
«Ерекше интерактивті көрме: 3D сурет өнері» 

 Республикалық интернет-байқаудың қорытындысы 

 

ҚР БжҒМ-нің Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 

жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім 

алушылары арасында «Ерекше интерактивті көрме: 3D сурет өнері» 

республикалық интернет-байқауын 2017 жылғы 17 қаңтар - 1 наурыз аралығында 

балаларға арналған www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтта қашықтықтан 

өткізді. 

Байқаудың мақсаты: білім алушыларды ақпараттық технологиялар 

саласында шығармашылық әрекетке тарту, балалар мен жастардың танымдық 

қызығушылықтарын ынталандыру. 

Міндеттері: 

1) білім алушылардың ақпараттық және компьютерлік технологиялар 

саласында шығармашылық белсенділігін ынталандыру; 

2) қатысушылардың компьютерлік графикада жұмыс жасау дағдыларын 

дамыту; 

3) оқушылардың шығармашылық мүмкіндіктерін кеңейту үшін білім алу 

үдерісінде компьютерлік бағдарламаларды қолдану қызығушылығын арттыру. 

 Байқауға барлығы 67 жұмыс келіп түсті. 

Байқауға келесі жас санаттары бойынша 7-18 жас аралығындағы білім 

алушылар қатысты: 

1) кіші жас санаты: 7-10 жас; 

2) орта жас санаты: 11-14 жас;  

4) жоғары жас санаты: 15-18 жас. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1. «Сурет»; 

2. «Плакат». 

Білім алушылардың ұсынылған жұмыстары келесі өлшемдер бойынша 5 

баллдық жүйемен бағаланды: компьютерлік графика тәсілдерімен жұмыстың 

тақырыбын ашу деңгейі; айқындығы - көркемдік-эстетикалық қабылдау, 

композиция, дизайны, бейнелік шешімі, жалпы әсері; технологиялығы – 

компьютерлік графикалық ортаның, құралдарының, эффектілерінің мүмкіндігін 

қолдану, нысандарды бейнелеу үшін құралдарды қалыпсыз қолдану және 

бірегейлігі; шығармашылық тәсілі;  орындау сапасы. 

«Ерекше интерактивті көрме: 3D сурет өнері» тақырыбындағы 

республикалық интернет-байқаудың әділ қазыларының шешімі негізінде 31 

қатысушы жеңімпаз болып анықталды.   

 

«Сурет» номинациясы бойынша: 

Жас санаты: 7-10 жас 

І орын:  

Даулетчина Карима (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Балалар техникалық 

шығармашылық орталығы). 

ІІ орын: жоқ. 

ІІІ орын: жоқ. 

Жас санаты: 11-14 жас 

І орын: 

http://www.ziyatker.org/


2. Нәзір Інкәр (Жамбыл облысы, Т. Рысқұлов ауданы, Абай ауылы, Абай 

атындағы шағын орталықты орта мектебі). 

ІІ орын: 

3. Калибекова Амина (ШҚО, Өскемен қаласы, Дарынды балаларға арналған 

Жамбыл атындағы облыстық мамандандырылған мектеп-гимназия-интернаты); 

4. Нұрахмет Қайсар (ШҚО, Зайсан ауданы, Қайнар ауылы, Шағын 

жинақталған октябрь негізгі орта мектебі).  

ІІІ орын: 

5. Байғабыл Мақсат (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы,  №13 ОМ); 

6. Жазбаев Махамбет (ШҚО, Зайсан ауданы, Қайнар ауылы, Шағын 

жинақталған октябрь негізгі орта мектебі); 

7. Панасенко Данил (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, № 31 ОМ). 

 

Жас санаты: 15-17 жас 

І орын: 

8. Бурмистров Виталий (Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар кенті, Абай 

көпсалалы колледжі); 

9. Бекбулатов Сабит (Жамбыл облысы, Т. Рысқұлов ауданы, Құлан ауылы,  

Құлан ауылшаруашылығы колледжі). 

ІІ орын: 

10. Молдабай Асылжан (Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Теріс ауылы, 

Алматы электромеханикалық колледжі); 

11. Төлеубаев Әли (Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Қарқаралы 

қаласы,  Қарқаралы қаласындағы Әлімхан Ермеков атындағы № 2 ОМ). 

ІІІ орын: 

12. Алимханов Адиль (Астана қаласы, №70 мектеп-лицей); 

13. Аульбек Айғаным (Астана қаласы,  «Қазақ ұлттық өнер университеті» 

(мектеп)); 

14. Базылбекова Сабина (Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Ж. Мусин 

атындағы қазақ педагогикалық колледжі); 

15. Хованская Кайныл (Қарағанды облысы, Абай қаласы, №1 жалпы орта 

білім беру мектебі). 

 

«Плакат» номинациясы бойынша: 

Жас санаты: 7-10 жас 

І орын: 

16. Амангелді Ұлан (Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Игілік ауылы,  Шоқай 

датқа атындағы орта мектебі). 

ІІ орын:  

17. Рымбаева Нұрай (Қарағанды облысы, Карағанда қаласы,  «Восток» 

балалар – жасөспірім клубы). 

ІІІ орын: жоқ 

 

Жас санаты: 11-14 жас 

І орын: 

18. Сейтхан Азамат (Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Б.Момышұлы ауылы, 

№1 Г. Орджоникидзе мектеп гимназиясы). 

ІІ орын: 



19. Абай Темирхан (БҚО, Сырым ауданы,  Балалар мен жасөспірімдер 

шығармашылық орталығы); 

20. Аманов Рахат (Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданы, Шар қаласы, 

Абай атындағы мектеп-балабақша кешені); 

21. Ергазин Асфандияр (Алматы облысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ кенті, 

Шестаков атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен). 

ІІІ орын: 

22. Жамауова Асылжан (Қарағанды облысы, Сәтбаев қаласы, №27 жалпы 

орта білім беретін мектебі); 

23. Нұртай Аяулым (Қарағанды облысы, Сәтбаев қаласы, Абай атындағы №4 

мектеп-лицейі); 

24. Оралбек Бексұлтан (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Жамбыл атындағы 

№5 мектеп-гимназиясы); 

25. Үшкемпіров Нұркен (Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Игілік ауылы,  

Шоқай датқа атындағы орта мектебі). 

 

Жас санаты: 15-17 жас 

І орын: 

26. Куватбаева  Улмекен (Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қаратау қаласы, 

Қаратау гуманитарлық-техникалық колледжі). 

ІІ орын: 

27. Ахмет Айзере (ШҚО, Зайсан ауданы, Зайсан қаласы,  Х.Мұстафин 

атындағы мектеп-лицейі); 

28. Бақыт Карина (Жамбыл облысы, Тараз қаласы,  № 47 орта мектебі). 

ІІІ орын: 

29. Жұмабек Ислам (Қостанай облысы, Жангелдин ауданы, Қалам-Қарасу 

ауылы, Ғафу Қайырбеков атындағы орта мектебі); 

30. Қуаныш  Шолпан (Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қаратау қаласы,  

Қаратау гуманитарлық-техникалық колледжі); 

31. Маликажы Гулина (Жамбыл облысы, Шу ауданы, Далақайнар ауылы, 

Т.Әшімбаев атындағы орта мектеп). 

 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар  Жұмыстар саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола  4 1 

2 Ақтөбе  3 1 

3 Алматы  3 1 

4 Атырау  5 - 

5 Шығыс Қазақстан  9 5 

6 Жамбыл  19 13 

7 Батыс Қазақстан  6 1 

8 Қарағанды  8 6 

9 Қостанай  2 1 

10 Қызылорда  1 - 

11 Маңғыстау  - - 



12 Павлодар  - - 

13 Солтүстік Қазақстан  - - 

14 Оңтүстік Қазақстан  - - 

15 Алматы қаласы - - 

16 Астана қаласы 7 2 

 Барлығы  67 31 

 

 

Директор                                                                                    Р. Шер 

 

 

 


