
Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы  

білім алушылардың арасында арасында Компьютерлік графикадан 

сырттай өткізілген «Сиқырлы қылқалам» тақырыбында  

Республикалық байқаудың қорытынды есебі 

  

Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың арасында Компьютерлік графикадан сырттай өткізілген 

«Сиқырлы қылқалам» тақырыбында Республикалық байқау  2014 жылғы                           

11 желтоқсан - 2015 жылғы 26 қаңтар аралығында балаларға арналған 

www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтта сырттай өткізілді. 

 Мақсаты: оқушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту, ақпараттық 

технологияларды тәжірибелік қызметте белсенді қолдануға оларды тарту. 

Міндеттері: 

ақпараттық және компьютерлік технологиялар саласында шығармашылық 

белсенділігін ынталандыру; 

қатысушылардың компьютерлік графикада жұмыс жасау дағдыларын 

игеру; 

оқушылардың шығармашылық мүмкіндіктерін кеңейту үшін оқу мен 

болашақ кәсіби қызмет компьютерлік бағдарламаларды қолдану 

қызығушылығын арттыру. 

Байқауға жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың қатысты. 

Байқауға келесі номинациялар бойынша жалпы 366 жұмыс түсті:  

«Компьютерлік суреттер» - 243 жұмыс; 

«Коллаждар, фотомонтаждар» - 93 жұмыс; 

«Компьютерлік анимациялар» - 30 жұмыс; 

Ұсынылған жұмыстар төмендегі критерийлер бойынша бағаланды: 

берілген байқаудың тақырыбы, мақсаты мен міндеттеріне жұмыстың сәйкес 

келуі тиіс, жұмыстың жаңашылдығы, түпнұсқалығы, жұмыстың техникалық 

орындалуының күрделілігі мен сапасы, туындының көркемдік деңгейі, 

элементтерді рәсімдеу дизайны, түстердің үйлесімді келісуі,композициялық 

шешімнің сапасы, келешегінің бар болуы.  

 

«Компьютерлік суреттер» номинациясы бойынша әділ қазылар алқасы 

қатысушыларды санаттарына  байланысты жеңімпаз деп белгіледі: 

 

  8-11 жастағы төменгі буында  
1 орын - Кенжебаев Жандос, Мағыстау облысы Бейнеу ауданы,  

Атамекен орта мектебіның оқушысы 

2 орын - Қазыбек Бауыржан, Жамбыл облысы, Жуалы ауданы 

Б.Момышұлы ауылы, Жуалы ауданы әкімдігінін білім бөлімінің "Аула клубы" 

2 орын - Муса Галымжан,  Манғыстау облысы, Жанаозен қаласы, №3 

орта мектептің оқушысы 

3 орын – Мұхамеддинова Гүлдана, Маңғыстау облысы, Бейнеу 

ауданы, Есет ауылы, «Есет мектеп-балабақша кешені» 

3 орын - Бақыт Бекболат, Ақтөбе қаласы, №50 орта мектептің 

оқушысы 
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12-14 жастағы орта буында  
Бас жүлде – Дүйсенов Сұлтан, ШҚО, Семей қаласы, 8 балалар үй; 

1 орын – Цишевский Александр, ШҚО, Өскемен қаласы, Бриг мектебінің 

оқушысы; 

1 орын – Серикқалиев Гафар, БҚО, Орал қаласы, №14 жалпы орта 

мектебі; 

1 орын – Нурсолтанов Байрам, ШҚО, Өскемен қаласы, № 45 орта 

мектебі; 

2 орын – Камельтай Самат, Астана қаласы, № 75 мектеп гимназиясы; 

2 орын – Крикбаева Ильмира, Жамбыл облысы, Тараз қаласы; 

2 орын – Муратов Нурсултан, ОҚО, Жетісай қаласы, Б.Момышұлы 

атындағы №6 мектеп-гимназиясы; 

2 орын – Сейтказы Альбина, Қарағанды облысы, Карағанды қаласы, № 

41 жалпы орта мектебі; 

2 орын–Чарапиев Илияс, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, Аксу 

елді мекені, №1 орта мектеп; 

3 орын – Айменов Алибек, Астана қаласы, № 75 мектеп-гимназиясы; 

3 орын – Амантай Ерген, Павлодар облысы, Май ауданы, Көктөбе орта 

білім беру мектебі; 

3 орын – Ахметкалиева Томирис, .Астана қаласы, №56 орта мектебі; 

3 орын – Бейсенаев Алдияр, Қарағанды облысы, Карағанды қаласы, №25 

орта білім беру мектебі; 

3 орын – Вальчук Дарья, Ақмола облысы, Жаксын ауданы, Калинин 

толық емес орта білім беру мектебі; 

3 орын –  Джашибекова Анель, Карағанды қаласы, №25 орта білім беру 

мектебі; 

3 орын – Жағыпар Ғабдулғазиз, Павлодар облысы,  Май ауданы, Көктөбе 

орта білім беру мектебі. 

 

15-17 жастағы жоғары буында  
1 орын – Матаев Саян, Астана қаласы, № 51 мектеп гимназиясы; 

2 орын – Алитурлиева Минара, Ақтөбе қаласы, № 36 толық емес білім 

беру мектебі; 

3 орын – Аймурзин Тимур, Карағанды қаласы, №62 орта білім беру 

мектебі; 

3 орын – Нұрғалиев Айтуған, Ақтөбе облысы, Темир ауданы, елді мекен 

Шұбарқұдық, Жансена Кереева  атындағы орта мектебі. 

 

«Коллаждар, фотомонтаждар» номинациясы бойынша әділ қазылар 

алқасы қатысушыларды санаттарына  байланысты жеңімпаз деп белгіледі: 

 

8-11 жастағы төменгі буында 

 

1 орын – Кадирова Камила, Ақтөбе қаласы, №32 школа-гимназиясының 

оқушысы 



2  орын – Абдуллаева Гулдана, Манғыстау обл, Жанаозен қаласы, №20 

орта мектептің оқушысы 

3 орын - Нуркенова Толкын, Астана қаласы, №56 мектеп-лицейінің 

оқушысы 

 

12-14 жастағы орта буында  

 

1 орын – Маханбетова Самина, Астана қаласы, № 66 мектеп лицейі; 

1 орын – Бисекен Коркыт, Атырау облысы, Махамбет ауданы, Тандай 

ауылы, Тандай орта мектебінің оқушысы 

2 орын – Гарварт Петр, Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, №11 орта 

мектебінің оқушысы 

2 орын – Иващенко Дмитрий, Ақтөбе облысы, Ақтөбе «Қалалық 

техникалық шығармашылық орталығы» оқушысы 

2 орын – Сауытбаева Балгүл, Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Сарыкемер ауылы, Балалар көркем мектебінің оқушысы 

2 орын – Столяров Роман, ШҚО, Өскемен қаласы, Жас техниктер 

бекетінің оқушысы 

3 орын – Бейсен Арлен, Астана қаласы, №4 Жамбыл Жабаев атындағы 

мектеп гимназиясының оқушысы 

3 орын – Амзебек Аслан, Астана қаласы, № 66 мектеп-лицейінің оқушысы 

3 орын – Жамантаев Нуртилеу, Қарағанды облысы, Шет ауданы, Аксу-

Аюлы ауылы,. Ы. Алтынсарина атындағы мектеп гимназиясының оқушысы 

 

15-17 жастағы жоғары буында  

 

1 орын – Кайратов Али, БҚО, Орал қаласы, № 37 орта білім беру 

мектебінің оқушысы 

2 орын – Анартаева Бобыржан, ОҚО, Сайрам ауданы, Акбай ауылы, №28 

орта білім беру мектебінің оқушысы  

2 орын – Мороз Дарья, БҚО, Бурлин ауданы, Аксай қаласы, Балалар өнер 

мектебінің оқушысы 

3 орын – Атрощенко Ольга, Қостанай облысы, Костанай қаласы, №3 

мектеп гимназиясының оқушысы 

3 орын – Бакитова Айдана, Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Тассай 

қаласы, Тассай орта мектебінің оқушысы 

3 орын – Каирбек Мадина, СҚО, Акжар ауданы, Алкатерек ауылы, 

Алкатерек атындағы орта мектебінің оқушысы 

 

«Компьютерлік анимациялар» номинациясы бойынша әділ қазылар 

алқасы қатысушыларды санаттарына  байланысты жеңімпаз деп белгіледі: 

 

8-11 жастағы төменгі буында 

1 орын - тағайындалмады 

2 орын - тағайындалмады 

3 место – Колтман Владимир, Ақмола облысы,  Жақсын ауданы,   

Подгорное ауылы,  Подгорненская орта мектебінің оқушысы  



12-14 жастағы орта буында  

 

Бас жүлде - Есенбек Дамир Оразұлы,  БҚО, Теректі ауданы, Подстепное 

ауылы, Теректі аудандық балалар шығармашылық үйінің оқушысы; 

1 орын –Ксанова Адина, Астана қаласы,  №59 мектеп гимназиясы; 

2 орын – Заканаев Аскар,  Қарағанды қаласы , № 36 орта білім беру 

мектебі; 

2 орын – Танирберген Ергали, Жамбыл облысы, Меркен ауданы, 

Сарымолдаева ауылы, В.А. Савва атындағы № 9 орта мектебі; 

3 орын – Бостанова Молдир, Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Сарыкемер ауылы,  «Балалар өнер мектебі». 

 

15-17 жастағы жоғары буында  

 

1 орын – Аманкулов Асет, Ақтөбе облысы, Темір ауданы, елді мекен 

Шұбарқұдық, Жансен Кереев атындағы орта білім беру мектебі; 

2 орын – Уколова Марина, ОҚО, Сайрам ауданы, Ақбұлақ ауданы, 

А.Кұрмантаев  атындағы № 18 орта білім беру мектебі; 

3 орын – Субботин Константин, Қостанай облысы, Кұшмұрұн атындағы  

№ 121 Әулие білім беу мектебі  

3 орын – Узьмина Светлана, Қарағанды қаласы,  № 11 орта мектебі 

 

 Әділ қазылар алқасының мүшелері Қарағанды, Шығыс Қазақстан,  

Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Жамбыл, Қостанай, 

Павлодар, Ақтөбе, Оңтүстік Қазақстан облыстарынан қатысушылардың 

жұмыстарында қызықты ойлар, идеялар, шығармашылық тәсілдердің бар екенін 

атап өтті.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Байқауға келіп түскен жұмыстардың саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жүлде 

орындары 

1 Ақмола облысы 26 3 

2 Ақтөбе облысы 40 8 

3 Алматы облысы 10 0 

4 Атырау облысы 15 1 

5 Шығыс Қазақстан облысы 20 4 

6 Жамбыл облысы 30 5 

7 Батыс Қазақстан облысы 20 4 

8 Қарағанды облысы 50 8 

9 Қостанай облысы 20 2 

10 Қызылорда облысы 10 0 

11 Маңғыстау облысы 20 4 

12 Павлодар облысы 20 2 

13 Солтүстік Қазақстан облысы 15 1 

14 Оңтүстік Қазақстан облысы 20 3 

15 Алматы қаласы 10 0 

16 Астана қаласы 40 8 

 Барлығы 366 53 

 

 
 


