрлі 

мемлекеттік рәсімдермен, дәстүрлермен таныстыру;  

әлеуметтік – қоғаммен (қаланың әртүрлі алаңдарында балалар 

шығармашылық ұжымдарына қатысу), ұжыммен, жанұямен, достармен 

қарым-қатынас орнату шеңбері, жазбаша сөйлем құрау мен монологты 

меңгеру, дәстүрлерді, рәсімдерді сақтау қабілеті кеңейеді, сөйлесу 

мәдениеті қалыптасады; 

 қызметтер – танымдық және зерттеушілік қызметтер дамиды, 



64 
 

мәнерлілік және танымдық тапсырмаларды шешу қабілеті, әртүрлі 

білім бағдарламалары мен жобаларын жүзеге асыру арқылы 

компьютермен жұмыс істеу машығы қалыптасады.  

Бастауыш мектепте жетекші қызмет түрі ретінде оқыту қызметі 

табылады, сөйте тұра оқушы әлеуметтік сынақтар үшін кеңістікке ие 

болуы керек. Бұл: «Кіші Академия», «Эрудит» ойыны, «Зерттеу 

зертханасы», «Шебер қолдарға арналған шеберхана», «Дарын» 

студиясы және тағы да басқа әртүрлі ұйымдастырылған формаларға 

ресімделеді.   

Аталған бірлестіктерде бірдей бейімділіктері мен қабілеттері бар 

әртүрлі жастағы балалар жұмыс істейді. Бірлестіктердің өзіне тән 

рәсімдері, киімдерінде ерекше белгілері, көңіл көтеру орыны, 

көшбасшылары болады. 

Мектеп қоғамдастығы, ата-аналар, қамқоршылар кеңесі, әріптестер 

алдында тоқсанына бір рет көрмелер, тұсаукесерлер, шығармашылық 

жұмыстар өткізуге болады. Аталған іс-шаралардың қорытындысы 

бойынша оқушылар қандай да бір аталымның (портфолио үшін) бір 

«жұлдызын» алғанын білдіретін сертификаттарға ие болады.  

Негізгі мектеп 

Негізгі мектепте негізгі жете білушілікті жинақтау жалғасын 

табады, бірақ әлеуметтік тәжірибеге (клубтар, студиялар, секциялар, 

ерікті топтардың жасақтары және т.б.), шығармашылық жұмыстардың 

тұсаукесерлеріне, олимпиадалық қозғалыс ұйымдастыруға, зияткерлік 

ойындарға, модульді сала алдындағы білімге маңыз беріледі. 

Қосымша білім берудің серпінді, оның ішінде желілік 

бағдарламасын ұсыну білім кеңістігіндегі таңдау шарттарының білі 

болып табылады.  

Білім бағдарламасын таңдау балалармен және ата-аналармен 

жүзеге асырылады, сол үшін бағдарламалардың тұсаукесер кеңістігі 

ұйымдастырылады. Модульді оқыту 8-9 сыныптарда бірнеше 

бағдарламаны (қысқамерзімді модульдер) өтуге және жоғары мектепте 

одан кейінгі білім бейінін таңдауға мүмкіндік береді. Әрбір модуль 

шығармашылық жұмысты қорғаумен және сертификат алумен 

аяқталады. Портфолиоға қызметтер нәтижесін жинау әлдеқайда саналы 

түрде жалғасады. Балалардың жеке қабілеттерін (дарын) дамыту  

жалғасады, алғашқы ғылыми-зерттеу жұмыстары пайда болады. 

Бұл кезеңде әртүрлі рөлдер мен ұстанымдарды өлшеу және игеру 

сияқты әртүрлі қызмет түрлерінде өзін сынап көру жағдайы жүреді.     

Жоғары мектеп 

Бұл кезеңдегі негізгі қызмет түрі жобалық болады. Жоғары мектеп 

кеңістігінің өзіндік ерекшеліктері бар:   

 бейінді сыныптардың пайда болуы; 

 жоғары оқу орындарымен қарым-қатынас; 
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 желілік білім бағдарламаларына қатысу; 

 кәсіби сынақтар. 

Бұл деңгейде портфолио жинаудың негізі болатын (жоғары оқу 

орындарының желілік білім бағдарламаларынан өткені, кәсіби 

сынақтары, әртүрлі жобаларды іске асырғаны, ғылыми-зерттеу 

қызметтері үшін сертификаттар) баланы бағалаудың жаңа тәсілдері 

пайда болады. 

Модельдердің іс-тәжірибелік іске асырылуы келесі қадамдардан 

тұрады: 

 ҚБ жүйесінде оқуға оқушылар мен ата-аналарды бағдарлау; 

 ҚБ ресурстарын анықтау; 

 бағдарламаларық қамтамасыз ету (бағдарламалар жасау, 

сараптама, тұсаукесер, іске қосу, жүзеге асыру, нәтижелерді бақылау 

және бағалау); 

 портфолио жинау.   
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2 Қосымша 

 

Сабақтан тыс қызметтегі білім бағдарламаларының түрлері  
 

Сабақтын тыс қызметтің әртүрлі түрлерінде тәрбие беру 

нәтижелерінің бірінші деңгейінен үшінші деңгейіне жүйелі ауысуын 

мөлшерлейтін кешенді білім бағдарламалары; 

Сабақтан тыс қызметтің әртүрлі түрлерінде тәрбие беру 

нәтижелерінің бірінші деңгейінен үшінші деңгейіне жүйелі ауысуын 

мөлшерлейтін кешенді білім бағдарламалары. Бұл бағдарламалар тура 

болуы мүмкін, егер мұғалімдер біріншіден төртінші сыныпқа дейінгі 

балалармен жоспарланған нәтижелерге маңыз беріп жұмыс істей 

бастаса сәйкесінше бағдарламаның мазмұны да өзгереді. 

Сабақтан тыс қызметтегі кешенді білім бағдарламаларын 

дайындау кезінде келесі жайттарды ескеру керек: 

- кешенді бағдарламалар екі нұсқада болуы ықтимал: 

«А» - бағдарлама бойынша қызметтің бүкіл мазмұны 

педагогикалық ұжымның бір бағыты бойынша жұмыс бөлігін (тобын) 

мөлшерлейтін болса, мысалы, көркем-эстетикалық, сол кезде әрбір 

педагог бір-екі модуль («Оригами», «Батик», «Жібек баумен тігілген», 

фольклор үйірмесі, театр студиясы және т.б.) жасайды. 

Кешенді бағдарламалар жеке алынған сыныпта да, сондай-ақ, 

оқушылардың бірдей жастағы тобының еркін бірлестігінде де жүзеге 

асырылады. Топтардың саны, толығуы, сабақ уақыты мен жүргізу 

мерзімділігі білім беру ұйымының жеке актісімен анықталады. Мұндай 

нұсқа балаларды оқытудың қосымша білім жүйесі бар немесе осы 

қызмет түрін ұйымдастыруға арналған білікті кадрлары бар және бір 

ауысымда жұмыс істейтін білім беру ұйымдарында жүзеге асырылады. 

 «Б» - бағдарлама бойынша қызметтің барлық мазмұны 

педагогикалық ұжымның жұмыс бөлігін (топтарын) бірнеше бағыт 

бойынша, мысалы, спорттық-сауықтыру, көркем-эстетикалық, ғылыми-

танымдық, әскери-патриоттық мөлшерлесе. 

Аталған нұсқа мамандар жетіспейтін, тек бір ғана бағытты іске 

асыратын ауылдық мектептерде қолданыс табады. 

Кешенді бағдарламаларды дайындаған кезде міндетті түрде оған 

бағдарламаның барлық модульдері бойынша жұмыстың бүкіл 

ерекшелігі көрініс табатын бір түсініктеме хаты жазылады, ал 

бағдарламаның басқа тараулары әрбір педагогпен жұмыстың 

мазмұнына сәйкес өзінің модулі аясында жазылады. 

Белгілі бір проблемалық алаңда тәрбие беру нәтижелерін алуға 

бағытталған және сонымен қоса сабақтан тыс қызметтің әртүрлі 

түрлерінің мүмкіндігі пайдаланылатын (мысалы, патриоттық тәрбие 

беру білім бағдарламасы, толеранттылық тәрбие беру білім 
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бағдарламасы) тақырыптық білім бағдарламалары.  

сабақтан тыс қызметтің нақты түрлері бойынша білім 

бағдарламалары; 

жас ерекшелігіне арналған білім бағдарламалары (кіші жастағы 

мектеп оқушыларына арналған сабақтан тыс қызметтің білім 

бағдарламалары; жасөспірімдерге арналған сабақтан тыс қызметтің 

білім бағдарламалары; жоғары сынып оқушыларына арналған сабақтан 

тыс қызметтің білім бағдарламалары); 

оқушыларға арналған жеке білім бағдарламалары. 

Білім бағдарламалары жас ерекшелігіне қарай қосымшасы болуы 

мүмкін, мысалы: 

1-сыныпқа арналған – білім бағдарламасы, оқушымен әлеуметтік 

білімді әртүрлі қызмет түрлерінен алуға бағытталған. 

2-3-сыныптарға арналған – білім бағдарламасы, әлеуметтік 

шынайылыққа құндылықты қарым-қатынас құрушы; 

4-сыныпқа арналған – білім бағдарламасы, балаға өз еркімен 

қоғамдық әрекеттің тәжірибесін беретін. 

 

Сабақтан тыс қызмет бағдарламасын дайындаудың жалпы 

ережесі: 

1. Сабақтан тыс қызметті ұйымдастыру бағдарламасы білім беру 

ұйымдарының өздерімен немесе ұқсас бағдарламаларды олардың қайта 

өңдеуі негізінде дайындалады. 

2. Дайындалған бағдарламалар мектеп оқушыларының белгілі бір 

жастағы топтарына есептелген болуы керек. 

3. Бағдарлама мазмұнын анықтауда мектеп педагогикалық 

мақсаттылығын басшылыққа алады және оқушылар мен ата-аналардың 

өтініші мен сұранысына бейімделеді. 

Сабақтан тыс қызметті ұйымдастыруда білім беру ұйымдары 

келесі ықпалдарды мақсатты түрде ескеруі тиіс:    
білім үдерісі қатысушыларының, ата-аналардың (заңды 

өкілдерінің) өтініштері, 

педагогикалық жұмысшылардың біліктілік деңгейі; 

білімді ұйымдастырудың мақсаттары мен тапсырмаларына сәйкес 

сабақтан тыс қызмет курстарының жұмыс бағдарламасының сапасы.  

Сабақтан тыс қызмет бойынша жұмыс бағдарламасы 

директордың тәрбие жөніндегі орынбасарымен (дәл соның міндетіне 

сабақтан тыс қызметті бақылау және талдау, жоспарлау 

сұрақтарын енгізу) сабақтан тыс қызметті жүзеге асыратын 

педагогтердің методикалық бірлестігінде келісіліп, директормен 

бекітіледі.  

Сабақтан тыс қызмет бағдарламасы бастауыш жалпы білім берудің 

негізгі білім бағдарламаларын игерудің жоспарланған нәтижелеріне қол 
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жеткізуді қамтамасыз етуге міндетті. 

Сабақтан тыс қызмет бағдарламасы мына негізде дайындалады: 

әмбебап оқу әрекетін құру бағдарламалары мен бастауыш жалпы білім 

берудің негізгі білім бағдарламаларын игеру нәтижелеріне қойылатын 

талаптар. 

Мектептен тыс қызметтің жұмыс бағдарламаларын 

әзірлеудің негізгі құралдары 

Әзірленген қосымша білім беру бағдарламаларын пайдалану 

(типтік, түрлендірілген, авторлық) 

Білім беру ұйымы деңгейіндегі ұсынылған және бекітілген 

мектептен тыс қызмет курсы бағдарламаларын өздігінен әзірлеу. 

Мектептен тыс қызмет бойынша бағдарламаларды келесі 

принциптер негізінде құру қажет: үздіксіз білім беру жалпы алғанда, 

білім берудің толықтық және біртұтастығын қамтамасыз ету тетігі 

ретінде, мектептен тыс қызмет жүйесінде, оқу-тәрбие үдерісін 

басқаруды жүйелі ұйымдастыруда әлеуметтік және кәсіби өзін-өзі 

анықтау үдерісінде әр баланың даралығын дамыту. 

Жұмыс бағдарламасының құрылымы: 

Титулдық парақ 

Түсіндірмелі хат 

Оқу-тақырыптық жоспар 

Оқылған курс бағдарламасы 

Жоспарланған (тұлғалық және пән үстілік) нәтижелер 

Курсты меңгерудің тұлғалық, пән үстілік нәтижелерін анықтаудың 

мониторингтік картасы; 

Білім беру үдерісін әдістемелік және материалдық-техникалық 

қамтамасыз етуді сипаттау (ОӘК). 

Пайдаланылған әдебиеттер. 

Қосымшалар 

Мектептен тыс қызмет бағдарламасы келесі бөлімдерден 

құралуы мүмкін: 

Түсіндірмелі хатта мектептен тыс қызметте педагог пен білім 

алушылардың өзара әрекеттілік мақсаттары мен міндеттері, білім 

алушылардың сабақ және сабақтан тыс қызметі мазмұнындағы өзара 

байланысты қамтамасыз ететін негізгі тәсілдерді сипатталатындығы (ең 

алдымен, жүйелі-қызметтік) көрсетілуі қажет. 

Мектептен тыс қызмет курс мазмұнының құнды бағдарларын 

сипаттау. 

1. Мектептен тыс қызметтің оқылған курсының мазмұны. 

2. Білім алушылардың мектептен тыс қызметінің 

жоспарланған нәтижелері: тұлғалық және пән үстілік нәтижелер, 

деңгей көрсеткіші және оны меңгеру дәрежесінің көрсеткіші, оның 
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бастауыш жалпы білім берудің негізгі бағдарламасын меңгерудің басқа 

нәтижелерімен өзара байланысы. 

3. Білім алушылар қызметінің оқу-тақырыптық жоспарының 

анықталған негізгі түрлері. 

4. Курсты меңгерудің тұлғалық, пән үстілік нәтижелерін 

анықтаудың мониторингтік картасы; 

5. Білім беру үдерісін әдістемелік және материалдық-

техникалық қамтамасыз етуді сипаттау (ОӘК). 

6. Пайдаланылған әдебиеттер. 

7. Қосымшалар. 

Сабақтан тыс қызмет курсының бағдарламасы келесі 

тараулардан тұрады: 

1. Сабақтан тыс қызметте педагогтер мен оқушылар арасындағы 

қарым-қатынастың мақсаттары мен міндеттері көрсетілген, 

оқушылардың сабақтағы және сабақтан тыс қызметтегі мазмұнның 

өзара қарым-қатынасын қамтамасыз ететін негізгі тәсілдерін (бәрінен 

бұрын жүйелі-қызметтік) сипаттау түсініктеме хаты. 

2. Сабақтан тыс қызмет курсы мазмұнының құндылықты бағдарын 

сипаттау. 

3. Сабақтан тыс қызметтің зерттеліп жатқан курсының мазмұны.  

4. Оқушылардың сабақтан тыс қызметтегі жоспарланған 

нәтижелері: тұлғалық және метапәндік нәтижелер, оларды меңгеру 

дәрежесі мен деңгейінің көрсеткіштері, олардың бастауыш жалпы білім 

берудің негізгі бағдарламаларын игерудің өзге нәтижелерімен өзара 

байланысы. 

5. Оқушылардың негізгі қызмет түрлерін анықтайтын оқу-

тақырыптық жоспар. 

6. Курсты игерудің метапәндік, тұлғалық нәтижелерін анықтаудың 

мониторингтік картасы. 

7. Білім беру үдерісін материалдық-техникалық және (немесе) 

методикалық қамтамасыз ету сипаттамасы.  

8. Әдебиеттер тізімі. 

9. Қосымша. 

Түсіндірме жазбада білім қызметінің мақсаты ашып көрсетіледі, 

мазмұнының таңдауы мен материал мазмұнының жүйелілігі 

дәлелденеді, балалармен жұмыс істеу формаларына және бағдарламаны 

жүзеге асыру шарттарына сипаттама беріледі.  

Түсіндірме жазба мынадан тұрады: 

1. Білім үдерісіне бағдарламаны дайындау мен енгізу қажеттілігін 

дәлелдеу: 

өзектілік; 

іс жүзіндегі маңызы; 

аталған бағыт бойынша бұрыннан қолданыста бар 



70 
 

бағдарламалардың байланысы; 

түр (модификацияланған, экспериментті, авторлық бағдарлама); 

жаңашылдық (авторлыққа үміткерлер үшін). 

2. Бағдарламаның мақсаты мен міндеті. 

Мақсаты – қол жеткізуге ұмтылатын білім үдерісінің болжалды 

нәтижесі. Мақсат сипаттамасында «тұлғаның жан-жақты дамуы», 

«балаларды шығармашылық дамыту үшін мүмкіндіктер туғызу», «білім 

сұранысын қанағаттандыру» және жалпылама, абстрактілі 

тұжырымдамаларды көп пайдаланбаған абзал. Ондай тұжырымдамалар 

нақты бағдарламаның ерекшелігін аша алмайды және басқа кез келген 

бағдарламаға қолданылуы мүмкін.  

Мақсат бағдарлама атауымен байланысты болуы керек және 

оның негізгі бағытын айқындап тұруы тиіс. Мақсатты нақтылау оған 

қол жеткізу үшін не істеу керектігін көрсететін міндеттерді анықтау 

арқылы жүзеге асырылады.  

Міндеттер мынадай болуы мүмкін:  

үйрететін – қандай да бір дүниеге танымдық қызығушылықты 

дамыту, танымдық қызметке қосу, белгілі бір білімге ие болу, меңгеру, 

белгілі бір қызмет түріне қатысты уәждемелерді дамыту және т.б.; 

тәрбиелік – тұлғаның қоғамдық белсенділігін, азаматтық 

ұстанымын, қарым-қатынас мәдениетін және әлеуметте өзін ұстауын, 

салауатты өмір салтына машықтануын және тағы да басқа қасиеттерді 

қалыптастыру;  

дамытушы – өз бетінше әрекет ету, жауапкершілік, белсенділік, 

ұқыптылық сияқты тұлғалық қасиеттерді дамыту; өзін-өзі тану мен 

өзін-өзі дамытуда сұранысты қалыптастыру. 

Міндеттерді тұжырымдау абстрактілі болмауы керек, олар 

болжалды нәтижелерге сәйкес болуы тиіс. 

3. Бағдарламаның айырмалық ерекшеліктері: 

базалық теориялық идеялар; негізгі түсініктер; 

жүзеге асыру кезеңдері, оларды негіздеу және өзара байланыс. 

Бағдарламада аудиториядағы және аудиториядан тыс белсенді 

(қимылды) сабақтардың сағат саны көрсетіледі. Сөйте тұра 

аудиториядағы сабақтардың сағат саны жалпы сабақ санының 50%-нан 

аспауы тиіс.  

4. Бағдарлама жолданған балалар тобының жас ерекшеліктері: 

- балалардың жасы және олардың психологиялық ерекшеліктері; 

- балаларды жинау ерекшеліктері (еркін, байқау бойынша және 

т.б); 

- жылдар бойынша оқитын оқушылардың саны (негіздеу); 

- сабақ тәртібі: бір жылдағы жалпы сағат саны; аптадағы сағат 

пен сабақ саны; сабақтардың мерзімділігі. 

- болжалды нәтижелер және оларды тексеру тәсілдері. 
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5. Бағдарлама бойынша жұмыс нәтижелерінің деңгейі: 

Нәтижелердің бірінші деңгейі – мектеп оқушыларының 

әлеуметтік білім алуы (қоғам нормалары, қоғамның құрамы, қоғамдағы 

әлеуметтік мақұлданған және мақұлданбаған іс-қимыл нормалары 

туралы және т.б), әлеуметтік шындық пен күнделікті өмір туралы 

алғашқы түсінік. 

Нәтижелердің екінші деңгейі – мектеп оқушысымен қоғамның 

базалық құндылықтарына (адам, жанұя, Отан, табиғат, әлем, білім, 

еңбек, мәдениет) жағымды қарым-қатынас және уайымдау тәжірибесі, 

жалпы әлеуметтік шындыққа құндылықтар тұрғысынан қарау. 

Нәтижелердің үшінші деңгейі – мектеп оқушысымен өзіндік 

қоғамдық қызмет ету тәжірибесі. 

6. Балаларды оқыту нәтижелерін бақылау және бағалау жүйесі 

(көрмелерге, сайыстарға, байқауларға, оқу-зерттеу конференцияларына 

және тағы да басқа жерлерде қойылуы мүмкін). 

Оқу-тақырыптық жоспар. 

Оқу-тақырыптық жоспар сабақ тақырыптарының атауы мен 

реттілігі, сабақ сағаттарының саны (барлық теориялық және 

практикалық сабақтар) көрсетілген кесте түрінде құрылады. 

Тақырыптың реттілігін құрған кезде олар оқушылардың қызмет 

бағытына тәуелсіз болатындай ұсынылған білім маршрутының 

логикасын айшықтағаны дұрыс.  

Сабақтың кіріспесінде бағдарламалық материал мазмұнының 

ерекшелігін көрсететін терминдер мен түсініктердің қасиеттеріне баса 

көңіл бөлген жөн. Бұдан кейін қарастырылып отырған құбылыстың 

пайда болу табиғатын, қалыптасуы мен дамуын (ғылым, өнер, техника, 

спорт т.б.) аша түсіп, сол немесе басқа құбылыстардағы заманауи 

түсініктерді қалыптастырудағы мамандардың, шеберлердің, 

зерттеушілердің рөлін көрсеткен ұтымды. 

Бағдарламаның мазмұны. 

Бағдарламаның мазмұны ол – тараулар ішіндегі тараулар туралы 

қысқаша сипаттама. Тақырып мазмұны оқу-тақырыптық жоспарда 

көрсетілген тәртіп бойынша жазылады. Тақырып сипаттамасы мынаны 

қамтиды: 

атау; 

негізгі түйінді сәттер; 

білім үдерісін ұйымдастыру үлгілері (теориялық, іс-тәжірибелік). 

Баяндау атау септігінде жүргізіледі. Әдетте бірінші тақырып – 

бағдарламаға кіріспе. 

Бағдарлама мазмұнының ерекшеліктері. 

Осы немесе басқа бірлестікте балалар қызметінің түрлері мен 

мазмұнын іріктеп алу кезінде балалардың өздерінің қызығушылығы 

мен сұранысы, ата-аналардың қалауы, мектеп психологының ұсынымы, 
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педагогтің сабақтан тыс қызмет тәжірибесі ескеріледі.  

Бағдарламаны жүзеге асырудағы ресурстық қамтамасыз ету: 

 Кадрлық (педагогтер, әкімшілік, дәрігерлер, психологтар және 

т.б.); 

 Материалдық-техникалық; 

 Қаржылық; 

 Ақпараттық-әдістемелік (оқу құралы, әдістемелік әдебиеттер 

және т.б. интернет). 

Бағдарламаны жүзеге асыру үшін қажетті құралдарға қысқаша 

сипаттама: 

кадрлық – педагогтердің санын есептеу, олардың кәсібилігіне, 

біліктілігіне сипаттама беру, іріктеу өлшемдері; материалдық-

техникалық – құралдар, аспаптар мен материалдардың қысқаша тізімін 

жасау (оқушылар санын есепке ала отырып).    

Әдебиеттер тізімі 

Әдебиеттердің екі тізімі келтіріледі: 

 бағдарламаны дайындау және білім үдерісін ұйымдастыру 

үшін педагогпен пайдаланылатын әдебиет;  

 балалар мен ата-аналарға ұсынылатын әдебиет. 

Сабақтан тыс қызмет бағдарламасы жазылғаннан кейін оның 

таныстырылымы кіші жастағы оқушыларға қосымша білім беруді 

жүргізетін педагогтердің әдістемелік бірлестігінің жиынында өткізіледі. 

Жиынға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына сәйкес 

түзетулер енгізілгеннен кейін бағдарлама мен оған жазылған 

сараптамалық пікір білім беру ұйымының әкімшілігіне ұсынылады.  

Білім ұйымының директоры бағдарламаны бекіткен соң аталған 

бағдарламаны педагогикалық кеңес осы немесе басқа балалар 

бірлестігінде мақұлдауға ұсынады. 

Тәжірибелі тексеруден кейін бағдарламаның мазмұны түзетіліп, 

толықтырылып, психолог-педагогикалық қолдауының құралдарымен 

және қажетті оқу-әдістемелік жиынтықпен қамтамасыз етіледі 

Бағдарламаға қажетті оқу-әдістемелік жиынтық құрамына 

мыналар кіреді: 

- оқу және әдістемелік құралдар; 

- энциклопедиялық сөздіктер мен анықтамалар; 

- педагогтер мен балаларға арналған қысқаша түсініктемесі бар 

әдебиеттер сілтемесі; 

- бейне және аудио материалдар; 

- бағдарламаны компьютерлік қолдау; 

- сызбанұсқалар, сызбалар, пішіндер, қалыптар және т.б.; 

- саяхатқа арналған нысандар тізімі; 
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- атаулы күндердің күнтізбесі; 

- өнер мен ғылымға, өндіріске, спортқа, туризмге және басқа да 

салаларда айтарлықтай үлес қосқан адамдардың өмірі мен қызметі 

туралы ақпараттар; 

- оқушылар қызметінің нақты бір бағыты бойынша әртүрлі 

бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көрген материалдар, іріктеп 

алынған журналдар; 

- аталған бірлестіктің шығармашылық қызмет бағыты бойынша 

әртүрлі заттардың жиынтығы (альбомдар, өнер туындыларының 

көшірмелері, сәндік-қолданбалы өнер туындылары, пошта таңбалары, 

әсем хаттар, белгілер, естелік медальдар, шығармашылық қызметтің 

нақты бір бағытында жетістікке жеткен адамдардың портреттері, 

табиғи нысандар, әртүрлі құрылғылардың үлгілері, пішіндері және 

т.б.); 

- балалардың нақты бірлестігінің шығармашылық бағыты 

бойынша мемориалдық орталықтар, мұражайлар, картиналық 

галереялар, көрме залдары және т.б. туралы ақпараттар; 

- оқушылардың жетістіктерін көрсететін материалдар; 

- жұмыс орнының құрылғылары. 

Бағдарламада мектеп оқушыларына арналған сабақтан тыс 

қызметтің мазмұны, мектеппен жоспарланған істер мен шаралардың 

мәні және бағыты сипатталады. Сипаттамадан бұл істер мен шаралар 

нәтижелердің қай деңгейіне жетуге бағытталғаны көрініп тұруы 

керек.Егер бағдарлама мектеп оқушыларына арналған сабақтан тыс 

қызметтің бірнеше түрін ұйымдастыруды көздесе, мазмұнында сол 

немесе басқа қызмет түрін білдіретін тараулар немесе модульдер болуы 

тиіс. Қажет болған жағдайда сол немесе басқа тарау немесе модуль 

мағынасына қарай тараушаларға бөлінеді. 

Сабақтан тыс қызмет жоспары – оқушылардың сабақтан тыс-

қызметтің жалпы көлемін, оқу жылы бойынша сабақтан тыс қызмет 

бағытының құрамы мен құрылымын немесе жалпы білім сатыларын 

анықтайтын білім беру ұйымының нормативтік құжаты.  

Білімді ұйымдастырудағы сабақтан тыс қызметті 

ұйымдастыруды талдау және бағалау өлшемдері: 

қызметтің гуманистік бағыты; 

сабақтан тыс қызметті ұйымдастырудың жүйелілігі; 

сабақтан тыс қызметті ұйымдастырудағы түрлердің 

вариациялығы (бағыттар), үлгілер мен тәсілдері; 

 қызметтің балалар мен ересектердің шығармашылығын танытуға 

және дамытуға бағытталуы; 

балалардың бойында жетістікке жетуге деген талпыны мен 

айналасындағы адамдарға пайдасын тигізуге құлшынысын 

қалыптастыруда сабақтан тыс қызметтің бағдарлануы. 
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Введение 

 

Школьное образование сегодня представляет собой самый 

длительный этап формального обучения каждого человека и является 

одним из решающих факторов, как индивидуального успеха, так и 

долгосрочного развития всей страны. От подготовленности, целевых 

установок миллионов школьников зависит то, насколько мы сможем 

выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны. Именно 

сейчас от того, насколько современным и интеллектуальным  удастся 

сделать общее образование, зависит благосостояние всех будущих 

поколений.  

Главным результатом школьного образования должно стать его 

соответствие целям опережающего развития. Это означает, что изучать 

в школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы 

и технологии, которые пригодятся в будущем. Учащиеся должны быть 

вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, 

понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности. 

Решение задач воспитания и социализации школьников, их 

всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности. 

Актуальность внеурочной деятельности определяется и тем, что в 

стране в настоящее время происходят серьезные изменения условий 

формирования личности школьника. Современный ребенок находится в 

беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На 

него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря 

интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное 

и социализирующее воздействие этих и других источников 

информации нередко является доминирующим в процессе воспитания и 

социализации. 

Сегодня существует конфликт между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе и вне школы: 

в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т.д.); 

вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой 

культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой и т.д.). 

Этот конфликт меняет структуру мышления детей, их 

самосознание и миропонимание, ведет к формированию эклектичного 

мировоззрения, потребительского отношения к жизни. 
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Социализация - это воспитание полноценной человеческой 

личности, формирование гражданского сознания и поведения юного 

гражданина. Главный объект воздействия при социализации - 

гражданское сознание, устойчиво положительно ориентированное, 

развитое, должного уровня.  

Компонентами социализации являются элементы учебного 

занятия, внеурочная деятельность учащихся, межличностное общение, 

сотрудничество с окружающим социумом. 

Социальный потенциал школьника можно определить как 

совокупность социальных качеств и способностей, необходимых для 

оптимизации процесса социализации личности на данном возрастном 

этапе. Для формирования социального потенциала учащихся школы и 

развития основных социальных качеств и способностей, необходимо 

создавать в школе определенные педагогические условия. 

Внеурочная деятельность школьников является основой 

формирования гражданской позиции и социальной активности. Она 

имеет большее, чем урок временное пространство, большее количество 

субъектов - участников того или иного вида деятельности и несёт в 

себе приоритет воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, 

личностных качеств.  

С точки зрения гражданского, духовно-нравственного 

воспитания, социализации личности внеурочная деятельность обладает 

огромным потенциалом, так как ребенку предоставляется выбор сфер 

деятельности, где можно быть успешным. 

Внеурочная деятельность - проявляемая вне уроков активность 

детей, обусловленная их интересами и потребностями, направленная на 

познание и преобразование себя и окружающей действительности, 

играющая важную роль в развитии обучающихся и формировании 

ученического коллектива. Специфику внеурочной деятельности 

определяет направленность на достижение личностных и 

метапредметных результатов образовательной программы начального 

общего образования. 

Внеурочная деятельность - это форма творческого 

целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других 

субъектов воспитательного процесса по созданию условий для 

освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества 

через включение в общественно-полезную деятельность, 

неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию 

личности во внеурочное время. 

Поскольку основное предназначение воспитательной системы 

заключается в содействии развитию личности обучающегося, 

проектирование внеурочной деятельности школьников является одним 

из важных процессов педагогической деятельности. 
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Внеурочная деятельность способствует расширению 

образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для 

развития учащихся, происходит выстраивание сети, обеспечивающей 

детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации и социальные 

пробы на протяжении всего периода обучения. Это уже выход на 

заданный образовательный результат - способность базовые знания 

осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. В общем, это 

и ситуации успеха для разных детей, и обеспечение социализации. 

Занятость учащихся во внеучебное время содействует 

укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и 

самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного 

проведения досуга, позволяет формировать у детей практические 

навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды.  

Занятость детей во внеурочное время – это деятельность детей и 

подростков в свободное от учебы время, связанная с удовлетворением 

индивидуальных интересов и потребностей в личностно значимых 

сферах деятельности, направленная на развитие творческого 

потенциала. Основными задачами занятости являются: включение 

детей и подростков в различные виды деятельности; развитие личности 

и возможность непосредственного приобретения дополнительных 

практических знаний в различных отраслях науки, экономики, техники, 

искусства, спорта; проявление и реализация коллективного и 

индивидуального творчества. 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует 

сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в 

ней. 

Реорганизация и развитие системы внеурочной учебной 

деятельности в школе придают процессу образования творческий 

характер, обусловливают его целостность и многомерность.  

В данной работе представлена современная тенденция в 

деятельности организаций образования - совершенствование 

внеурочной деятельности, определены объективные и субъективные 

основания на развитие воспитания во внеурочной деятельности, 

которые скажутся на конкурентоспособности учащегося.  

 

Вопросы организации внеурочной деятельности в 

организациях образования регламентированы казахстанским 

законодательством:  

Конституция Республики Казахстан; 

Закон Республики Казахстан «Об образовании»; 
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Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике 

Казахстан»; 

Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева 

народу Казахстана «Стратегия Казахстан − 2050: новый политический 

курс состоявшегося государства»; 

Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева 

народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: «Единая цель, единые 

интересы, единое будущее»; 

«Государственная программа развития образования Республики 

Казахстан на 2011-2020 годы»; 

Постановление правительства РК от 29.06.2012 г. № 873 «Об 

утверждении Типового комплексного плана по усилению 

воспитательного компонента процесса обучения во всех организациях 

образования»; 

Концепция воспитания в системе непрерывного образования 

Республики Казахстан. Приказ Министра образования и науки   РК от 

16 ноября 2009 года № 521. 
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Внеурочная деятельность как важнейший компонент современного 

образовательного процесса в школе 

 
Позитивные изменения в стране нашли свое отражение в системе 

воспитательной деятельности организаций образования. Идет процесс 

осмысления политической и нравственной сути казахстанского 

патриотизма, гражданственности, духовности, формирования 

гуманистически ориентированной, социально активной, гармонически 

развитой личности. Создаются условия для возрождения 

интеллектуального, духовного и творческого потенциала нации с 

учетом общеказахстанского менталитета, культурных, национально-

исторических традиций.   

Школа должна формировать целостную систему универсальных 

знаний, навыков, умений, а также опыт самостоятельной деятельности 

и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 

компетенции, определяющие современное качество содержания 

образования. 

Одной из целей преобразований признается повышение уровня 

организации учебного процесса. На этом фоне актуальной становится 

педагогическая проблема, связанная с поиском новых организационных 

форм учебной деятельности, которые были бы адекватны современным 

социокультурным условиям. Решение данных проблем возможно в 

системе внеурочной учебной деятельности учащихся, объединившей 

разнообразные формы и методы организации и позволяющей придать 

новую динамику образовательному процессу при сохранении и 

развитии наиболее перспективных форм, методов и структур в 

традиционной классно-урочной системе образования. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности.  

Многообразие форм обучения во внеурочной деятельности 

порождает богатство условий для разнообразных видов деятельности, 

позволяя включать в работу весь комплекс психических процессов 

ученика, что обусловливает не только расширение диапазона базового 

образования, но и получение специальных научных и 

профессиональных знаний, навыков и умений. 

Внеурочная деятельность позволяет решить важные цели: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
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Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 

заключается в создании дополнительных условий для развития 

интересов, склонностей, способностей школьников и разумной 

организации их свободного времени. Она ориентирована на создание 

условий для: 

творческой самореализации ребенка в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 

различным аспектам жизнедеятельности и позитивного 

преобразующего отношения к окружающей действительности; 

социального становления личности ребенка в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения учащегося, необходимого 

для успешной реализации дальнейших жизненных планов и 

перспектив; 

предполагается высокий уровень межличностных отношений 

между педагогом и детьми; 

допускается переход учащихся из одной группы в другую (по 

тематике, уровню интеллектуального развития, руководителю-

педагогу); 

в отличие от других видов образования позволяет объединять все 

группы обучающихся - одаренных, имеющих отклонения в умственном 

развитии, имеющих физические недостатки, склонных к асоциальным 

формам поведения, разного возраста и т. д.; 

быстрое реагирование на изменение родительского и 

ученического заказа содержания внеурочной деятельности при 

сохранении традиционных и инновационных видов деятельности; 

практическая значимость полученных знаний и умений; 

широкое использование образовательного пространства  

(возможность проводить внеурочные занятия в различных помещениях: 

в библиотеке, актовом и спортивном залах, игровой комнате, во время 

экскурсии, прогулки и т.п.); 

нет строгого подчинения задач внеурочного занятия только 

обучающим задачам. Занятия в приоритете ставят цели формирования 

и развития определенных личностных качеств ребенка, формирование 

положительного психологического климата в детском коллективе, 

приобщение детей к нравственным и культурным ценностям; 

отсутствие домашнего задания. 

Внеурочная деятельность школьников может реализовываться 

через различные формы занятий, что позволяет педагогу сделать ее 

более динамичной и интересной для учащихся. К тому же сочетание 

различных форм внеурочных занятий позволяет педагогу использовать 

реальную окружающую среду, а учащимся создает условия для 
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самостоятельного освоения социальной действительности. Для 

организации различных форм занятий внеурочной деятельности 

рекомендуется использовать общешкольные помещения: читальный, 

актовый и спортивный залы, библиотека, а также помещения близко 

расположенных домов культуры, центры детского досуга, спортивные 

сооружения, стадионы. 

Отличительными особенностями внеурочной деятельности 

является: 

содержание внеурочной деятельности строится на изучении 

интересов и потребностей детей разных возрастных групп, имеется 

возможность учитывать потребности и интересы детей и членов их 

семей; 

внеурочная деятельность, строится на условиях добровольного 

участия, активности и самодеятельности детей; 

психологическая атмосфера на занятиях внеурочной 

деятельности носит неформальный характер, которая способствует 

формированию равноправных отношений детей с педагогами на основе 

общих интересов и ценностей. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее 

все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности, 

осуществляемой в рамках урока), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Возникшие вначале как 

необязательные внеклассные и внешкольные занятия и экскурсии 

постепенно стали включаться в качестве непременных компонентов 

учебно-воспитательного процесса.  

Проблема организации внеурочной работы в системе общего 

образования нашла отображение в педагогических исследованиях А. В. 

Хуторского, И. Н. Васильевой, Н. И. Монахова, Н. Е. Щурковой, Л.В. 

Занкова, К.Б. Жарыкбаева, С.К. Калиев.  

Академик Л.В. Занков придавал большое значение внеурочной 

занятости детей, указывая, что « внеклассная работа в самой школе, в 

данном детском коллективе очень существенна. Она способствует ещё 

большему сближению детей между собой, детей с учительницей. 

Создаются ещё более благоприятные условия к тому, чтобы школа 

стала вторым родным домом для учащихся, чтобы у них росла любовь 

и привязанность к школе». Леонид Владимирович считал, что 

«обучение и воспитание органически связаны между собой…», поэтому 

так важно сохранить познавательную составляющую внеурочной 

деятельности, расширить границы общения и взаимодействия, 

предоставить детям широкий выбор направлений деятельности и саму 

возможность этого выбора как части самовоспитания.  

В качестве методологического ключа к пониманию и объяснению 

сущности внеурочной деятельности следует обратить внимание на 
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категорию «деятельность». В ее процессе осуществляется 

целенаправленное производство идеалов, ценностей, идей, понятий, 

представлений, творческое созидание культуры. Перевод внеурочной 

деятельности в статус деятельности кардинально меняет ее качество. 

Для школы внеурочная деятельность становится новым видом 

подотчетной деятельности, за которую она несет ответственность.  

Используя различные формы этой деятельности, школа должна 

решать задачи по социализации детей и подростков, формированию 

метапредметных способностей, воспитанию и развитию качеств 

личности с учетом возрастных особенностей обучающихся. Эта 

деятельность может стать показателем ее уникальности, привлекающим 

внимание потребителей и заказчиков, может использоваться как 

источник улучшения имиджа или материально-финансового 

положения.  

Внеурочная деятельность – это один из видов деятельности 

школьников, направленный на социализацию, развитие творческих 

способностей обучающихся во внеучебное время. 

Программа внеурочной деятельности направлена на 

разностороннее развитие учащихся. Самореализации способствуют 

развитие у них познавательной мотивации и познавательного интереса, 

творческих способностей, умения находить необходимую информацию. 

Цель внеурочной деятельности, которая осуществляется во 

второй половине дня, - создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности 

на всех возрастных этапах. 

Данная цель достигается через качественное преобразование 

системы школьных мероприятий:  

переход на общешкольные «ключевые дела», реализуемые на 

основе проектов обучающихся и педагогов;  

создание условий для выявления потенциальных возможностей и 

интересов, оказания помощи в самореализации, профессиональном 

самоопределении, гражданском становлении личности через участие 

детей;  

в деятельности различных творческих и профильных 

объединений дополнительного образования, как на базе школы, так и 

внешкольных организаций дополнительного образования; 

в общественно-полезной, социально-значимой деятельности (в 

разработке и реализации социальных проектов, участии в 

добровольческих акциях и т. д.), в походах, экскурсиях, экспедициях и 

различных массовых мероприятиях, организуемых на базе школы и 

внешкольных организациях дополнительного образования;  
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реализации (в том числе и проектировании мероприятий 

основных целевых образовательных (воспитательных) программ и 

проектов различного уровня, реализуемых в школе. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности детей: 

выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей 

обучающихся в разных видах деятельности; 

создание условий для индивидуального развития каждого ребенка 

в избранной сфере внеурочной деятельности; 

формирование системы знаний, умений, навыков у обучающихся 

в избранном направлении деятельности; 

развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей детей; 

создание условий для реализации учащимися приобретенных 

знаний, умений и навыков; 

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества обучающихся; 

расширение рамок общения школьников с социумом; 

коррекционная работа с детьми, испытывающими трудности в 

обучении. 

Внеурочная деятельность в школе обеспечивает благоприятную 

адаптацию детей в школе и оптимизирует учебную нагрузку 

обучающихся. 

Цель и задачи внеурочной работы определяют содержание, 

формы, направления воспитательной деятельности во внеурочное 

время, выбор образовательных программ дополнительного 

образования.  

Содержание программ внеучебной деятельности должно 

определяться таким образом, чтобы вместе они вместе с программами 

по обязательным предметам обеспечивали достижение всех 

образовательных целей.    

Время, отводимое на внеурочную деятельность,   может  

составлять 3-6 часов в неделю.  

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной 

деятельности:  

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5) художественное творчество;  

6) социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность);  

7) трудовая (производственная) деятельность;  

8) спортивно-оздоровительная деятельность;  
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9) туристско-краеведческая деятельность.  

Основными направлениями внеурочной деятельности являются 

спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное, военно-патриотическое, общественно полезная и 

проектная деятельность и др.  

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно 

связаны между собой. Например, ряд направлений совпадает с видами 

деятельности, как спортивно-оздоровительная, познавательная 

деятельность, художественное творчество.  

Во-вторых, такие направления, как военно-патриотическая, 

проектная деятельность могут быть реализованы в любом из указанных 

видов внеурочной деятельности. По сути дела, они представляют собой 

содержательные приоритеты при организации внеурочной 

деятельности. 

В-третьих, направление, связанное с общественно-полезной 

деятельностью, может быть в полной мере реализовано в таких видах 

внеурочной деятельности, как социальное творчество и трудовая 

(производственная) деятельность, а также частично – и в других видах 

внеурочной деятельности. Направления внеурочной деятельности 

необходимо рассматривать как содержательный ориентир при 

построении соответствующих образовательных программ внеурочной 

деятельности. 

Основное требование – внеурочная деятельность не должна быть 

похожа на обычные занятия. Поэтому наряду с традиционными 

предлагаются нетрадиционные методы организации внеурочной 

деятельности (см. таблицы 1 и 2).  

 

Традиционные формы организации внеурочной деятельности 

 

Таблица 1 

Форма 

 

Педагогические задачи 

Лекция 

Демонстрация 

Активизация творческой мыслительной деятельности 

учащихся 

Семинар 

Репетиция 

Тренировка 

Формирование аналитического мышления. 

Развитие умения коллективной работы. 

Дискуссия 

Экзерсис 

Расширение знания путем обмена информацией, 

развитие навыков критического мышления и 

отстаивания своей точки зрения 
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Конференция 

Конкурс 

Концерт 

Выставка 

Развитие  навыков открытого обсуждения результатов 

своей деятельности 

Экскурсия Расширение кругозора и обогащение чувственного 

восприятия 

Экспедиция 

Туристический 

поход 

Решение  разноплановых задач познания, воспитания, 

оздоровления и др.  

 

Таблица 2 

 Нетрадиционные формы организации внеурочной 

деятельности 

Форма Педагогические задачи 

Презентация 

предмета, 

факта, 

явления, 

события 

Формирование и развитие умений не только описать 

какое – то событие / явление и т.д., но также высказать 

свою позицию аргументированно 

Сюжетно-

ролевая игра 

Осознание себя в структуре общественных отношений 

и явлений 

Защита 

проекта 

Способность сделать анализ проделанной работы, 

предложение новых идей, развитие навыков громкой 

социализированной речи 

Чаепитие и 

кулинарные 

конкурсы 

Создание особой психологической атмосферы, 

смягение взаимоотношений 

«Крепкий 

орешек» 

Совместное решение трудных жизненных вопросов в 

жизни, доверительный разговор 

День добрых 

сюрпризов 

Упражнение в умении оказывать знаки внимания, 

доставлять радость 

Конверт 

вопросов, 

клуб по 

интересам 

Свободный обмен мнениями в дружеской обстановке 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 
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преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности.  

Внеурочную деятельность школьников надо рассматривать как 

деятельность, обладающую огромным потенциалом для создания 

воспитывающей и развивающей среды в организации образования, 

формирования различных сфер личности ребёнка, удовлетворения его 

познавательных потребностей и развития творческих способностей.  

Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. Занятия обучающихся при организации 

внеурочной деятельности могут проводиться в форме                                        

экскурсий, круглых столов, конференций, диспутов, олимпиад, 

соревнований, дидактических театров, библиотечных уроков, 

общественно полезных практик, поисковых и научных исследований, 

туристических и краеведческих экспедиций. 

Организационными формами объединения обучающихся по всем 

направлениям внеурочной деятельности могут стать кружки, секции, 

клубы, студии, научные общества учащихся, исследовательские или 

проектные лаборатории, малая академия наук, детские общественные 

объединения и т.п. Внеурочные занятия должны направлять свою 

деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою 

уникальность и востребованность. Посещая кружки и секции, учащиеся 

прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается учебный 

материал. Очевидны преимущества в использовании внеурочной 

деятельности для закрепления и практического использования 

отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов. 

На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие 

способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что 

играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. Занятия 

могут проводиться не только учителями общеобразовательных школ, 

но и педагогами  организаций  дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность организуется в свободное от уроков время 

для социализации детей и подростков определенной возрастной 
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группы, формирования у них потребности к участию в социально 

значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития 

значимых позитивных качеств личности, реализации их творческой и 

познавательной активности, участия в содержательном досуге. Именно 

внеурочная деятельность способствует развитию стремления к 

творчеству,   в первую очередь,  у детей с низкой мотивацией.  

Ни для кого не секрет, что детям легче усваивать учебный 

материал в нестандартной обстановке. Именно внеурочная 

деятельность способствует развитию коллективного творчества, 

формирует коммуникативные навыки, чувство ответственности, умения 

свободно мыслить, преодолевать барьер при обучении на уроке, создает 

условия для сотрудничества.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями, могут разрабатываться 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой педагога 

организации образования. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

организаций образования дополнительно используются возможности 

организаций дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха 

детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных школ и организаций 

дополнительного образования детей. 

Успех внеурочной работы зависит не только от активных 

учащихся, но и от педагогического влияния, умения учителя придать 

интересам воспитанников общественно полезную направленность.  

Одно из основных условий успешной организации и развития 

внеурочной работы - это специальная подготовка учителя – 

предметника для реализации содержания дисциплины. 

 

Организационные модели внеурочной деятельности 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, 

для ее реализации в качестве базовой рассматривается следующая 

организационная модель. 

Базовая организационная модель реализации внеурочной 

деятельности: 

учебный план организации образования, формируемый 

участниками образовательного процесса (дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, 
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учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в 

формах, отличных от урочной); 

дополнительные образовательные программы организации 

образования (внутришкольная система дополнительного образования); 

образовательные программы организаций дополнительного 

образования детей, а также организаций культуры и спорта; 

классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

деятельность иных педагогических работников (педагога-

организатора, социального педагога, педагога-психолога, старшего 

вожатого) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

инновационная (экспериментальная) деятельность по разработке, 

апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе 

учитывающих региональные особенности. 

Опираясь на данную базовую модель, могут быть предложены 

несколько основных типов организационных моделей внеурочной 

деятельности: 

модель дополнительного образования детей; 

модель "школы полного дня"; 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов организации образования); 

инновационно-образовательная модель. 

Модель дополнительного образования детей опирается на 

преимущественное использование потенциала внутришкольного 

дополнительного образования и на сотрудничество с внешкольными 

организациями дополнительного образования детей. Внеурочная 

деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей и 

включения их в художественную, техническую, эколого-

биологическую, спортивную и другую деятельность. Связующим 

звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации, как 

факультативы, школьные научные общества, объединения 

профессиональной направленности, учебные курсы по выбору.  

При реализации внеурочной деятельности на основе модели 

дополнительного образования организация образования может 

использовать возможности организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта. Данная модель предполагает 

создание общего программно-методического пространства внеурочной 

деятельности и дополнительного образования детей, осуществление 
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перехода от управления организацией образования к управлению 

образовательными программами.  

Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к 

территориальной, социальной и академической мобильности детей. 

Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого 

выбора для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированная и деятельностная основа организации 

образовательного процесса, присущая дополнительному образованию 

детей. 

 Для того, чтобы дополнительное образование могло в полной 

мере реализовать заложенный в нем потенциал, необходима четкая и 

слаженная работа всей педагогической системы. Поэтому педагогам так 

важно знать и понимать проблемы друг друга — тех, кто 

профессионально занимается дополнительным образованием детей, и 

тех, кто связан с предметным обучением в школе. Только их 

взаимопомощь и совместные продуманные действия могут стать 

основой для создания целостного образовательного пространства,  как 

на уровне отдельной школы, так и целого города, региона, страны. 

Модель "школы полного дня". Основой для модели "школы 

полного дня" является реализация внеурочной деятельности 

преимущественно воспитателями групп продленного дня.  

Данную модель характеризует:  

создание условий для полноценного пребывания ребенка в 

организации образования в течение дня, в том числе через поляризацию 

образовательной среды школы и выделением разноакцентированных 

пространств; 

содержательное единство учебного, воспитательного, 

развивающего процессов в рамках воспитательной системы и основной 

образовательной программы организации образования; 

создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и, 

включающую рациональную организацию образовательного процесса, 

оптимизацию двигательной активности, организацию рационального 

питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни; 

создание условий для самовыражения, самореализации и 

самоорганизации детей, с активной поддержкой детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления; 
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построение индивидуальной образовательной траектории и 

индивидуального графика пребывания ребенка в организации 

образования; 

опора на интеграцию основных и дополнительных 

образовательных программ. 

Преимуществами данной модели являются: создание комплекса 

условий для успешной реализации образовательного процесса в 

течение всего дня, включая питание. 

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов организации 

образования предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данной организации образования (учителя, 

педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, воспитатель, старший вожатый и другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями 

и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также 

учебно-вспомогательным персоналом организации образования; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности школьного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 

органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в организации 

образования, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Инновационно-образовательная модель. Инновационно-

образовательная модель опирается на деятельность инновационной 

(экспериментальной, пилотной, внедренческой) площадки 

республиканского и регионального уровня. В рамках этой модели 

проходит разработка, апробация, внедрение новых образовательных 

программ, в том числе учитывающих региональные особенности. 

Инновационно-образовательная модель предполагает тесное 

взаимодействие организации образования с организациями 

профессионального и высшего образования, научными организациями 

и методическими службами. Преимуществами данной модели 

являются:  



90 
 

высокая актуальность содержания и (или) методического 

инструментария программ внеурочной деятельности;  

научно-методическое сопровождение их реализации, 

уникальность формируемого опыта. 

Модель организации внеурочной деятельности в школе зависит 

от условий, в которых протекает образовательный процесс: количества 

классов в параллели; наличия организаций  дополнительного 

образования, культуры и спорта; специфики работы (одна или две 

смены, комплектность классов). 

При разработке модели организации внеурочной 

деятельности  необходимо следовать следующим принципам: 

Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для 

этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, 

соотнесение запроса с кадровым ресурсом школы, особенностями 

программы развития. 

Принцип преемственности, заключающийся в  выборе хотя бы 

одного направления деятельности, которое продолжалось бы в 

основной школе. Например: проектная деятельность. Кружок «Я - 

исследователь» может работать на протяжении четырех лет начальной 

школы, иметь свою специфику исследований, и закономерно 

продолжен в виде клуба или научного общества в основной школе. 

Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию направлений внеурочной деятельности: 

Принцип учета социокультурных особенностей школы, 

программы развития организации образования. Например, если школа 

работает по проблеме экологического образования и воспитания, то 

данное направление должно найти отражение в занятиях внеурочной 

деятельностью, начиная с начальной школы. 

Принцип учета региональных разработок для организации 

внеурочной деятельности. В первом классе организация кружка  с 

названием «Учись учиться», программа которого позволит 

формировать универсальные учебные действия не только на уроках, на 

предметном материале, но и различных игровых и познавательных 

сценариях. 

Принцип взаимодействия с организациями  дополнительного 

образования, культуры и спорта. Часть внеурочных занятий может 

быть реализована на территории организаций  дополнительного 

образования, библиотеки. Руководителем кружка может являться 

специалист системы дополнительного образования или учреждений 

культуры и спорта. 

Принцип разнообразия форм организации внеурочной 

деятельности. В программе внеурочной деятельности школы должны 
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быть представлены кружки, студии, клубы, мастерские, секции, 

общества и др. 

Принцип оптимального использования учебного  и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. 

Часть программы внеурочной деятельности может быть реализована во 

время каникул, выходных дней. Информация о времени проведения тех 

или иных занятий должна содержаться в программе кружка, студии. 

Принцип учета возможностей учебно-методического 

комплекта, (УМК) используемого в образовательном процессе. 

Внеурочной деятельности не присущи жесткая регламентация 

содержания деятельности и чисто управленческий подход при 

составлении программ, алгоритмов, планов. Внеурочная деятельность 

нацелена на индивидуальный характер воспитания ребенка, причем 

воспитание основывается на увлеченности предметом той 

деятельности, которой учащийся отдает предпочтение. 

Этапы организации внеурочной деятельности: 

1. Проектный, включающий в себя диагностику интересов, 

увлечений, потребностей детей, запросов их родителей и 

проектирование на основе ее результатов системы организации 

внеурочной деятельности в школе с учетом возможностей ресурсного 

обеспечения. 

2. Организационно-деятельностный, в рамках которого 

происходит создание и функционирование разработанной модели 

внеурочной деятельности посредством ее ресурсного обеспечения. 

3. Аналитический  этап, в ходе которого осуществляется анализ 

реализуемой модели внеурочной деятельности. 

Создание условий для реализации внеурочной деятельности. Для 

успешной реализации внеурочной деятельности необходимо 

проведение ряда мероприятий по направлениям: 

Организационное обеспечение может в себя включать создание 

ресурсных центров. В качестве первой составляющей может 

выступать «ресурсная» модель, когда организация дополнительного 

образования детей  использует имеющуюся у него материально-

техническую базу для осуществления образовательного процесса для 

обучающихся нескольких общеобразовательных школ, которые 

"аккумулируются" в организацию дополнительного образования детей. 

 Вторая составляющая вариативной модели также является 

традиционным подходом к организации взаимодействия, когда 

обучающиеся организации общего образования посещают кружки, 

секции, клубы по интересам и т.д. организаций дополнительного 

образования детей, действующие на базе этого общеобразовательной 

организации.  
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Дальнейшее развитие этой модели в случае большого количества 

обучающихся приводит к открытию на базе школы соответствующего 

филиала  ОДОД. 

Третья составляющая вариативной модели взаимодействия - это 

модель с использованием стажировочной площадки на базе 

организации дополнительного образования детей. В этом случае ОДОД 

- это своеобразный организационно-методический центр и базовая 

организация для повышения квалификации педагогов системы общего 

образования. 

Во всех случаях взаимодействия организаций общего и 

дополнительного образования детей должно быть создано общее 

программно-методическое пространство. Целевые ориентиры 

реализуемых в рамках такого взаимодействия программ внеурочной 

деятельности должны быть сориентированы на планируемые 

результаты освоения образовательной программы общего среднего 

образования конкретного общеобразовательной организации 

образования. 

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности 

должно создавать соответствующее правовое поле для организации 

взаимодействия школы с другими организациями, деятельности ее 

структурных подразделений, а также участников образовательного 

процесса. 

Разрабатываемые или скорректированные локальные акты 

организации образования должны соответствовать действующему 

законодательству Республики Казахстан в области образования. 

Финансово-экономические условия. Обеспечение бесплатного 

общего среднего образования в общеобразовательных организациях и 

дополнительного образования детей посредством выделения средств из 

местных бюджетов отнесено к полномочиям МИО.  

Согласно законодательству организации образования вправе 

оказывать платные дополнительные образовательные услуги (обучение 

по дополнительным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с 

обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами 

и ГОСО.  

Однако эти платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств бюджета. 

Поэтому, если дополнительные образовательные услуги 

востребованы при соблюдении вышеуказанных условий, и это 

расширяет существующие направления внеурочной деятельности, а 

также связано с необходимостью оплаты соответствующего 
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оборудования, помещений и т.д. (например, для плавательной секции, 

секции фигурного катания, верховой езды и т.д.), то они могут быть 

использованы как дополнительный ресурс для организации внеурочной 

деятельности. 

В информационное обеспечение реализации внеурочной 

деятельности может быть включено: 

проведение мониторинга профессионально-общественного 

мнения среди педагогов организаций образования, обучающихся и 

родительской общественности; 

 информационно-коммуникационные технологии для 

организации взаимодействия организаций образования с родительской 

общественностью, социальными партнерами, другими организациями 

образования, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования; 

 создание и ведение различных баз данных (нормативной 

правовой, методической и других); 

информационно-коммуникационные технологии, 

обеспечивающие процессы планирования, мотивации, контроля 

реализации внеурочной деятельности. 

Информационно-коммуникационные технологии дают 

возможность, несмотря на территориальную удаленность, участвовать 

всем субъектам образовательного процесса не только в региональных 

или республиканских, но и в международных конкурсах, расширяя тем 

самым пространство для их творческой самореализации, в том числе и 

во внеурочной деятельности.  

Реализация внеурочной деятельности, исходя из своих задач, 

требует иного (в отличие от учебного процесса в урочной форме) 

подхода к организации образовательного процесса, оценке результатов 

деятельности его участников, отбору содержания образования. 

При этом важная роль отводится научно-методическому 

сопровождению на всех уровнях образовательной системы, поскольку 

предполагает создание общего программно-методического 

пространства внеурочной деятельности. 

Для организации образования это означает интеграцию в 

открытое научно-методическое пространство, обновление подходов к 

повышению профессиональной компетентности педагогов. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

укомплектованность организации образования необходимыми 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

наличие соответствующей квалификации педагогических и иных 

работников организации образования; 

непрерывность профессионального развития педагогических 

работников организации образования.  
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При организации внеурочной деятельности обучающихся, если 

отсутствует необходимая материально-техническая база в 

общеобразовательной организации образования, необходимо 

использовать возможности организаций дополнительного образования 

детей, культуры и спорта.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

могут использоваться возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных и профильных смен, летних 

школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что 

оно усиливает вариативную составляющую общего образования, 

способствует практическому приложению знаний и навыков, 

полученных в школе, стимулирует познавательную мотивацию 

обучающихся. А главное — в условиях дополнительного образования 

дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу и получают возможность полноценной 

организации свободного времени.  

Дополнительное образование — процесс воспитания и обучения, 

осуществляемый с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся (Закон РК «Об 

Образовании»).  

Дополнительное образование детей — это поисковое 

образование, апробирующее иные, не традиционные пути выхода из 

различных жизненных обстоятельств (в том числе из ситуаций 

неопределенности), предоставляющее личности веер возможностей 

выбора своей судьбы, стимулирующее процессы личностного 

саморазвития. Для того чтобы дополнительное образование могло в 

полной мере реализовать заложенный в нем потенциал, необходима 

четкая и слаженная работа всей педагогической системы.  

Своеобразие дополнительного образования в школе проявляется: 

в целенаправленном добровольном использовании ребенком 

свободного от уроков времени для полноценного развития своих 

потенциальных возможностей; 

 в свободе выбора направлений деятельности, педагога, 

образовательной программы; 

в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога; 

в творческом характере образовательного процесса, 

осуществляемого на основе дополнительных образовательных 

программ; 

в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, 

сотворчество, индивидуальный подход к ребенку); 

в возможности получить допрофессиональную подготовку. 
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Дополнительное образование детей, помимо обучения, 

воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряд 

других социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости 

детей, их самореализация и социальная адаптация, формирование 

здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, 

правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и 

подростков.  

На основе дополнительного образования детей решаются 

проблемы обеспечения качественного образования по выбору, 

социально-экономические проблемы детей и семьи, оздоровления 

общества в целом.  

Дополнительное образование дает ребенку реальную 

возможность выбора своего индивидуального образовательного пути, 

получение возможности достижения успеха в соответствии с 

собственными способностями независимо от уровня успеваемости. В 

дополнительном образовании ребенок сам выбирает содержание, 

форму занятий, может не бояться неудач. Все это создает 

благоприятный психологический для достижения успеха, что, в свою 

очередь, положительно влияет на учебную деятельность. 

Реализуя задачи дополнительного образования, школа решает 

существующее противоречие между необходимостью, с одной 

стороны, осваивать образовательный стандарт, а с другой — создавать 

условия для свободного развития личности, что является основой 

гуманизации образования, провозглашенной в качестве важнейшего 

принципа модернизации образования. Гуманистическая педагогика 

отличается направленностью на принятие ребенка как личности и 

индивидуальности, на защиту его права на саморазвитие и 

самоопределение. Оказалось, что именно дополнительное образование 

наиболее полно отвечает этим критериям. Оно по самой своей сути 

является личностно ориентированным, в отличие от базового 

образования, продолжающего оставаться предметно ориентированным, 

направленным на освоение школьного стандарта.  

Только органичное сочетание в школьных стенах обоих видов 

образования может помочь развитию, как отдельного ребенка, так и 

всей организации образования. Понимание этого — основа 

преодоления школьными педагогами психологического барьера на пути 

восприятия дополнительного образования наравне с основным. 

Основной целью образовательной деятельности дополнительного 

образования является создание условий для самовыражения, 

саморазвития и самоопределения детей. Для реализации этой цели 

важно видеть учащегося не объектом, а субъектом обучения, что 

возможно при условии развития таких личностных качеств, как 

активность, самостоятельность и коммуникативность. 
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Образовательный  процесс в системе дополнительного 

образования детей имеет присущие только ему характерные черты: 

осуществляется детьми в свободное от основной учебы время и 

отличается свободой выбора направлений, видов деятельности и 

возможностью смены сферы деятельности в течение года; 

характеризуется добровольностью, инициативностью и 

активностью всех участников (детей, родителей, педагогов), 

отсутствием жесткой регламентации и жестко заданного результата; 

 направлен на развитие творческих способностей учащихся, 

развивает познавательный интерес и дает право обучающимся сочетать 

различные направления и формы занятий; 

 носит неформальный и комфортный характер для всех его 

участников. 

Наступило время, когда нельзя рассчитывать только на учебный 

процесс, пора преодолеть стереотип восприятия дополнительного 

образования как второстепенного и понять, что оно объективно 

обладает возможностью объединять в единый процесс обучение, 

воспитание и развитие ребенка. 

Полноценное развитие дополнительного образования детей в 

общеобразовательных школах предполагает решение следующих 

задач: 

1. Система дополнительного образования дает возможность 

каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяет создать 

условия для полной занятости учащихся, создает условия для 

углубленного изучения многих предметов. 

2. Работа с учащимися в рамках дополнительного образования в 

школе выполняет важные воспитательные задачи: целенаправленно 

организовывает досуг учащихся, формирует творческую личность, 

создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, предупреждает асоциальное поведение. 

4. Предметное консультирование по биологии, физике, истории, 

русскому языку, английскому языку и другим предметам способствует 

обучению основам проектной и исследовательской деятельности 

учащихся по данным предметам. 

5. Система дополнительного образования способствует 

повышению творческого потенциала педагогических кадров, 

выявлению и распространению передового педагогического опыта. 

6. Обеспечивает активное использование инновационных 

педагогических идей, образовательных моделей и технологий. 

Таким образом, дополнительное образование призвано 

обеспечить дополнительные возможности для духовного, 

интеллектуального, физического развития, удовлетворению творческих 

и образовательных потребностей. Основное предназначение системы 
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дополнительного образования детей заключается в создании условий 

для свободного выбора каждым ребенком образовательной области, 

профиля дополнительной программы и времени ее освоения.  

Реализации этой задачи способствуют: многообразие видов 

деятельности, личностно-ориентированный характер образовательного 

процесса, его направленность на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, профессиональное самоопределение детей, их 

самореализацию. 

Способы организации дополнительного образования детей в 

современной школе 

Анализ развития дополнительного образования детей показывает, 

что сегодня в общеобразовательной школе существует четыре 

основных модели его организации. Включение детей, занимающихся 

по программам дополнительного образования, в систему внеурочной 

работы может иметь свои особенности и выходить на разные 

воспитательные результаты, в зависимости от того, какой уровень 

организации дополнительного образования предусматривает каждая 

конкретная школа.  

Это может быть:  

1) случайный набор кружков, секций, клубов, работа которых 

мало сочетается друг с другом и полностью зависит от имеющихся 

кадровых и материальных условий; 

2) внутренняя консолидированность работы детских творческих 

коллективов и объединений, различная направленность их 

деятельности; 

3) развитие дополнительного образования детей как отдельного 

подразделения школы; 

4) интеграция основного и дополнительного образования детей, 

организационное и содержательное единство основных структур 

школы.  

В практике работы школ можно использовать все выше 

названные организационные модели. В настоящее время отдаётся 

предпочтение первым двум уровням организации дополнительного 

образования в школе. Третий и четвёртый уровни в условиях 

осуществления интеграционных процессов характерны для школ, 

ориентированных на построение собственных воспитательных систем.  

Каждая модель представляет определённую ценность для всех, 

кто её проектирует и в дальнейшем реализует на практике. Так, модели, 

в основе которых первый уровень организации дополнительного 

образования в школе, имеют определенный смысл уже потому, что 

обеспечивают занятость детей в свободное время и способствуют 

определению спектра их внеурочных интересов. Модели второго 

уровня ценны своими оригинальными формами работы, 
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объединяющими как детей, так и детей и взрослых (ассоциации, 

творческие лаборатории, экспедиции, мастерские и т. п.).  

Модели, основанные на третьем и четвёртом уровнях 

организационного взаимодействия, позволяют обеспечить 

удовлетворение разнообразных запросов детей на дополнительное 

образование и достичь при этом более серьёзных результатов. Выход 

на такие результаты становится возможным за счёт согласованности 

работы всех субъектов взаимодействия посредством совместной 

разработки содержания воспитательных программ. В первом случае, за 

счёт согласованности действий всех педагогов дополнительного 

образования, работающих на основе единой программы, 

рассматриваемой в качестве компонента общешкольной программы 

воспитательной деятельности. Во втором случае – за счёт интеграции 

дополнительного образования, как на уровне содержания, так и 

технологий деятельности с основной общеобразовательной 

программой.  

Модели, построенные с учётом третьего и четвёртого уровней 

организационного взаимодействия, использующие механизмы как 

внутренней, так и внешней интеграции, рассматриваются как 

приоритетные, поскольку они ориентированы на построение школьных 

воспитательных систем, что предусмотрено стандартами нового 

поколения на всех уровнях школьного образования. 

Дополнительное образование в школе реализуется 

руководителями различных детских творческих объединений по 

интересам, которые обязательно руководствуются образовательными 

учебными программами дополнительного образования. 

Направления школьного дополнительного образования: 

художественно-эстетическое, социально-педагогическое, туристско-

краеведческое, экологическое, интеллектуальное, спортивно-

оздоровительное и др. 

Важным связующим звеном между внеурочной работой и 

дополнительным образованием выступают предметные кружки: это 

привязанность к обязательному учебному материалу; ориентация на 

знания, умения, навыки и личностное развитие; обязательность или 

добровольность посещения занятий; возможность выбора объема и 

темпа освоения образовательного материала. В одном случае это 

внеурочная работа по предмету, а в другом – часть дополнительного 

образования. 

Важно, что образовательный процесс ориентирован на развитие 

ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей. Здесь 

процесс обучения имеет менее формализованный характер, поэтому он 

ближе к природным основам развития ребенка. Учащийся становится 

активным субъектом деятельности, активно решает образовательные 
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задачи: объясняет смысл и причины наблюдаемых явлений, определяет 

способ выполнения деятельности, исследует зависимости между 

объектами наблюдения и др. 

Если в школе индивидуализация обучения, как правило, 

инициируется со стороны учителя, то в системе дополнительного 

образования детей, прежде всего, – со стороны самого ребенка, 

который сам осуществляет выбор интересного для себя вида 

деятельности. Меняется и позиция педагога: он выступает не только 

как носитель знаний, но и как помощник в становлении личности 

ученика; утверждается идея сотрудничества, неформального общения. 

Выполняя функцию консультанта, педагог дополнительного 

образования чаще всего оказывает на детей сильное личностное 

влияние. Отсюда – повышенные требования к его личностным 

качествам. 

Чтобы достичь целей развития ребенка, необходимо применение 

в образовательном процессе индивидуальных и коллективных форм 

организации (парного взаимодействия, малых групп, межгруппового 

взаимодействия) и проблемных методов обучения. Их использование 

меняет позицию учащегося и педагога, помогает реализовать субъект-

субъектный характер их взаимодействия, усиливает демократический 

стиль общения, открытость, диалогичность и рефлексивность действий 

педагога. 

В условиях решения проблем индивидуализации и 

дифференциации обучения, самоопределения и самореализации 

личности существенно возрастает значение дополнительного 

образования детей.  

Принципиальная установка педагога дополнительного 

образования – такое воспитание ребенка, при котором предмет и 

дисциплина – не самоцель, а средство формирования и 

совершенствования всех граней личности: интеллекта, практического 

ума, трудолюбия, физического развития, характера и воли к 

самореализации. Другими словами, дополнительное образование — это 

способ проникнуть в богатейший внутренний мир ребенка, понять и 

расширить его пределы. 

В процессе учебных занятий на школьном уроке возможно 

использование технологий, присущих системе дополнительного 

образования, Это могут быть комплексные занятия, учебные проекты, 

дискуссионные технологии, игры, предметные технологии. Они, как 

правило, предполагают выход за рамки самого урока, предусматривая 

самостоятельную индивидуальную и групповую деятельность 

учащихся непосредственно под руководством учителя. В то же время 

школьный урок может получить продолжение и в рамках учебного 

занятия в процессе реализации дополнительной образовательной 
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программы, как на уровне расширения и углубления содержания 

материала, так и за счет отработки отдельных элементов содержания 

школьного урока в разнообразных формах внеурочной деятельности.  

Одна из сторон развития сближения основного и 

дополнительного образования является сотрудничество школы с 

различными внешкольными организациями дополнительного 

образования. Это прекрасная возможность включения школьников в 

художественную, спортивную, туристско-краеведческую и другую 

деятельность. Сотрудничество позволяет координировать планы 

работы, учитывать возможности школы и организаций 

дополнительного образования. 

Этапы организации дополнительного образования в школе 

Если школа только приступает к организации блока 

дополнительного образования, то администрации необходимо 

предпринять ряд действий аналитического и организационного 

порядка. Их можно представить в виде следующих друг за другом 

этапов. 

1-й этап – аналитический. 

Подготовительная работа на данном этапе состоит в том, чтобы: 

внимательно проанализировать цель и задачи школы. Те или 

иные направления дополнительного образования детей целесообразно 

выбирать, прежде всего, в зависимости от общей целевой установки 

педагогического коллектива, задач, решаемых в каждой параллели, 

характера имеющихся или планируемых профилей в старших классах; 

определить запросы детей и родителей на дополнительные 

образовательные услуги. Выявить потребности в них можно при 

помощи анкетирования, проведения устных опросов, коллективного 

обсуждения на родительских собраниях; 

выписать уже имеющиеся факультативные курсы, а также 

действующие в школе кружки, секции и сопоставить их с запросами 

детей и родителей; 

изучить спектр дополнительных образовательных услуг, 

предлагаемых ближайшими организациями дополнительного 

образования детей, продумать возможные варианты совместной работы 

с ними; 

проанализировать творческий потенциал учителей, родителей, 

старшеклассников; 

оценить материально-технические возможности школы; 

проанализировать должностные обязанности заместителей 

директора по научной и учебно-воспитательной работе, педагога 

дополнительного образования, педагога-организатора, классного 

руководителя, воспитателя группы продленного дня, вожатого, 

методиста по дополнительному образованию детей; 
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изучить основные нормативные документы по организации 

дополнительного образования детей (законы, постановления, приказы, 

инструкции, распоряжения), а также программные документы 

республиканского и регионального уровня. 

Предпринятый анализ позволит составить представление о 

социальном заказе на дополнительные образовательные услуги и 

реальных возможностях школы. 

2-й этап – проектировочный. 

Центральная задача данного этапа – разработка общей схемы 

дополнительного образования в школе. Чтобы ее составить, нужно 

ответить на следующие вопросы: 

какие направления (направленности) дополнительного 

образования детей необходимы школе и в какой мере они 

способствуют реализации ее цели и задач; 

какие из этих направлений и в каких формах можно осуществлять 

непосредственно на базе школы, а какие целесообразнее вывести на 

базу внешкольных организаций дополнительного образования детей; 

какие из них можно реализовать с помощью педагогов, 

приглашенных специалистов, родителей, старшеклассников; 

в какой мере исходную материально-техническую базу школы 

можно использовать в сфере дополнительного образования детей; 

за счет чего ее можно развить и усовершенствовать; 

как научить младших школьников свободно ориентироваться в 

формах и направлениях дополнительного образования; 

какую допрофессиональную или профориентационную работу 

можно организовать через дополнительное образование в соответствии 

с запросами учащихся. 

Ответив на эти вопросы, можно попытаться составить примерное 

расписание работы блока дополнительного образования, увязав его с 

расписанием уроков и планом воспитательной работы в школе. 

3-й этап – организационное и программно-методическое 

обеспечение дополнительного образования в школе. 

Прежде чем примерное расписание станет действующим, 

необходимо позаботиться о том, чтобы работа кружков, студий, секций, 

клубов получила организационную и программно-методическую 

поддержку. Для этого следует, во-первых, внести в устав школы статью 

об организации блока дополнительного образования. 

В каждой школе эта статья будет иметь сугубо индивидуальный 

характер, определяемый направленностью, содержанием и формами 

осуществления тех образовательных учебных программ 

дополнительного образования, которые в состоянии реализовать школа. 

Вместе с тем, при ее формулировке необходимо зафиксировать 

несколько обязательных моментов: 
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с какой целью организация образования реализует 

дополнительные образовательные программы (разностороннее 

развитие личности, удовлетворение потребности детей в 

самообразовании, обеспечение профильности обучения и др.); 

по каким направлениям (направленностям) осуществляется в 

данной школе дополнительное образование детей; 

какими типами программ определяется его содержание 

(типовыми (примерными), модифицированными, авторскими); 

в каких формах осуществляется образовательный процесс в 

рамках дополнительного образования  в детских объединениях 

(кружки, клубы, студии, секции и т. п.); 

кто может обучаться по дополнительным образовательным 

программам; 

кто допускается к педагогической деятельности для реализации 

данных программ; 

на какой основе (платной, бесплатной, смешанной) реализуется в 

школе дополнительное образование детей? 

Для того чтобы формулировка статьи была максимально 

профессиональной, при ее разработке целесообразно использовать 

нормативные правовые документы. 

Во-вторых, разработать Положение о блоке дополнительного 

образования школы.  

В-третьих, заключить договор о сотрудничестве школы с одним 

или несколькими специализированными организациями – центром 

(домом) детского творчества, детской спортивной школой, музеем, 

библиотекой и т.п. 

В-четвертых, разработать должностные инструкции на всех 

педагогических работников, которые заняты в блоке дополнительного 

образования. 

При этом важно помнить, что должностные инструкции 

устанавливают их задачи, функции, права, обязанности, 

ответственность и необходимы: 

для определения статуса работника в школе и определения 

объема его работы; 

устранения расплывчатости в формулировке его 

профессиональных обязанностей и ограничения круга деятельности. 

Организация образовательного процесса 

Работа блока дополнительного образования осуществляется на 

основе годовых и других видов планов, образовательных учебных 

программ дополнительного образования и учебно-тематических 

планов, утвержденных директором школы или его заместителем по 

дополнительному образованию. 

Учебный год в блоке дополнительного образования начинается 
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15 сентября и заканчивается 25 мая текущего года. Во время летних 

каникул образовательный процесс может продолжаться (если это 

предусмотрено образовательными программами) в форме походов, 

сборов, пленэров, экспедиций, лагерей разной направленности и т. п. 

Состав учащихся в этот период может быть переменным. При 

проведении многодневных походов разрешается увеличение нагрузки 

педагога. 

Расписание занятий в объединениях дополнительного 

образования детей составляется с учетом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и 

подростков. 

В этой связи, при зачислении в объединение каждый ребенок 

должен представить справку от врача о состоянии здоровья и 

заключение о возможности заниматься в группах дополнительного 

образования по избранному профилю. 

Расписание составляется в начале учебного года администрацией 

по представлению педагогических работников с учетом установления 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. 

Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или 

изменение расписания производится с согласия администрации блока 

дополнительного образования и оформляется документально. В период 

школьных каникул занятия могут проводиться по специальному 

расписанию. 

Списочный состав детских объединений составляет: 

в первый год обучения - 12-15 чел.; 

во второй год обучения - 10-12 чел.; 

в третий и последующие годы обучения - 8-10 чел. 

Списочный состав объединения детей, занимающихся учебно-

исследовательской деятельностью, составляет 8 (количество учащихся 

в таких группах может быть значительно меньше, чем в обычных 

учебных группах и составляет, как правило, 4-8 чел.; занятия могут 

проводиться в звеньяхпо 2-4 чел.). 

В блоке дополнительного образования предусмотрена 

индивидуальная работа с детьми, участвующими в городских, 

республиканских и международных конкурсах (от 2 до 6 ч в неделю). 

В случае снижения фактической посещаемости в течение года 

группы могут быть объединены или расформированы. 

Высвобожденные в этом случае средства используются на открытие 

новых детских объединений. 

Продолжительность занятий и их количество в неделю 

определяются образовательной учебной программой дополнительного 

образования педагога, а также требованиями, предъявляемыми к 

режиму деятельности детей в организациях дополнительного 
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образования.  

При проведении занятий с использованием компьютерной 

техники должны соблюдаться Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормы. 

В соответствии с программой педагог может использовать 

различные формы образовательной деятельности: аудиторные занятия, 

лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, 

экспедиции и др. Занятия могут проводиться как со всем составом 

группы, так и по звеньям (3-5 чел.) или индивидуально. 

Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности 

и форм аттестации обучающихся. Тесты, опросы, зачеты, 

собеседования, доклады, рефераты, олимпиады, смотры, конкурсы, 

выставки, конференции, концерты, публикации являются формами 

аттестации. 

Зачисление учащихся в детские объединения осуществляется на 

срок, предусмотренный для освоения программы. Отчисление 

учащихся производится в ситуациях нарушений устава школы, Правил 

внутреннего распорядка. За учащимися сохраняется место в детском 

объединении в случае болезни, прохождения санаторно-курортного 

лечения. 

Деятельность школьников осуществляется как в одновозрастных, 

так и в разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, 

клуб, студия, ансамбль, театр и др.). В работе объединения могут 

принимать участие родители, без включения в списочный состав и по 

согласованию с педагогом. 

Каждый учащийся имеет право заниматься одновременно в 

объединениях разной направленности, а также изменять направление 

обучения. 

Содержание образовательного процесса в объединениях 

дополнительного образования детей 

В системе дополнительного образования реализуются 

образовательные учебные программы дополнительного образования 

детей различных направленностей: художественно-эстетической, 

эколого-биологической, историко-краеведческой, социально-

педагогической, физкультурно-оздоровительной и др. 

Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным (интегрированным) 

программам.  

Для реализации комплексных образовательных учебных 

программ дополнительного образования могут быть привлечены 2 и 

более педагогов, распределение учебной нагрузки между ними 

фиксируется в образовательной учебной программе дополнительного 

образования. 
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Содержание образовательной учебной программы 

дополнительного образования, формы и методы ее реализации, 

численный и возрастной состав объединения, определяются педагогом 

самостоятельно, исходя из образовательных задач, психолого-

педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, 

материально-технических условий, что отражается в Пояснительной 

записке программы. 

Педагогические работники могут пользоваться самостоятельно 

разработанными образовательными учебными программами либо 

использовать программы других организаций дополнительного 

образования детей, но утвержденных приказом директора школы. 

Образовательный процесс, организованный в системе 

дополнительного образования детей, должен отвечать следующим 

требованиям: 

иметь развивающий характер, т.е. должен быть направлен на 

развитие у детей природных задатков и интересов (соответственно 

этому достижение учащимися определенного уровня знаний, умений, 

навыков должно быть не самоцелью построения образовательного 

процесса, а средством многогранного развития личности ребенка и его 

способностей); 

быть разнообразным как по форме (групповые и 

индивидуальные, теоретические и практические, исполнительские и 

творческие занятия), так и по содержанию (способствовать развитию 

общих и специальных способностей детей); 

основываться на многообразии дополнительных образовательных 

программ – примерных, модифицированных, авторских; все они 

должны рассмотрены на методическом или педагогическом совете до 

включения в образовательный процесс, чтобы не навредить 

физическому и психическому здоровью учащихся; 

базироваться на развивающих методах обучения детей; для 

педагога дополнительного образования уже недостаточно знания лишь 

той предметной области, которую он преподает: переход 

дополнительного образования детей в систему развивающего обучения 

требует от каждого преподавателя умения использовать в своей работе 

психологические и дидактические принципы и методы развития 

способностей детей, их личностного роста; 

использовать диагностику интересов и мотивации детей с тем, 

чтобы обеспечить такое многообразие видов деятельности и форм их 

осуществления, которое позволило бы разным детям с разными 

интересами и проблемами найти для себя занятие по душе. 
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Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

школьников 

 

Целью диагностики является выяснение, того, что являются ли и 

в какой степени воспитывающими те виды внеурочной деятельности, 

которыми занят школьник. Делается это для того, чтобы обнаруживать 

и решать наиболее острые проблемы, существующие во внеурочной 

сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять позитивный 

опыт воспитания. 

Что же именно должно стать предметом диагностики, что именно 

необходимо изучить для оценки эффективности воспитания? Для того 

чтобы ответить на этот вопрос, обратимся ещё раз к определению 

воспитания.  

Воспитание — это управление процессом развития личности 

ребёнка через создание благоприятных условий. Соответственно и ди-

агностика должна быть направлена на изучение личности ученика и 

создаваемые во внеурочной деятельности условия развития личности. 

Исходя из этого, можно выделить три основных предмета диагностики. 

Первый предмет диагностики - это личность самого 

воспитанника 

В каком направлении происходит развитие личности ученика? На 

какие ценности он ориентируется? Какие отношения к окружающему 

миру, к другим людям, к самому себе складываются у него в процессе 

воспитания?  

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, 

можно различными способами. Это может быть наблюдение за 

поведением и эмоционально-нравственным состоянием школьников в 

повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических 

ситуациях; в ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, 

погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в 

организуемых педагогом групповых дискуссиях по актуальным 

проблемам. Это может быть анализ письменных работ школьников: 

дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и т. д. 

 

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как 

одно из важнейших условий развития личности ученика 

Традиционно в школах внеурочная деятельность организуется 

главным образом в коллективе: классе кружке, спортивной секции, 

детском общественном объединении и т. д.  

Современный ребёнок развивается как личность в нескольких 

разных коллективах — разных по характеру деятельности, по способу 

вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими в этих 

коллективах ролей и по длительности пребывания в них ребят. Влияние 
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коллектива на ученика многоаспектно: за счёт одних своих свойств он 

может порождать процессы нивелировки личности, её усреднения, за 

счет других — развивать индивидуальность ученика, его творческий 

потенциал. 

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива 

(диагностическая методика А. Н. Лутошкина «Какой у нас 

коллективе?»). Для диагностики характера взаимоотношений 

школьников целесообразно использовать методику социометрии. 

 

Третий предмет диагностики — это профессиональная 

позиция педагога, ещё одно важнейшее условие развития личности 

ученика 

 Позиция — это единство сознания и деятельности человека, где 

деятельность выступает одним из способов реализации его базовых 

ценностей. 

В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание 

сознательно выбранной деятельностью педагога (или педагог всего 

лишь выполняет возложенную на него кем-то обязанность); какие 

профессиональные ценности сформированы у педагогов (или такие 

ценности вовсе отсутствуют, и педагог осуществляет свою работу 

формально, равнодушно)? Не меньшее значение имеет и характер 

педагогической позиции. Сформирована ли у воспитателя 

гуманистическая или авторитарная педагогическая позиция, 

предполагает ли он самоопределение воспитанника или рассматривает 

его для воплощения своих замыслов? Здесь можно использовать 

методику диагностики профессиональной позиций педагога как 

воспитателя. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной 

деятельности, ее диагностики должно позволить педагогам: 

разрабатывать образовательные программы внеурочной 

деятельности с чётким представлением о результате; 

подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые 

гарантируют достижение результата определённого уровня; 

выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к 

результатам другого; 

диагностировать результативность и эффективность внеурочной 

деятельности; 

оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, 

на какой результат они претендуют, соответствуют ли избранные 

формы предполагаемым результатам и т. д.). 

Таким образом, вследствие реализации в школе одной из моделей 

организации внеурочной деятельности эффективность системы 

воспитания и социализации школьников может быть повышена, а 
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также создан особый уклад школьной жизни.  

Существенными характеристиками внеурочной деятельности в 

школе станут: 

ориентированность на образовательные запросы обучающихся, 

родителей, общества, государства; 

принятие ребенком ценностей через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с 

учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими 

значимыми для него субъектами; 

использование различных источников базовых ценностей 

(содержание учебного материала, фольклор, художественная 

литература, фильмы и т.д.); 

согласованность деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации при ведущей роли общеобразовательной школы; 

реализация средового подхода в воспитании и социализации 

детей. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами 

деятельности и включенная в систему позитивных отношений с 

окружающей действительностью, способствует созданию 

материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу 

из позиции потребителя в позицию производителя материальных и 

духовных благ, а это стержень социализации личности, показатель 

развития и взросления человека. 

Республиканский проект по организации занятости 

школьников  

во внеурочное время «Школа после уроков» 

 

Внеурочная деятельность - это процесс добровольной, 

осознанно целенаправленной, самодеятельной и творческой 

жизнедеятельности школьников и взрослых. 

Внеурочная работа - составная часть учебно-воспитательного 

процесса школы, одна из форм организации свободного времени 

обучающихся. Направления, формы и методы внеурочной 

(внеклассной) работы практически совпадают с направлениями, 

формами и методами дополнительного образования детей. 

Текущая ситуация 

Система школьного дополнительного образования недостаточна 

развита. Внеурочная работа в школах требует новизны, новых форм, 

обновления программ кружков, клубов, студий, элективных курсов, 

школьных научных обществ. 

Идея проекта:  
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В каждой школе создать внеурочную среду, отвечающую 

интересам большинства участников образовательного процесса. 

Обучающиеся должны посещать школу не только ради предметных 

занятий, но и занятий, которые проводятся во внеурочное время. 

Цель проекта: 

Создание условий для обеспечения духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве с урочной, внеурочной, 

внешкольной деятельностью и совместной педагогической работы 

организаций образования и семьи. 

Задачи проекта: 

создание оптимальной социально-педагогической, 

воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие и 

самореализацию личности в избранной сфере дополнительного 

образования; 

создание необходимых условий для получения качественного 

дополнительного образования, направленного на развитие и 

профессиональное становление личности на основе национальных и 

общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики; 

развитие творческих, духовных, физических возможностей 

личности, реализации их способностей; 

воспитание личности с активной гражданской позицией, 

формирование потребностей участвовать в общественно-политической, 

экономической и культурной жизни республики, осознанного 

отношения личности к своим правам и обязанностям; 

развитие опыта неформального общения, взаимодействия и 

сотрудничества; 

оказание помощи в освоении позиции обучающего за счёт 

включения в различные учебные сообщества в системе школьного 

дополнительного образования. 

Механизм реализации проекта: 

10) государственные общеобязательные стандарты начального, 

основного и общего среднего образования необходимо дополнить 

разделом: «Организация внеурочной деятельности обучающихся»; 

11) в организации общего среднего образования для занятий во 

внеурочное время по программам дополнительного образования 

предусматриваются 4 академических часа в неделю. Во внешкольных 

организациях дополнительного образования предусматриваются 6 

академических часов в неделю; 

12) во внеурочное время дополнительное образование 

расширяет предметные знания, добавляет новые компоненты, 

увеличивает знания личности, оснащая его новыми средствами 

познания, труда и общения, усиливает мотивацию образовательной 
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деятельности с учетом социокультурных и образовательных 

потребностей детей; 

13)  при организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности школы, внешкольных организаций 

дополнительного образования детей и организаций культуры и спорта; 

14) каждая школа самостоятельно выбирает направления 

работы с детьми с учетом интересов школьников, пожеланий родителей 

и педагогов. Школа предлагает, а обучающиеся выбирают направление 

дополнительного образования; 

15) Выбор форм внеурочных занятий зависит от потребности 

обучающихся, состава педагогических кадров, личностных качеств и 

профессиональной подготовки педагогов, целей и содержания 

совместной деятельности, материально-технической базы школы и 

внешкольных организаций дополнительного образования и т.д.; 

16)  Эффективными формами мероприятий должны стать 

праздники, фестивали, конкурсы, акции, совместные проекты, 

коллективно-творческие работы, тренинги, экспедиции, мероприятия 

по защите природы и т.п.; 

17) Дополнительные образование в школе поможет школьнику 

найти новых друзей, менять обстановку и круг общения. Свободное 

время будет занято полезными делами, а при достижении успехов, 

самооценка ребенка повысится и появится желание достигать еще 

больших побед; 

18) Основные параметры личностного развития ребенка - его 

ориентация на общечеловеческие ценности, гуманизм, 

интеллигентность, креативность, активность, чувство собственного 

достоинства, независимость в суждениях. Уровень развития этих 

качеств можно рассматривать как показатели сформированности 

социальной компетентности и социального становления личности.  

Шаги по реализации проекта 

МОН РК: 
• 1. Дополнить ГОСО начального, основного и общего 

среднего образования разделом: «Организация внеурочной 

деятельности обучающихся» 
• 2. За счет вариативного и школьного компонентов 

предусмотреть в школе во внеурочное время для занятий по 

программам дополнительного образования - 4 академических часа в 

неделю, во внешкольных организациях - 6 часов. 

Организациям образования: 

 

• 1. Составить перечень программ внеурочной деятельности 

• 2. Подобрать кадры для проведения внеурочных занятий 

• 3. Разработать рабочие программы внеурочной деятельности 
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• 4. Укрепить материально-техническое оснащение 

• 5. Информировать родителей о системе внеурочной 

деятельности 

• 6. Составить расписание внеурочной деятельности 

обучающихся 

 

Ожидаемые результаты: 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• приобретение школьником социальных норм, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, 

труд, культура) и ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; 

• воспитание уважительного отношения к своей школе, малой 

родине, стране; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия;  

• формирование коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности школьников; 

• формирование у детей социокультурной идентичности: 

этнической, культурной и др.; 

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа 

жизни;  

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

• достижение обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей; 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• увеличение числа детей, охваченных дополнительным 

образованием.  
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Опыт организация внеурочной деятельности как компонента 

воспитательной системы организации образования 

Организация внеурочной деятельности 

в многопрофильной школе-гимназии искусств №83 г. Алматы 

 

Воспитательная система - постоянно развивающийся феномен. 

Закономерный процесс развития может иметь много вариантов, одним 

из которых является представляемый нами опыт.  

Ускорение темпов развития 

общества привело к изменению 

требований  и к школам. Они 

должны не столько дать учащимся 

предметные знания, сколько 

предоставлять возможности 

каждому проявить свои 

способности, реализовать 

творческий потенциал, 

подготовиться к жизни в быстро 

меняющихся условиях. Все это обусловливает поиск таких средств 

обучения и воспитания, таких форм организации процесса, которые 

способствовали бы развитию личности, повышению мобильности и 

формированию конкурентоспособности выпускников школ.  

Среди направлений совершенствования работы школы по 

интеграции ее воспитательных и образовательных функций, как 

показывает опыт педагогического коллектива гимназии № 83, 

продуктивным является внеурочная познавательная деятельность.  

Многопрофильная школа организована в 1999 году путём 

слияния средней образовательной школы №83 и детской музыкальной 

школы №4.  Успешно пройдя эксперимент, решением Акима города 

Алматы школа получила статус «Многопрофильная школа-гимназия 

искусств №83». В настоящее время в 62 классах обучаются 1748 

учащихся, работают 196 педагогов.  

Гимназию возглавляет 

Солодникова Любовь Витальевна, 

отличник Образования Республики 

Казахстан, награжденная медалью 

«Ерен еңбегі үшін», нагрудным 

знаком им. И. Алтынсарина. 

В 2013году гимназия стала 

обладателем Гран-при в конкурсе 

«Лучшая организация образования», 
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учрежденного Акимом г. Алматы. 

Администрация, педагогический коллектив школы обеспечивают 

интеграцию основного и дополнительного образования. Режим школы 

способствует формированию образовательного пространства гимназии, 

объединяет в один функциональный комплекс образовательные, 

развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы. 

Внеурочная деятельность гимназии направлена на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся путем предоставления 

широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.  

Наряду с 

общеобразовательными программами 

реализуются программы по 

дополнительному образованию с 

углубленным изучением предметов 

искусства по отделениям: музыка, 

изобразительное искусство, 

хореография, театральное.  

Для углубленного изучения 

предметов выделены часы: 

на факультативы и организацию дополнительных курсов по 

выбору учащихся из расчета 4 часа на каждый класс;  

для организации кружков, студий, научных обществ и других 

0,25 ставки учителя на каждый класс; 

 на оплату отдельных курсов и лекций на договорной основе со 

специалистами высшей квалификации из расчета 1500 часов в год на 

школу.  

Ученический компонент направлен на реализацию форм 

организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 

личностную ориентацию. Это индивидуальные, групповые 

консультации, индивидуальные занятия по предметам искусства и  

занятия оздоровительного характера.  

За счет ученического компонента проводятся занятия по 

основным профилирующим курсам образовательной области 

«Искусство» (музыкально-хоровое, 

изобразительное, хореографическое, 

театральное).  

Часы ученического 

компонента распределены 

следующим образом: 

индивидуальные формы 

внеурочные деятельности  (игра на 

музыкальных инструментах и др.); 

групповые формы внеурочной 
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деятельности (скульптура и др.); 

выполнение учащимися самостоятельных программ обучения.  

Гимназический компонент ориентирован на углубление 

специальных (профильных) знаний и расширение общей и 

художественно-эстетической эрудиции учащихся и развитие их 

исполнительских, коммуникативных, артистических способностей.  

Гимназический компонент представлен курсами, как история 

изобразительного искусства, коллективное музицирование (хор, 

ансамбль, оркестр), казахская музыкальная литература, классический 

танец, народно-сценический танец, бальный танец, современный танец.  

В 1 и 2 классах за счет часов гимназического компонента 

проводятся следующие курсы: «Логические и развивающие игры», 

«Интегрированный эколого – экономический курс «Наш дом».  

В 1 и 2 классах с казахским языком за счет часов гимназического 

компонента проводятся следующие курсы: «Сауат ашу курсы», 

«Көркем жазу курсы».  

Гимназический компонент предусматривает более углубленное 

изучение предметов искусства.  

В 9 классах за счет гимназического компонента проводится 

спецкурсы. 

В школе-гимназии № 83 реализуется принцип непрерывного 

образования, Модель кафедры профильного обучения: 

Кафедра профильного обучения 

Идея:  

профессионал формируется в учёбе и постоянном труде 

Траектория личностного развития: 

Ученик 

(учусь сам) 

 

 

подмастерье 
(учусь работать с другими) 

 

 

мастер 

(учусь создавать) 

 

 

маэстро 

(учусь зажигать свою звезду) 

Требования 
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Уровень  

требований 

«А» 

Предназначен 

для развития ярко 

творчески 

одарённых учащихся 

Уровень  

требований 

«В» 

Предназначен для 

основной массы 

учащихся со средним 

уровнем творческой 

одарённости 

Уровень  

требований 

«С» 

Соответствует по объёму 

уровню В»,  

но степень сложности 

предъявляемых 

требований облегчена 

(образовательный 

минимум) 

Результат 

будущую 

профессию 

возможность 

самовыражения 

потенциал для 

саморазвития 

 повышенные 

требования, 

 повышенный 

уровень знаний, 

умений и навыков 

хороший уровень 

знаний, умений  

и навыков 

общий уровень  

знаний, умений  

и навыков 

продуктивное 

и целостное усвоение 

художественных и 

исполнительских 

навыков на высоком 

уровне 

профессионального 

мастерства 

овладение комплексом  

необходимых навыков 

на хорошем уровне 

хорошо подготовленные 

ценители искусства, 

обладающие 

определённым уровнем 

эстетического 

воспитания 

самостоятельность,  

творческая 

инициатива при 

выполнении задания 

успешное развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

внутренняя потребность 

в общении с искусством 

опережение 

остальных учащихся 

в профессиональном 

развитии,  

перспективность в 

избрании искусства 

в качестве 

профессии 

развитие музыкального 

и художественного 

вкуса 

умение разбираться в 

различных вопросах в 

сфере искусства 

 

Результат деятельности педагогического колектива гимназии: 

более 400 учащихся стали лауреатами городских, более 144 – 
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лауреатами республиканских, 97 - лауреатами  Международных 

конкурсов, фестивалей и выставок. 

Только в 2014-2015 учебном году обучающиеся приняли участие 

более чем в ста мероприятиях районного, городского, 

республиканского, международного уровней. 

Объективно оценивая опыт работы многопрофильной школы-

гимназии № 83, можно сказать, что это своеобразный прообраз 

интеграции основного и дополнительного образования детей, 

организационное и содержательное единство основных структур 

школы.  

В Государственном общеобязательном стандарте Республики 

Казахстан (ГОСО РК 2.3.4.01-2010: начальное, основное, среднее, 

общее среднее  образование), утвержденного приказом МОН РК (№ 367 

от 09.07.2010 г.) сказано: «Вариативный компонент содержания 

образования соответствующего уровня представляет школьный и 

ученический компоненты содержания образования. Вариативная 

часть содержания образования отражает специфику конкретной 

организации среднего образования; направлена на разработку и 

реализацию организацией образования дополнительных учебных 

программ за пределами государственных стандартов учебных 

предметов уровней начального, основного среднего, общего среднего 

образования». 

Сегодня стало совершенно очевидно, что наступило время, когда 

нельзя рассчитывать только на учебный процесс. Его эффективность в 

обеспечении современного качества образования не безгранична, 

особенно в рамках классно-урочной системы. Только органичное 

сочетание в школьных стенах обоих видов образования может помочь 

развитию, как отдельного ребенка, так и организации образования в 

целом.  

 

 

Модель внеурочной деятельности в воспитательной системе 

средней школы №37 имени Сырбая Мауленова г. Астана 

 

Системообразующим фактором внеурочной деятельности в 

воспитательной системе средней школы №37 имени Сырбая Мауленова 

г. Астана стала программа «Культурное наследие», цель которой 

сформировать у учащихся высокое патриотическое и гражданское 

самосознание. 

 Содержание деятельности по направлениям программы 

«Культурное наследие» основано на приобщении к человеческим 

ценностям, формирование таких понятий, как «народная педагогика», 

«казахстанский патриотизм», «духовная культура». 
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Программа «Культурное наследие» была разработана в 2005 году 

заместителем директора по воспитательной работе Байбековой Сауле 

Оразбековной и  социальным педагогом Жусуповой Гульжамиль 

Ильясовной.  

Защита программы 

«Воспитательная программа 

синхронно – модульного погружения в 

воспитании личности через программу 

«Культурное наследие» состоялась в 

2006 году на Ученом совете ИПК  

ПКСО  города Астаны.   

В 2006 году авторы программы 

принимали участие в городском 

конкурсе «Выставка достижения 

системы образования г. Астаны» и были награждены Дипломом II-ой 

степени. 

Программа «Культурное наследие» реализуются по 

направлениям: 

1. Направление «Традиции народа» представлено работой 

кружков, где учащиеся начальных знакомятся с народными играми, 

семейными и народными обрядами, принимают участие в проведении 

праздников «Наурыз», «Масленница», конкурсов «Халқын сүйген, 

салтын сүйер», «Ата салты – тәрбие көзі», «Атадан бала тусайшы, ата 

жолын қусаншы» и др.  

Выбирая программы внеурочной деятельности младших 

школьников, педагогический коллектив учитывает их возрастные 

особенности. Ориентирами в организации внеурочной деятельности в 

начальных классах школы являются запросы родителей, приоритетные 

направления деятельности школы, интересы и склонности педагогов, 

рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка. Внеурочная деятельность младших школьников направлена на 

их культурно-творческую и оздоровительную деятельность. 

2.Основной целью  направления «Книга – источник знаний и 

мыслей»  является нравственное воспитание учащихся средствами 

художественной литературы. Школа сотрудничает с Национальной 

библиотекой, библиотекой Президентского Центра культуры, детской 

библиотекой имени Гайдара, музеем С. Сейфуллина. На библиотечных 

уроках учащиеся знакомятся с серией выпущенных книг «Бабалар 

сөзі», выставками по творчеству поэтов и писателей. Ежегодно в школе 

проводятся праздник книги «Кітап – ғасыр мұрасы», читательские 

конференции «Библиотека – источник любой информации», «Бабалар 

сөзі», классные часы «Книга – учитель, книга - наставник», «Книги, 
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спасибо за то, что ты есть», «Книга – духовное завещание одного 

поколения другому», литературные вечера и литературные утренники».  

3. Актуальность направления «История Шелкового пути и 

древних городов Казахстана программы заключается в том, что в 

настоящее время наблюдается повышенный интерес обучаюшихся к 

изучению родного края. Изучение краеведения в школе играет 

существенную педагогическую роль в нравственном, эстетическом, 

трудовом, политическом воспитании и  является интегрирующим 

звеном между учебной и воспитательной деятельностью школы и 

обеспечивает межпредметные связи. Используются формы внеурочной 

деятельности, как работа клуба «Шелковый путь», экскурсии, походы.  

4. Целью направления «Историческое наследие предков. 

Памятники» является создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота страны, формирование у учащихся 

гражданственности и патриотизма. Данное направление реализуется в 

школе через учебные предметы, предметные кружки, творческие 

вечера, конкурсы на исторические, культурно-этнографические темы,  

встречи с деятелями искусства и уроки - экскурсии, которые 

проводятся в музее Первого Президента, Президентском центре 

культуры, музейном мемориальном комплексе жертв политических 

репрессий «АЛЖИР».  

С музеем Первого Президента Республики Казахстан были 

проведены «Мост дружбы», посвященный году Казахстана в Украине, 

на тему "Диалог двух народов, двух стран", встречи с космонавтом РК 

Т. О. Аубакировым, ветеранами войны и труда.  

5. Целью направления «Патриот своей страны» является 

разработка эффективной системы мероприятий, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание учащихся. Военно-

патриотический праздник «Отчизны верные сыны», встречи с воинами 

Республиканской гвардии, военно-патриотическая игра «Зарница»,  

День Гражданской обороны, конкурсы строя и песни, торжественные 

линейки по приему в детские объединения, праздник «Посвящение в 

мужчины», классные часы, беседы, викторины, интеллектуально – 

познавательные игры, конкурсы «Наш флаг – наша гордость», «Біздің 

ту жоғары, біздің ту керемет», классные часы «Они писали гимн 

страны», «Символы моей страны стали традиционными во внеурочной 

деятельности учащихся.  

6. «Национальные традиции в семейном воспитании» направлено 

на формирование у учащихся устойчиво положительного отношения к 

институту семьи как к одной из основных составляющих успешной 

самореализации личности в обществе, подготовка девушек и юношей к 

будущей семейной жизни с опорой на народную педагогику, традиции 

семейного воспитания. 



119 
 

Уроки самопознания, праздники «Каков в гнезде, таков в полете», 

«Я, мы, он, она вместе дружная семья», «Қыз сыны», «Жігіт султаны»,  

 акции “Забота”, “Дорога в школу”, “Подари человеку радость”,  

деловая игра “Школа добрых дел”, праздники, посвященные 

Международному женскому дню, Дню Учителя, Дню Защиты детей, 

ролевая игра «Правила счастливого человека», турнир «Мой идеал 

мужчины / женщины», тематические классные часы «Забота  о 

родителях – дело совести каждого», «Қыз өссе елдің көркі», «О, 

махаббат сен әлі тірісіңбе?!», беседы: «Конфликты», «Контакты», «Я и 

этикет»,  психологические беседы: «Познай себя», «Моя воля», 

«Расскажи мне обо мне», конкурсы «Жігіт сұлтаны», «Қыз аруы», 

«Арулар мен арыстар»-формы  внеурочной деятельности учащихся. 

Проблема использования 

свободного времени подрастающего 

поколения в целях всестороннего 

воспитания и развития всегда были 

насущными для общества. 

Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время. 

Таким образом, внеурочная деятельность школьников должна быть 

направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- 

нравственный потенциал, высокий уровень самосознания.  

В школе  № 37 созданы условия для внеурочной деятельности 

обучающихся.  

Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

свободного выбора детьми программ, объединений, которые 

близки им по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

помогают удовлетворить образовательные запросы, 

почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, 

способности. 

стать активным в решении жизненных и социальных проблем, 

уметь нести ответственность за свой выбор; 

быть активным гражданином своей страны, способным любить и 

беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе 

за сохранение мира на Земле. 

Программа «Культурное наследие», реализуемая педагогическим 

коллективом школы, является практическим воплощением 

государственной программы «Культурное наследие», объявленного 

Президентом страны в Послании народу Казахстана. Только через 
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воспитание  любви к семье, школе, городу, стране и традициям, 

связанным с ними мы можем, воспитать гражданина, патриота своего 

Отечества.  

 

 

Внеурочная деятельность как фактор развития 

воспитательной системы Школы-гимназии №10 акимата г. 

Рудного 

 

На сегодняшний день научно доказано, что система формального 

образования, существуя изолированно, не может соответствовать 

постоянно растущим технологическим, социальным и экономическим 

изменениям, и поэтому должна быть обогащена опытом неформального 

образования. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в  школе и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Коллектив школы-гимназии №10 стремится создать такую 

инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй половине 

дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их 

личных потребностей. Для обучающихся создано особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Благодаря учителям начальных классов, педагогам 

дополнительного образования, учителям физической культуры и 

изобразительного искусства школа сумела организовать на должном 

уровне внеурочную деятельность учащихся.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием детей выступают такие формы ее 

реализации как факультативы, школьные научные общества, кружки, 

учебные курсы по выбору. Основными критериями для отнесения той 

или иной образовательной деятельности к внеурочной выступают цели 

и задачи этой деятельности, а также ее содержание и методы работы. 

Основные задачи при организации внеурочной деятельности: 
выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности;  

создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 

формирование функциональной грамотности учащихся; 

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  
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развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей;  

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений 

и навыков;  

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

расширение рамок общения с социумом. 

На базе школы-гимназии №10 уже много лет функционирует 

центр «СКИФ» (аббр. «спорт, культура, искусство, фантазия»).  

Он включает в себя следующие формы внеурочной деятельности: 

спортивные секции (туризм, волейбол, баскетбол, футбол, 

шахматы, атлетическая гимнастика); 

кружки: ( «Школа юного лидера», кружок вокального 

мастерства «Арман», ИЗО-студия «Юный художник»,  туристский 

клуб «Ирбис» (скалолазание), кружок прикладного творчества 

«Силуэт»,  танцевальный ансамбль «Арабеск», кружок ИВТ «Мир 

компьютерной грамотности», кружок «Хочу всё знать», научное 

общество «Я-исследователь», «Волшебный мир оригами», «Лепка из 

солёного теста», журналистика (Школьное телевидение «Говорит и 

показывает «Десяточка»); 

факультативы («Механика в вопросах и ответах», «Зертте, 

ойлап тап, байқа», «Тайны слова», «Математический фейерверк», 

«Интенсивный русский»,   «Кладовая слов»; 

курсы по выбору («В мире географических профессий», 

«Краеведение», «Всемирное наследие ЮНЕСКО», «Решение 

практических задач по химии», «Абайтану курсы», «Физика без 

формул». 

В условиях нынешних реалий общественной жизни и 

конкуренции для того, чтобы стать успешным, выпускник должен 

обладать целым рядом качеств, знаний и навыков. Большинство 

известных мировых компаний разного рода деятельности при подборе 

сотрудников руководствуются такими требованиями как внешняя и 

внутренняя мотивация, конкурентоспособность, умение работать в 

команде, коммуникабельность, креативное мышление (новаторство), 

пространственное мышление, творческий потенциал, вербальная и 

невербальная логика, знание и применение информационных 

технологий, эрудиция, лексика. 

Поэтому при выборе форм внеурочной деятельности, школа 

ориентируется на развитие именно таких, пользующихся спросом, 

качеств личности школьника. Системное внедрение в работу школы 

новых информационных технологий открывает возможность 

качественного усовершенствования учебного процесса и позволяет 
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вплотную подойти к разработке информационно-образовательной 

среды, обладающей высокой степенью эффективности обучения.  

 В 2009 году нововведением школы стало одновременное 

создание кружка журналистики и  запуск творческого проекта 

Школьное ТВ «Говорит и показывает «Десяточка». Руководителем 

кружка является бывший работник телекомпании «ТВС», специалист 

высокой квалификации Климова О.Е. Собственное телевидение 

работает в школе-гимназии №10 уже седьмой год и полюбилось всем 

участникам образовательного процесса и иным сотрудникам 

«десяточки». 

Какие же преимущества имеет школьное ТВ? Как оно 

способствует формированию качеств успешной личности? 

Предметом любого ТВ всегда было производство виртуальной 

реальности. Виртуальная реальность - это интеллектуальный продукт, 

который можно увидеть и услышать.  

Цель проекта "Школьное телевидение" — создание условий для 

приобретения учащимися функционального навыка работы над 

созданием телевизионных программ как универсального способа 

освоения действительности и получения знаний, развития творческих и 

исследовательских способностей учащихся, активизации личностной 

позиции учащегося в образовательном процессе. 

Школьное телевидение — это возможность максимального 

раскрытия творческого потенциала школьников. Работа над созданием 

телевизионных программ позволяет учащимся проявить себя, 

попробовать свои силы в самом широком спектре человеческой 

деятельности – от гуманитарного до технического, показать публично 

результаты своей работы. 

Проект «Школьное телевидение» должно решать несколько 

сопутствующих задач: 

активировать познавательную мотивацию учащихся; 

существенно расширить поле творческой деятельности учеников; 

создать условия для максимального раскрытия творческого 

потенциала учащихся; 

создать условия для профильной ориентации учеников старших 

классов. 

Проект "Школьное ТВ" выполняет роль единого сквозного 

школьного проекта, в котором, в том или ином качестве, принимают 

участие все школьники. 

Школьное телевидение помогло активировать познавательную 

мотивацию учащихся, без которой невозможно успешное обучение. 

"Школьное телевидение" с точки зрения ученика — это 

возможность максимального раскрытия своего творческого 

потенциала.  
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Корреспонденты школьного ТВ создают школьные 

телевизионные новости и репортажи на актуальные для школы темы, 

снимают на видеопленку школьные праздники и самые интересные 

события школьной жизни. Передачи школьного ТВ - это взгляд на 

жизнь глазами юных журналистов. 

Внеурочная деятельность школы-гимназии №10 – это форма 

творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и 

других субъектов воспитательного процесса по созданию условий для 

освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества 

через включение в общественно-полезную деятельность, 

неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию 

личности во внеурочное время.  

Рассматривая внеурочную деятельность как основу процесса 

формирования гражданской позиции и социальной активности, следует 

заметить, что внеурочная деятельность, в первую очередь, должна 

провозглашать и гарантировать условия осуществления этого процесса. 

Во-вторых, внеурочная деятельность не должна быть 

догматической или приказной и формальной.  

В – третьих, при организации внеурочной деятельности 

необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 
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Опыт организации внеурочной деятельности 

Ключевой средней школы Карасуского района Костанайской 

области 

 

Внеурочная деятельность Ключевой средней школы направлена 

на: 

овладение обучающимися в соответствии с возрастными 

возможностями учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной и 

художественной видами деятельности; 

умение адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде; 

поддержку и укрепление своего здоровья и занятие физической 

культурой;  

формирование у обучающихся правильного отношения к 

окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических 

чувств; 

желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

формирование знаний, умений 

и способов деятельности, 

определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему 

обучению; 

развитие элементарных 

навыков самообразования, контроля 

и самооценки. 

Цель внеурочной 

деятельности: 

создание условий для 

достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта; 

создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от учёбы время;  

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 

организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся совместно с общественными организациями, семьями 

обучающихся; 
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включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

совершенствование системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе;  

углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время; 

организация информационной поддержки обучающихся. 

совершенствование материально-технической базы организации 

досуга обучающихся. 

Принципы программы: включение обучающихся в активную 

деятельность, доступность и наглядность, связь теории с практикой, 

учёт возрастных особенностей, сочетание индивидуальных и 

коллективных форм деятельности. 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

спортивное (секции волейбол, баскетбол, тогыз-кумалак, дзюдо, 

рукопашный бой, лыжный спорт); 

кружки по интересам («Умелые руки», «Судомоделизм», 

«Массовые игры»); 

художественное направление (оркестр народных инструментов, 

вокально-инструментальный ансамбль, танцевальный кружок); 

летние дневные пришкольные лагеря, лагеря учёбы школьного 

актива; 

работа отряда скаутов. 

В феврале 2004 года прошла юридическую регистрацию  

неправительственная организация - Общественное объединение 

«Детский центр «Полюс», созданного на базе отряда скаутов. ТОО 

«Ключевое» выделило Объединению здание бывшей конторы. При 

содействии волонтёров Корпуса мира США построен учебный 

скалодром. 

Занятия, проводимые ОО «Детский центр «Полюс», проводятся 

по  направлениям: 

пеший, водный, велосипедный и лыжный туризм и скалолазание; 

выживание на природе; 

спасательные операции и оказание первой медицинской помощи; 

военно-технические и прикладные  виды спорта (подводное 

плавание, парашютный спорт); 

экологическая деятельность (школьное лесничество); 

коллективная творческая деятельность; 
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служение обществу (помощь пенсионерам, ветеранам войны и 

труда, социально значимые акции на территории села); 

национальные и настольные игры. 

За годы работы подготовлено свыше 50 подводных пловцов-

аквалангистов, 35 туристов-разрядников, 10 парашютистов, 2 

инструктора по подводному плаванию и 1 инструктор по парашютному 

спорту.  

Имеется опыт организации палаточных лагерей районного, 

областного и республиканского уровней. 

Многократные чемпионы области, неоднократные участники 

первенства республики по туризму, призёры по спортивному 

скалолазанию и спасательным работам.  

В 2012 году состоялся 

дебют команды скаутов. В  

первенстве области по 

лыжному туризму заняли 4 

общекомандное место и 1 место 

- в личном зачёте.  

В 2013, 2014 годах 

занимали призовые места в 

районных соревнованиях по 

баскетболу, областных 

турнирах «Алтын доп» 

(девушки),(юноши). 

С 2010 года туристы являются чемпионами области, в том числе 

среди взрослых команд, неоднократно принимали участие в 

чемпионатах Республики Казахстан по туризму.  

С 2012 года команда- постоянный участник первенства 

Костанайской  области по лыжному туризму (4 общекомандное место). 

Оркестр народных инструментов занял 2 место в областном 

конкурсе среди  творческих коллективов. 

Школьное лесничество проводит работу по озеленению 

школьного двора, охране местных зелёных насаждений и контролю  

над санитарным состоянием села и  леса. 

Наиболее успешные мероприятия и проекты: 

2001 г. Республиканский палаточный лагерь скаутов 

«Промелькнувший метеор». 

2002 г. Участие в Национальном Джамбори (слёте) скаутов 

Казахстана с участием скаутских отрядов России, Германии, Польши, 

Узбекистана.  

2003 г. Организация палаточного лагеря «Терра инкогнита» для 

детей с девиантным поведением  
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2004 г. Организация казахстанско-германского палаточного 

лагеря скаутов «Полярная звезда». 

 2005 г. Организация областного палаточного лагеря скаутов  

«Робинзон». Поездка в Германию. Участие в 100-километровом 

шлюпочном сплаве.  

2006 г. Участие в Национальном Джамбори (слёте) скаутов 

Казахстана с участием скаутских отрядов России, Германии, США, 

Великобритании. 

Проведение областного палаточного лагеря скаутов «Спасатель». 

Проект «Атамекен». Участие в военно-патриотическом проекте 

«Операция «Улан». 

2007 г. Проведение Республиканского палаточного лагеря 

скаутов «Цивилизация», посвящённого 100-летию Всемирного 

скаутского Движения. 

2009 г.- Поездка в Германию. Участие в 200 километровом 

велопробеге и 100-километровом шлюпочном сплаве. 

2010 г. Участие в Национальном Джамбори (слёте) скаутов 

Казахстана с участием скаутских отрядов России, Германии, США, 

Великобритании.  

Проведение районного Форума молодёжи с участием отряда 

скаутов Германии. 

2011 г. Организация совместно с волонтёрами Корпуса мира 

США в Казахстане областного палаточного лагеря скаутов 

«Спасатель». 

Участие в Международном симпозиуме. 

2012г. Двухдневный велопробег, посвящённый Международному 

Дню защиты детей. Организация палаточного лагеря скаутов для детей 

из социально незащищённых семей Костанайской области. ( 

2013г. Участие в 40-километровом сплаве на лодках по р. Рейн 

(Германия). 

2014 г. Участие в 3-м Джамбори Региона Евразия. Страны-

участники: Россия, Азербайджан, Грузия, Армения, Украина, Германия, 

Япония, Гонконг, Малайзия. 

Общественное объединение «Детский центр «Полюс» является 

членом Ассоциации детских и молодёжных организаций Костанайской 

области, одним из учредителей Федерации парашютного спорта 

Костанайской области.  

Лагерь признан лучшим проектом для детей и молодёжи в 

областном конкурсе НПО в 2013 году. 

С 2013 года сотрудничают с Ильичёвской и Карасуской школами. 

Совместно с этими школами проведён учебно-тренировочный 

туристский палаточный лагерь «Школа безопасности» в 2013 и 2014 
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годах. Второй год подряд сформировавшиеся команды проводят 

самостоятельно районные слёты туристов. 

В планах работы на 2014-2015 учебный год: 

содействие созданию подобных отрядов при школах района, 

проведение учебных семинаров, тренировочные семинары по прыжкам 

с парашютом, учёба школьного актива по организации палаточных 

лагерей и развитие сотрудничества с другими школами региона, 

партнёрские встречи с туристическим клубом «Факел» г. Лисаковска, 

военно-патриотическим клубом «Океан» г. Рудного, военно-

патриотическим клубом «Альбатрос» г. Костаная, отрядами скаутов из 

г. г. Астаны, Павлодара. 

Для успешной реализации программы внеурочной деятельности 

необходимо выполнение 

ряда условий: 

планирование 

деятельности, кадровое 

обеспечение программы, 

методическое обеспечение 

программы, педагогические 

условия, материально-

техническое обеспечение. 

В реализации 

программы внеурочной 

деятельности участвуют 

педагоги школы, психологи, преподаватели по физической культуре, 

военруки. 

Целью мониторинговых исследований внеурочной деятельности  

является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования.  по следующим критериям: 

рост социальной активности обучающихся; 

рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

уровень достижения обучающимися таких образовательных 

результатов, как сформированность коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков; 

качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического основ отношения к окружающему миру; 

удовлетворенность обучающихся и родителей 

жизнедеятельностью школы.  

Объекты мониторинга: 
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оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной 

работы; 

сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

анкетирование школьников и родителей в рамках 

внутришкольного контроля;  

вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне школы; 

результативность участия субъектов образования в целевых 

программах и проектах различного уровня. 

Ожидаемый результат 

Результатом программы внеурочной деятельности должно стать 

теоретически обоснованная и экспериментально апробированная 

модель уклада школьной жизни, частью которой является организация 

внеурочной деятельности и отработанный механизм ее реализации в 

процессе воспитания и социализации. 

1. Освоение учителем современных образовательные 

подходов. 

2. Готовность к производительному труду. 

3. Готовность к дальнейшему образованию. 

4. Сформированность мировоззрения. 

5. Сформированность общей культуры. 

6. Сформированность потребностей. 

7. Снижение правонарушений обучающимися школы. 

8. Увеличение % охвата обучающихся второй половиной дня. 

9. Снижение % заболеваемости обучающихся. 

10. Внедрение эффективных форм организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей. 

11. Улучшение психологической и социальной комфортности в 

едином воспитательном пространстве. 

12. Укрепление здоровья воспитанников. 

13. Развитие творческой активности каждого ребёнка. 

14. Укрепление связи между семьёй и школой. 

Таким образом, педагогический коллектив Ключевой средней 

школе, применяя личностно – ориентированные технологии обучения и 

воспитания, сумел поставить в центр всей школьной образовательной 

системы личность ребенка, обеспечить комфортные, бесконфликтные и 

безопасные условия ее развития, реализовать ее природные 

потенциалы. Технологии личностной ориентации позволили найти 

методы и средства обучения  и воспитания, соответствующие 

индивидуальным особенностям каждого ребенка, перестроить 

содержание образования, противопоставить авторитарному подходу к 
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детям – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создать условия для 

творчества и самоактуализации личности. Взаимодействие детей и 

взрослых реализуется через практику сотворчества, педагогическую 

поддержку, общение. 

Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с 

социальной средой, поэтому школа постоянно выявляет 

воспитательный потенциал окружения, устанавливает связи. 

Классный руководитель, как и прежде, остается одной из 

ключевых фигур в школе, осуществляющей воспитание и развитие 

ребенка. Он изучает и анализирует его индивидуальные особенности, 

условия жизни, прогнозирует развитие коллектива, помогает учащимся 

в формировании их личностного самоопределения. 

Существенно отличается деятельность классного руководителя в 

сельской школе. Знание личностных особенностей, бытовых условий 

жизни, отношений в семьях обеспечивает возможность 

индивидуального подхода к каждому ребенку и его семье. В 

зависимости от характера и сложности проводимых дел классные 

руководители участвуют в работе как консультанты разновозрастного 

коллектива, как временные руководители подготовительной работы, 

как равные члены коллектива.  

Поддержка мотивации воспитательной деятельности 

педагогов. 

Мотивация придаёт деятельности человека смысл, побуждает его 

развитие в определенном направлении. Мотивация призвана повышать 

качество работы, результативность, улучшать микроклимат в школе, а 

также помогать в достижении профессиональных целей, давать 

положительную перспективу, подготавливать педагогические кадры 

для инноваций.  
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Заключение 

 

Сегодня мир чрезвычайно быстро меняется, и, соответственно  

воспитательные системы должны формироваться параллельно 

процессам развития общества и образования. Главной целью учебно-

воспитательного процесса становится создание образовательной среды, 

в которой каждый ребенок хотел, умел и любил учиться, 

совершенствуя себя.  

Деятельность по достижению данной цели заключается  в 

обеспечении благоприятных условий для разностороннего развития и 

саморазвития учащегося и педагога, их мировоззрения, творческих 

способностей, интеллектуального потенциала на основе 

гуманистического, личностно-ориентированного образования. 

Поскольку основное предназначение воспитательной системы 

заключается в содействии развитию личности обучающегося и 

формированию коллектива, проектирование воспитательных систем,  в 

том числе внеурочной деятельности,  в настоящее время является 

одним из важных процессов социально-педагогической деятельности. 

Требования, предъявляемые в настоящее время к выпускникам 

школы, самой школе как государственному институту, переводят 

внеурочную познавательную деятельность из приоритетного в 

актуальный вид деятельности для всех участников педагогического 

процесса.  

Для создания целостной системы внеурочной деятельности в 

школе необходимо провести следующие мероприятия: 

внеурочную деятельность включить в образовательную 

программу школы; 

наполнить внеурочную деятельность конкретным содержанием;  

разработать Положение о внеурочной деятельности;  

составить перечень программ внеурочной деятельности; 

подобрать кадры для проведения внеурочных занятий; 

разработать рабочие программы внеурочной деятельности; 

обеспечить материально-техническое оснащение внеурочной 

деятельности;  

утвердить сроки и этапы реализации программ внеурочной 

деятельности; 

информировать родителей о системе внеурочной деятельности. 

Простейшие арифметические подсчеты показывают, что не менее 

150 дней в году ученик свободен от школьных занятий. В оставшиеся 

дни года еще треть его времени не занята уроками. Но ребенок никогда 

не бывает свободен от самого себя. Растущий человек ждет от мира 

разнообразия, и среди тех возможностей выбора, которые ему 

предоставляет естественное течение жизни, среди ценностей и 
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приоритетов быта вполне могут быть и ценности дополнительного 

образования.  

Организации дополнительного образования создают все условия 

для личностного развития, профессионального самоопределения, 

творческого труда детей, реализации их способностей, адаптации к 

жизни в обществе, формированию гражданского самосознания. 

Целесообразность использования дополнительного образования в 

системе воспитания и развития детей, состоит в том, что оно 

объединяет в единый процесс воспитания, обучения и развития 

личности ребенка. В организациях дополнительного образования 

реализован приоритет воспитания. Дополнительное образование имеет 

возможность расширить и углубить знания и умения, полученные 

ребенком в школе и при этом высветить основные ориентиры его 

будущей профессии.  

Мы не имеем права лишать ребенка возможности предпочесть 

среду, где он может проявить себя и овладеть способами разумной 

жизни, той среде, где разум отступает на дальний план, а деятельность 

теряет смысловую окраску. Достаточно продумать систему выбора дела 

по душе, выявить предпочтения ребенка и можно развивать его 

способности в самых разных направлениях, причем делать это прямо в 

школе, не обрекая ребенка и его родителей на поиск дополнительных 

услуг на стороне.  

Школа является первой организованно-действующей средой, 

длительное время влияющей на ребёнка в период, когда он проходит 

три важнейших этапа развития, детство, отрочество, юность. Школа 

аккумулирует все воздействия среды в целом. Преобразование 

социальной позиции подростка рассматривается в органической 

взаимосвязи с преобразованиями социальной среды.  

Социальные функции школы состоят в том, чтобы обеспечивать 

приобщение подрастающих поколений к ценностям, созданным 

цивилизацией, и вооружать их способами освоения и приумножения её 

богатств. Источник социальной активности, формирующей 

потребности, находится в общественно- политической и культурной 

среде жизни, которая воздействует на школу. 

Образ жизни детей, уровень их развития, служат важнейшим 

индикатором благополучия страны. Социальное воспитание детей 

объективно служит государственным инструментом стабилизации 

общества. Социальное воспитание должно достигать двух целей: 

успешности социализации подрастающих поколений в современных 

условиях и саморазвития человека как субъекта деятельности и как 

личности. 

Современная школа должна управлять воспитательным 

процессом.  
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Приложение 1 
 

Модель дополнительного образования в системе учебно-

воспитательной деятельности школы   

 

Предмет деятельности 

Предметом деятельности является дополнительное образование в 

школе 

Организация образовательного процесса  

Программы дополнительного образования являются 

программами по выбору и отвечают родительскому и детскому заказу. 

Образовательные программы могут быть типовыми, 

модифицированными, авторскими, предметными, надпредметными, 

межпредметными, интегрированными. 

Образовательная деятельность, организованная в системе 

дополнительного образования детей в школе, осуществляется в 

соответствии с программами, разработанными  педагогами, которые 

утверждаются Советом школы.  

Программное обеспечение: 

Основанием выбора веера программ дополнительного 

образования является исследование рынка запросов родителей и детей 

и наличие базы ресурсов. 

Дополнительные образовательные программы: 

 углубляют и расширяют знания учащихся по основным и 

факультативным предметам; 

 делают школьное обучение личностно-значимым для 

многих учащихся; 

 стимулируют учебно-исследовательскую активность 

школьников; 

 повышают мотивацию к обучению ряда 

общеобразовательных курсов. 

Требования к программам: 

 интегрированные в разных областях   

 программы - носители новых технологий (проектной, 

исследовательской и др.); 

 в программы должны быть заложены социальные пробы и 

практики; 

 в программах определены современные организационные 

формы; 

 программа может быть составлена как на группу, так и для 

индивидуального обучения. 

Разработанные педагогами программы должны пройти 

экспертизу. 
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Экспертиза программ 

Экспертиза программ должна проводиться Экспертным советом 

ежегодно, в мае  (в соответствие с Положением об Экспертном совете и 

требованиями к программам).  

Презентация программ 

В мае и сентябре проводятся презентации программ для детей и 

родителей, где осуществляется выбор программы. Презентация может 

быть: 

 компьютерная; 

 игровая; 

 вербальная; 

 наглядная и т. д. 

Педагогами составляются списки детей, желающих обучаться  по 

каждой программе. 

Запуск программ 

В начале сентября составляется расписание занятий, происходит 

запуск программ дополнительного образования и школе.   

Реализация программ 

Программы реализуются в течение учебного года. 

Занятия проходят с 1 сентября по 30 мая.  

Деятельность образования отражается стационарным 

расписанием, в котором возможны обоснованные изменения. 

Расписание занятий разрабатывается на основании норм СанПиН и 

утверждается директором. 

В каникулярное время занятия проводятся в соответствии с 

утвержденным расписанием 

Деятельность организуется в кабинетах школы. 

Деятельность на занятиях по дополнительному образованию 

обеспечивается всеми необходимыми техническими средствами 

обучения, наглядными пособиями, литературой из фонда школы. 

Интегрированные программы могут осуществляться как одним, 

так и несколькими педагогами, объединяющимися в творческую 

группу. 

Формы организации занятий могут быть различными, 

отвечающими характеру программы: 

 групповые учебные занятия; 

 индивидуальные консультации; 

 клубные секции; 

 кружки; 

 мастерские; 

 лаборатории; 

 походы; 

 экспедиции; 
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 ролевые игры. 

Группы учащихся могут быть одно- и разновозрастными. 

Количество учащихся в группах должно быть не менее 10 

человек. 

Занятия по дополнительному образованию фиксируются 

педагогами в специальных журналах. 

Отслеживание и оценивание позволяет: 

 зафиксировать полученные результаты; 

 сопоставить их с запланированными; 

 обеспечить контроль и коррекцию деятельности, 

направлять процесс изменения; 

 осуществлять качественный анализ деятельности; 

 изучать различные аспекты деятельности. 

Деятельность в системе дополнительного образования детей в 

школе отражается в стационарном расписании, в котором возможны 

обоснованные изменения. 

 Все структурные звенья модели непрерывного образования 

пронизывают одни и те же компетентности, но на каждом уровне они 

реализуются через различные виды деятельности, присущие данному 

возрасту. 

Дошкольный и предшкольный период 

Современное общество предъявляет расширенные и углубленные 

требования к формированию компетентностей ребенка. Поэтому особое 

значение приобретает дополнительное образование, отличающееся 

разнообразием образовательных программ. 

Начальная школа 

На уровне начальной школы происходит расширение 

компетентностей через освоение учениками нового образовательного 

пространства, овладение иными способами деятельности. На этом этапе 

происходит расширение и развитие тех способностей, навыков, 

которые формировались на предыдущих этапах: 

личностные компетентности – формирование здорового 

образа жизни через реализацию программ «Здоровье и образование», 

«Разговор о правильном питании), физкультминутки, уроки физической 

культуры, спортивные секции, уроки ритмики и т. д.; ценности бытия 

жизни через занятия в студиях прикладного искусства, хоровой, 

хореографической, театральной, КВН-лаборатории; гражданственность 

через привитие любви к своей семье, школьному сообществу, родному 

городу, краю, государству; знакомство детей с различными 

государственными ритуалами, традициями, которые заложены в укладе 

школы; 

социальные - расширяется круг общения с обществом 

(выступления детских творческих коллективов на различных 
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площадках города), коллективом, семьей, друзьями, овладение 

письменной речью, монологом, соблюдение традиций, ритуалов, 

расширяется культурное общение; 

деятельностная - развивается познавательная и 

исследовательская деятельность, формируются способности 

постановки и решения познавательных задач, навыки работы с 

компьютером через реализацию различных образовательных программ 

и проектов. 

Ведущим видом деятельности в начальной школе является 

учебная деятельность, в то же время ученик должен иметь 

пространство для социальных проб. Это может быть оформлено в 

различные организационные формы: «Малая Академия», игра 

«Эрудит», «Исследовательская лаборатория», « Мастерская для умелых 

рук», студия «Талант» и т. д.  

В этих объединениях могут работать дети разных возрастов с 

одинаковыми наклонностями и способностями. Объединения имеют 

свои ритуалы, отличительные знаки в одежде, место досуга, своих 

лидеров. 

Один раз в четверть можно проводить выставки, презентации, 

защиты творческих работ перед школьным сообществом, родителями, 

Попечительским советом, партнерами. По итогам данных мероприятий 

учащиеся получают  сертификаты, означающие получение одной 

«звезды» в той или иной номинации (для портфолио). 

Основная школа 

В основной школе продолжается формирование ключевых 

компетентностей, но упор делается на социальные практики (клубы, 

студии, секции, волонтерские отряды и т. д.), презентации творческих 

работ, организацию олимпиадного движения, интеллектуальных игр, 

системы модульного предпрофильного образования.  

Одним из условий выбора образовательного пространства 

является предоставление веера программ дополнительного 

образования, в том числе сетевых. 

Выбор образовательной программы осуществляется детьми и 

родителями, для чего организуется пространство презентаций 

программ. Система модульного обучения позволяет учащимся в 

течение 8-9 классов пройти несколько программ (краткосрочных 

модулей) и определиться с дальнейшим выбором профиля обучения в 

старшей школе. Каждый модуль заканчивается защитой творческой 

работы и получением сертификата. Продолжается накопление 

результатов деятельности в портфолио, но более осознано. Появляются 

первые научно-исследовательские работы, продолжается развитие 

отдельных способностей детей (одаренность).  
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На этом этапе происходят пробы себя в различных видах 

деятельности, примеривание и освоение разных ролей, позиций. 

Старшая школа 

Основным видом деятельности на этом этапе становится 

проектная. Образовательное пространство старшей школы имеет свои 

особенности:  

 появление профильных классов; 

 взаимодействие с вузами; 

 участие в сетевых образовательных программах; 

 профессиональные пробы. 

На этом уровне появляется новые способы оценивания ребенка, 

которые станут основой для сбора портфолио (сертификаты вузов за 

прохождение сетевой образовательной программы, за 

профессиональные пробы, за реализацию различных проектов, за 

научно-исследовательскую деятельность). 

Практическая реализация модели включает следующую 

последовательность шагов: 

 ориентация учащихся и родителей на обучение в системе 

ДО; 

 выявление ресурсов ДО; 

 программное обеспечение (разработка программ, 

экспертиза, презентация, запуск, реализация, отслеживание и оценка 

результатов); 

 сбор портфолио. 
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Приложение 2 

 

Типы образовательных программ внеурочной деятельности 

 

комплексные образовательные программы, предполагающие 

последовательный переход от воспитательных результатов первого к 

результатам третьего уровня в различных видах внеурочной 

деятельности; 

Комплексные образовательные программы, предполагающие 

последовательный переход от воспитательных результатов первого 

уровня к результатам третьего уровня в различных видах внеурочной 

деятельности. Эти программы могут быть сквозные, когда педагоги 

начинают работать по ним с детьми с первого по четвертый класс, 

акцентируя внимание на планируемых результатах в соответствии с 

которыми, изменяется и содержание программы. 

При разработке комплексных образовательных программ 

внеурочной деятельности необходимо учитывать следующее: 

- комплексные программы могут быть двух вариантов: 

«А» – когда все содержание деятельности по программе 

предполагает работу части (группы) педагогического коллектива по 

одному направлению, например, художественно-эстетическому, и тогда 

каждый педагог разрабатывает один – два модуля («Оригами», «Батик», 

«Вышивка шелковыми лентами», фольклорный кружок, театральная 

студия и др.). 

Комплексные программы могут реализовываться как в отдельно 

взятом классе, так и в свободных объединениях школьников 

одновозрастной группы. Количество групп, их наполняемость, время 

занятий и периодичность проведения определяются локальным актом 

организации образования. Данный вариант может быть реализован в 

организациях образования, в которых существует подсистема 

дополнительного образования детей или работающих в одну смену и 

имеющих квалифицированные кадры для организации этого вида 

деятельности. 

 «Б» - когда все содержание деятельности по программе 

предполагает работу части (группы) педагогического коллектива по 

нескольким направлениям, например, спортивно-оздоровительному, 

художественно-эстетическому, научно-познавательному, военно-

патриотическому. Данный вариант может найти применение в сельских 

школах, где недостаточно специалистов, реализующих лишь одно 

направление. 

При разработке комплексных программ необходимо учитывать, 

что к ним пишется одна пояснительная записка, в которой отражается 

вся специфика работы по всем модулям программы, все остальные 
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разделы программы пишутся каждым педагогом, согласно содержанию 

работы в рамках своего модуля. 

тематические образовательные программы, направленные на 

получение воспитательных результатов в определенном проблемном 

поле и использующие при этом возможности различных видов 

внеурочной деятельности (например, образовательная программа 

патриотического воспитания, образовательная программа воспитания 

толерантности и т.п.). 

образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности; 

возрастные образовательные программы (образовательная 

программа внеурочной деятельности младших школьников; 

образовательная программа внеурочной деятельности подростков; 

образовательная программа внеурочной деятельности 

старшеклассников); 

индивидуальные образовательные программы для учащихся. 

Образовательные программы могут иметь возрастную привязку, 

например:  

для 1-го класса – образовательная программа, ориентированная 

на приобретение школьником социальных знаний в различных видах 

деятельности;  

для 2 –3-го класса – образовательная программа, формирующая 

ценностное отношение к социальной реальности;  

для 4-го класса – образовательная программа, дающая ребенку 

опыт самостоятельного общественного действия. 

Общие правила разработки программ внеурочной 

деятельности: 

1. Программы организации внеурочной деятельности могут быть 

разработаны организациями образования самостоятельно или на основе 

переработки ими примерных программ. 

2. Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на 

школьников определённой возрастной группы. 

3. В определении содержания программ школа руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей.  

Организации образования при организации внеурочной 

деятельности целесообразно учесть следующие факторы: 
запросы участников образовательного процесса, родителей 

(законных представителей), 

уровень квалификации педагогических работников; 

качество рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в 

соответствии с целями и задачами организации образовании; 
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значение рабочих программ курсов внеурочной деятельности для 

конкурентоспособности организации образования  на рынке 

образовательных услуг. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности 

согласовываются на методическом объединении педагогов, 

осуществляющих внеурочную деятельность, с заместителем 

директора по воспитательной работе (именно в его функционал 

необходимо внести вопросы планирования, контроля и анализа 

внеурочной деятельности), утверждаются директором. 

Программа внеурочной деятельности должна обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности разрабатываются на основе: 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Основные способы разработки рабочих программ внеурочной 

деятельности 

Использование разработанных дополнительных образовательных 

программ (типовых, модифицированных, авторских) 

Самостоятельная разработка программы курса внеурочной 

деятельности, рекомендованной и утвержденной на уровне 

организации образования. 

Программы по внеурочной деятельности необходимо выстроить 

на основе следующих принципов: непрерывности образования как 

механизма обеспечения полноты и цельности образования в целом, 

развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной 

деятельности, системной организации управления учебно – 

воспитательным процессом. 

Структура рабочей программы: 

Титульный лист 

Пояснительная записка 

Учебно-тематический план 

Содержание изучаемого курса 

Планируемые (личностные и метапредметные) результаты 

Мониторинговая карта определения личностных, 

метапредметных результатов освоения курса; 

Описание методического и (или) материально-технического 

обеспечения образовательного процесса (УМК). 

Список литературы. 

Приложения 
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Программа курса внеурочной деятельности может состоять 

из следующих разделов: 

8. Пояснительная  записка, в которой должны быть отражены 

цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся во внеурочной 

деятельности, описание основных подходов (прежде всего, системно-

деятельностного) обеспечивающих взаимосвязь содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся. 

9. Описание ценностных ориентиров содержания курса 

внеурочной деятельности. 

10. . Содержание изучаемого курса внеурочной деятельности. 

11.  Планируемые результаты внеурочной деятельности 

обучающихся: личностные и метапредметные результаты, показатели 

уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной программы начального общего 

образования. 

12. Учебно-тематический план с определением основных видов 

деятельности обучающихся. 

13. Мониторинговая карта определения личностных, 

метапредметных результатов освоения курса. 

14. Описание методического и (или) материально-технического 

обеспечения образовательного процесса (УМК). 

15. Список литературы. 

16. Приложения. 

 В Пояснительной записке раскрываются цели 

образовательной деятельности, обосновывается отбор содержания и 

последовательность изложения материала, дается характеристика 

формам работы с детьми и условиям реализации программы. 

Пояснительная записка содержит: 

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения 

программы в образовательный процесс: 

актуальность; 

практическая значимость; 

связь с уже существующими по данному направлению 

программами; 

вид (модифицированная, экспериментальная, авторская 

программа); 

новизна (для претендующих на авторство). 

2. Цель и задачи программы. 

Цель — предполагаемый результат образовательного процесса, к 

которому надо стремиться. При характеристике цели следует избегать 

общих, абстрактных формулировок типа «всестороннее развитие 

личности», «создание возможностей для творческого развития детей», 

«удовлетворение образовательных потребностей и т.д. Такие 
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формулировки не отражают специфики конкретной программы и могут 

быть применены к любой программе. 

Цель должна быть связана с названием программы, отражать ее 

основную  направленность. Конкретизация цели осуществляется через 

определение задач, показывающих, что нужно сделать, чтобы достичь 

цели. 

Задачи могут быть: 

обучающие - развитие познавательного интереса к чему-либо, 

включение в познавательную деятельность, приобретение 

определенных знаний, умений, развитие мотивации к определенному 

виду деятельности и т.д.; 

воспитательные - формирование общественной активности 

личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в 

социуме, навыков здорового образа жизни и т.д.; 

развивающие - развитие личностных свойств: самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности; формирование 

потребности в самопознании, саморазвитии. 

Формулирование задач также не должно быть абстрактным, 

они должны быть соотнесены с прогнозируемыми результатами. 
3. Отличительные особенности программы: 

 базовые теоретические идеи; ключевые понятия; 

этапы реализации, их обоснование и взаимосвязь. 

В программе указывается количество часов аудиторных занятий и 

внеаудиторных активных (подвижных) занятий. При этом количество 

часов аудиторных занятий не должно превышать 50% от общего 

количества занятий. 

4. Особенности возрастной группы детей, которым адресована 

программа: 

- возраст детей и их психологические особенности; 

- особенности набора детей (свободный, по конкурсу и др.); 

- число обучающихся по годам обучения (обосновать); 

- режим занятий: общее число часов в год; число часов и занятий 

в неделю; периодичность занятий. 

- прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

5. Уровень результатов работы по программе: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 



145 
 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 

6. Система отслеживания и оценивания результатов обучения 

детей (могут быть представлены на выставках, соревнованиях, 

конкурсах, учебно-исследовательские конференциях и т.д.). 

Учебно-тематический план. 
Учебно-тематический план  составляется в виде таблицы, которая 

отражает название и последовательность изложения учебных тем, 

количество учебных часов (всего, на теоретические занятия и на 

практические занятия). 

Последовательность тем целесообразно построить так, чтобы они 

независимо от направления деятельности учащихся отражали логику 

предлагаемого образовательного маршрута. На вводном занятии 

целесообразно обратить внимание на особенности использования 

терминов и понятий, отражающих специфику содержания 

программного материала. Затем желательно раскрыть природу 

возникновения, историю становления и развития рассматриваемого 

явления (науки, искусства, техники, спорта и т.п.), показать роль 

специалистов, мастеров, исследователей в формировании современных 

представлений о том или ином явлении. 

Содержание Программы. 
Содержание Программы – это краткое описание разделов и тем 

внутри разделов. Содержание тем раскрывается в том порядке, в 

котором они представлены в учебно-тематическом плане. Описание 

темы включает: 

название; 

основные узловые моменты; 

формы организации образовательного процесса (теоретические, 

практические). 

Изложение ведется в именительном падеже. Обычно первая тема 

— введение в программу. 

Особенности содержания программы. 

При отборе содержания и видов деятельности детей в том или 

ином объединении учитываются интересы и потребности самих детей, 

пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт 

внеурочной деятельности педагога. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы: 
 Кадровое (педагоги, администрация, врачи, психологи и 

т.д); 

 Материально-техническое; 

 Финансовое; 
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 Информационно-методическое (пособия, методическая 

литература и т.п., интернет). 

Краткая характеристика средств, необходимых для реализации 

программы: кадровых — перечислить педагогов, охарактеризовать их 

профессионализм, квалификацию, критерии отбора; материально-

технических — дать краткий перечень оборудования, инструментов и 

материалов (в расчете на число обучающихся). 

Список литературы. 
Приводятся два списка литературы: 

 литература, используемая педагогом для разработки 

программы и организации образовательного процесса; 

 литература, рекомендуемая для детей и родителей. 

После написания программы внеурочной деятельности 

организуется ее презентация на заседании методического объединения 

педагогов, реализующих дополнительное образование младших 

школьников. 

После доработки в соответствии с замечаниями и пожеланиями 

участников обсуждения программа и рецензии на нее представляются в 

администрацию школы. 

После утверждения программы директором организации 

образования педагогический совет может рекомендовать программу 

для апробации в том или ином объединении детей. 

По мере опытной проверки содержание программы 

корректируется, дополняется и обеспечивается средствами психолого-

педагогической поддержки и необходимым учебно-методическим 

комплектом. 

В состав учебно-методического комплекта  к программе могут 

входить:  

- учебные и методические пособия; 

- энциклопедические словари и справочники, 

- аннотированный указатель литературы для педагога и для детей; 

- видео- и аудиоматериалы; 

- компьютерная поддержка программы; 

- подборка схем, чертежей, выкроек, шаблонов и т.д.; 

- перечень объектов для экскурсий; 

- календарь знаменательных дат; 

- информация о жизни и деятельности людей, внесших 

существенный вклад в искусство и науку, производство, спорт, туризм 

и т.д.; 

- подборка журналов, других материалов из различных средств 

массовой информации по конкретному направлению деятельности 

обучающихся; 
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- коллекции различных предметов по направлениям творческой 

деятельности данного объединения (альбомы, репродукции 

произведений искусства, произведения декоративно - прикладного 

искусства, почтовые марки, открытки, значки, памятные медали, 

портреты людей, достигших успехов в конкретном направлении 

творческой деятельности, натурные объекты, модели, макеты 

различных устройств и т.д.); 

- информация о мемориальных центрах, музеях, картинных 

галереях, выставочных залах и т. п. по направлению творческой 

деятельности конкретного объединения детей; 

- материалы, отражающие достижения обучающихся; 

- оборудование рабочего места. 

В программе описывается содержание внеурочной деятельности   

школьников, суть и направленность планируемых школой дел и 

мероприятий. Из описания должно быть видно, на достижение какого 

уровня результатов направлены эти дела и мероприятия. Если 

программу предполагает организацию нескольких видов внеурочной 

деятельности школьников, то в содержании должны быть разделы или 

модули, представляющие тот или иной вид деятельности. При 

необходимости тот или иной раздел или модуль также может быть 

подразделён на смысловые части. 

План внеурочной деятельности – нормативный документ 

организации образования, который определяет общий объем 

внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру 

направлений внеурочной деятельности по годам обучения или для 

ступени общего образования. 

Критерии анализа и оценки организации внеурочной 

деятельности в организации образовании: 
гуманистическая направленность деятельности; 

системность организации внеурочной деятельности; 

вариативность видов (направлений), форм и способов 

организации внеурочной деятельности; 

направленность деятельности на развитие и проявление 

творчества детей и взрослых; 

ориентация внеурочной деятельности на формирование у детей 

желания быть полезным окружающим людям и потребности в 

достижении успеха. 

 

 


