
Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарының педагогтері, 

 сондай-ақ оқушылары арасында Мұғалімдер күніне арналған  

«Ұстаз - ұлы тұлға» республикалық интернет-байқауын қашықтықтан 

қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2016 жылғы 

10 тамыз - 27 қыркүйек аралығында жалпы орта және қосымша білім беру 

ұйымдарының  педагогтері, сондай-ақ оқушылары арасында Мұғалімдер 

күніне арналған «Ұстаз - ұлы тұлға» республикалық интернет-байқауы 

қашықтықтан www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтында өткізілді. 

Байқау дарынды балаларды, жастарды және педагогтерді анықтау және 

қолдау, сондай-ақ ғылыми-зерттеу қызметтерінің нәтижелілігін арттыру.  

Байқау міндеттері:  

- шығармашыл педагогтерге, әдіскерлерге, тәрбиешілерге, ата-аналарға, 

білім алушыларға өскелең ұрпақ білімі және тәрбиесі туралы өз ой-

толғауларын, көзқарастарын және идеяларын білдіруге мүмкіндік беру; 

- білім беру саласындағы новаторлық идеялар, кәсіби атқарымдар, 

идеяларды тарату; 

- кәсіби қызметтерде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдану. 

Байқауға жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарының  

педагогтері, сондай-ақ оқушылары қатысты.  

Байқауға бес номинация бойынша барлығы 36 жұмыс келіп түсті: 

1. «Педагогтің үздік портфолиосы» номинациясы. 

2. «Үздік әдістемелік жұмыс» номинациясы. 

3. «Үздік педагогикалық жоба» номинациясы. 

4. «Менің үздік жазба туындым» номинациясы. 

5. «Менің сүйікті ұстазым» номинациясы. 

Жұмыстарды Астана қаласы, мектептерінің, мектептен тыс 

мекемелерінің, «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығы» РМҚК әдіскерлері құрайтын әділ қазылар алқасы қарады.  

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі критерийлер бойынша 5 

баллдық жүйемен бағаланды: байқау тақырыбына сәйкестігі; жұмыстың 

сонылығы; өзектілігі; жұмыстың сапасы және мазмұндылығы; 

жаңашылдығы. 

«Ұстаз - ұлы тұлға» республикалық сырттай байқауының әділ қазылар 

алқасының шешімі негізінде әр түрлі номинациялардағы байқау 

жеңімпаздары ретінде келесі қатысушылар мақұлданды. 

 

«Педагогтің үздік портфолиосы» номинациясы 

І орын – Абуева Лаура Курушбековна (Жамбыл облысы,  Меркі 

ауданы, №9 В.А.Савва атындағы орта мектебі); 

ІІ орын – Анесова Жаннат Каруовна (Қызылорда облысы, Байқоңыр 

қаласы, №277 орта мектеп);  

http://www.ziyatker.org/


ІІ орын – Дюсюпова Феризат Кабдрешевна (ШҚО, Шемонаиха 

ауданы,  Шемонаиха қ., КМҚМ «Шығармашылық үйі»); 

ІІІ орын – Дарибаев Бауыржан Амирович (ШҚО, Зырян ауданы, 

Зырян қ., №7 орта мектеп); 

ІІІ орын – Сейдаз Талғат Мұратұлы (Алматы қ., Ш.Смағұлов 

атындағы  Алматы облыстық дарынды балаларға арналған 

мамандандырылған физика-математика орта мектеп-интернаты). 

 

«Үздік әдістемелік жұмыс» номинациясы 

 

І орын – Луценко Наталия Андреевна (ШҚО, Семей қ., ЖКС «Yu 

kids Island», «Zhuldiz-Аrdak» балабақшасы); 

І орын – Шепило Татьяна Михайловна (ШҚО, Семей қ., ЖКС «Yu 

kids Island», «Zhuldiz-Аrdak» балабақшасы); 

ІІ орын – Доля Елена Юрьевна (СҚО, Тайыншы ауданы, КММ 

«Горький орта мектебі»); 

ІІ орын - Музалёва Лидия Ивановна (Ақтөбе қ., Ақтөбе қөлік және 

жана технология колледжі); 

ІІІ орын – Малюкевич Елена Ивановна (ШҚО Зырян ауданы, Зырян 

қ., КМҚМ «Балалар музыка мектебі»); 

ІІІ орын – Степанова Ольга Николаевна (СҚО, Петропавл қ., КММ 

«№4 орта мектеп»). 

 

«Менің үздік жазба туындым» номинациясы 

 

І орын – Лютикова Надежда Ивановна (КММ «Қарағанды 

облысының Осакаровка ауданы, Молодежный кенті № 26 орта мектеп»); 

ІІ орын – Елшібекова  Айымгүл  Сұлтанбекқызы (ОҚО, Бәйдібек  

ауданы, Шаян ауылы, ОҚО, Бәйдібек ауданының  Психологиялық-

педагогикалық  түзету  кабинеті КММ); 

ІІІ орын - Абуева Лаура Курушбековна (Жамбыл облысы,  Меркі 

ауданы, №9 В.А.Савва атындағы орта мектебі). 

 

«Үздік педагогикалық жоба» номинациясы 

 

І орын – Кормешкова Светлана Николаевна (Караганды облысы, 

Бухар-Жырау ауданы, Г.Мустафина кенті, КМҚМ «Росинка» бөбекжай-

балабақшасы); 

ІІ орын – Тоқтарова Бақытгүл Кеңесқызы (ЖШС «Yu kids Island» 

«Zhuldiz-Аrdak» балабақшасы Семей қаласы, ШҚО). 

 

«Менің сүйікті ұстазым» номинациясы 

 

І орын – Мухитдинова Дэниза («Дмитрий Карбышев атындағы № 16 

орта мектеп», Жамбыл облысы, Тараз қаласы);  



ІІ орын – Ерыгин Богдан (МКҚМ «Павлодар қаласының балалар 

шығармашылық және бос уақыттырын қамту орталығы»); 

ІІ орын – Омиртай Аружан (Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, 

Оқушылар мен жасөспірімдер орталығы. 

ІІІ орын – Луқпанова Перизат (Атырау обл, Индербор кенті, Атырау 

облысы Индер аудандық білім бөлімінің оқушылар шығармашылық 

орталығы); 

ІІІ орын – Чахлова Софья (ШҚО Зырян ауданы, Зырян қ., «Балалар 

музыка мектебі». 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар Жұмыстар 

саны 

Жеңімпаздар саны 

1 Ақмола 0 0 

2 Ақтөбе 1 1 

3 Алматы облысы 0 0 

4 Атырау  1 1 

5 Шығыс Қазақстан  12 7 

6 Жамбыл  3 3 

7 Батыс Қазақстан  0 0 

8 Қарағанды  6 2 

9 Қостанай  0 0 

10 Қызылорда  3 2 

11 Маңғыстау  0 0 

12 Павлодар  1 1 

13 Солтүстік Қазақстан  2 2 

14 Оңтүстік Қазақстан  6 1 

15 Алматы қаласы 1 1 

16 Астана қаласы 0 0 

 Барлығы: 36 21 

 

 
 


