
«Ынтымағы жарасқан өлке» республикалық  

байқауды қашықтықтан өткізу қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2016 жылғы       

22 наурыз бен 30 сәуір аралығында жалпы орта, қосымша, кәсіптік және 

техникалық білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында 

«Ынтымағы жарасқан өлке» республикалық байқауын қашықтықтан өткізді.  

Мақсаты: Қазақстанның көпұлтты халқының бірлігін нығайту, 

еліміздегі барлық этнос өкілдерінің салттарын, мәдениетін сақтау және 

дамыту.  

Міндеттері:  

білім алушыларының Қазақстанның тарихи, мәдени салтына белсенді 

қызығушылығын және рухани құндылығын қалыптастыру;   

балалар мен жастардың танымдық белсенділігін және шығармашылық 

қабілеттерін дамыту;  

Қазақстан халқының тарихи мәдениетіне тарту негізінде 

толеранттылыққа, өзге ұлттарға және олардың салттарына сыйластық сезімін 

қалыптастыру. 

Байқауға 7-18 жастағы білім алушылар қатысты. Байқауға барлығы 82 

жұмыс қабылданды, оның ішінде ауылдық жерден - 57, жеңімпаздары – 19. 

Байқау жұмыстарын әділқазылар алқасы бағалады. Әділқазылар алқасы 

құрамына 3 жоғары білікті мамандар енгізілді: жалпы орта және қосымша 

білім беру ұйымдарының педагогтері. 

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі өлшемдер бойынша 

бағаланды: байқаудың тақырыбына және номинациясына сәйкестігі, 

жұмыстың сапалы және шебер орындалуы, ойдың түпнұсқалығы, жұмыстың 

көркемдік деңгейі, шығармашылық деңгейдің автордың жас ерекшелігіне 

сәйкестігі, тақырыптың шығармашылық ойы және толық ашылуы.  

«Ынтымағы жарасқан өлке» тақырыбында қашықтықтан өткізілген 

республикалық интернет-байқаудың әділ қазылар алқасының шешімі 

негізінде әр түрлі жас санатындағы келесі білім алушылар жеңімпаздар 

болып анықталды. 

 

«Барлық әлемде бейбітшілік» номинациясы 

11-14 жастағы орта жас санаты 

 

І орын 

1. Кенесова Жаннұр Мұратқызы (Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, 

Саудакент ауылы, Б. Қашқынбаев атындағы орта мектеп). 

ІІІ орын 

2. Қабдылова Шұғыла (Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданы, Жарсу 

орта мектебі). 



15-18 жастағы жоғарғы жас санаты 

ІІІ орын 

3. Баротова Алина (Шығыс Қазақстан облысы, Көкпекті ауданы, Самар 

ауылы, № 1 Самар орта мектебі). 

 

«Суреттегі мақал әлемі» номинациясы 

7-10 жастағы кіші жас санаты 

І орын 

4. Лубенец Александра (Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Ворошилов 

ауылы, Веселокут бастауыш мектебі). 

ІІ орын 

5. Сұлтанова Тахмина (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Балалар және 

жасөспірімдер шығармашылық үйі). 

ІІІ орын 

6. Жакупова Раушан Сериковна (Павлодар облысы, Павлодар ауданы, 

№ 1 Чернорецк негізгі орта мектебі); 

7. Максименко Марина (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, 

№ 51 негізгі орта мектеп). 

 

11-14 жастағы орта жас санаты 

І орын 

8. Рзамбек Динара Абылқызы (Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, 

Форт-Шевченко қаласы, Өнер және кәсіпке бағдарлау мектебі). 

ІІ орын 

9. Тян Валерия (Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, № 21 жалпы білім 

беретін орта мектеп). 

ІІІ орын 

10.  Аймагамбетова Жанерке Бауыржановна (Қостанай облысы, Қостанай 

қаласы, Ы. Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-

интернат); 

11. Гафарова Аида (Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы ауылы, 

№ 2 Жақсы орта мектебі). 

 

15-18 жастағы жоғарғы жас санаты 

І орын 

12. Төлеуханова Алтынай Төлеуханқызы (Шығыс Қазақстан облысы, 

Зайсан ауданы, Кеңсай ауылы, Кеңсай орта мектебі). 

ІІ орын 



13. Кабдрасилова Айжан (Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Б. Ахметов 

атындағы Павлодар педагогикалық колледжі). 

ІІІ орын 

14. Щербинина Анна (Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Екібастұз 

политехникалық колледжі). 

 

«Қазақстан халқының бірлігі күні» номинациясы 

7-10 жастағы кіші жас санаты 

І орын 

15. Қазыбек Арман (Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Құлакөл ауылы, 

Майқайың жалпы білім беретін мектеп). 

ІІ орын 

16. Бойко Кристина (Қостанай облысы, Сарыкөл ауданы, Сарыкөл ауылы, 

Урицк орта мектебі). 

ІІІ орын 

17. Терманов Олег (Павлодар облысы, Железин ауданы, Михайлов негізгі 

орта мектебі). 

 

15-18 жастағы жоғарғы жас санаты 

ІІ орын 

18. Нурбалиева Камила (Қостанай облысы, Арқалық қаласы, № 4 жалпы 

білім беретін орта мектеп). 

ІІІ орын 

19. Арқатова Дильназ Арқатқызы (Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан 

ауданы, Жарсу ауылы, Жарсу орта мектебі). 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1. Ақмола облысы 8 1 

2. Ақтөбе облысы 3 1 

3. Алматы облысы - - 

4. Атырау облысы - - 

5. Шығыс Қазақстан облысы 8 4 

6. Жамбыл облысы 6 1 

7. Батыс Қазақстан облысы - - 

8. Қарағанды облысы 2 1 

9. Қостанай облысы 19 4 

10. Қызылорда облысы - - 

11. Маңғыстау облысы 8 1 

12. Павлодар облысы 28 6 

13. Солтүстік Қазақстан облысы - - 

14. Оңтүстік Қазақстан облысы - - 



15. Алматы қаласы - - 

16. Астана қаласы - - 

 Барлығы 82 19 

 

 

 

 


