
«Мұражай – ұрпақтарды байланыстыру дәнекері» республикалық  

интернет-байқауының қорытындысы 

 

ҚР БжҒМ-нің Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығы  жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының білім алушылары, сондай-ақ педагогтері арасында  «Мұражай 

– ұрпақтарды байланыстыру дәнекері» республикалық интернет-

байқауды 2017 жылғы    28 ақпаннан   26 сәуірге дейін балаларға арналған 

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

Байқаудың мақсаты: білім беру ұйымдарындағы мектеп 

мұражайының мәнін арттыру, өскелең ұрпаққа мұражай ықпалының 

педагогикалық мазмұнын, әдістемелері мен формаларын жетілдіру.  

Міндеттері: 

білім алушылардың дүниетанымын кеңейту, танымдық 

қызығушылықтары мен қабілеттерін, әлеуметтік белсенділіктерін тәрбиелеу; 

білім алушылардың бойында іздену, ғылыми-зерттеу жұмыстары 

дағдыларын қалыптастыру; 

педагогтер мен білім алушыларды мектеп мұражайларының түрлі 

қызметтеріне тарту арқылы мұражай педагогикасын дамытуға жағдай жасау; 

тарих және мәдениет естеліктеріне деген ұқыпты қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Байқауға барлығы 30 жұмыс келіп түсті. 

Байқауға жалпы орта білім беретін мектептердің, колледждердің және 

қосымша білім беру ұйымдарының білім алушылары қатысты. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1) «Мұражай тарихы»; 

2) «Отбасылық жәдігер» номинациясы; 

3) «Мұражай педагогикасы - уақытты байланыстырушы дәнекері». 

Білім алушылардың ұсынылған жұмыстары келесі өлшемдер бойынша 

5 баллдық жүйемен бағаланды: байқау тақырыбына сәйкес болуы; жасына 

сәйкес болуы;  сюжеттің түпнұсқалығы және авторлық ұстанымы; елестету 

байлығы және автордың шығармашылық тәсілі; байқау жұмысын сауатты 

және эстетикалық түрде ресімдеу. 

 «Мұражай – ұрпақтарды байланыстыру дәнекері» тақырыбындағы 

республикалық интернет-байқаудың әділ қазыларының шешімі негізінде 16 

қатысушы жеңімпаз болып анықталды.  

 

«Мұражай тарихы» номинациясы бойынша 

 

Жас санаты 15-17 жас: 

І орын: Кириллова Валерия (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, 

политехникалық колледж); 

ІI орын: Медициналық колледждің мұражай студиясы  (Қостанай 

облысы, Қостанай қаласы, медициналық колледж); 

http://www.ziyatker.org/


ІІІ место: Лесовой Андрей (Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, 

Надеждинка ауылы, Надеждинка негізгі мектебі); 

ІІІ место: Асан Алтынай (Қарағанды облысы, Ұлытау ауданы,                   

№15 орта мектебі). 

 

«Отбасылық жәдігер» номинациясы бойынша 

 

Жас санаты 8-10 жас: 

І орын: Тарасенко Михаил Денисович (Ақмола облысы, Атбасар 

ауданы, №3 орта мектебі); 

         ІI орын: Ниеталин Сабыржан Тұрланұлы (Ақтөбе облысы, Шалқар 

ауданы, Шығармашылық үйі). 

 

 

Жас санаты 11-14 жас: 

 

І орын: Қойшыбай  Нұргелді (Қарағанды облысы, Ұлытау ауданы,  

№15 орта мектебі); 

І орын: Коростелев Артем (Ақмола облысы, Аршалы ауданы, балалар 

шығармашылық орталығы); 

ІI орын: Шаяхмет Гүлбиназ (Қарағанды облысы, Ұлытау ауданы, сре 

№15 орта мектебі); 

ІІІ орын: Абросимова Юлия (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, с 

№ 45 орта мектебі). 

Жас санаты 15-17 жас: 

І орын: Павлова Наталья (Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, 

Победа негізгі мектебі); 

ІI место: Кузюта Валерия Владимировна (Ақмола облысы, Атбасар 

қаласы, Агротехникалық колледж); 

ІІІ место: Кизимова Эвелина (Алматы қаласы, Алматы медициналық 

колледжі). 

 

«Мұражай педагогикасы - уақытты байланыстырушы дәнекері» 

номинациясы бойынша (педагогтерге арналған) 

 

І орын: Тойшиева Айгуль Есенбековна (Оңтүстік Қазақстан облысы, 

Кентау қаласы, Кентауский көпсалалы колледж); 

ІI орын: Абдрахмановна Калима Даулетовна ( Алматы қаласы, Алматы 

медициналық колледжі); 

          III орын: Далибаева Ақмор Нусипбековна ( Алматы қаласы, Алматы 

медициналық колледжі). 

 

 



Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар  Жұмыстар саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола  5 3 

2 Ақтөбе  3 1 

3 Алматы  2  

4 Атырау    

5 Шығыс Қазақстан    

6 Жамбыл    

7 Батыс Қазақстан    

8 Қарағанды  4 4 

9 Қостанай  6 4 

10 Қызылорда    

11 Маңғыстау    

12 Павлодар  1  

13 Солтүстік Қазақстан    

14 Оңтүстік Қазақстан  2       1 

15 Алматы қаласы 7 3 

16 Астана қаласы   

 Барлығы  30 16 

 

 

Директор                                         Р. Шер 
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