
Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім алушылар 

арасында «Менің ұстазым» тақырыбындағы  

Республикалық байқауының қорытынды есебі 

  

Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім алушылар 

арасында «Менің ұстазым» тақырыбында Республикалық байқау 2015 

жылғы 17 тамыз - 3 қараша  аралығында балаларға арналған www.ziyatker.org 

ғылыми-танымдық сайтта сырттай өткізілді. 

 Мақсаты: қоғам санасында, балалар арасында ұстаздың адамгершілік 

идеалын қалыптастыру, балалардың шығармашылық мүмкіндігін айқындау, 

оларды белсенді шығармашылылық іс-әрекетке тарту.        

Міндеттері: 

- байқау жұмыстарының негізінде заманауи мұғалімнің келбетін 

қалыптастыру; 

- жастардың арасында педагогикалық мамандықтың мәртебесін көтеру; 

- қатысушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту; 

- балалардың бейнешығармашылығын дамыту және жетілдіру; 

- жастар мен балалардың арасында бейнеөнерді насихаттау; 

- дарынды бейнесүйгіштерді айқындау және қолдау көрсету; 

- заманауи ақпараттық технологияларды меңгерудегі 

қызығушылықтарын  дамыту үшін жағдай жасау; 

- балалардың бейнероликтер мен презентациялар арқылы 

бейнекөзқарасын  және түпнұсқалығын ашу.  

Байқауға жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылар қатысты. 

Байқауға келесі номинациялар бойынша жалпы 124 жұмыс түсті:  

- «Электрондық презентация» - 70 жұмыс; 

- «Бейнеролик бейнебаян» - 54 жұмыс. 

Ұсынылған жұмыстар төмендегі критерийлер бойынша бағаланды: 

жұмыстар байқаудың мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес болуы керек; 

материалдардың жаңашылдығы; түс және композициялық шешімі; түйсіктің 

сенімділігі мен қол жетімділігі; пайдаланатын сюжеттің жаңалығы; сандық 

өңдеудің сапасы; ұраны, үндеуі. 

 Әділ қазылар алқасы қатысушылардың жас санаттарына сәйкес 

жеңімпаздарды анықтады. 

   

«Электрондық презентация»  номинациясы 

 

7-10 жас санаты 

Бас жүлде 

Асан Алиасқар (Маңғыстау обл, Мұнайлы ауданы №11 орта мектеп). 

I орын 

Жанболатқызы Азиза (Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауданы, 

Қаратөбе ауылы, Мұхит атындағы орта жалпы білім беретін мектебі); 

Сатекова Бақытжан (Павлодар қаласы, №17 ЖОББСОБ мектебі). 

http://www.ziyatker./


II орын 

Даниялқызы Аяулым (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Октябрь 

ауданы, «№ 22 мектеп-интернаты»); 

Заремба Руслан (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Октябрь 

ауданы, № 4 ЖББМИ); 

Нахметова Дания (Павлодар облысы, Ақсу қаласы, 

Ақсу қаласының дарынды балаларға арналған мамандандырылған 

гимназиясы). 

III орын 
Балтабек Ботакөз (Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Абай ауылы, 

"Абай атындағы негізгі орта мектебі" КММ); 

Джувбаева Диана (Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Дәулет 

ауылы,  № 4 жалпы білім беру орта мектебі); 

Осербаева Мадина (ШҚО, Үржар ауданы, Мақаншы ауылы, Мақаншы 

орта мектебі). 

 

11-14 жас санаты 

Бас жүлде 

Давлетьярова Асем (БҚО, Зеленов ауданы, 

Мичурин ауылы, Мичурин жалпы орта білім беретін  мектеп –балабақшасы). 

I орын   

Гегель Валерия (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Октябрь 

ауданы, № 4 ЖББМИ); 

Калиева Мадина (Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Қоңырат ауылы, 

№3 ЖББОМ). 

II орын 

Қисамиев Гурхан (Қарағанды Жезқазған «№1 жалпы орта білім беретн 

мектебі»); 

Талғатқызы Әмина, Есенгелді Назым, Нұрболат Дильназ (Қарағанды 

облысы, Қарқаралы қаласы,  «Мәди Бәпиұлы атындағы №44 жалпы білім 

беретін орта мектебі»); 

Үмбетова Айша (БҚО, Облыстық экологиялық – биологиялық 

орталық). 

III орын  
Ізмұхан Диана (Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Таушық 

ауылы, Шахта орта мектебі); 

Самандарова Гүлшат (Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу 

ауылы, Сам орта мектебі); 

Судовых Яна (СҚО, Мамлютка ауданы, Краснознаменное ауылы, 

Краснознаменное ОМ). 

 

15-17 жас санаты 

Бас жүлде 

Тулувхан Асылбек (Қарағанды қаласы, «№54 жалпы білім беретін орта 

мектебі»). 



I орын 

Выговская Яна (Жамбыл облысы, Меркен ауданы, Оқу-бейімдеу 

орталығы); 

Әліпова Айкенай (Атырау облысы, Индер ауданы, Махамбет атындағы 

орта мектеп). 

II орын 

Казбек Амирхан (Павлодар қаласы, М.М. Катаев атындағы оқушылар 

сарайы); 

10 – сынып (Павлодар облысы, Қашыр ауданы, Қызылтаң ауылы, 

Қызылтаң ЖББОМ). 

III орын 
Ахметов Алдияр (Ақмола  облысы, Атбасар ауданы  

№ 8 орта мектебі  ); 

Болат Ақтоты (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, №34 негізгі орта 

мектебі); 

Құлданбекова Айдана (Жамбыл облысы,  Меркі ауданы, Оқу – 

бейімдеу орталығы); 

Рябикин Роман (Қарағанды қаласы, № 4 ЖББМИ). 

 

«Бейнеролик бейнебаян» номинациясы 

 

7-10 жас санаты 

Бас жүлде 

Якубова Измира (Павлодар қаласы, №24 жалпы орта білім беру 

мектебі). 

I орын 

Кульпейсова Айым (Алматы облысы, Ескелді ауданы, М.Байысов 

ауылы Т.Рүстембеков атындағы орта мектебі); 

Толеу Олжас (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, № 54 орта 

мектебі). 

II орын  

Берденбекұлы Әли (Павлодар облысы, Ақсу қаласы 

Ақсу қаласының дарынды балаларға арналған мамандандырылған 

гимназиясы); 

Жаңабай Мирас (Қарағанды қаласы, № 92 гимназия); 

Рафаил Айсана (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, № 54 орта 

мектебі). 

III орын 
Избаскан Алихан (БҚО, Бөкей ордасы ауданы, Мұратсай ауылы, 

А.Құсайынов атындағы  орта мектебі); 

Күлік Іңкәр (Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, С.Сейфуллин 

атындағы №7 мектеп-гимназиясы); 

Қуанышбек Ілияс (Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, С.Сейфуллин 

атындағы №7 мектеп-гимназиясы). 

 



11-14 жас санаты 

Бас жүлде 

Ақыжан Сабыржан (Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Жаңатоған 

ауылы, № 14 ЖОББМ). 

I орын 

 «Алғырлар» тобы (Қарағанды қаласы,  №62 ЖББОМ); 

Червякова Эвелина (Қарағанды облысы,  Караганды қаласы, № 42 орта 

мектебі); 

Лагутина Идель (ШҚО, Семей қаласы, Жас техниктер станциясы). 

II орын 

Юсупова Сара (Маңғыстау облысы, Ақжігіт орта мектебі); 

Сержантов Анатолий (Қарағанды облысы,  Қарағанды қаласы, №48 

ОМ); 

Кәрімқұл Нұрай (Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, «Балқаш қаласы 

жалпы білім беретін №16 лингвистикалық бағыттағы орта мектебі). 

III орын  
Күлік Тұрар (Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, С.Сейфуллин 

атындағы №7 мектеп-гимназиясы); 

Құбайтова Сымбат (БҚО, Бөкенорда ауданы, А.Құсайынов атындағы 

ЖОББМ). 

15-17 жас санаты 

Бас жүлде 

Сағындық Тұрар (Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Сарымолдаев 

ауылы, Оқу – бейімдеу орталығы). 

I орын  

Базарханова Айым (Алматы облысы, Ескелді ауданы, Алдабергенов 

ауылы, Байысов атындағы орта мектебі); 

Елеусизова Асылажар (Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, №13 

гимназия). 

II орын 

Кешубаева Балжан (Қарағанды қаласы, №92 гимназия); 

Кудайбергенова Калкажан, Илимхан Акбал, Мухамаденова Акжар  

Павлодарская область, (Павлодар облысы, Павлодар  қаласы,  Б.Ахметов 

атындағы Павлодар педагогикалық колледжі); 

Турсын Ельнар  (Алматы облысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ ауылы, 

Шестаков атындағы ОМ). 

III орын 
Айтбаев Асылмұра (Қарағанды қаласы, №68 «Мектеп-интернат-

балабақша» кешені); 

Иманмусин Құрмет (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Октябрь 

ауданы, №12 жалпы білім беретін орта мектебі); 

Қаржаубаева Ару (Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Сарымолдаев 

ауылы, Оқу – бейімдеу орталығы); 

Сухоребрик Александр (Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Урумкай 

ОМ). 



Байқауға келіп түскен жұмыстардың саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола облысы 4 2 

2 Ақтөбе облысы - - 

3 Алматы облысы 8 2 

4 Атырау облысы 3 2 

5 Шығыс Қазақстан облысы 3 2 

6 Жамбыл облысы 5 5 

7 Батыс Қазақстан облысы 6 5 

8 Қарағанды облысы 60 23 

9 Қостанай облысы - - 

10 Қызылорда облысы 1 - 

11 Маңғыстау облысы 11 6 

12 Павлодар облысы 18 7 

13 Солтүстік Қазақстан облысы 5 1 

14 Оңтүстік Қазақстан облысы - - 

15 Алматы қаласы - - 

16 Астана қаласы - - 

 Барлығы 124 55 

 
 


