
Мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының  білім алушылары арасында «Жаңа жыл кешінде Аяз 

Атаның бастан кешкендері» атты республикалық қашықтықтан 

өткізілген интернет-байқауының қорытындысы 

 

 

 Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 

мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының  білім алушылары арасында «Жаңа жыл кешінде Аяз Атаның 

бастан кешкендері» тақырыбында республикалық интернет-байқауын 2015 

жылғы 10 қараша мен 2016 жылғы 15 қаңтар аралығында балаларға арналған 

www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтында қашықтықтан өткізді. 

Мақсаты: бейнелеу өнері саласындағы дарынды балаларды анықтау және 

қолдау, білім алушыларды  шығармашылық сарынға тарту. 

Міндеттері: қатысушылардың әдеби, көркемдік шығармашылықтарын 

колдау;  

қатысушылардың көркемдік-эстетикалық талғамын және бейнелі ойлау 

қабілетін дамыту; 

жарысқа жіберілген ең үздік жұмыстардан виртуалды галерея жасау. 

Байқауға 4-18 жастағы білім алушылар қатысты. 

Байқауға жалпы 76 жұмыс қабылданды. 

Балалардың жұмыстарын құзыретті әділ қазылар алқасы бағалады. 

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі критерийлер бойынша 

бағаланды: байқау тақырыбына, мақсатына және талаптарына сәйкес болуы; 

байқаудың тақырыбын ашу; жаңа жылдық көрініс енгізу; әзілқой, креативті 

ерекше сюжеті; жұмыстың ресімделуі, түс гаммасының бейнелігі және 

бірқалыптылығы; стилі (комикстің ресімделуі, қойылымдардың байланысы, 

қажетті енгізулер және суреттердің қағаз бетіндегі үйлесімділігі). 

«Жаңа жыл кешінде Аяз Атаның бастан кешкендері» тақырыбында  

қашықтықтан өткізілген республикалық интернет-байқаудың әділ қазылар 

мүшелерінің шешімі негізінде әр түрлі жас санатындағы келесі білім алушылар 

жеңімпаздар болып анықталды. 

  

Кіші жас санаты: 4-6 жас 

 

Гран-При - Бекбаулы  Жұлдыз (Маңғыстау облысы,Түпқараған  ауданы, 

Таушық ауылы МКҚК «Айгүл» балабақшасы).  

I дәрежелі диплом – Тұяқбай Ерали («Аққу» тобы, Астана қаласы). 

II дәрежелі диплом – Қамбаров Нұрали («Сұңқар» тобы, Астана қаласы). 

II дәрежелі диплом – Жұмағали Аян (Атырау облысы, Исатай ауданы, 

Аққыстау ауылы, Исатай аудандық білім бөлімінің «Бәйтерек» балабақшасы 

МКҚК). 

II дәрежелі диплом – Жұмабаев Қанат (Маңғыстау облысы, Ақтау 

қаласы, «№61 «Сұлтан» балабақшасы МКҚК», № 11 мектепалды даярлау 

тобы). 

http://www.ziyatker.org/


II дәрежелі диплом – Бұсұрманова Мөлдір (Маңғыстау облысы, Қарақия 

ауданы, Құрық ауылы, «Болашақ» мектепке дейінгі қазақ гимназиясы МКҚК). 

II дәрежелі диплом – Антонов Валерий (Қостанай облысы, Қостанай 

қаласы, «Қостанай қаласының мектеп-балабақша гимназиясы»). 

III дәрежелі диплом – Башкова Софья (Астана қаласының  №8 «Думан» 

балабақшасы). 

III дәрежелі диплом – Боровинский Глеб («Бәйтерек» тобы, Астана 

қаласы). 

III дәрежелі диплом – Мыңтас Жанэль (Атырау облысы, Қызылқоға 

ауданы, Қаракөл ауылы, «Жауқазын» балабақшасы МКҚК). 

III дәрежелі диплом – Төрехан Ислам (Астана қаласы, Есіл ауданы 

Пригородный кенті, №68 «Балбұлақ» балабақшасы МКҚК). 

III дәрежелі диплом – Зинұр Мұхамбет (Маңғыстау облысы, Түпқараған 

ауданы,  С. Шапағатов ауылы, «Айналайын» балабақшасы МКҚК). 

 

Кіші жас санаты: 7-9 жас 

 

Гран-При – Слабкова София (Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен 

қаласы,  ӨҚ МКҚК «Жiгер», «Палитра» өнер студиясы қарамағындағы, балалар 

мен жастар клубы «Алые паруса», «Веселый карандаш» балалар 

шығармашылық бірлестіктері). 

I дәрежелі диплом – Қамбарбек Дания (Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, 

Б.Момышұлы ауылы, Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі «Аула клубы» 

КММ). 

II дәрежелі диплом – Жарылқасын Қайсар  (Қызылорда  облысы, Қазалы 

ауданы, Абай ауылы, Абай атындағы № 90 орта  мектебі); 

III дәрежелі диплом – Рапихов  Бердибек (Атырау облысы, Құрманғазы 

ауданы, Ақкөл аулы, Ақкөл орта мектебі). 

  

Орта жас санаты: 10-12 жас 

 

Гран При - Жауынбаев Ернар (Атырау облысы, Индер ауданы.  

Гребенщик орта мектебі). 

I дәрежелі диплом - Музаппарова Дилдора (Оңтүстік Қазақстан облысы, 

Түркістан қаласы, «Иқан» жалпы орта мектебі» КММ). 

I дәрежелі диплом - Каймульдинов Мади Сандыбайулы (Солтүстік 

Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Ақсен ауылы, «Ақсен орта мектебі» 

КММ).  

II дәрежелі диплом – Алимберген Бекзат (Алматы қаласы, № 24 орта 

мектебі). 

II дәрежелі диплом - Булкаирова Жанар (Солтүстік Қазақстан облысы 

Ақжар ауданы, Талшық аулы, Ақжар ауданы әкімдігі «Өнер мектебі» МКҚК). 

II дәрежелі диплом - Маратов Мадияр қожа (Алматы қаласы, № 24 орта 

мектебі). 



III дәрежелі диплом – Бекбулатова Ғалия (Солтүстік Қазақстан облысы, 

Ақжар ауданы, Талшық аулы, Ақжар ауданы әкімдігі «Өнер мектебі» МКҚК). 

III дәрежелі диплом – Бауыржанқызы Нұрхан (Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ақжар ауданы, Талшық аулы. Ақжар ауданы әкімдігі «Өнер мектебі» 

МКҚК). 

 

Орта жас санаты: 13-15 жас 

 

Гран При - Бабатаев Жавохир (Оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан 

қаласы, «Иқан» жалпы орта мектебі» КММ). 

I дәрежелі диплом - Куандыкова Дариға (Павлодар облысы, Ақсу қаласы 

№1 орта мектебі ҚММ). 

II дәрежелі диплом - Жанәділұлы Темірлан (Жамбыл облысы, Байзақ 

ауданы, Сарыкемер ауылы, «Ю.Гагарин ат. орта мектебі»КММ). 

III дәрежелі диплом – Нарынбай Шынболат (Маңғыстау облысы, 

Жаңаөзен қаласы, №2 орта мектебі). 

III дәрежелі диплом – Қарби Гүлзира (Алматы облысы, Ескелді ауданы, 

Ақын Сара ауылы, «Ескелді ауданы әкімдігінің Ш.Уәлиханов атындағы орта 

мектебі» КММ). 

 

Жоғары жас санаты: 16-18 жас 

 

I дәрежелі диплом - Мамаев Усмонали (Оңтүстік-Қазақстан облысы, 

Түркістан қаласы, «Иқан» жалпы орта мектебі» КММ). 

 

Байқау жұмыстарының саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола облысы 4  

2 Ақтөбе облысы   

3 Алматы облысы 1 1 

4 Атырау облысы 6 4 

5 Шығыс Қазақстан 

облысы 

1 1 

6 Жамбыл облысы 3 2 

7 Батыс Қазақстан 

облысы 

  

8 Қарағанды облысы   

9 Қостанай облысы 1 1 

10 Қызылорда облысы 1 1 

11 Маңғыстау облысы 31 5 

12 Павлодар облысы 2 1 

13 Солтүстік Қазақстан 6 4 



облысы 

14 Оңтүстік Қазақстан 

облысы 

3 3 

15 Алматы қаласы 6 3 

16 Астана қаласы 11 5 

 Барлығы 76 31 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


