
 «Жаңа жылдық қиял» карнавалдық маскалар тақырыбында 

республикалық интернет-байқауының қашықтықтан өткізу 

қорытындысы 

 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы жалпы 

орта, қосымша, білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында «Жаңа 

жылдық қиял» карнавалдық маскалар тақырыбында республикалық интернет-

байқауын  2015 жылғы 17 қараша – 25 желтоқсан аралығында балаларға 

арналған www.ziyatker.org. ғылыми-танымдық сайтында қашықтықтан өткізді. 

 Оқушылардың қиял, шығармашылық бастамашылдығын белсендендіру, 

сондай-ақ, дәстүрлі мерекелік мәдениетін сақтау және жандандыру мақсатында 

өткізілді. 

 Байқауға 7-17 жастағы балалар қатысты. 

 Байқауға 36 жұмыс келіп түсті. 

Ұсынылған шығармашылық жұмыс келесі критерийлер бойынша 5 

балдық жүйемен бағаланды: байқау мақсатына және талаптарына сәйкес болуы, 

жаңа жылдық тақырыптардың бейнеленуі, айқындылық, сәнділік, бейнелілік, 

идеяның түпнұсқалығы және орындау техникасы, орындау сапасы және 

жұмыстың ресімделуі. 

  «Жаңа жылдық қиял» карнавалдық маскалар тақырыбында  қашықтан 

өткізілген республикалық интернет-байқауының әділ қазылардың шешімінің 

негізінде әр түрлі жас санатындағы мынадай оқушылар жеңімпаздар болып 

анықталды. 

 

Кіші жас санаты: 7-10 жас 

 

I орын 

Мельник Марина (Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы білім бөлімінің 

«Оқушы» орталығы, МКҚК). 

Дуйсембаева Назерке (Маңғыстау  облысы, Ақтау  қаласы, «№ 21  жалпы 

білім беру орта мектебі» КММ). 

II орын 

Сайын Аяулым (Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы білім бөлімінің 

«Оқушы» орталығы, МКҚК). 

III орын 

Изтұрған Нұрғайша (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, «Жаңаөзен 

мектеп-гимназиясы» ММ). 

Семилапова Амелина (Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы 

әкімдігінің «Жігер» Өскемен балалар-жасөспірімдер клубтарының бірлестігі» 

МКҚК). 

Дурдыаман Гауһар (Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, «№4 жалпы 

білім беру орта мектебі» ММ). 

 

http://www.ziyatker.org/


Орта жас санаты: 11-14 жас 

 

I орын 

Ержанқызы Аружан (Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы 

әкімдігінің «Жігер» Өскемен балалар-жасөспірімдер клубтарының бірлестігі» 

МКҚК). 

II орын 

Дохтырбай Алтынай (Жамбыл облысы, Б.Момышұлы ауылы, Жуалы 

ауданы әкімдігінің білім бөлімінің «№1 Балалар өнер мектебі» КММ). 

Ухань Яна (Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы әкімдігінің 

«Жігер» Өскемен балалар-жасөспірімдер клубтарының бірлестігі» МКҚК). 

Карабанова Ольга (Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Атбасар қаласы, 

«№3 орта мектебі» КММ). 

III орын 

Муканова Мадина (Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы 

әкімдігінің «Жігер» Өскемен балалар-жасөспірімдер клубтарының бірлестігі» 

МКҚК). 

Кириченко Ксения (Қостанай облысы, Лисаковск қаласы, КГКП «Жас 

натуралистер станциясы» КМҚК). 

Қайырбек Балжан (Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, «№22 

жалпы орта білім беретін мектеп» КММ). 

 

Жоғары жас санаты: 15-17 жас 

 

II орын 

Чернова Юлия (Ақмола облысы, Щучинск қаласы, «Педагогикалық 

колледж» МКҚК). 

III орын 

Лобанова Анастасия (Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы 

әкімдігінің «Жігер» Өскемен балалар-жасөспірімдер клубтарының бірлестігі» 

МКҚК). 

 

           Байқауға келіп түскен жұмыстардың саны 

(өңірлер бойынша) 

№ Өңір Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола облысы 2 2 

2 Ақтөбе облысы 0 0 

3 Алматы облысы 0 0 

4 Атырау облысы 0 0 

5 Шығыс Қазақстан облысы 14 6 

6 Жамбыл облысы 4 1 



7 Батыс Қазақстан облысы 0 0 

8 Қарағанды облысы 0 0 

9 Қостанай облысы 3 1 

10 Қызылорда облысы 1 0 

11 Маңғыстау облысы 12 5 

12 Павлодар облысы 0 0 

13 Солтүстік Қазақстан облысы 0 0 

14 Оңтүстік Қазақстан облысы 0 0 

15 Алматы қаласы 0 0 

16 Астана қаласы 0 0 

 Барлығы 36 15 

 

 

 

 


