
«Аспазшылар сайысы»  

республикалық интернет-байқауының қорытындысы 

 

ҚР БҒМ Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 

жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 

білім алушылары арасында «Аспазшылар сайысы» тақырыбында 

республикалық интернет-байқауын 2016 жылғы 28 қыркүйек – 2017 жылғы 

13 қаңтар балаларға арналған www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтта 

қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты – білім алушылардың кәсіби бейімділіктерін 

анықтау үшін жағдай жасау. 

Міндеттері: 

балалардың аспаздық саласындағы білімдерін кеңейту; 

тамақты өз бетімен дайындауға деген қызығушылықтарын дамыту; 

білім алушылардың аспаздық саласындағы қиялдарын, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; 

тазалық және дұрыс тамақтану қағидаттарын насихаттау; 

балалардың бойында дұрыс тамақтану ережелерін қалыптастыру; 

отбасылық құндылықтарды насихаттау, балалар мен ата-аналардың 

арасындағы өзара байланыстарды дамыту; 

балалардың кәсіптік бағдарлануы; 

табысқа жету уәждемесін қалыптастыру. 

Байқауға барлығы 31 жұмыс келіп түсті. 

Байқауға 8-18 жас аралығындағы білім алушылар келесі жас санаттары 

бойынша қатыса алады: 

1) жас санаты: 8-11 жас; 

2) жас санаты: 12-15 жас; 

3) жас санаты: 16-18 жас. 

10. Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1. «Біздің отбасылық рецепт» номинациясы.   

Жұмысты бағалау өлшемдері: 

дайындау техникасы және күрделілігі;  

азық-түліктерді дұрыс пайдалану;  

тамақты таныстыру (сыртық көрінісі); 

идеяның заманауилығы.  

2. «Бас аспазшының шеберлік сыныбы» номинациясы.  

Жұмысты бағалау өлшемдері: 

рецепттің ерекшелігі; 

тағамның пайдалы қасиеттері; 

сыртқы көрінісі;  

рецепттің мәтіндік сипаттамасы; 

орындалу сапасы және ұқыптылығы; 

таныстыру және ұсыну. 

3. «Тағамды жанұямызбен бірге дайындаймыз».  
Жұмысты бағалау өлшемдері: 

http://www.ziyatker.org/


презентация мазмұнының берілген тақырыпқа сәйкес келуі; 

идеяның түпнұсқалығы; 

ресімделуі, дизайны және техникалық орындауы; 

байқау материалдарының әдебиет тілінің ережелері мен нормаларына 

сәйкес болуы.  

 «Аспазшылар сайысы» тақырыбындағы республикалық интернет-

байқаудың әділ қазыларының шешімі негізінде 21  қатысушы жеңімпаз 

болып анықталды.  

«Біздің отбасылық рецепт» номинациясы.   

Жас санаты: 8-11 жас 

І орын: 

1. Тарасов Сергей (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, № 3 

гимназиясы). 

ІІ орын: 

2. Охман Вениамин (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, № 3 

гимназиясы). 

ІІІ орын: 

3. Липарин Артем (Қостанай облысы, Рудный қаласы, «№ 9  бастауыш 

мектебі» КММ). 

Жас санаты: 12-15 жас 

І орын: 

4. Иляшенко Анна (Ақтөбе облысы, Мәртүк ауданы, Мәртүк ауылы,    

№ 1 Мәртүк ОМ). 

ІІ орын: 

5. Мустафина Әсел (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Тараз химия-

технологиялық колледжі). 

ІІІ орын: 

6. Бабина Алина (Қостанай облысы, Жетіқара ауданы, Тохтаров ауылы, 

«Тоқтаров ОМ» КММ). 

Жас санаты: 16-18 жас 

І орын: 

7. Паншарова Сумия (Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қордай ауылы, 

Техникалық шығармашылық және кәсіби білім беру орталығы). 

ІІ орын: 

8. Молдалиева Ақбаян (Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, 

Теректі колледжі). 

ІІІ орын: 

9. Аристова Елизавета (Астана қаласы, Астана қаласынының «Балалар 

үйі» КММ); 

10. Тілемісова Жанерке (Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас 

қаласы, Ш. Уәлиханов). 

 

«Бас аспазшының шеберлік сыныбы» номинациясы. 

Жас санаты: 8-11 жас 

І орын: 



11. Оспанов Асылжан (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Тараз химия-

технологиялық колледжі). 

ІІ орын: 

12. Сарсенова  Гүлназым (Атырау облысы, Индер ауданы, Оқушылар 

шығармашылығы орталығы). 

Возрастная категория: 16-18 лет 

І орын: 

13. Үшкемпір Айжан (Жамбыл облысы, Шу ауданы, № 10 Шу 

колледжі). 

ІІ орын: 

14. Рахметуллаева Альфия (Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, № 3 

Байзақ колледжі). 

ІІІ орын: 

15. Әтібекова Ұлдана (Жамбыл облысы, Мерке ауданы, № 9 Мерке 

колледжі). 

 

«Тағамды жанұямызбен бірге дайындаймыз» номинациясы. 

Жас санаты: 8-11 жас 

ІІ орын: 

16. Абдрахманов Арсен (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, № 3 

мектеп-гимназиясы). 

ІІІ орын: 

17. Келлер Радмир (Қостанай облысы, қарабалық ауданы, Тоғызақ 

ауылы, Тоғызақ ОМ). 

Жас санаты: 12-15 жас 

І орын: 

18. Кенжебекова Ақерке (Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, 

Жанұзақ ауылы, «Ш. Башиков атындағы негізгі мектеп» КММ). 

ІІ орын: 

19. Ахтамбердиева Мадина (Жамбыл облысы, Мерке ауданы, 

Сарымолдаев ауылы, «Өркен» шығармашылықты дамыту және кәсіпке 

бейімдеу орталығы). 

Возрастная категория: 16-18 лет 

І орын: 

20. Садуллаева Лайло (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Ы. Алтынсарин 

атындағы № 49 мектеп). 

ІІ орын:  

21. Расылхан Айжан (Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, № 3 Байзақ 

колледжі). 

 

 

 

 

 

 



Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар  Жұмыстар саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола    

2 Ақтөбе  2 1 

3 Алматы    

4 Атырау  2 1 

5 Шығыс Қазақстан  1 1 

6 Жамбыл  16 10 

7 Батыс Қазақстан  1 1 

8 Қарағанды  3 3 

9 Қостанай  5 3 

10 Қызылорда    

11 Маңғыстау    

12 Павлодар    

13 Солтүстік Қазақстан    

14 Оңтүстік Қазақстан    

15 Алматы қаласы   

16 Астана қаласы 1 1 

 Барлығы  31 21 

 

 

 

 


