
«Жас саяхатшы» республикалық  

байқауды қашықтықтан өткізу қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2017 жылғы 

2 наурыздан 30 сәуір аралығында жалпы орта, қосымша, техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында «Жас 

саяхатшы» республикалық байқауын қашықтықтан өткізді.  

Мақсаты: көркем шығармашылық арқылы білім алушылардың 

экологиялық мәдениетін қалыптастыру.  

Міндеттері: 

білім алушылардың шығармашылыққа қызығушылығын дамыту;  

білім алушылар мен педагогтерді шығармашылық белсенділікке 

ынталандыру;  

балалар мен жастардың эстетикалық деңгейін көтеру. 

Байқауға әр түрлі жас санатындағы балалар қатысты. Байқауға барлығы 

23 жұмыс қабылданды, оның ішінде жеңімпаздары – 20. 

Байқау жұмыстарын келесі өлшемдер бойынша бағаланды:  
байқаудың тақырыбына және номинациясына сәйкестігі; 

жұмыстың сапалы және шебер орындалуы; 

шығармашылық деңгейдің автордың жас ерекшелігіне сәйкестігі;  

тақырыптың шығармашылық ойы және толық ашылуы. 

Әділ қазылар алқасының шешімі негізінде әр түрлі жас санатындағы 

келесі білім алушылар жеңімпаздар болып анықталды: 

 

«Саяхат туралы арман»  номинациясы 

7-10 жастағы кіші жас санаты 

І орын 

1. Тәсілім Фаиза (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, «Мерей» 

көркемсурет мектебі). 

ІІ орын 

2. Рахимова Гульжан (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, № 23 орта 

мектеп-лицей). 

ІІІ орын 

3. Қалкешова Айша (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, № 21 

негізгі мектеп). 

11-14 жастағы орта жас санаты 

І орын 
4. Егізбай Жұлдызай (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, «Мерей» 

көркемсурет мектебі). 

ІІ орын 

5. Сарсембаева Шакира Есболайқызы (Атырау облысы, Құрманғазы 

ауданы, Аққөл ауылы, Ақкөл жалпы орта мектебі); 

6. Посохова Мария (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, № 21 

негізгі мектеп). 



ІІІ орын 

7. Лаптева Дарья (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, № 62 негізгі 

орта мектеп); 

8. Дүйсенханова Айкерім (Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, 

№ 3 Күршім гимназиясы); 

9. Манарбекқызы Аяжан (Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданы, 

Қаратал ауылы, Қаратал орта мектебі). 

15-17 жастағы жоғарғы жас санаты 

І орын 

10. Новопашина Арина (Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл 

қаласы, № 9 орта мектеп). 

ІІ орын 

11. Төребекова Нұрайым (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, «Мерей» 

көркемсурет мектебі). 

ІІІ орын 

12. Ауль Кристина Константиновна (Астана қаласы, балалар үйі); 

13. Сергеева Алина Александровна (Шығыс Қазақстан облысы, 

Бородулихин ауданы, Уба-Форпост ауылы, Уба-Форпост орта мектебі). 

 

«Таңғажайып табиғат» номинациясы 

7-10 жастағы кіші жас санаты 

ІІІ орын 

14. Айтбай Айжан (Астана қаласы, № 5 гимназия). 

11-14 жастағы орта жас санаты 

І орын 

15. Сабырова Дильназ Беріққызы (Атырау облысы, Атырау қаласы, жас 

натуралистер станциясы). 

ІІ орын 

16. Аманжол Дилдагуль (Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, 

Тұзды ауылы, Тұзды негізгі орта мектебі). 

ІІІ орын 

17. Тұрғанбек Ақмаржан Айболқызы (Оңтүстік Қазақстан облысы, 

Шымкент қаласы, экологиялық орталық). 

15-18 жастағы жоғарғы жас санаты 

І орын 

18. Казанцев Денис (Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, 

Покровка селосы, Ж. Қизатов атындағы Есіл ауылшаруашылық колледжі). 

ІІ орын 

19. Ли Роман (Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, облыстық 

математика, физика және информатика саласындағы дарынды балаларға 

арналған мамандандырылған мектеп-лицейі). 

ІІІ орын 

20. Саурбек Ляззат (Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, 

облыстық математика, физика және информатика саласындағы дарынды 

балаларға арналған мамандандырылған мектеп-лицейі). 



Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1. Ақмола облысы - - 

2. Ақтөбе облысы 1 1 

3. Алматы облысы - - 

4. Атырау облысы 2 2 

5. Шығыс Қазақстан облысы 7 5 

6. Жамбыл облысы 3 3 

7. Батыс Қазақстан облысы - - 

8. Қарағанды облысы 4 4 

9. Қостанай облысы - - 

10. Қызылорда облысы 1 - 

11. Маңғыстау облысы - - 

12. Павлодар облысы - - 

13. Солтүстік Қазақстан облысы 2 2 

14. Оңтүстік Қазақстан облысы 1 1 

15. Алматы қаласы - - 

16. Астана қаласы 2 2 

 Барлығы 23 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


