
«Сәулеттік новациялар-2017» қашықтықтан өткізілген республикалық 

интернет-байқауының қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы «Ұрпақ +» 

мәдени-білім беру жобасын іске асыру аясында мектепке дейінгі, жалпы орта 

және қосымша білім беру мекемелерінің білім алушылары арасында  

«Сәулеттік новациялар-2017» республикалық интернет-байқауын 2016 жылғы                                   

1маусымнан – 5 қырқұйек  дейін балаларға арналған www.ziyatker.org ғылыми-

танымдық сайтында қашықтықтан өткізді. 

Байқау мақсаты: білім алушылардың елінің, туған қаласының, ауылының 

архитектурасына деген қызығушылығын арттыру, өскелең ұрпақтың 

азаматтық-патриоттық, идеологиялық және моральдық білімін жетілдіру.  

Міндеттері: 

1)  қатысушылардың туған өлкеге деген сүйіспеншілігін қалыптастыруға 

бағытталған шығармашылық әлеуетін дамыту, Қазақстан Республикасының 

мәдени мұраларына деген мақтаныш сезімін тәрбиелеу;  

2) білім алушылардың адам өмірінің рухани-адамгершілік және 

эстетикалық қырларын түсінуге ынтасын арттыру;   

3)  дәстүрлі және заманауи мәдениет негізінде өскелең ұрпақтың 

эстетикалық талғамын қалыптастыру. 

Байқауға 18 жасқа жасқа дейінгі білім алушылар қатысты. Байқауға 

барлығы  27 жұмыс қабылданды. 

Байқау жұмыстарының құрамында жоғары білікті мамандар: Астана қ. 

педагогтері құрамынан құрылған әділ қазылар алқасы бағалады. 

  Байқау жұмыстары келесі бағалау өлшемдері арқылы бағаланды: 

Бағалау өлшемдері: 

байқаудың тақырыбына сәйкестігі, 

орындаушылық шеберлігі; 

тақырыптың ашылуы; 

жұмыстың орындау техникасы мен шеберлігі (жұмыс өз бетімен 

орындалуы керек).  

«Сәулеттік новациялар-2017» қашықтықтан өткізілген республикалық 

интернет-байқаудың әділ қазылар шешімінің негізінде әр түрлі жас 

санатындағы мынадай білім алушылар жеңімпаздар болып анықталды. 

 

«Кескіндеме және графикалық жұмыстар» номинациясы бойынша:  

Бірінші жас санаты: 7 жасқа дейінгі балалар  

 I орын 
1) Назымова Жасмина (Павлодар облысы, Павлодар қаласы, № 28 

сәбилер бақшасы» МҚКК Ересек «А» тобы); 

2) Тлеугабыл Тимур (Акмола облысы, Кокшетау қаласы, МҚКМ № 6 

«Нурай» балабақшасы). 

http://www.ziyatker.org/


 II орын 

1) Дүйсенова  Адия ( Жамбыл облысы, Тараз қаласы, № 3 балабақшасы, 

«Құлын-шақ» ересек  тобы); 

2) Әділ Әлихан (Атырау облысы, Индербор кенті, Көктем м/а, 

«Балдаурен»  мектепке дейінгі МКҚК бөбекжайы); 

IIІ орын 

1) Жеңіс Дарын (Атырау облысы, Исатай ауданы, №1, «Қарлығаш» 

балабақшасы ересектер тобы). 

2) Тлеккали Әмина (Атырау облысы, Исатай ауданы, №1 «Қарлығаш» 

балабақшасы ересектер тобы); 

3) Сайн Дильназ (СҚО, Петропавл қ., МҚКМ «Ақбота» бөбекжай). 

 

Үшінші жас санаты: 11-14 жас 

I орын  

1) Киззат Райхан (Ақмола облысы, Кокшетау қаласы, «Әулет» ТЖО). 

 

Төртінші жас санаты: 15-18 жас 

 I орын  

 1) Жумабаева Диана (БҚО, Орал қаласы, Физика-математика 

бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі). 

 II орын  
 1) Бойкова Ирина (Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, ҚММ «№ 

4 жалпы білім беретің мектеп»). 

 

«Сәулет макеттерінің фотосуреттері» номинациясы бойынша 

Бірінші жас санаты: 7 жасқа дейінгі балалар 

 

I орын 

1) Наренбаева Әсел (Жамбыл обл, Жуалы ауд, Нұрлыкент ауылы, 

«Нұршуақ» балабақшасы, «Бәйтерек» ортаңғы тобы) 

II орын 

1) Бақтыгереев Мансур (БҚО, Теректі ауданы, Федоровка ауылы, 

«Ақбота» бөбекжай, «Балақан» тобы); 

III место 

1) Утаралиев Әлем (БҚО, Теректі ауданы, Федоровка ауылы, 

«Ақбота» бөбекжай, «Балақан» тобы); 

2) Томпишев Жангир (БҚО, Теректі ауданы, Федоровка ауылы, 

«Ақбота» бөбекжай, «Балақан» тобы); 



Үшінші жас санаты: 11-14 жас 

I орын 

1) Кекілбай Жандос (Қызылорда қаласы, СПМК-70, «Қалалық қосымша 

білім беру оқу әдістемелік орталығы», «Архитектуралық дизайн» үйірмесі). 

2) Әбдіқаппар Нұрдаулет (Қызылорда қаласы, СПМК-70, «Қалалық 

қосымша білім беру оқу әдістемелік орталығы», «Архитектуралық дизайн» 

үйірмесі»). 

  

Төртінші жас санаты: 15-18 жас 

I орын 

1) Маев Дарын (Қарағанды қаласы, Сләмия Саттаров атындағы 

№57мектеп-лицейі, 9-сынып). 

II орын 

1) Онашев Айбек (Акмола облысы, Қокшетау қаласы, Красный яр 

ауылы, «Әулет» ТЖО). 

 

«Видео-бейне» номинациясы бойынша  

Бірінші жас санат: 7 жасқа дейінгі балалар  

I орын  

1) Ермағанбетова Жанель (Қарағанды облысы Приозерск қаласы», МҚК 

«Айналайын» бөбекжайы, «Балдырған» тобы). 

Үшінші жас санаты: 11-14 жас 

 

I орын 

1) Байгулина Гүлім (Теміртау қаласының №4 жалпы білім беретін орта 

мектеп). 

 

Төртінші жас санаты: 15-18 жас 

I орын 

1) Сагынтай Әсел (Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, № 4 жалпы 

білім беретің мектеп); 

II орын 

1) Дикун Петр (Қарағанды қаласы, № 14 мектеп-лицейі, 11-сынып). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар Жұмыстар 

саны 

Жеңімпаздар саны 

1 Ақмола 4 3 

2 Ақтөбе 2  

3 Алматы   

4 Атырау  3 3 

5 Шығыс Қазақстан  1 1 

6 Жамбыл  3 2 

7 Батыс Қазақстан  4 4 

8 Қарағанды  6 6 

9 Қостанай    

10 Қызылорда  2 2 

11 Маңғыстау    

12 Павлодар  1 1 

13 Солтүстік Қазақстан  2 1 

14 Оңтүстік Қазақстан    

15 Алматы қаласы   

16 Астана қаласы   

 Барлығы: 27 22 

 

 
 

 


