
Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдары, колледж білім 

алушылары арасында өткізілген  қашықтықтан «IT ғаламшар» 

компьютерлік шығармашылық жұмыстарының интернет-байқауының 

қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық оқу-әдістемелік орталығы 2016 жылғы 1 тамыз - 28 қараша 

аралығында жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдары, колледж білім 

алушылары арасында «IT ғаламшар» компьютерлік шығармашылық 

жұмыстарының республикалық интернет-байқауы қашықтықтан 

www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтында өткізілді. 

Байқау еліміздің дарынды балалары мен жастарын анықтау және қолдау, 

компьютерлік технологиялармен олардың интеллектуалды, шығармашылық 

және эстетикалық дамуы мақсатында өткізілді.  

Байқау міндеттері:  

- оқушылар мен студенттердің интернет-қосымшаларды, компьютерлік 

мультипликацияларды, электронды оқу құралдарын, дамыту ойындарды, 

видеороликтерді және т.б. құруда заманауи бағдарламалық құралдарды үйрену 

және қолдануды насихаттау; 

- оқушыларда ақпараттық және компьютерлік технологиялар 

саласындағы жұмыс дағдыларын қалыптастыру; 

- оқушылардың шығармашылық ынталарын дамыту, жеке компьютерлік 

өнімдер құруы арқылы өзін-өзі дамытуы; 

- өскелең ұрпақтың қазіргі өзекті қоғам мәселелерін шешуге жұмылдыру. 

Байқауға жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдары,   колледж білім 

алушылары қатысты.  

Байқауға алты номинация бойынша барлығы 132 жұмыс келіп түсті: 

1. «Үздік презентация» номинациясы; 

2.  «Компьютерлік анимация» номинациясы; 

3.  «Сайт жасау»  номинациясы; 

4.  «Оқу-танымдық видео» номинациясы; 

5. «Бағдарламалау» номинациясы. 

Байқау жұмыстарын мектеп директорының орынбасарлары, жаңа 

технологиялар ғылыми-әдістемелік орталығының мұғалімдері құрайтын 

қазылар алқасы бағалады.  

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі критерийлер бойынша 5 

баллдық жүйемен бағаланды: өзектілік, автор идеясының жаңалығы мен 

түпнұсқалығы, ақпараттық толықтылығы, ақпаратты көрсету көрнекілігі, 

техникалық жарамдылығы. 

«IT ғаламшар» компьютерлік шығармашылық жұмыстарының 

республикалық сырттай байқауының әділ қазылар алқасының шешімі негізінде 

әр түрлі номинациялардағы байқау жеңімпаздары ретінде келесі қатысушылар 

мақұлданды. 

«Үздік презентация» номинациясы 

кіші жас санаты: 8-10 жас 

І орын 

http://www.ziyatker.org/


1) Алимбаев Рустам, (ШҚО, Өскемен қаласы, Өскемен қаласы әкімдігінің, 

№39 орта мектебі); 

ІІ орын 

2) Дарханқызы Самал (ШҚО, Семей қаласы «№22 жалпы орта білім беретін 

мектеп-лицей» КММ); 

ІІІ орын 

3) Адылжанов Шахин (Алматы облысы,  Панфилов ауданы,  Садыр ауылы, 

«Садыр орта мектебі» КММ). 

 

«Үздік презентация» номинациясы 

орта жас санаты: 11-14 жас 

 

Гран-при  

4) Тихомиров Евгений (Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр ауылы, 

«Ай-Нур» жекеменшік лингвистикалық гимназия); 

І орын  

5) Адамова Мадина (Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, «Ақтоғай 

ауданының жалпы білім беретің Шолақсор орта мектебі» КММ); 

6) Мәкітай Сырым (Қарағанды облысы, Шет ауданы,  Ақсу-Аюлы ауылы, 

Ж.Ақылбаев атындағы мектеп-гимназия); 

ІІ орын 

7) Аман Айдана (Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бесарық 

бекеті,Талап ауылдық округі, №247 орта мектеп); 

8) Горобец Яна (Қостанай облысы, Рудный қ., №4 Рудный қаласының 

мектеп-лицейі); 

9) Куйшебаева Дана (Қостанай облысы, Рудный қ., №4 Рудный қаласының 

мектеп-лицейі); 

10) Минюхина Дарья (Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, 

№1 М.Айтхожин атындағы орта мектеп); 

11) Хасков Валентин (ШҚО, Өскемен қ.,  «Облыстық математика, 

физика және информатика дарынды балаларға арналған мамандырынған 

мектеп» КММ); 

ІІІ орын 

12) Царик Альбина (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, №11 орта мектеп); 

13) Конева Алина (Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Смирновка 

ауылы, Қарабалық ауданы әкімдігі білім бөлімінің Смирнов орта мектебі); 

14) Инжибеков Ильяс (Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Байқоңыр 

қаласы, «Қармақшы аудандық білім бөлімінің №273 орта мектебі» КММ); 

15) Беляева Милана (Алматы обл, Ескелді ауданы, «Ескелді  ауданы 

әкімшілінің Шестаков атындағы мектепке дейінгі орталықты орта мектеп» 

КММ); 

16) Ануарбекова Айым, Сағынбекова Алтынай (ШҚО. Семей қаласы, 

«№22 жалпы орта білім беретін мектеп-лицей» КММ). 

 

 «Үздік презентация» номинациясы 

жоғары жас санаты: 15-18 жас 



 

Гран-при 

17) Мурахмедов Алижан (Жамбыл облысы, Тараз қ., №31 орта мектеп); 

І орын  
18) Бекишева Аружан, Каленова Аружан (Шығыс Қазақстан облысы, Семей 

қаласы, «№22 жалпы орта білім беретін мектеп-лицей» КММ); 

19) Алмас Бағлан (Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, Жезқазған 

гуманитарлық колледжі); 

ІІ орын 

20) Куандыкова Эльзат (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Қостанай 

медицина колледжі); 

21) Уразаева Лия (Алматы қаласы, №56 гимназия); 

ІІІ орын 

22) Клемина Евгения (Қарағанды облысы, Абай ауданы, Самарка аулы, 

«Самарка жалпы білім беретін орта мектеп» КММ); 

23) Ибрагимов Нуржигит, Абдувахапов Давлатбек (Жамбыл облысы, 

«Түркістан Ахмет Яссауи кәсіби» колледжі); 

24) Әлімғали Шахимардан, Байыр Шынар,  Тналиева Жансая (БҚО, Ақтау 

қаласы, «Мамандандырылған экономикалық лицейі»). 

 

«Компьютерлік анимация» номинациясы 

кіші жас санаты: 8-10 жас 

 

Гран-при 

25) Омелянцева Полина, Иванов Артем (Астана қаласы, «ШАГ» 

Компьютерлік академиясы»  ЖШС); 

І орын 

26) Яковлев Владимир (Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Ақсу 

қаласының №8 орта мектебі); 

ІІ орын 

27) Ибадулла Шәрипа (Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ ауданы, 

Ш.Уәлиханов атындағы орта мектеп). 

 

«Компьютерлік анимация» номинациясы 

орта жас санаты: 11-14 жас 

Гран-при 

28) Жильцов Сергей, Арзамасцев Артур (Ақмола облысы, Көкшетау қ., 

№ 8 орта мектеп); 

І орын 

29) Бектурлиева Ұлдана, Бақтыбаева Айсұлу, Серікқызы Алия (БҚО, 

Ақтау қаласы, «Мамандандырылған экономикалық лицей» КММ); 

30) Чудинов Андрей, Кадыржанов Дамир (Астана қ., «ШАГ» 

Компьютерлік Академиясы»  ЖШС); 

ІІ орын 

31) Зобнина Элизабет (ШҚО, Өскемен қаласы,  «Өскемен қ. Әкімшілігінің 

№7 орта мектеп» КММ); 



32) Минюхина Дарья (СҚО, Петропавл қ.,  «Мұрат Айтхожин атандығы №1 

орта мектеп» КММ); 

ІІІ орын 
33) Манапов Айдос (Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Облыстық техника 

бағытындағы мамандырылған спорттық мектеп); 

34) Серикбосынова Аруна (Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, №45 «Ақ 

Орда» мектеп-гимназиясы).  

 

«Компьютерлік анимация» номинациясы 

жоғары жас санаты: 15-18 жас 

 

І орын 

35) Сейдилдаева Алмагүл (Қызылорда облысы, Қармақшы аграрлы-

техникалық колледжі);  

ІІ орын  

36) Байрамова Дилбара (ШҚО, Бесқарағай ауданы,  «Борасын орта 

мектеп-балабақша» КММ); 

37) Нұрмұханов Базарбек (БҚО,  Ақтау қаласы, «М.Тынышпаев 

атындағы  ҚазККА Ақтау көлік колледжі» ЖШС); 

ІІІ орын 

38) Хамзахунова Альмина (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Т.Рысқұлов 

атындағы, №48 орта мектеп). 

 

 «Сайтқұрастыру» номинациясы 

орта жас санаты: 11-14 жас 

 

  І орын 

39) Хохряков Максим, Немлиенко Антон (Павлодар обл., Железин 

ауданы, Жаңа жұлдыз ауылы,  Павлодар облысы   Железин ауданы   Жаңа 

жұлдыз ауылының жалпы білім беретін мектеп); 

II орын 

40) Данилов Антон (Алматы қаласы, «№ 29 орта мектеп» КММ); 

ІІІ орын 

41) Мағазұлы Әділ, Қайыржанов Нұрғазы, Байбек Баһадүр (Қарағанды 

облысы, О.Жұмабеков атындағы ЖОББМ базасындағы Тірек мектебі,). 

 

 «Сайтқұрастыру»  номинациясы 

жоғары жас санаты: 15-18 жас 

 

І орын  

42) Пастухов Никита, Дронов Никита (Алматы облысы, Еңбекші қазақ 

ауданы, Балтабай ауылы, Халықаралық бизнес академия колледжі); 

ІІ орын 

43) Нұрмаханбетов Бақдәулет ();ОҚО Түркістан қаласы "Түркістан Ахмет 

Ясауи" кәсіби колледжі); 

ІІІ орын 



44) Ибраева Лаура, Әбдірахман Эльенора (Қостанай облысы, Таран ауданы, 

«Таран ауданы әкімдігі білім беру бөлімінің №1 орта мектебі» КММ); 

45) Лопатин Никита (Қостанай облысы, Лисаковск қаласы,, «Лисаковск 

қаласы  әкімдігі білім беру бөлімінің №6 орта мектебі» КММ). 

 

«Оқу-танымдық видео»  номинациясы 

кіші жас санаты: 8-10 жас 

І орын 

46) Зайдулин Максим (Қарағанды облысы, Абай қ., № 14 мектеп-лицей 

КММ); 

ІІ орын 

47) Шахманова Диана, Нойкин Григорий (Қарағанды қ., Облыстық 

мамандандырылған  техникалық спорт түрі және техникалық шығармашылық 

бойынша  спорт мектебі); 

ІІІ орын 

48) Колесникова Ева (ШҚО, Өскемен қ.,  «Облыстық математика, 

физика және информатика дарынды балаларға арналған мамандырынған 

мектеп» КММ); 

 

«Оқу-танымдық видео»  номинациясы 

орта жас санаты: 11-14 жас 

 

І орын 

49) Пушенко Максим (ШҚО, Өскемен қ.,  «Облыстық математика, 

физика және информатика дарынды балаларға арналған мамандырынған 

мектеп» КММ); 

ІІ орын 

50) Қалила Назгүл (Қызылорда облысы,  Қазалы ауданы, Бозкөл ауылы, 

Қарасақал Ерімбет атындағы № 96 мектеп); 

ІІІ орын 

51) Нызамадин Аида (Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Абай ауылы, 

Абай атындағы №90 мектеп); 

52) Байсеитов Диас (Қарағанды обл, Шахтинск қ., «Шахтинск қаласы 

әкімшілігінің № 7 жалпы орта білім беретің мектеп» КММ). 

 

«Оқу-танымдық видео»  номинациясы 

жоғары жас санаты: 15-18 жас 

 

І орын 

53) Кари Аружан (БҚО, Орал қ., Орал газ, мұнай және салалық 

технологиялар колледжі); 

 

ІІ орын 

54) Сармолда Данияр (Маңғыстау обл., Жаңаөзен қаласы, №20 орта 

мектеп); 

ІІІ орын 



55) Жунусова Мадина (Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, 

М.Жұмабаев атындағы Петропавл гуманитарлық колледжі); 

56) Қуантаева Назгул (Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, 

Байқоңыр қаласы). 

 «Бағдарламалау» номинация 

орта жас санаты: 11-14 жас 

 

І орын 

57) Кигай Никита (Алматы қаласы, «ШАГ» Компьютерлік академиясы»  

ЖШС); 

58) Грот Эдуард (Алматы қаласы, «ШАГ» Компьютерлік академиясы»  

ЖШС); 

ІІ орын  

59) Макаров Артем (Алматы қаласы, «ШАГ» Компьютерлік 

академиясы»  ЖШС); 

ІІІ орын 

60) Ильчук Александр (Астана қаласы, «ШАГ» Компьютерлік 

академиясы»  ЖШС); 

61) Ким Александр (Алматы қаласы, «ШАГ» Компьютерлік 

академиясы»  ЖШС); 

62) Хохряков Максим, Немлиенко Антон (Павлодар облысы, 

Железинск ауданы, Жанажұлдыз ауылы,  жалпы орта білім беретін мектеп). 

 

«Бағдарламалау» номинация 

жоғары жас санаты: 15-18 жас 

 

І орын 

63) Семенченя Сергей (СҚО, Петропавл қ., №2 орта мектеп); 

ІІ орын 

64) Дановский Данил (Қостанай қ., Қостанай құрылыс колледжі); 

65) Дукембаева Балауса, Алимгажи Аяулы (ШҚО, Семей қаласы, «№22 

жалпы орта білім беретін мектеп-лицей» КММ); 

66) Костюков Олег (Қарағанды обл., Саран қаласы, Саран А.Кұнанбаев 

атындағы гуманитар- техникалық колледжі); 

ІІІ орын 

67) Туйкин Ленар (ШҚО, Бородула ауданы,  Ивановка ауылы, «Ивановка 

орта мектебі» КММ); 

68) Бегимова Алина (ШҚО, Семей қаласы, «№7  мектеп-лицей» КММ); 

69) Өтемісова Жұлдыз (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, коммуникация және 

жаңа технология колледжі); 

70) Қасаев Сержан (Ақтөбе облысы, Хромтау қаласы, №6 Хромтау 

гимназиясы). 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 
(өңірлер бойынша) 

 



№ Облыстар Жұмыст

ар саны 

Жеңімпаздар 

саны 

1 Ақмола 2 1 

2 Ақтөбе 9 2 

3 Алматы облысы 3 3 

4 Атырау    

5 Шығыс Қазақстан  19 12 

6 Жамбыл  8 3 

7 Батыс Қазақстан  8 5 

8 Қарағанды  13 8 

9 Қостанай  15 7 

10 Қызылорда  8 6 

11 Маңғыстау  3 1 

12 Павлодар  4 4 

13 Солтүстік Қазақстан  7 4 

14 Оңтүстік Қазақстан  8 4 

15 Алматы қаласы 17 7 

16 Астана қаласы 8           3 

 Барлығы: 132 70 

 
 


