
«Үздік дизайнер»  

республикалық интернет-байқауының қорытындысы 

 

ҚР БҒМ Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 

жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 

педагогтері, сондай-ақ білім алушылары арасында «Үздік дизайнер» 

тақырыбында республикалық интернет-байқауын 2016 жылғы 28 қыркүйек – 

25 желтоқсанда балаларға арналған www.ziyatker.org ғылыми-танымдық 

сайтта қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты – білім алушылар мен педагогтердің 

шығармашылық әлеуеттерін дамытуға жағдай жасау. 

Міндеттері: 

дизайн саласында шығармашылық қабілеттері бар дарынды балаларды 

анықтау; 

білім алушылардың шығармашылық белсенділігін арттыру; 

дизайн саласындағы стандартты емес шешімдерді және оларды іске 

асырудың жолдарын іздеу; 

дарынды педагогтерді қолдау, өз қызметін сапалы жаңартуға деген 

уәждемелерін арттыру; 

шығармашыл және келешегі бар жастардың дизайнерлер жұмысының 

түрлі аспектілеріне кәсіби бағдарлануы және қызығушылықтарын 

белсендіру. 

Байқауға барлығы 15 жұмыс келіп түсті. 

Байқауға педагогтер, сондай-ақ 10-18 жас аралығындағы білім 

алушылар келесі жас санаттары бойынша қатыса алады: 

1) жас санаты: 8-10 жас; 

2) жас санаты: 11-14 жас; 

3) жас санаты: 15-18 жас. 

10. Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1. «Мажоретка, черлидер, хостесстердің  сахналық киімдерінің 

үздік үлгісі» номинациясы. 

2. «Балалар мен жастардың музыкалық ансамбльдері мен 

оркестрлерінің сахналық киімдерінің үздік үлгісі» номинациясы. 

3. «Аксессуарлар мен реквизиттердің үздік үлгісі» номинациясы. 

Байқау жұмыстары келесі бағалау өлшемдері бойынша 5 баллдық 

жүйемен бағаланды: 

берілген тақырыпқа сәйкестігі, идеясының жаңашылдығы және 

ерекшелігі; 

үлгінің стильге сәйкестігі; 

композициялық және стильдік тұтастығы; 

түстік, сәндік шешімі; 

стильдік мәнерлілігі; 

киімді үлгілеу барысында инновацияларды пайдалануы. 

http://www.ziyatker.org/


 «Үздік дизайнер» тақырыбындағы республикалық интернет-

байқаудың әділ қазыларының шешімі негізінде 13  қатысушы жеңімпаз 

болып анықталды.  

«Мажоретка, черлидер, хостесстердің  сахналық киімдерінің үздік 

үлгісі» номинациясы. 

Жас санаты: 8-10 жас 

ІІІ орын: 

1. Ильченко  Ксения (Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, 

Святославка ауылы, орта мектеп). 

Жас санаты: 11-14 жас 

ІІ орын: 

2. Смайлова Индира (Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Сарымолдаев 

ауылы, «Өркен»шығармашылықты дамыту және кәсіптік бағдар беру 

орталығы). 

ІІІ орын: 

3. Шайхымазақ Гүльнұр (Жамбыл облысы, Меркі ауданы, 

Сарымолдаев ауылы, «Өркен»шығармашылықты дамыту және кәсіптік 

бағдар беру орталығы). 

«Аксессуарлар мен реквизиттердің үздік үлгісі» номинациясы. 

Жас санаты: 15-18 жас 

ІІІ орын: 

4.  Алпысбаева Анель (Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, 

Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі). 

«Балалар мен жастардың музыкалық ансамбльдері мен 

оркестрлерінің сахналық киімдерінің үздік үлгісі» номинациясы. 

Жас санаты: 8-10 жас 

ІІІ орын: 

5. Жуманова Айганым (шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, № 

46 «Огонек» балабақшасы). 

Жас санаты: 11-14 жас 

І орын: 

6. Есқайырова Жанерке (Батыс  Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, 

Жаңақала ауылы, мектептен тыс жұмыс орталығы, «Алтын ине» үйірмесі). 

ІІ орын: 

7. Золотарева Ирина (Алматы қаласы, «БӨБЕК» ҰҒПББСО «Өзін-өзі 

тану» гимназиясы). 

ІІІ орын: 

8. Акбердинова Ризода (Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, «Таңдау» 

№ 2 көпсалалы гимназиясы);  

9. Галушко Карина (Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, «Таңдау» № 2 

көпсалалы гимназиясы). 

Жас санаты: 15-18 жас 

І орын:  

10. Серғали Ақжан (Астана қаласы, № 2 Өнер мектебі). 

ІІ орын: 



11. Баймұратова Динара (Астана қаласы, № 2 Өнер мектебі). 

 

Педагогтер 

І орын: 

12. Ахаева Надежда Анатольевна (Карагандинская область,                            

Теміртау қаласы, № 16 ЖББОМ). 

ІІІ орын: 

13. Жумабаева Умит (Ақтөбе облысы, Шалқар қаласы, № 8 ЖББОМ).  

 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар  Жұмыстар саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола  2 2 

2 Ақтөбе  2 1 

3 Алматы    

4 Атырау    

5 Шығыс Қазақстан  1 1 

6 Жамбыл  2 2 

7 Батыс Қазақстан  2 2 

8 Қарағанды  2 1 

9 Қостанай  1 1 

10 Қызылорда    

11 Маңғыстау    

12 Павлодар    

13 Солтүстік Қазақстан    

14 Оңтүстік Қазақстан    

15 Алматы қаласы 1 1 

16 Астана қаласы 2 2 

 Барлығы  15 13 

 

 

Директор         Р. Шер 

 

 

 

 

 

 

 

 


