
 
 

Балаларды сауықтыру лагерьлеріндегі демалушы балалардың 

арасында «Топтың өмірінен бір күн» - мобильді көзқарас» 

тақырыбында сырттай байқаудың қорытынды есебі 

 

Балаларды сауықтыру лагерьлеріндегі демалушы балалардың арасында 

«Топтың өмірінен бір күн» - мобильді көзқарас» тақырыбындағы байқау 

балаларға арналған www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтта                     

2014 жылғы 1 маусым – 25 тамыз аралығында сырттай өткізілді. 

Мақсаты – балалардың шығармашылық мүмкіндігін айқындау, олардың 

шығармашылық белсенділігін арттыру.  

Міндеттері: 

балалардың арасындағы денсаулық құндылықтарын және салауатты өмір 

салтын қалыптастыру уәждемесін арттыру; 

заманауи ақпараттық-коммуникативтік технологияларды меңгерудегі 

танымдық қызығушылықтарын дамыту үшін жағдай жасау; 

шығармашыл дарынды балаларға қолдау көрсету; 

балалардың бейнероликтер мен презентациялар арқылы бейне-

көзқарасының түпнұсқалығын ашу. 

Сырттай өткен байқауға 8 жастан 18 жасқа дейінгі Қазақстан 

Республикасының балаларды сауықтыру лагерьлеріндегі демалушы балалар 

қатысты. Байқауға жалпы 30 жұмыс түсті, оның ішінде 3 жұмыс байқаудың 

талаптарына сәйкес емес. Байқауға 27 жұмыс жіберілді.  

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізілді:  

«Электрондық презентация»; 

«Бейнеролик (бейнеклип)». 

Байқауға жіберілген жұмыстардың ішінен: 

«Электрондық презентация» номинациясы бойынша  

8-11 жастағы кіші санат - 14 жұмыс; 

12-14 жастағы орта санат - 8 жұмыс; 

15-17 жастағы жоғарғы санат - 1 жұмыс. 

«Бейнеролик (бейнеклип)» номинациясы бойынша  

http://www.ziyatker.kz/


8-11 жастағы кіші санат - 2 жұмыс; 

12-14 жастағы орта санат – жұмыстар болмады; 

15-17 жастағы жоғарғы санат - 2 жұмыс. 

Әділ қазылар алқасы құрамы сырттай байқауға қатысқан Қазақстан 

Республикасының балаларды сауықтыру лагерьлеріндегі демалушы балалардың 

барлығы 27 жұмыстарды қарады. Байқауға қатысқан жұмыстар төмендегі 

критерийлер бойынша бағаланды: байқаудың мақсаты мен міндеттеріне 

сәйкестігі, материалдардың жаңашылдығы, түйсiктiң сенiмдiлiгі және қол 

жетiмдiлiгi, пайдаланылатын сюжеттiң жаңалығы, жұмыстың жарықтығы мен 

айқындылығы, ұраны, үндеуі. 

«Электрондық презентация» номинациясы бойынша жеңімпаздар 

анықталды. 

8-11 жастағы кіші санат: 

І орын – Кашапова Камила, 11 жас, Ақмола облысы, №1 Егіндікөл орта 

мектебі. 

ІІ орын – Пугачева Дарья, 10 жас, «Каменская 

орта мектебі»  ММ, «Радуга» жазғы сауықтыру 

лагері. 

ІІІ орын – Аманқызы Адина, 9 жас, Павлодар 

облысы, Екібастұз қаласы, № 26 мектеп-гимназия. 

ІІІ орын – Кукушкина Софья және Цай 

Степан, 8 жас, Шығыс-Қазақстан облысы, Курчатов 

қаласы, №3 орта мектеп. 

 

 

 

 

 

 

 

12-14 жастағы орта санат  

І орын – Жаржанова Кымбат, 14 

жас, Ақтөбе қаласы, «Қалалық жас 

туристер станциясы», «Дружба» лагері  

ІІ орын – Зольников Роман, 13 жас, 

Солтүстік-Қазақстан облысы, «Радуга» 

лагері.  

ІІІ орын - Тюлюнов Д., Сушко А. , 

Ақмола облысы, Егіндікөл №1 орта мектебі, 

“Достық” жазғы сауықтыру лагері.  

15-17 жастағы жоғарғы санат  



І орын – Аменов Ибрагим, 15 жас, 

Көкшетау қаласы, «Жас қайрат» спорттық-

туристтік шатырлы лагері. 

ІІ және ІІІ орындар – берілмеді 

 

 

«Бейнеролик (бейнеклип)» 

номинациясы бойынша  

8-11 жастағы кіші санат  

І орын – Серикхан Нурай,  8 жас, Шығыс-Қазақстан облысы, 

«Балдаурен».КМҚК. 

І орын - Алманов Санжар, 8 жас,  Астана қаласы, Оқушылар сарайы  

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ және ІІІ орындар –берілмеді. 

12-14 жастағы орта санат  

Қатысушылар болмады 

15-17 жастағы жоғарғы санат  

І орын – Құрамысова Қарлығаш, 16 

жас, Ақтөбе қаласы, 

ІІ орын – берілмеді 

ІІІ орын –Кәрімова Салтанат, 16 

жас, Павлодар қаласы. 

Байқауды ұйымдастырушылар және 

әділ қазылар алқасы Ақмола, Шығыс 

Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Павлодар 

облыстарындағы, сондай-ақ Астана, 

Ақтөбе қалаларының .балаларды 

сауықтыру лагерьлеріндегі демалушы балалардың байқауға жіберген 

жұмыстарының жоғары деңгейлігін атап өтті.  

 

 

Директор         Р. Шер 

 

 

 
 


