
«Театрдың ғажайып әлемі» 

Республикалық интернет-байқауының қорытындысы 

 

         ҚР БҒМ Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 

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

беру ұйымдарының білім алушылары арасында «Театрдың ғажайып 

әлемі» республикалық интернет-байқауын 2017 жылғы 15 ақпаннан  – 5 

мамыр аралығында балаларға арналған www.ziyatker.org  ғылыми-танымдық 

сайтта қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты: дарынды, талантты балалар мен жастарды 

театр өнері арқылы анықтау және қолдау, олардың қабілеттері мен 

шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту.  

Міндеттері: 

балалар мен жастардың бос және демалыс уақыттарын белсенді 

ұйымдастырудың мәдени деңгейін көтеру; 

балалар мен жастардың шығармашылық қабілеттерін дамыту және 

жүзеге асыру; 

балалар мен жастардың  шығармашылық әлеуетін дамыту; 

балалар мен жастардың қиял және фантазиясын  ашу; 

балалар мен жастардың  көркемөнер қабілеттерін дамыту. 

Байқауға барлығы 21 жұмыс келіп түсті. 

Байқауға келесі жас санаттары бойынша 11-17 жас аралығындағы 

білім алушылар қатысты: 

8-10 жас; 

11-14 жас; 

15-17 жас. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1. «Менің мектептегі  театрым, мен онда – актермін!» номинациясы; 

2. «Өз қолыңмен жасалған қуыршақ» номинациясы; 

3. «Театр балалар көзімен...» номинациясы. 

Білім алушылардың ұсынылған жұмыстары келесі өлшемдер бойынша 

5 баллдық жүйемен бағаланды:  

         вариативтілігі, үйлесімділігі; 

композициялық шешімі; 

техникасы және орындаушылық деңгейі; 

сюжеті мен әртістік шеберлігі; 

сахналық көрінісі (костюммен жабдықталуы).  

«Театрдың ғажайып әлемі» республикалық интернет-байқауының әділ 

қазыларының шешімі негізінде 21 қатысушы жеңімпаз болып анықталды.  

         «Менің мектептегі  театрым, мен онда – актермін!» номинациясы 

бойынша: 

жас санаты: 8-10 жас  

II орын: 
1. Супатаева Марина (Қостанай облысы, Жетіқара қаласы, Балалар 

шығармашылық мектебі); 

http://www.ziyatker.org/


2. Д. Қонаев мектебінің білім алушылары (Жамбыл облысы, Жуалы 

ауданы, Б. Момышұлы ауылы, Д. Қонаев атындағы № 19 мектеп-

гимназиясы). 

жас санаты: 11-14 жас 

II орын: 

3. Галымжанова Айнур   (Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Қобда 

селосы, қазақ тілінде оқыту гимназиясы). 

III орын: 
4. Ы. Алтынсарин орта мектебі (Қостанай облысы, Қамысты ауданы, 

Алтынсарин селосы, Алтынсарин орта мектебі); 

5. Сағынжанов Ерасыл (Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, 

Қандыағаш қаласы, Қандыағаш қалалық №2 орта мекетбі); 

6. Тастекеева Баян; 

7. Шеңбертал орта мектеп білім алушылары (Ақтөбе облысы, Ырғыз 

ауданы, Шеңбертал ауылы, Шеңбертал орта мектебі). 

жас санаты: 15-17 жас 

I орын: 

8. Даршт Элина (Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданы,  Балалар 

шығармашылық үйі); 

9. Теміржан Қайрат (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Октябрь 

ауданы, № 68 мектеп балабақша кешені); 

10. Нұрланқызы Сабина (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, 

Октябрь ауданы, № 68 мектеп балабақша кешені). 

II орын:  

11. Данильченко Сергей (Қостанай қаласы, Жетіқара қаласы,  Балалар 

шығармашылық мектебі); 

12.  Хрипунова Ульяна (Қостанай қаласы, Жетіқара қаласы,  Балалар 

шығармашылық мектебі). 

III орын: 

13. № 160 негізгі мектеп білім алушылары (Алатау ауданы, Қарасу 

шағын ауданы, № 160 негізгі мектебі). 

«Өз қолыңмен жасалған қуыршақ» номинациясы бойынша: 

жас санаты: 8-10 жас 

I орын: 

14.  Садық Анель (Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Андас батыр 

ауылы, № 3 орта мектебі); 

II орын: 

15.  Сурауханова Сымбат (Тараз қаласы, № 32 орта мектебінің 

мектепалды даярлық сыныбы). 

          жас санаты: 11-14 жас 

 I орын: 

16.  Асимбекова Зарина (Жамбыл облысы Меркі ауданы Андас батыр 

ауылы, № 3 орта мектебі); 

17. Зубцова Анастасия (Ақтөбе қаласы, № 29 орта мектебі). 

«Театр балалар көзімен» номинациясы бойынша: 



жас санаты: 11-14 жас 

II орын: 

18.  Грипасова Екатерина (Теміртау қаласы, Теміртау «Мирас» 

көпсалалы колледжі); 

19.  Разбеков Ернұр (Алматы қаласы, Алатау ауданы, № 148 мектебі). 

III орын: 

20.  Маклакова Амина (Ақмола облысы, Астрахан ауданы, №2 

Астрахан орта мектебі); 

21.  Шаймарданов Ильяс (Ақмола облысы, Астрахан ауданы, №2 

Астрахан орта мектебі). 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар  Жұмыстар 

саны 

Жеңімпаздар 

1 Қостанай облысы 5 5 

2 Жамбыл облысы 4 4 

3 Ақтөбе облысы 2 2 

4 Алматы қаласы 2 2 

5 Қарағанды облысы 4 4 

6 Ақмола облысы 2 2 

 Барлығы  21 21 

 

 


