
«Гүлдер әлемінде»  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 «Гүлдер 

әлемінде» республикалық интернет-байқауын 2016 жылғы                                   

30 мамырдан – 18 маусымға  дейін балаларға арналған www.ziyatker.org 

ғылыми-танымдық сайтында қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты: білім алушыларды шығармашылық әрекетке тарту, 

дарынды балаларды анықтау және қолдау, олардың танымдық 

қызығушылықтарға ынталандыру. 

Міндеттері: 

- білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту; 

- балаларды сәндік-қолданбалы өнерге тарту;  

- белсенді өмір ұстанымын қалыптастыру; 

- білім алушылардың ақпараттық құзыретін дамыту; 

- өнер саласында эстетикалық талғамын, қабілеттері мен дағдыларын 

қалыптастыру; 

- танымдық қызығушылықтарын ынталандыру.  

Байқауға 18 жасқа жасқа дейінгі білім алушылар қатысты. Байқауға 

барлығы  67 жұмыс қабылданды. 

Байқау жұмыстарын құрамында жоғары білікті мамандар: Астана қ. 

жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының педагогтері 

құрамынан құрылған әділ қазылар алқасы бағалады. 

  Байқау жұмыстары келесі бағалау өлшемдері арқылы бағаланды: 

Бағалау өлшемдері: 

 байқау жұмыстарының мазмұны тақырыпқа және номинацияларына 

сай орындалуы; 

 ойлау ерекшелігі; 

 орындау эстетикасы; 

 түстерді жарасымды қоладну, бейне, композициясы; 

 тақырыптың қызықты ашылуы; 

 орындау көңіл-күйі, мәнері, эмоциясы. 

«Гүлдер әлемінде» қашықтықтан өткізілген республикалық интернет-

байқаудың әділ қазылар шешімінің негізінде әр түрлі жас санатындағы 

мынадай білім алушылар жеңімпаздар болып анықталды. 

 

«Гүлдер әлемінде» номинациясы бойынша:  

Бірінші жас санаты: 6 жасқа дейінгі балалар  

 

http://www.ziyatker.org/


 I орын 
1) Маусумбаева Мөлдір (Қарағанды қ., Қарағанды облыстық Білім 

басқармасының «Үміт үйі» КММ); 

2) Алмасова Аделя (БҚО, Орал қ., №48 «Мұрагер» бөбекжайы). 

 

 II орын 

3) Мәлік Медина (БҚО, Зеленов ауданы, Мичурин ауылы, №48 

«Мұрагер» бөбекжайы); 

4) Алибекова Аэлита (БҚО, Зеленов ауданы, Мичурин ауылы, №48 

«Мұрагер» бөбекжайы); 

5) Жагипарова Мария (Қарағанды қ., Сарань қ., «Жас техниктер 

станциясы» МКҚК,  «Бастапқы техникалық» үйірмесі); 

 

III орын  

6) Снегур Дмитрий (Алматы қ., № 149 «Ивушка» мектепке дейінгі 

білім беру мекемесі);  

7) Черкашин Даниил (Алматы қ., № 149 «Ивушка» мектепке дейінгі 

білім беру мекемесі); 

8) Шевцова Лиана (Алматы қ., № 149 «Ивушка» мектепке дейінгі білім 

беру мекемесі); 

9) Волошина Милана (СҚО, Тайыншы ауданы, «Болашақ» бөьекжайы 

МКҚК). 

Екінші жас санаты: 7-10 жас  

 

I орын 

10) Бектурсунова Даниэла (ШҚО, Шемонаиха ауданы, Шемонаиха қ., 

«Шығармашылық үйі» МКҚК); 

11) Крапивина Алина (ШҚО, Шемонаиха ауданы, Шемонаиха қ., 

«Шығармашылық үйі» МКҚК); 

 

II орын 

12) Козырева  Аделя  (Жамбыл облысы, Мерке ауданы, Мерке ауылы, 

«Үмiт» балалар мен жасөспірімдер сарайы, «Әсем» көркемөнер студиясы); 

13) Каркавина Алина (Қостанай облысы, Сарыкөл ауданы, Сарыкөл 

ауылы, «Қостанай облысы Сарыкөл аудандық әкімдігінің Өнер мектебі» 

МКҚК); 

14) Серікқалиева Динара (Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы, Ембі 

қаласы, Мұғалжар аудандық оқушылар шығармашылығы). 

 

III орын 



  15) Жакупова Раушан (№1 Чернорецкий жалпы орта мектебі); 

16) Сериккалиев Санжар (Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Ембі 

қаласы, Мұғалжар аудандық оқушылар шығармашылығын дамыту орталығы); 

17) Хайрулла Алуа (Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Ембі қаласы, 

Мұғалжар аудандық оқушылар шығармашылығын дамыту орталығы). 

 

Үшінші жас санаты: 11-14 жас 

 

I орын  

18) Жандәлет Арайлым (БҚО, Ақжайық ауданы, Чапай ауылы, 

Ақжайық аудандық Балалар шығармашылығы орталығы); 

   19) Ецкало  Лилия (Қостанай облысы, Рудный қ., «Балалар сауықтыру-

тәрбиелеу кешені»); 

             20) Амангедиева Жанеля (ШҚО, Шемонаиха ауданы, Шемонаиха қ., 

«Шығармашылық үйі» МКҚК); 

21) Новикова Анжела (Қостанай облысы, Житіқара қаласы, ГККП 

«Балалар шығармашылық мектебі» МКҚК); 

22) Герасимова Юлия (Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ., 

«Арман» мектептен тыс орталығы). 

 

II орын 

23) Даулетханова Жанел (Алматы облысы, Қарасай ауданы, Көлащы 

ауылы, «Ж.Бәрібаев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын 

орталықпен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі»). 

24) Латифова Салида (Жамбыл облысы, Мерке ауданы, Мерке ауылы, 

«Үмiт» балалар мен жасөспірімдер сарайы); 

25) Мулдахметова Жанна (Қостанай облысы, Рудный қ., «Балалар 

сауықтыру-тәрбиелеу кешені»); 

26) Халилова Каролина (Қостанай облысы, Рудный қ., «Сұңқар балалар 

тәрбиелеу-сауықтыру кешені); 

27) Темірханова Сымбат (Қостанай облысы, Рудный қ., «Сұңқар 

балалар тәрбиелеу-сауықтыру кешені); 

28) Абуталипов Қайсар (ШҚО, Шемонаиха ауданы, Шемонаиха қ., 

«Шығармашылық үйі» МКҚК). 
 

III орын 

29) Меллинг Ксения (ШҚО, Шемонаиха ауданы, Шемонаиха қ., 

«Шығармашылық үйі» МКҚК); 

30) Ахметова Еркежан (Қарағанды облысы, Абай ауданы, Құлаайғыр 

ауылы, Топар жалпы білім беретін мектебі); 

31) Шектібаева Аяулым (Қарағанды облысы, Абай ауданы, Құлаайғыр 

ауылы, Топар жалпы білім беретін мектебі); 



32) Даулетханова Анель (Алматы облысы, Қарасай ауданы, Көлащы 

ауылы, «Ж.Бәрібаев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын 

орталықпен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі). 

 

Төртінші жас санаты: 15-18 жас 

 

I орын  

33) Батырбеков Багдад (Жамбыл облысы, Мерке ауданы, Мерке ауылы, 

«Үмiт» балалар мен жасөспірімдер сарайы); 

34) Қазбек Аида (Жамбыл облысы, Мерке ауданы,  Мерке ауылы, «Үмiт» 

балалар мен жасөспірімдер сарайы). 

 

 

II орын 

35) Зейнелғабиден Сағыныш (Ақмола облысы, Еңбекшілдер ауданы, 

Қоғам ауылы, Шаймерден Қосшығұлұлы атындағы Қоғам орта мектебі ММ); 

36) Коканова Алина  (Жамбыл облысы, Мерке ауданы,  Мерке ауылы, 

«Үмiт» балалар мен жасөспірімдер сарайы). 

 

 

«Гүлдей жайнап шабыттан» номинациясы бойынша 

Үшінші жас санаты: 11-14 жас 

 

II орын 

37) Сарбасова Ясмина (Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Озерный 

ауылы, Қостанай аудандық әкімдігі білім бөлімінің  «Озерный ОМ»); 

38) Черненко Дарья (Рудный қ., Рудный қ. әкімдігінің «Балалар мен 

жастар шығармашылығын дамыту сарайы» МКҚК). 

 

«Менің сүйікті гүлдерім» номинациясы бойынша 

Бірінші жас санаты: 6 жасқа дейінгі балалар 

 

II орын 

39) Титова Варвара (БҚО, Орал қ., «Солнышко» №24 бөбекжайы); 

 

III орын 

40) Абай Амина (Алматы қ, № 149 «Ивушка» мектепке дейінгі білім беру 

мекемесі); 

41) Пославский Дмитрий (Ақмола облысы, Көкшетау қ., №6 «Нұрай» 

балалар бақшасы МКҚК); 

42) Нұрпеиісова Дария (Алматы қ, № 149 «Ивушка» мектепке дейінгі 

білім беру мекемесі); 

43) Шегай Ева ((БҚО, Орал қ., «Солнышко» №24 бөбекжайы); 



 

Екінші жас санаты: 7-10 жас 

I орын  

44) Овсянникова Карина (ШҚО, Шемонаиха ауданы, Усть-Таловка е/м, 

Шеманоиха аудандық әкімдігі білім бөліміне қарасты «Усть-Таловка е/м 

Балалар өнер мектебі» МКҚК); 

 

II орын 

45) Ниязбекова Айханым (ШҚО, Өскемен қ., «Жұлдыз» балалар өнер 

мектебі); 

46) Бельков Арсений (ШҚО, Өскемен қ., «Жұлдыз» балалар өнер 

мектебі); 

 

III орын 

47) Ғадылбекова Балауса (ШҚО, Өскемен қ., «Жұлдыз» балалар өнер 

мектебі); 

48) Казанцева Екатерина (Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, Ақтоғай 

ауылы, «Ақтоғайская балалар өнер мектебі» МКҚК); 

 

Үшінші жас санаты: 11-14 жас 

 

I орын  

49) Брайловский Никита (Қостанай облысы, Житіқара қаласы, «Балалар 

шығармашылық мектебі» МКҚК,  «Жас суретші» үйірмесі); 

50) Каймолдаева Лана (Жамбыл облысы, Мерке ауданы, Мерке ауылы, 

«Үмiт» балалар мен жасөспірімдер сарайы «Әсем» көркемөнер студиясы). 

     

 

II орын 

51) Лузина Мария(Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ., 

«Арман» мектептен тыс орталығы); 

52) Жексенова Алма (БҚО, Ақжайық ауданы, Балалар шығармашылық 

орталығы); 

53) Макашева Камила (Қостанай облысы, Сарыкөл ауданы, Сарыкөл 

ауылы, «Сарыкөл өнер мектебі» МКҚК); 

54) Запорожец Ольга (ШҚО, Шемонаиха ауданы, Усть-Таловка е/м, 

«Усть-Таловка е/м Балалар өнер мектебі»).    

 

 

«Гүлдер жұмағы» номинациясы бойынша  

Бірінші жас санаты: 6 жасқа дейінгі балалар  

 

I орын  



 

55) Муравская  Маша (СҚО, Тайыншы ауданы, Тайыншы қ., «Болашақ» 

бөбекжайы МКҚК); 

 

 

Екінші жас санаты: 7-10 жас 

 

I орын  

56) Темірханова Шұғұлы (Қостанай облысы, Рудный қ., «Балалар 

тәрбиелеу-сауықтыру кешені МКҚК). 

 

Үшінші жас санаты: 11-15 жас 

 

I орын  

57) Оразбеков Кәрім (Қарағанды қ., «Үміт» дамуында тежеуі бар 

балаларды оңалту КММ).  

 

II орын 

58) Выговская Ольга (Қарағанды облысы, Шахтинск ауданы, Шахтинск 

қаласы); 

59) Орынбекова Алина (Қостанай  облысы, Житіқара қ., ГККП «Балалар 

шығармашылық орталығы» МКҚК); 

 
 

 

 


