
«Жазғы қиялдар» республикалық 

интернет-байқаудың қорытындысы 

 

ҚР БжҒМ-нің Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 

мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының білім алушылары арасында «Жазғы қиялдар» республикалық 

интернет-байқауын 2016 жылғы 3 маусым – 25 тамыз балаларға арналған 

www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтта қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты: балалардың көркемдік-шығармашылық қабілеттерін 

дамытуға жағдай жасау, өз халқының мәдениетінің көркемдік-адамгершілік 

құндылықтарын игерту арқылы бала тұлғасын қалыптастыру. 

Міндеттері: 

-  балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін жағдай жасау, 

қолданбалы-сәндік өнерге деген қызығушылықтарын ынталандыру, жаңа 

идеяларды белсенді түрде іздеуге итермелеу; 

- дәстүрлі халық мәдениетін игеру процесіндегі бала тұлғасының 

шығармашылық қасиеттерін дамыту; 

- халықтық қолданбалы өнерге деген сүйіспеншіліктерін тәрбиелеу. 

Байқауға барлығы 19 жұмыс келіп түсті. 

Байқауға келесі жас санаттары бойынша 4-17 жас аралығындағы білім 

алушылар қатысты: 

1) кіші жас санаты: 4-6 жас; 

2) кіші жас санаты: 7-10 жас 

3) орта жас санаты: 11-14 жас; 

2) жоғары жас санаты: 15-17 жас. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1) «Киім дизайны»; 

2) «Қағаздан, картоннан, ағаштан жасалған бұйымдар»; 

3) «Сымнан, моншақтан және т.б жасалған бұйым»; 

4) «Жарма және дәннен жасалған аппликация»; 

5) «Құраған өсімдіктерден жасалған бұйым»; 

6)  «Полимерлі саз балшықтан жасалған бұйым»; 

7) «Көркемдік кестелеу, тоқу, батик, макраме, шілтер тоқу, тоқымашылық». 

Білім алушылардың ұсынылған жұмыстары келесі өлшемдер бойынша 5 

баллдық жүйемен бағаланды: жұмыстың талғаммен безендірілуі; шығармашылық 

тәсілі; жұмысты орындау және бейнені жеткізу ерекшелігі; жаңа инновациялық 

технологияларды, материалдарды пайдалану. 

«Жазғы қиялдар» тақырыбындағы республикалық интернет-байқаудың әділ 

қазыларының шешімі негізінде 16 қатысушы жеңімпаз болып анықталды.  

 «Киім дизайны» номинациясы бойынша:  

Жас санаты: 11-14 жас 

І орын: 

1. Нурджумаева Азиза (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы,  № 18 ОМ). 

ІІ орын: 

2. Кашкинбаева Дильназ (Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Чапай 

ауылы, Балалар шығармашылығы орталығы). 

 

http://www.ziyatker.org/


 «Қағаздан, картоннан, ағаштан жасалған бұйымдар» номинациясы 

бойынша: 

Жас санаты: 4-6 жас 

I орын: 

3. Жадил Наргиза (Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, № 38 бөбекжайы). 

ІІ орын: 

4. Аралбай Аят (Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, № 38 бөбекжайы). 

5. Каратаева Гаухар (Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, № 38 

бөбекжайы). 

ІІІ орын: 

6. Шарафева Зере (Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, № 38 бөбекжайы). 

 

Жас санаты: 11-14 жас 

I орын: 

7. Козлов  Даниэль (Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Астраханка ауылы, 

№2 ОМ); 

8. Ленькин Артём (Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Астраханка ауылы, 

№2 ОМ). 

IІ орын: 

9. Мырзабек Дана (Шығыс Қазақстан облысы, Қатон-Қарағай ауданы, 

Үлкен-Нарын ауылы, «Шығармашылық үйі» МКҚК). 

ІІІ орын:  

10. Чалабаева Бейбіт (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, № 18 ОМ). 

 

«Сымнан, моншақтан жасалған бұйым» номинациясы бойынша: 

Жас санаты: 7-10 жас 

І орын: 

11. Утепаева Айкен (Қостанай облысы, Рудный қаласы, «Балалар тәрбиелеу-

сауықтыру кешені» МКҚК). 

ІІІ орын: 

12. Серікбай Фархат (Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, «Жас 

натуралистер станциясы» МКҚК). 

 

«Жарма және дәннен жасалған аппликация» номинациясы бойынша: 

Жас санаты: 4-6 жас 

ІІ орын:  

13. Инирбай Перизат (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, № 22 

«Ақбұлақ» балабақшасы). 

 

«Құраған өсімдіктерден жасалған бұйым» номинациясы бойынша: 

Жас санаты: 4-6 жас 

 І орын: 

14. Бегишева Виктория (Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, 

«Жас натуралистер станциясы» МКҚК). 

 

«Полимерлі саз балшықтан жасалған бұйым» номинациясы бойынша: 

Жас санаты: 4-6 жас 

 ІІІ орын: 



15. Серік Ахат (Қарағанды, Балқаш қаласы, «Мектепке дейінгі шағын 

орталық» ММ). 

 

«Көркемдік кестелеу, тоқу, батик, макраме, шілтер тоқу, 

тоқымашылық» номинациясы бойынша: 

Жас санаты: 11-14 жас 

 І орын: 

16. Нұрлат Тілекші (Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Жыңғылды 

ауылы, Е. Айшуақұлы атындағы ОМ). 

 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар  Жұмыстар саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола  2 2 

2 Ақтөбе  - - 

3 Алматы  - - 

4 Атырау  - - 

5 Шығыс Қазақстан  1 1 

6 Жамбыл  - - 

7 Батыс Қазақстан  5 5 

8 Қарағанды  1 1 

9 Қостанай  1 1 

10 Қызылорда  - - 

11 Маңғыстау  7 4 

12 Павлодар  - - 

13 Солтүстік Қазақстан  2 2 

14 Оңтүстік Қазақстан  - -  

15 Алматы қаласы - - 

16 Астана қаласы - - 

 Барлығы  19 16 

 

 


