
«New life» 

 қашықтықтан өткізілген республикалық интернет-байқауының 

қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы «Ұрпақ +» 

мәдени-білім беру жобасын іске асыру аясында мектепке дейінгі, жалпы орта 

және қосымша білім беру мекемелерінің білім алушылары арасында «New 

life» республикалық интернет-байқауын 2016 жылғы 14 сәуірден – 14 

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

сайтында қашықтықтан өткізді. 

Мақсаты: өнер және дизайн саласындағы дарынды балаларды анықтау 

және қолдау. 

Міндеттері:  

- білім беру ұйымдарындағы білім алушыларының шығармашылық пен 

қиялға қызығушылығын ынталандыру;  

- қоршаған ортаға қамқорлық таныту, экологиялық мәдениетін 

арттыру;  

- білім алушылардың патриоттық сезімін қалыптастыру, ғылыми- 

техникалық жұмыс саласында өз жетістіктері арқылы мемлекеттің 

жетістіктеріне қол жеткізуге ұмтылу; 

 - дарынды жастардың әлеуметтік және кәсіби өзін-өзі анықтауына 

қолдау көрсету. 

Байқауға 4-17 жастағы білім алушылар қатысты. Байқауға барлығы  178 

жұмыс қабылданды. 

Мемлекеттік тілде қабылданған жұмыстардың жалпы саны - 121, 

ауылдық жерлерден қатысушылардың -78  жұмысы келіп түсті. 

Байқау жұмыстарын құрамында жоғары білікті мамандар: Қазақстан 

Республикасының жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының педагогтері құрамынан құрылған әділ қазылар алқасы 

бағалады. 

Байқау жұмыстары келесі өлшемдер бойынша бағаланды: 

- байқау жұмыстарының мазмұны тақырыпқа және Байқау 

номинациялары бойынша талаптарға сай орындалуы;  

- дизайны; 

 - аталу ерекшелігі;  

- шығармашылық және жасампаз ойлау қабілеті;  

- байқау жұмысын ресімдеу ұқыптылығы мен жарасымдылығы;  

- байқау жұмыстарын ресімдеу барысында талаптарға сәйкестігі.  

 «Қазақстан табиғатын сүйіп, қорғап біл» номинациясы бойынша әділ 

қазылар алқасының оң бағасын келесі білім алушалар иеленді: Шмидт 

Андрей, Королевский Данил және Кабидулов Аян, педагогтері Асмус 

Валерий Константинович (Ақмола облысы, Астраханка ауылы, «Астраханка 

№ 2 ОМ») ағаш борлардан жасалынған өнер туындылары. Сонымен қатар, 

міндеттердің бірі тұрмысқа қажетті затты ойлап өз қолымен жасау 

http://www.ziyatker.org/


номинациясы бойынша ауланы тазартуға ойлап тапқан зембіл макеті 

Қалпақбай Досан (Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Төлеп ауылы, «А. 

Махутов атындағы мектеп-балабақша» КММ). Осылайша, қатысушылар  

жарамсыз материалдардан тұрмысқа қажетті әрі пайдалы заттарды ойлап 

табуға болатынын дәлелдеді.   

 «Сиқырлы өзгерістер» номинациясы бойынша шығармашылық және 

қатысушылардың қияли ойлау қабілеттері  ашылды.  Жалпы байқауға бұл 

номинация бойынша 87 жұмыс тіркелінді, ең кішкентай сәңқой 

қатысушыларымыз да бұл номинацияға қызықты киім үлгілерін дайындаған. 

Аманбай Зере (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., «Аружан» балабақшасы) фольга, 

диск және матаны қолдану арқылы «Болашақ қонағы» атты киім үлгісін 

ойластырған. Ал, Асанова Зере (Алматы қ., Медеу ауданы, «№163 мектеп-

лицей» КММ) 4 метр жылытқыш затын және 200 дана целлофан 

добрабаларын, скотч, қайшы, мақтаны қоданып «Менің ертегі әлемім» атты 

«Қыз ұзату» киім үлгісін ұсынды. Қатысушы осы жұмысқа қосымша 

«Ақшақар»,  «Тұмар» киім үлгілерінің сериясы бар екендігін көрсетті. 

Әділ қазылар алқасы барлық жұмыстар байқау тақырыбы мен 

мақсатына сай орындалғанын, қатысушылар ойлау қиялын және 

шығармашылығын жақсы көрсеткендігін атап өтті. 

«New life» қашықтықтан өткізілген республикалық интернет-

байқаудың әділ қазылар шешімінің негізінде әр түрлі жас санатындағы 

мынадай білім алушылар жеңімпаздар болып анықталды. 

  

 «Сиқырлы өзгерістер» номинациясы 

Кіші жас санаты: 6 жасқа дейінгі балалар 

І орын 

1) Аманбай Зере (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., «Аружан» балабақшасы); 

2) Принцев Никита (СҚО, Аққайын ауданы, Смирново ауылы, 

""Балапан" бөбекжай-бақшасы" МКҚК); 

3) Сельгейм Валерия (Қостанай облысы, Рудный қаласы, № 13 

балабақшасы). 

ІІ орын 

4) Аязбай Айару (Қарағанды облысы, Бұхар Жырау ауданы, Доскей 

ауылы, «Ақбота» бөбекжай-бақшасы МКҚК);  

5) Горбунова Карина (Павлодар облысы, Қашыр ауданы, Песчаное 

ауылы, «Балдырған» бөбекжай-бақшасы МКҚК, жоғарғы тобы); 

6) Олькова Дарья (Павлодар облысы, Қашыр ауданы, Песчаное 

ауылы, «Балдырған» бөбекжай-бақшасы МКҚК, жоғарғы тобы). 

ІІІ орын 

7) Ахметова Айсара (Қарағанды облысы, Бұхар Жырау ауданы, 

Доскей ауылы, «Ақбота» бөбекжай-бақшасы МКҚК); 

8) Байдосбекова Жансая (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., №45  «Алтын 

бала» бөбекжай-бақшасы МКҚК);  

9) Бейбітәли Айлана (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., №45  «Алтын бала» 

бөбекжай-бақшасы МКҚК);  



10) Маратова Айару (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., №45  «Алтын бала» 

бөбекжай-бақшасы МКҚК). 

 

Кіші жас санаты: 7-10 жас 

 

І орын 

11) Баташ Назым (Қарағанды облысы, Ұлытау ауданы, Шеңбер 

ауылы, «Қорғасын №2 орта мектебі» КММ). 

ІІ орын 

12) Мұхамбетуалиева Дильназ (Қостанай облысы, Қамысты ауданы, 

Қамысты ауылы, Қамысты №1 орта мектебі); 

13) Пономаренко Регина (СҚО, Шал ақын ауданы, Крещенка ауылы, 

«Крещенская орта мектебі» КММ). 

ІІІ орын 

14) Әбубәкір Диана (Қостанай облысы, Қостанай ауданы, 

Половниковка ауылы, «Половниковская орта мектебі» ММ); 

15) Инаят Мерей (ОҚО, Мақтарал ауданы, Ынтымақ ауылы,                   

Т. Рысқұлов атындағы №17 орта мектебі);  

16) Ильина София (ШҚО, Глубокий ауданы, Глубокое е/м, ««Пчёлка» 

бөбекжай-бақшасы» МКҚК). 

 

Орта жас санаты: 11-14 жас 

 

І орын 

17)  Ахмедина Даяна (Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Ақмол 

ауылы №5 ОМ); 

18) Беккер Элита (СҚО, Айыртау ауданы, Новосветловка ауылы, 

«Новосветловская ОМ» КММ). 

ІІ орын 

19)  Кембель Мария (Жамбыл облысы, Тараз қ., «Мектепке дейінгі 

орталық» КММ); 

20) Короткова Дарина  (ШҚО, Өскемен қ., «№ 42 орта мектебі» 

КММ). 

ІІІ орын 

21) Әшірбекова Луиза (Жамбыл облысы,  Байзақ ауданы, Сарыкемер 

ауылы, Қазақстанның 40 жылдығы орта мектебі); 

22) Жұмагелді Ақнұр (ШҚО, Өскемен қ., «Көпбейінді №3 мектеп-

гимназия» КММ); 

23) Разбекова Шұғыла (Алматы облысы, Ақсу ауданы, Барлыбек 

Сыртанов атындағы ауылы, «Ғани Мұратбаев атындағы шағын орталығы бар 

мектеп» КММ). 

 

 

 

 



Жоғары жас санаты: 15-17 жас 

І орын 

24) Асанова Зере (Алматы қ., Медеу ауданы, «№163 мектеп-лицей» 

КММ); 

25) Минулина Карина (БҚО, Зеленовский ауданы, Құшым е/м, 

Құшым балабақша орта мектебі). 

ІІ орын 

26) Багаутдинова Раиса (Алматы қ., №64 ОМ КММ). 

27) Бисен Айдана (Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Назарбаев зияткерлік 

мектебі); 

28) Қапанова Жансұлу (Астана қ., «Техникалық шығармашылық 

орталығы»). 

ІІІ орын  

29) Махатова Айгерим (Астана қ., Технологиялық колледжі); 

30) Ержанова Ұлжан (ШҚО, Көкпекті ауданы, Сарыбел ауылы, 

«Ново-Тимофеевская орта мектебі» КММ); 

31) Есенгелдиева Аралкүл (Қызылорда облысы, Арал ауданы, 

Қарақұм ауылы, № 59 орта мектебі); 

32) Қапарова Диана (Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданы, Ұзынкөл 

ауылы, «Балалар шығармашылық үйі» МКҚК). 

 

«Қазақстан табиғатын сүйіп, қорғап біл» номинациясы  

Кіші жас санаты: 6 жасқа дейінгі балалар 

І орын 

33)  Әшірбай Нұрдаулет (Жамбыл облысы, Тараз қ., №52 шағын-

орталығы); 

34) Құдайберген Әлижан (Жамбыл облысы, Тараз қ., «№21 

балабақша» МКҚК); 

35) Иманғалиева Анель (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, №45 «Алтын 

бала» бөбекжай-бақшасы МКҚК). 

ІІ орын 

36)  Айтжанов Кәрім (Ақтөбе облысы, г. Актөбе, №45 «Алтын бала» 

бөбекжай-бақша МКҚК); 

37) Дүйсалиева Мадина (БҚО, Орал қ., №48 «Мұрагер» бөбекжай-

бақша МКҚК ); 

38) Паскевич Вероника (СҚО, Есіл ауданы, Ильинка е/м, «Ильинская 

орта мектебі», «Арман» шағын-орталығы КММ). 

ІІІ орын 

39)  Мамедова Лейла (Ақмола облысы, Бұланды ауданы, Макинск қ., 

«Солнышко» бөбекжай-бақшасы МКҚК); 

40) Досжан Толғанай (БҚО, Орал қ., Кендалы ауданы, № 38 «Жазира» 

бөбекжай-бақшасы МКҚК); 

41)  Лысенко Варвара (Ақмола облысы, Бұланды ауданы, Макинск қ., 

«Солнышко» бөбекжай-бақшасы МКҚК); 



42) Мереева Ясмина (БҚО, Орал қ., Кендалы ауданы, № 38 «Жазира» 

бөбекжай-бақша МКҚК); 

43) Абылқаева  Индира  (Павлодар  облысы, Павлодар қ., № 72 

бөбекжай-бақшасы МКҚК). 

 

Кіші жас санаты: 7-10 жас 

 

І орын 

44)  Шүкірғали Гүлайым (БҚО, Жәнібек  ауданы, Тау ауылы, Г. 

Абдуллин атындағы орта мектебі). 

ІІ орын 

45)  Крюков Вадим (ШҚО, Риддер қ., «Даму мүмкіндігі шектеулі 

балаларға арналған арнайы (түзету) мектеп-интернаты» КММ); 

46) Зарылқанов Еркебұлан (ШҚО, Катон-Қарағай ауданы, Үлкен 

Нарын ауылы, «Шығармашылық үйі» МКҚК). 

ІІІ орын 

47)  Ержанова Ақмаржан (Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, 

Тимофей ауылы, Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған 

мектеп-интернаты); 

48)  Змеевская Полина (Павлодар облысы, Щербақты ауданы, 

Алексеевка ауылы, Алексеевская орта мектебі); 

49) Раимбаева Амина (Жамбыл облысы,  Тараз қ., «Мектептен тыс 

жұмыс орталығы»). 

 

Орта жас санаты: 11-14 жас 

 

І орын 

50)  Королевский Данил (Ақмола облысы, Астрахан ауданы, 

Астраханка ауылы, «Астраханская  № 2 орта мектебі» ММ); 

51) Шмидт Андрей (Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Астраханка 

ауылы, «Астраханская  № 2 орта мектебі» ММ); 

52) Зинет Дильназ (БҚО, Ақжайық ауданы, Жаңабұлақ ауылы,  

Жаңабұлақ ОМ); 

53) Кенжебекұлы Ерсін (ШҚО, Семей қ., «№47 ОМ» КММ); 

54) Кабидулов  Аян (Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Астраханка 

ауылы, «Астраханская  № 2 орта мектебі» ММ). 

ІІ орын 

55)  Қайратов Саят (БҚО, Қазталов ауданы, Жалпақтал ауылы, 

«Ғ.Молдашев ат. орта мектеп» КММ); 

56) Мамаева Аружан (Жамбыл облысы, Тараз қ., «Ақыл-есі кем 

балаларға арналған интернат-үйі» КММ); 

57) Жапарқұл Аружан (Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Көктөбе 

ауылы, №30 Көктөбе ОМ); 

58) Серіков Еламан (БҚО, Қазталов ауданы, Жалпақтал ауылы, 

«Ғ.Молдашев ат. орта мектеп» КММ). 



ІІІ орын 

59)  Омарханова Аружан (ШҚО, Зайсан ауданы, Айнабұлақ ауылы, 

«Айнабұлақ орта мектебі» КММ); 

60)  Баширова  Ақнұр (Жамбыл облысы, Тараз қ., «№53 ОМ» КММ); 

61)  Аманқос Жұлдыз  (Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Жетібай 

ауылы, «Ауылым» аула клубы). 

62) Құрмантаева Адель (Астана қ., №38 мектеп-лицей); 

63) Қурванкулов Адхам (ОҚО, Қаратау ауданы, Б. Садықов атындағы 

орта мектебі). 

 

Жоғары жас санаты: 15-17 жас 

 

І орын 

64) Қалпақбай Досан (Маңғыстау облысы, Бейнеу  ауданы, Төлеп 

ауылы, «А.Махутов атындағы мектеп-балабақша» КММ); 

65) Давитадзе Лиана, Данилишин Андрей (Қостанай облысы,               

Житіқара ауданы, «№3 ОМ» КММ). 

ІІ орын 

66)  Гумарова Диана (Астана қ., «Технологиялық колледжі» МКҚК). 

67)  Матанцев Максим (Қостанай облысы, Қостанай қ., «Дарынды 

балаларға араналған қазақ-түрік лицейі»). 

ІІІ орын 

68) Бугрина Елена (Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданы,  Павловка 

ауылы, «Павловская  орта мектебі» КММ); 

69) Айғараева Сабина (БҚО, Орал қ., Назарбаев зияткерлік мектебі); 

70) Сатаев Рүстем (Қостанай облысы, Қостанай қ., «Дарынды 

балаларға араналған қазақ-түрік лицейі»). 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

 (өңірлер бойынша) 

 
№ Область  Количество 

участников 

Количество   

победителей 

1.  Ақмола  12 6 

2.  Ақтөбе  18 6 

3.  Алматы  8 2 

4.  Атырау  4 - 

5.  Шығыс Қазақстан  10 6 

6.  Жамбыл  18 8 

7.  Батыс Қазақстан  16 9 

8.  Қарағанды  9 4 

9.  Қостанай  28 9 

10.  Қызылорда  7 1 

11.  Маңғыстау  11 3 

12.  Павлодар  10 4 

13.  Солтүстік Қазақстан  6 4 

14.  Оңтүстік Қазақстан  8 2 



15.  Алматы қаласы 3 2 

16.  Астана қаласы 10 4 

 Барлығы 178 70 

 
 


