
Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың арасында Республикалық «Алау» әскери-спорттық 

ойынының ұраны мен төс белгісін құрастыру бойынша интернет-

байқаудың қорытынды ақпараты 

 

Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың арасында Республикалық «Алау» әскери-спорттық ойынының 

(бұдан әрі - Ойын) ұраны мен төс белгісін құрастыру бойынша интернет-

байқау www.ziyatker.kz сайтында 2014 жылғы 07 сәуір – 30 мамыр 

аралығында өткізілді.  

Байқаудың мақсаты: Ойынның ұранын көркем бағалау және төс 

белгінің графикалық бейнелеуін жүзеге асыру, ойдың мәтінді және 

бейнеленген түпнұсқасын құрастыру.  

Міндеттері:  

қатысушыларды шығармашылық елестетуге және көркемдікке дамыту; 

оларды сын көзбен ойлауға, өзіндік іздеуге және ұран, геральдика, 

әрленім, ұран, төс белгі бойынша терең ақпараттық талдауға дағдыландыру; 

Ойын ұранын және төс белгіні құрастыру. 

Қазақстан Республикасының өңірлерінен қосымша білім беру 

ұйымдарының және жалпы орта мектептердің 7-11 сынып білім алушылары 

сырттай интернет-байқауға қатысты. Интерне -байқауға жалпы 33 жұмыс 

түсті.  

Әділ қазылар алқасы Қазақстан Республикасы өңірлерінен сырттай 

байқауға қатысқан жалпы білім беретін мектептер мен қосымша білім беру 

ұйымдарындағы білім алушылардың 33 жұмыстарын қарады. Байқауға 

қатысқан жұмыстар мына критерийлер бойынша бағаланды:  

түпнұсқалығына және төс белгі суретінің көркемдігіне беру;  

композициялық шешім және гамманы гүлмен байланыстыруына; 

жоғары сапалы орындалуына; 

өлең түрінде болуы, ұранның қысқалығы және сыйымдылығына. 

Әділ қазылар алқасының мүшелеріжас санаттары бойынша 

жеңімпаздарды анықтады: 

12-14 жастағы орта буында: 

Гран-при - Сливкина Алена, Мельникова Анастасия, Қарағанды 

облысы,  «Сұнқар» ӘСК. 

1 орын - Хангереев Байтолы, БҚО, Ақжайық ауданы , Чапаев ауылы, № 

2 

орта мектеп. 

2 орын - Хамитов Руслан, Қостанай облысы. 

http://www.ziyatker.kz/


3 орын – Эмамбердинов Аман, Астана қаласы, № 36 орта мектеп.  

15-17 жастағы жоғары буында: 

Гран-при - орын берілмеді. 

1 орын - Султан Акбота, Актюбинский колледж транспорта, 

телекоммуникации и новой технологии 

2 орын - Друзин Иван, Щучинск қаласы, №8 мектеп-гимназия, 

«НАМЫС» ӘСК. 

3 орын – Ғилманов Еркебұлан,Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, 

Жыланды селосы. 

3 место - Қуатқанова Гүлназ,Ақтюбе облысы, гуманитарлық колледж. 

 

Байқауды ұйымдастырушылар және әділ қазылар алқасы Қарағанды, 

Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе, Ақмола, Қостанай облыстарындағы жалпы 

орта және қосымша білім беру ұйымдары білім алушыларының байқауға 

жіберген жұмыстарының жоғары деңгейлігін және Ақтөбе облысы, Шалқар 

ауданы, «Аудандық көркемсурет лицейі» оқушылары осы байқауға 8 жұмыс 

жіберіп, белсенді қатысқанын атап өтті.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


