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Балалар көркемсурет мектебі оқытушыларының «Шығармашылық: қабілет, 

әуестік» көрмесі ашылды 
Бүгін Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасы 

музейінде «Туған өлкем» балалар шығармашылығын қолдау бойынша республикалық 

бағдарламасы аясында ұйымдастырылған Нұр-Сұлтан қаласының Балалар көркемсурет 

мектебі ЮНЕСКО клубы оқытушыларының туындыларынан құралған «Шығармашылық: 

қабілет, әуестік»  көрмесінің ашылуы өтті, деп хабарлайды Еgemen.kz 

 
Іс-шараны Елбасы кітапханасының Музей құндылықтарын есепке алу және сақтау 

қызметінің басшысы Күләйша Ақтаева ашып, мектеп оқушыларының республикалық 

және халықаралық байқаулардағы жетістігі БКМ ЮНЕСКО клубының дарынды 

педагогтер командасының, оның ішінде ҚР Суретшілер одағы мен Халықаралық 

суретшілер одағының мүшелерінің көпжылдық қажырлы еңбегінің нәтижесі екенін атап 

өтті. 

 

https://egemen.kz/


«Жаһандану жағдайында біз санамыздың негізін жоғалтпау үшін кім екенімізді, рухани 

тамырымыз бен тұрмысымыздың құрамдас бөліктері қандай екенін түсінуіміз керек. Бір 

таңданатыны, пандемия жағдайында әлеуметтік қашықтықты сақтай отырып, біз бір-

бірімізге жақын болу қажеттілігін сезінеміз. Адамдар қарым-қатынасты аңсайды, 

өздерінің жаңа қырларының ашылуын күтеді. «Туған өлкем» бағдарламасы үйден тыс 

жерде қалыптасатын ортаға бағытталған. Бұл өте маңызды, өйткені отбасында бала өзінің 

жеке тұлға ретінде қалыптасуын тек білім мен пайдалы дағдылармен толтыра алмайды. 

Сондықтан педагог-суретшілер – ерекше саңлақтар», деп атап өтті К.Ақтаева. 

Көрмеде Табиғат Құжанбаев, Нұрболат Асқар, Гүлбарам Асқарова, Айзада Аманжолова, 

Гүлфара Тукина, Айнагүл Туғанбекова, Сәуле Жандуллаева, Олжас Бекенов, Биназир 

Жұмабекова, Дана Қамалова сынды суретші-оқытушылардың шығармашылық 

ізденістерінің нәтижесінде түрлі жанрлар мен бағыттарды қамтыған 60-тан астам туынды 

ұсынылды. Авторлар өз еңбектерінде қоршаған әлемге деген өз көзқарастарын көрсетіп, 

отбасына, елге, өз халқының мәдениетіне деген махаббатын суреттей білген. 

 
«Суретші – барлық әдемілікті көре білетін әрі оны жеткізе алатын адам. Әлемнің көркем 

бейнесін, атмосферасын сақтау өте маңызды. Қазіргі технологиялар мен техникалар 

адамдар арасындағы қарым-қатынасқа кедергі келтіріп жатқандықтан, өзімізді танып-

білуге, жан-жағымызды бағалауға, қоршаған ортамызды аялауға жасалып жатқан керемет 

дүние. Бұл басқосу осы көрменің маңызды міндеттерінің бірі деп ойлаймын», – деп ой 

бөлісті Балалар көркемсурет мектебінің мұғалімі, суретші Нұрболат Асқар.  

Іс-шара соңында Елбасы кітапханасының атынан ұстаздарды Бейнелеу өнеріндегі жоғары 

кәсіби біліктілігі және балалар шығармашылығын дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін 

арнайы сертификатымен марапаттау рәсімі өтті. 

Көрме қонақтары суретшінің импровизацияланған шеберханасында шығармашылық 

атмосфераны сезінді. Шеберлік-сынып барысында тәжірибелі тәлімгердің жетекшілігімен 

әркім өз көркем туындысын жасады. 

Нұр-Сұлтан қаласындағы Балалар көркемсурет мектебі ЮНЕСКО клубы Елбасы 

кітапханасының байырғы серіктесі ретінде 2005 жылдан бері көптеген көрмелер, 

фестивальдер, шеберлік-сыныптар, шығармашылық кездесулер және басқа да іс-шаралар 

өткізіп келеді. Ынтымақтастықтың басты нәтижелерінің бірі музей ғимаратындағы (Нұр-

Сұлтан қаласындағы БКМ ЮНЕСКО клубының филиалы) балалар бейнелеу студиясының 

жұмысы болып табылады. 



«Шығармашылық: қабілет, әуестік»  көрмесі Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы кітапханасы музейінде (Бейбітшілік к-сі, 11) осы жылдың 31 

наурызына дейін жалғасады. 

 

 

  
Балалар көркемсурет мектебі оқытушыларының «Шығармашылық: қабілет, 

әуестік» көрмесі ашылды 

25 февраля 2021, 23:11 

Бүгін Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасы 

музейінде «Туған өлкем» балалар шығармашылығын қолдау бойынша республикалық 

бағдарламасы аясында ұйымдастырылған Нұр-Сұлтан қаласының Балалар көркемсурет 

мектебі ЮНЕСКО клубы оқытушыларының туындыларынан 

құралған «Шығармашылық: қабілет, әуестік»  көрмесінің ашылуы өтті. 

 
Іс-шараны Елбасы кітапханасының Музей құндылықтарын есепке алу және сақтау 

қызметінің басшысы Күләйша Ақтаева ашып, мектеп оқушыларының республикалық және 

халықаралық байқаулардағы жетістігі БКМ ЮНЕСКО клубының дарынды педагогтер 

командасының, оның ішінде ҚР Суретшілер одағы мен Халықаралық суретшілер одағының 

мүшелерінің көпжылдық қажырлы еңбегінің нәтижесі екенін атап өтті.  



 
«Жаһандану жағдайында біз санамыздың негізін жоғалтпау үшін кім екенімізді, рухани 

тамырымыз бен тұрмысымыздың құрамдас бөліктері қандай екенін түсінуіміз керек. Бір 

таңданатыны, пандемия жағдайында әлеуметтік қашықтықты сақтай отырып, біз бір-

бірімізге жақын болу қажеттілігін сезінеміз. Адамдар қарым-қатынасты аңсайды, 

өздерінің жаңа қырларының ашылуын күтеді. «Туған өлкем» бағдарламасы үйден тыс 

жерде қалыптасатын ортаға бағытталған. Бұл өте маңызды, өйткені отбасында бала 

өзінің жеке тұлға ретінде қалыптасуын тек білім мен пайдалы дағдылармен толтыра 

алмайды. Сондықтан педагог-суретшілер – ерекше саңлақтар», – деп атап өтті 

К.Ақтаева.  



 
Көрмеде Табиғат Құжанбаев, Нұрболат Асқар, Гүлбарам Асқарова, Айзада Аманжолова, 

Гүлфара Тукина, Айнагүл Туғанбекова, Сәуле Жандуллаева, Олжас Бекенов, Биназир 

Жұмабекова, Дана Қамалова сынды суретші-оқытушылардың шығармашылық 

ізденістерінің нәтижесінде түрлі жанрлар мен бағыттарды қамтыған 60-тан астам туынды 

ұсынылды. Авторлар өз еңбектерінде қоршаған әлемге деген өз көзқарастарын көрсетіп, 

отбасына, елге, өз халқының мәдениетіне деген махаббатын суреттей білген.  



 
«Суретші – барлық әдемілікті көре білетін әрі оны жеткізе алатын адам. Әлемнің көркем 

бейнесін, атмосферасын сақтау өте маңызды. Қазіргі технологиялар мен техникалар 

адамдар арасындағы қарым-қатынасқа кедергі келтіріп жатқандықтан, өзімізді танып-

білуге, жан-жағымызды бағалауға, қоршаған ортамызды аялауға жасалып жатқан 

керемет дүние. Бұл басқосу осы көрменің маңызды міндеттерінің бірі деп ойлаймын», – 

деп ой бөлісті Балалар көркемсурет мектебінің мұғалімі, суретші Нұрболат Асқар.   

Іс-шара соңында Елбасы кітапханасының атынан ұстаздарды Бейнелеу өнеріндегі жоғары 

кәсіби біліктілігі және балалар шығармашылығын дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін 

арнайы сертификатымен марапаттау рәсімі өтті. 



Көрме қонақтары суретшінің импровизацияланған шеберханасында шығармашылық 

атмосфераны сезінді. Шеберлік-сынып барысында тәжірибелі тәлімгердің жетекшілігімен 

әркім өз көркем туындысын жасады.  

 
Нұр-Сұлтан қаласындағы Балалар көркемсурет мектебі ЮНЕСКО клубы Елбасы 

кітапханасының байырғы серіктесі ретінде 2005 жылдан бері көптеген көрмелер, 

фестивальдер, шеберлік-сыныптар, шығармашылық кездесулер және басқа да іс-шаралар 

өткізіп келеді. Ынтымақтастықтың басты нәтижелерінің бірі музей ғимаратындағы (Нұр-

Сұлтан қаласындағы БКМ ЮНЕСКО клубының филиалы) балалар бейнелеу студиясының 

жұмысы болып табылады. 

«Шығармашылық: қабілет, әуестік»  көрмесі Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы кітапханасы музейінде (Бейбітшілік к-сі, 11) осы жылдың 31 

наурызына дейін жалғасады.  

 

 

 
Выставка работ педагогов Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО 

«Творчество: дар, хобби» 

25 февраля 2021 

Сегодня в музее Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 

состоялось открытие выставки творческих работ педагогов Детской художественной 

школы – клуба ЮНЕСКО г. Нур-Султан «Творчество: дар, хобби», организованной в 

рамках республиканской программы по поддержке детского творчества и организаций 

дополнительного образования «Туған өлкем». 



 
Мероприятие открыла руководитель Службы учета и хранения музейных ценностей 

Библиотеки Елбасы Куляйша Актаева, которая в своем слове подчеркнула, что успех 

воспитанников школы на республиканских и международных конкурсах является 

результатом многолетней, неустанной работы команды талантливых педагогов ДХШ-клуб 

ЮНЕСКО, среди которых члены Союза художников РК и Международного Союза 

педагогов-художников. 

 
«В условиях глобализации, чтобы не потерять якоря нашего сознания, мы должны 

понимать, чем мы являемся, каковы наши духовные корни и составные элементы нашего 

бытия. Именно в условиях пандемии, сохраняя социальную дистанцию, мы ощущаем 

необходимость быть ближе друг к другу. Люди жаждут общения, ждут новых открытий 

в самих себе. Программа «Туған өлкем» ориентирована на ту среду, которая формируется 

вне дома. Она важна, потому что внутри семьи ребенок не может исчерпывать свое 



становление как личности только лишь наполнением знаниями и утилитарными навыками. 

Поэтому педагоги-художники – это особая плеяда», – отметила К. Актаева.     

 
На выставке представлено более 60 художественных произведений в разнообразных 

техниках, жанрах и направлениях – это результаты творческих поисков художников-

педагогов Табигата Кужанбаева, Нурболата Аскара, Гульбарам Аскаровой, Айзады 

Аманжоловой, Гульфары Тукиной, Айнагуль Туганбековой, Сауле Жандуллаевой, Олжаса 

Бекенова, Биназир Жумабековой, Даны Камаловой. В своих работах авторы отразили 

собственное видение окружающего мира, рассказали о любви к семье, стране, культуре 

своего народа. 



 
«Художник – это человек, способный видеть красоту и передать ее. Важно сохранять 

художественную красоту мира, его атмосферу. К сожалению, современные технологии 

часто препятствуют простому человеческому общению, в этой связи, огромную роль 

играет тема самопознания, оценки и анализа происходящего вокруг, сохранения природы и 

жизни человека. Думаю, эти призывы являются одной из важных задач данной выставки», 

– сказал педагог Детской художественной школы, художник Нурболат Аскар.  

В ходе мероприятия педагоги Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО были 

награждены памятными сертификатами за вклад в развитие детского творчества и 

достижения в искусстве.  



 
Гости мероприятия смогли почувствовать творческую атмосферу в импровизированной 

мастерской художника. В ходе мастер-класса под руководством опытного наставника 

каждый мог создать свое художественное произведение. 

Детская художественная школа – клуб ЮНЕСКО г. Нур-Султана является давним 

партнером музея Библиотеки Елбасы, совместно с которым, начиная с 2005 года, были 

проведены десятки выставок, фестивалей, мастер-классов, творческих встреч и другие 

мероприятия. Одним из главных результатов сотрудничества является работа детской 

изостудии в здании музея (филиала ДХШ-клуба ЮНЕСКО г. Нур-Султан).  

Выставка «Творчество: дар, хобби» в музее Библиотеки Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы (ул. Бейбитшилик, 11) продлится до 31 марта т.г. 

 

 

 
Выставка работ педагогов Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО 

«Творчество: дар, хобби» пройдет в столице 

25.02.2021  

Источник: inform.kz 

25 февраля в 17.00 в здании музея Библиотеки Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы пройдет открытие выставки творческих работ педагогов Детской 

художественной школы – клуба ЮНЕСКО города Нур-Султан «Творчество: дар, 

хобби». Выставка организована в рамках республиканской программы по поддержке 

детского творчества и организаций дополнительного образования «Туған өлкем», 

передает Елорда Инфо со ссылкой на пресс-службу Библиотеки Елбасы. 
На выставке представят более 60 работ в разных техниках, жанрах и направлениях. В 

команде талантливых педагогов ДХШ-клуб ЮНЕСКО трудятся специалисты высокого 

уровня, среди них члены Союза художников РК и Международного Союза педагогов-

художников. 

https://elorda.info/


На мероприятии педагогов Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО наградят 

сертификатами за вклад в развитие детского творчества и достижения в искусстве. Кроме 

того, для участников события организуют мастер-класс по художественной живописи. 

Выставка «Творчество: дар, хобби» продлится до 31 марта. 
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Выставка работ педагогов Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО 

«Творчество: дар, хобби» 

Сегодня в музее Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 

состоялось открытие выставки творческих работ педагогов Детской художественной 

школы – клуба ЮНЕСКО г. Нур-Султан «Творчество: дар, хобби», организованной в 

рамках республиканской программы по поддержке детского творчества и организаций 

дополнительного образования «Туған өлкем». 

Мероприятие открыла руководитель Службы учета и хранения музейных ценностей 

Библиотеки Елбасы Куляйша Актаева, которая в своем слове подчеркн... 

Перейти к источнику 

 

 

 
Анонс наиболее важных событий в Казахстане  

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» 

предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 февраля.  

…В 17.00 в здании музея Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 

(ул. Бейбитшилик, 11) состоится открытие выставки творческих работ педагогов Детской 

художественной школы – клуба ЮНЕСКО г. Нур-Султан «Творчество: дар, хобби», 

организованной в рамках республиканской программы по поддержке детского творчества 

и организаций дополнительного образования «Туған өлкем». 

 

 

https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=17&id=167593?utm_source=ainews&utm_medium=referral

