
 

Мектепке дейінгі, жалпы орта және 

қосымша білім беру ұйымдарындағы педагогтердің, колледж 

және ЖОО студенттерінің арасында «Жаңа жылдық букет» 

тақырыбында қашықтықтан өткізілетін 

                           республикалық байқауының  қорытындысы 
 

  Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 

мектепке дейінгі, жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы 

педагогтердің, колледж және ЖОО студенттерінің арасында «Жаңа жылдық 

букет» тақырыбында қашықтықтан өткізілген  республикалық байқауын  

2015 жылғы 10 қараша - 2016 жылғы 16 қаңтар аралығында балаларға 

арналған www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтында қашықтықтан 

өткізіледі.  

  Мақсаты – балалардың жаңа жылдық іс-шараларын ұйымдастыру және 

өткізу тәжірибесін анықтау және оны тарату, шығармашылық байланыстарды 

нығайтуға, репертуардың кеңеюіне, театрлық қойылымдардың және ойын 

бағдарламаларының көркемдік деңгейін арттыруға ықпал ету, жаңа жылдық 

мереке мәдениетінің аясында балалардың шығармашылық әлеуетін жүзеге 

асыру үшін жағдай жасау, ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен 

технологияларды тиімді пайдалану. 

Байқауға мектепке жалпы орта, қосымша білім беру ұйымдарының 

педагогтері, колледждер мен жоғары оқу орындарының студенттері қатысты.     

Байқауға төрт номинация бойынша 77 жұмыс келіп түсті. 

1) «мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған жаңа жылдық 

ертеңгілік сценарийі»;  

2) «бастауыш мектептің  білім алушыларына арналған қойылымдар 

сценарийі»; 

3) «негізгі мектептің білім алушыларына арналған жаңа жылдық шоу-

бағдарламаның сценарийі»;  

4)  «жоғарғы сынып, колледж және ЖОО білім алушыларына арналған 

жаңа жылдық бал-маскарадтың сценарийі». 

Ұсынылған шығармашылық жұмыстардың келесі критерийлер 

бойынша бағаланды: ұсынылған жұмыстар бұрын жарияланбаған болуы, 

жұмыс байқаудың тақырыбына және номинацияларға сәйкес болуы, 

сценарийдің көркемділігі,  жұмысты ресімдеу сапасы, мазмұны мен түрдің 

бірізділігі, сценарийдің идеясына көркем құралдарының сәйкестігі, өзектілігі 

мен жаңашылдығы, жаңа жылдық көрініс енгізу,  сюжет ерекшілігі, әзілі, 

креативтілігі. 

 «Жаңа жылдық букет» тақырыбында қашықтықтан өткізілген 

республикалық интернет-байқаудың әділ қазылар мүшелерінің шешімі 

негізінде әр түрлі жас санатындағы келесі білім алушылар жеңімпаздар 

болып анықталды. 

 



«Мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған жаңа жылдық 

ертеңгілік сценарийі» номинациясы: 

Бас жүлде – Сухачева Марина Владимировна (ШҚО обл, Өскемен 

қаласы, "Жігер" балалар-жасөспірімдер клубының педагог-ұйымдастырушы). 

І дәрежелі диплом – Тангибаева Айгүл Кожаевна (Маңғыстау облысы, 

Мұнайлы ауданы, Атамекен ауылы, Қаламқас а/о тұрғыны, "Еркетай" 

балабақшасының тәрбиешісі). 

ІІ дәрежелі диплом – Избенова Айгүл Шаулекеновна (Маңғыстау 

облысы, Түпқараған ауданы, С. Шапағатов, "Айналайын" балабақшасының 

тәрбиешісі).  

Амирова Гулмира Догдырбаевна (Маңғыстау облысы,Түпқараған 

ауданы, Баутин ауылы, " Ақбота "  бала-бақшасының,  тәрбиешісі). 

 Тулеуова Гульшат Кумисбаевна  (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, 

Рахат шағын ауданы, №20 Нұршуақ балабақшасының тәрбиешісі). 

ІІІ дәрежелі диплом – Батырова Гулзихан Карагуловна (Маңғыстау 

Облысы, Түпқараған ауданы, Таушық селосы МКҚК "Айгүл" 

балабақшасының тәрбиешісі).  

Бексейитова Аян Ескуатовна (Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 

МКҚК № 56 "Жұлдыз" балабақшасы, мектепалды даярлық тобының 

тәрбиешісі). 

 Бірәлиев Ғалия Муханбетжанқызы (Атырау облысы, Құрманғазы 

ауданы,  МКҚК "Мерей " балабақшасының  тәрбиешісі). 

Гүлжан Сариева (Атырау облысы, Құрманғазы ауданы   "Асылай" 

бөбекжай балабақшасының тәрбиешісі). 

Кайрлиева Шұға Жантұрғанқызы (Атырау облысы, Исатай ауданы, 

Тұщыкұдық селосы, "Құлыншақ" балабақшасының тәрбиешісі). 

 Корнеева Ольга Григорьевна (Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы,  

МКҚК № 46 "Балбұлақ" балабақшасының муз. жетекшісі). 

  Сарсенгалиева Назира Рахметовна (Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 

№61 "Сұлтан" балабақшасының тәрбиешісі). 

 Тулеуова Гүлайым Абдуллақызы (Ақтау қ., №57 "Ақбота" 

балабақшасының тәрбиешісі). 

Омарова Раушан Шамуратовна (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы,  

№8 "Ақбөбек" балабақшасының тәрбиешісі).  

 

«Бастауыш мектеп білім алушыларына арналған қойылым сценарийі» 

номинациясы: 

Бас жүлде – Михновец Людмила Александровна (Ақмола облысы, 

Жарқайың ауданы, Державинск қаласы, бастауыш сынып  мұғалімі). 

І дәрежелі диплом – Валиева Александра Николаевна (Шығыс 

Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, "Жігер" балалар-жасөспірімдер 

клубтарының  бірлестігінің  педагог-ұйымдастырушысы). 



ІІ дәрежелі диплом – Гузий Галина Михайловна (Шығыс Қазақстан 

облысы, Өскемен қаласы, "Жігер" балалар-жасөспірімдер клубтарының 

бірлестігінің  педагог-ұйымдастырушы).  

Фадеев Елена Вадимовна (Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, 

"Жігер"  балалар-жасөспірімдер клубтарының бірлестігінің  педагог-

ұйымдастырушысы). 

ІІІ дәрежелі диплом – Абдикадирова Айман Тыныштыковна (Атырау 

облысы, Мақат ауданы, С. Шарипов атындағы  мектеп-интернатының 

бастауыш сынып мұғалімі). 

Бондарева Лариса Юрьевна (Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен 

қаласы, "Жігер" балалар-жасөспірімдер клубтарының бірлестігінің педагог-

ұйымдастырушысы). 

Жетібаева Балсулу Буркитбаевна (Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 

№21 жалпы орта білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі). 

Рахимбаева Алиса Амангельдыевна (Шығыс Қазақстан облысы, 

Өскемен қаласы, "Жігер" балалар-жасөспірімдер клубтарының бірлестігінің  

педагог-ұйымдастырушысы). 

Эзджанова Назира Отузбаевна (Маңғыстау облысы, Жаңа Өзен  

қаласы, №10 "Қарлығаш" балабақшасының тәрбиешісі). 

 

«Негізгі мектеп білім алушыларына арналған жаңа жылдық шоу-

бағдарламаның сценарийі» номинациясы: 

І дәрежелі диплом – Оразиманова Гульнар Данеровна (ШҚО обл, 

Өскемен қаласы, "Жігер" балалар-жасөспірімдер клубтарының бірлестігінің  

педагог - ұйымдастырушысы).  

ІІ дәрежелі диплом – Варнавская Наталья Васильевна (Қарағанды қ., 

Октябрь ауданы, бастауыш сынып мұғалімі).  

ІІІ дәрежелі диплом – Тилеубаева Эльзат Аязқұлқызы (Жамбыл 

облысы, Т.Рысқұлов ауданы, балалар мен жасөспірімдер орталығының бөлім 

меңгерушісі). 

 

 «Жоғарғы сынып, колледж және ЖОО білім алушыларына 

арналған жаңа жылдық бал-маскарадтың сценарийі» номинациясы: 

І дәрежелі диплом – Сейітқалиева Айман Мырзахметовна (Атырау 

облысы, Мақат ауданы, Доссор орта мектеп-интернатының  мұғалімі ). 

ІІІ дәрежелі диплом – Горячева Ксения Николаевна (Павлодар 

облысы, Железинка ауданы, "Михайловка жалпы білім беретін орта мектебі" 

вожатый). 

 

Байқау жұмыстарының саны 
(өңірлер бойынша) 

 

№  
 

Облыстар Жұмыс саны Жеңімпаздар  

 

1 Ақмола облысы  2 1  



2 Ақтөбе облысы  2 1 

3 Алматы облысы  - - 

4 Атырау облысы  14 5 

5 Шығыс Қазақстан 

облысы  
18 8 

6 Жамбыл облысы  1 1 

7 Батыс Қазақстан 

облысы  

- - 

8 Қарағанды облысы  2 1 

9 Қостанай облысы  - - 

10 Қызылорда облысы  - - 

11 Маңғыстау облысы  36 13 

12 Павлодар облысы  2 1 

13 Солтүстік 

Қазақстан облысы 

    

 

- - 

14 Оңтүстік Қазақстан 

облысы 
- - 

15 Алматы қаласы  - - 

16 Астана қаласы  - - 

 Барлығы  77 31 

 

 

 


