
«Ару қала - Астана» республикалық интернет-байқауының 

қорытындысы 

 

ҚР БжҒМ-нің Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығы  мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында «Ару қала - Астана»  

республикалық интернет-байқауды 2017 жылғы  5 сәуірден 5 қыркүйекке 

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

қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты: білім алушыларды шығармашылық қызметке 

тарту, дарынды балаларды анықтау және қолдау.  
Міндеттері: 

-  қатысушылардың шығармашылық өзін-өзі танытуға жағдай жасау; 

- балалардың қиялын, елестетуін, көркемдік шығармашылыққа деген 

қабілеттерін дамытуға итермелеу; 

- қазақстандық патриотизм, өз астанасына деген мақтаныш сезімін 

тәрбиелеу; 

- дәстүрлі және заманауи мәдениет негізінде өскелең ұрпақтың 

эстетикалық талғамын қалыптастыру. 

Байқауға барлығы  6 жұмыс келіп түсті. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1) «Астана - еліміздің жүрегі» ақындар байқауы; 

2) «Астана, туылған күніңмен!» - видео құттықтаулар байқауы; 

3) «Тосын сый». 

Білім алушылардың ұсынылған жұмыстары келесі өлшемдер бойынша                     

5 баллдық жүйемен бағаланды: байқаудың тақырыбына сәйкестігі; жасына 

сәйкестігі; сюжеттің түпнұсқалығы және авторлық көзқарасы; автордың ой-

қиялының байлығы және шығармашылық тәсілі; байқау жұмысының 

сауаттылығы және эстетикалық ресімделуі. 

«Ару қала - Астана» тақырыбындағы республикалық интернет-

байқаудың әділ қазыларының шешімі негізінде 4 қатысушы жеңімпаз болып 

анықталды.  

 

«Астана - еліміздің жүрегі» номинациясы бойынша 

 

Жас санаты 7-10 жас: 

І орын: 

1. Мұханбетрахим Медина Нұрланқызы (Ақтөбе облысы, Ақтөбе 

қаласы, № 11 мектеп-гимназия). 

 

Жас санаты 11-14 жас: 

ІІІ орын: 

2. Мазур Анастасия (Астана қаласы,  Балалар үйі). 

 

 

http://www.ziyatker.org/


Жас санаты 15-17 жас: 

ІІІ место:  

3. Рамазанова Гүлнұр (Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, №7 орта 

мектебі). 

 

«Астана балалардың көзімен» номинациясы бойынша 

 

Жас санаты 7-10 жас: 

 

4. Хохленок Александра (Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ., Балалар 

шығармашылық үйі). 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар  Жұмыстар саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола    

2 Ақтөбе  2 2 

3 Алматы    

4 Атырау    

5 Шығыс Қазақстан  1 1 

6 Жамбыл    

7 Батыс Қазақстан    

8 Қарағанды    

9 Қостанай  2  

10 Қызылорда    

11 Маңғыстау    

12 Павлодар    

13 Солтүстік Қазақстан    

14 Оңтүстік Қазақстан          

15 Алматы қаласы   

16 Астана қаласы 1 1 

 Барлығы  6 4 

 

 

 

 

 

 
 


