
Мектепке дейінгі, жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарының  

оқушылары арасында өткізілген  қашықтықтан «Сиқырлы жапсырма» 

республикалық интернет-байқауының қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2016 жылғы 1 

тамыз - 28 қазан аралығында жалпы орта және қосымша білім беру 

ұйымдарының  оқушылары арасында «Сиқырлы жапсырма» республикалық 

интернет-байқауы қашықтықтан www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтында 

өткізілді. 

Байқау дарынды балаларды анықтау және қолдау, сондай-ақ  танымдық  

қызығушылығын  ынталандыру және шығармашылық іс-шараға тарту 

мақсатында өткізілді.  

Байқау 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 мектепке дейінгі, жалпы орта және қосымша білім беру 

ұйымдарының  оқушылары қатысты.  

Байқауға алты номинация бойынша барлығы 507 жұмыс келіп түсті: 

1. «Үлкен көлемді және тегіс пішінді бұйымды жапсыру» номинациясы; 

2.  «Пластилиннен жасалған жапсырма» номинациясы; 

3.  «Пластилиннен жасалған композиция»  номинациясы; 

4.  «Пластилиннен жасалған сурет» номинациясы; 

5. «Саздан жасалған жапсырма» номинациясы; 

6. «Тұзды қамырдан жасалған» номинация. 

Байқау жұмыстарын  мектеп директорының орынбасарлары,  көркем 

шығармашылық бағыттағы қосымша білім беру  ұйымдарының мұғалімдері 

құрайтын әділ қазылар алқасы қарады.  

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі критерийлер бойынша 5 

баллдық жүйемен бағаланды: байқау тақырыбына, мақсатына, міндетіне және 

номинациясына сәйкестігі; ойлау ерекшелігіне, орындау эстетикасы, түстерді 

жарасымды қолдану, бейне, композициясы, тақырыптың қызықты ашылуы, 

орындау көңіл-күйі, мәнері, эмоциясы. 

«Сиқырлы жапсырма» республикалық сырттай байқауының әділ қазылар 

алқасының шешімі негізінде әр түрлі номинациялардағы байқау жеңімпаздары 

ретінде келесі қатысушылар мақұлданды. 
 

«Пластилиннен жасалған жапсырма» номинациясы 

бірінші жас санаты: 6 жасқа дейін 

Гран-при   

http://www.ziyatker.org/


1) Сейсембекова Алана (Қарағанды облысы, Шахтинск қ,  «Шахтинск қ. 

Балалар мен жастар орталығы» КМҚК) 

І орын 
2) Алибаева Аружан (Қарағанды обл., Ақтоғай ауданы әкімдігі Ақтоғай 

ауданының білім бөлімі «Өнер» мектебі КМҚК ІІІ деңгей даярлық тобы); 

3) Понамаренко Роман (Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Лозовое 

ауылы, «Лозов негізгі мектебі», 2 сынып); 

ІІ орын 
4) Абай Әбілмансұр (Павлодар облысы, Екібастұз қ., "Екібастұз қаласы 

әкімдігі білім бөлімінің "Қайнар" білім беру және бос уақытты қамту кешені" 

коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны, «Дизайн-ПРО» студиясы, 1 курс); 

5)  Даут Наргиза (Қарқаралы ауданы Қарағайлы кенті «Балдырған» 

балабақшасы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны); 

6) Султанова Аида (Астана қаласы әкімдігінің № 76 «Әдемі» балабақшасы 

МКҚК); 

ІІІ орын 
7)  Жангелді Мансур (Қостанай обл., Қостанай қ., «№3 бөбекжай-

балабақшасы» МКҚМ); 

8) Жиенова Айгуль (Қостанай облысы., Қостанай қ, №3   бөбекжай-

балабақшасы МКҚМ) 

9) Ким Элина (Қарағанды облысы, Бұхар Жырау ауданы., Ботақара ауылы, 

«Балдәурен» бөбекжайы); 

10)  Шлыкова Кристина (Караганды обласы,  Казыбек би ауданы,  Қарағанды 

қ., «Бәйтерек» балабақшасы) 

«Пластилиннен жасалған жапсырма» номинациясы 

екінші жас санаты: 7-10 жас 

 

Гран-при  
11) Боходирова Азиза (Оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан қ, Ескі Икан 

ауылы, Ескі Икан орта жалпы білім беру мектебі); 

12) Пяскорская Арина (Акмола облысы, Көкшетау қ, №13 «Экос» 

экологиялық мектеп-гимназия, 3 А сынып); 

І орын  
13) Деревяшкина Полина (Костанай облысы., Қостанай қаласы, №18 

мектеп-гимназия ); 

14) Харченко Виктория (Ақмола обл., Көкшетау қ.,  Көкшетау қаласы білім 

бөлімінің жанындағы МКҚК"Әулет" мектептен тыс жұмыс орталыгының «Қайнар» 

БАК, «Стиль» студиясы);  

ІІ орын 
15) Долголевец Артем (Павлодар облысы, Майский ауданы, Көктөбе 

ауылы, Аудандық оқушылар мектебі); 

16) Ерболатов Жандаулет ( Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы,  

Акжар ауылы, «Балалар өнер мектебі» КММ); 

17) Зозуля Стефания (Акмола облысы, Көкшетау қаласы, №13 «Экос» 

экологиялық мектеп-гимназия, 1В сынып); 

18) Керімбек Жансая (Жамбыл  облысы., Тараз қалалсы, Аса мөлтек 

ауданы,  № 49 мектеп-гимназия, 4 «А» сынып); 

19) Кусманов Жігер (Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы әкімдігі 

«Жас техниктер станциясы»); 



20) Қурманғазы Гаухар (Караганды облысы,  Балхаш қаласы, «Балхаш 

қаласы өнер мектебі»  МКҚМ, 0 сынып); 

21) Пономаренко Роман (Акмола облысы, Астрахан аудны,  Лозовое 

ауылы,  «Лозов негізгі мектебі» ММ); 

ІІІ место 
22) Ғарифолла Аружан (Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы Бөгетсай мектеп 

–гимназиясы  

23) Измаилов Тимур (Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, 

Балалар өнер мектебі); 

24) Нурлан Нурай (Павлодар облысы, Ақтоғай аудан.әкімдігі Ақтоғай 

аудан.ң білім бөлімі «Өнер», мектебі КМҚК  III деңгей даярлық тобы; 

25) Палмурат Амина (Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Ақшұкыр 

ауылы); 

26) Серік Талғар (Қарағанды облысы.,Балхаш қаласы., № 16 лингвистика 

бағытындағы орта мектеп); 

27) Темірбек Назерке (Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Ақшұкыр 

ауылы); 

28) Теміржан Жастілек (Cолтүстік Қазақстан облысы, Ақжар ауданы, 

Кулыкөл Қали Хадесұлы атындағы Жаңа ауыл орта мектебі ); 

29) Харченко Александра (Қостанай облысы, Федоровка ауданы, «Балалар 

өнер мектебі» ҚММК). 

«Пластилиннен жасалған жапсырма» номинациясы 

үшінші жас санаты: 11-14 жас 

 

Гран-при 
30) Бекназарова Айдана (Манғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, №21 орта 

мектеп); 

І орын  
31) Алламуратова Тумарис (Манғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, № 21 

орта мектеп); 

32) Бегалинова Асылжан (Солтүстік Қазақстан облысы,  Мамлютка қ.,  

Мамлютка ауданы, «Мамлют өнер мектебі» МКҚМ  

ІІ орын 
33) Жолбарыс Шахзада (Оңтүстік Қазақстан облысы,  Туркістан қаласы, 

Шорнақ ауданы, « Шорнақ жалпы білім беру мектебі» КММ); 

34) Краскова  Ирина (Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Литвинск 

жетім балалар және ата-ананың қамқорынсыз қалған балаларға арналған мектеп-

интернаты» КММ, 4 сынып ); 

35) Мусалимова Ажар (Қарағанды обл., Нұра ауданы, Киевка кенті, 

Опорная мектебі);  

ІІІ орын 
36) Аралбаева Аружан (Манғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, №21 орта 

мектеп); 

37) Ергембаева Аяжан (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, №56 орта мектебі, 9 

«А» сынып ) 

38) Жалғасов Елнұр (Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Қаракөл ауылы, 

Қаракөл орта мектебі);  

39) Қуандық Мейірбек (Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Киевка кенті, 

Киевка № 2 ЖОББ қазақ мектебі, 6 сынып); 



40) Михель Александр (Қостанай облысы, Арқалық қаласы.,  Балалар мен 

жасөспірімдерге арналған Арқалық орталығы); 

41) Рустамова Перизат (Алматы қаласы, Алматы қаласының Білім 

басқармасының «№ 185 жалпы білім беретің мектеп» КММ). 

 

«Пластилиннен жасалған жапсырма» номинациясы 

төртінші жас санаты: 15-20 жас 

 

І орын 
42) Базарбаева Асем (Манғыстау облысы,  Жаңаөзен қаласы, №21 орта 

мектеп); 

43) Орынбек Қамар (Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, «Дамуы 

шектелген балаларға арналған облыстық №4 арнайы мектеп-интернаты); 

ІІ орын 
44) Ідіріс Ақтоты (Қызылорда облысы, Әйтеке би кенті,  Ы.Алтынсарин 

атындағы №204 мектеп, 10 – сынып). 

 

«Үлкен көлемді және тегіс пішінді бұйымды жапсыру» номинациясы 

бірінші жас санаты: 6 жасқа дейін 

Гран-при 

45) Гаранин Александр (Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, 

Дарынды балаларға арналған « Восток» дамыта оқыту ғылыми-зерттеу арнайы мектеп 

кешені  № 99 « Жемчужинка»  дарынды балаларға арналған  мектепке дейінгі  

мекеме, «Золотая рыбка»  жоғары топ); 

І орын 

46) Токмакова Вероника (Жамбыл облысы, Тараз қаласы,   «№22 

Балабақша» МКҚМ); 

ІІ орын 

47) Гаврилова Вероника (Жамбыл облысы, Тараз қаласы,   «№22 

Балабақша» МКҚМ); 

48) Есім Мерей  (Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, «№ 2 орта 

мектеп» КММ); 

49) Кривецкий Платон (Қостанай облысы, Костанай қаласы,  «№3 

бөбекжай-балабақша» МКҚК); 

50) Лебедева Таисия (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, №3 «бөбекжай-

балабақша МКҚК); 

51) Митрюхина Белла (Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы,  

«Снегурочка», бөбекжайы,  № 1 жоғары топ); 

ІІІ орын 
52)  Антипова Нинель (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, №3 «бөбекжай-

балабақша» МКҚМ); 

53) Богомолов Максим (Қарағанды облысы, Қазыбек би ауданы, Қараганды  

қаласы, «Бәйтерек» балабақшасы МКҚМ); 

54) Борисов Никита (Қостанай облысы, Заречное ауылы, Затобол мектеп-

гимназиясы); 

55) Василенко Александр (Қарағанды облысы, Бұхар – Жырау ауданы,  

«Росинка» бөбекжай-балабақшасы, «Солнышко» орта тобы); 

56) Загурная Полина (Қарағанды облысы, Бұхар – Жырау ауданы  

Ғ.Мустафин ауылы, «Росинка» бөбекжай-балабақшасы, «Солнышко» 2 кіші топ); 



57) Накутная Ева (Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар ауылы, 

«П.Корниенко атындағы мектепке деінгі шағын орталық» КММ); 

58) Тасыбай Айару (Қарағанды облысы, Қазыбек би ауданы, Қарағанды  

қаласы, «Бәйтерек» балабақшасы» МКҚМ); 

59) Хамит Жангир (Қарағанды облысы, Қазыбек би ауданы, Қарағанды  

қаласы «Бәйтерек» балабақшасы МКҚМ); 

 

«Үлкен көлемді және тегіс пішінді бұйымды жапсыру» номинациясы 

екінші жас санаты: 7-10 жас 

 

І орын 

60)  Абубакирова Севинч (ОҚО, Шымкент қаласы, «Арман» гимназиясы, 3 

«Д» сынып); 

61) Бекбулатов Болат (СҚО, Қызылжар ауданы, Бесқөл ауданы, «Мерей» 

өнер мектебі» МКҚК); 

ІІ орын  

62) Айкенов Тимур (СҚО, «№ 2 жалпы білім беретің мектеп» КММ); 

63) Зарлыков Мерлан (Ақтөбе облысы, Хромтау аудандық білім бөлімінің  

«Көктау орта мектебі КММ»);  

ІІІ орын 

64)  Ветцель Амалия (СҚО, «№ 2 жалпы білім беретің мектеп» КММ); 

65)  Колесникова Елизавета (ШҚО, Өскемен қ., «№ 24 балалар өнер 

мектебі» КМҚМ, 4 сынып); 

66)  Манабай Мухаммедали (СҚО, Сергеевка қаласы, «Е.Шайкина 

атындағы орта мектеп» КММ). 

«Үлкен көлемді және тегіс пішінді бұйымды жапсыру» номинациясы 

үшінші жас санаты: 11-14 

 

Гран-при 

67)  Орынбасар Лаура (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Н.Тілендиев 

атындағы көп балалы және аз қамсыздандырлған отбасы балаларына арналған 

мектеп-интернаты, 7«А» сынып); 

І орын  

68) Cаликов Евгений (Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, 

Каменный ауылы,  «Каменноброд орта мектебі» ММ); 

II орын 

69)  Абдуллаев Бакир (Жамбыл облысы Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, 

Балалар өнер мектебі); 

70) Бектуров Алмаз (Қарағанды облысы, Балхаш қаласы № 16 лингвистика 

бағытындағы мектеп); 

ІІІ орын 

71) Мұратова Айгерім (Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, 

Ақжар ауылы,  «Балалар өнер мектебі»); 

72) Спандияр Айгерім (Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ ауданы, с 

Шолаққорған ауылы, Шолаққорған орта жалпы білім беру мекемесі, 9 сынып). 

 

Үлкен көлемді және тегіс пішінді бұйымды жапсыру» номинациясы 

төртінші жас санаты: 15-20 жас 

 

 Гран-при 



73)  Базарбекова Жанерке (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Жамбыл 

политехникалық  колледжі, 3 курс); 

 І орын 

74) Кайырсапина Милана (Алматы облысы, Қапшағай қаласы, №4  мектеп 

алды даярлық мини-орталықты орта мектебі КММ, 9 «Ә» сынып); 

II орын 
75) Нуржауова Гульнур (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Жамбыл 

политехникалық  колледжі, 2 курс); 

76) Фром Амалия (Павлодар облысы, Павлодар қаласы, ГУ «№ 28 орта 

білім беру мектебі» ММ); 

ІІІ орын 

77) Аманғали Молдир (Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы,  Ақшұқыр 

ауылы); 

78) Қамбар Роза (Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, «№5 

Колледж », ІІІ курс №433 топ (инклюзивті топ)). 

 

«Пластилиннен жасалған композиция»  номинациясы 

бірінші жас санаты: 6 жасқа дейін 

 

Гран-при 

79) Шведов Тимур (ШҚО, Зырян ауданы, Новая Бұқтырма кенті,  «Сказка» 

балабақшасы» КМҚМ); 

І орын 

80) Тойлыбек Адель (Жамбыл обл., Тараз қ., «№27 балабақша» МКҚМ); 

81) Есмұрат Айбек (Қарағанды обл., Ақтоғай ауданы,   Шашубай кенті, 

Орта мектеп (Ресуртық орталық), «Балдырган» балабақша); 

ІІ орын 

82) Абеуова Самина (Қарағанды обл. Шахтинск қ.,  Новодолинский кенті,  

«Аленка»  бөбекжай-балабақшасы КМҚМ); 

83) Бауыржан Асылжан (ШҚО, Зырян ауданы, Новая Бухтарма кенті, 

«Зырян ауданының акімшілігінің «Сказка» балабақшасы» КМҚМ); 

84) Жексенбеков Елдос (ШҚО, Кокпекты ауданы, «Шуақты Шұғыла»  

бөбекжай - балабақша КМҚМ); 

ІІІ орын 

85) Гульванский Давид (Павлодар обл., Павлодар қ., «№72 бөбекжай-

балабақшасы» МКҚМ); 

86) Досханұлы Досжан (Астана, № 76 «Әдемі» балабақшасы МКҚК); 

87) Қалидолла Ғалым (БҚО, Орал қаласы, №45 «Нұрсәт» бөбекжайы 

МКҚК); 

88) Мұқанова Еркеназ (ШҚО, Семей қ., «Нур-Даулет» балабақшасы, 

старшая группа «Балдырған бөбекжай-балабақшасы»); 

89) Хаматдинова Карина (Павлодар обл., Павлодар қ., « № 25 бөбекжай-

балабақшасы» МКҚМ). 

 

«Пластилиннен жасалған композиция»  номинациясы 

екінші жас санаты: 7-10 жас 

Гран-При 

90) Марал Амина (СҚО, Сергеевка қ., «Е.Шайкин атындағы орта мектеп» 

КММ); 

 



І орын 

91) Зайцева Ирина (Қарағанды обл., Теміртау қ.,  «Әлем» Балалар 

жасөспірім орталығы» МКҚМ, «Колорит» бейнелеу студиясы,  2 жыл оқыту); 

92) Эгембердиева Динара (Жамбыл обл., Тараз қаласы, «Ақыл – есі кем 

балаларға арналған интернат үйі» КММ); 

ІІ орын 

93) Загурская Ариана (Қостанай обл., Қостанай қаласы, Озёрное ауылы, 

«Озерная орта мектеп» ММ, 4 «Б» сынып); 

94)   Нұрбекқызы Аянат (Шығыс Қазақстан облысы Катон-Қарағай ауданы 

Белқарағай ауылы «Оралхан Бөкей атындағы Белқарағай орта мектебі» КММ); 

95) Рогова Анастасия (Қарағанды обл., Теміртау қ.,  «Әлем» Балалар 

жасөспірім орталығы» МКҚМ, «Колорит» бейнелеу студиясы,  3 жыл оқыту); 

ІІІ орын 

96) Биқатаева Кәусар («Ақтанберді атындағы орта мектеп-бақша» КММ 

СШ им.Актанберды-Таскескен-Урджар, ШҚО); 

97) Миренбаева Наргиза (Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақсу-Аюлы 

ауылы,  Шет ауданының білім бөлімінің «Ы.Алтынсарин атындағы мектеп-

гимназиясы базасындағы тірек мектебі (Ресурстық орталық)» КММ,  4 сынып); 

98) Рыженков Александр (Қарағанды облысы, Абай ауданы, Құлаайғыр 

ауылы, Топар жалпы білім беретін мектеп). 

 

«Пластилиннен жасалған композиция»  номинациясы 

үшінші жас санаты: 11 - 14 жас 

 

Гран-при 

99)  Несипбеков Асан (Ақмола обл., Аршалы ауданы,  Аршалы кенті, 

«Аршалы балалар шығармалық орталығы» КММ); 

І орын 

100) Лучанинова Виктория (Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., № 20 жалпы орта білім 

беретің мектеп-лицей, 9 б сынып); 

101) Хуатбек Жасұлан (Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, 

Қызылқайың ауылы, «Березняк жалпы білім беру  орта мектебі» КММ, 7 «А» сынып); 

ІІ орын 

102) Близнюк Даниил (Астана қ., № 30 мектеп-гимназия, 7 "Д" сынып); 

103) Дымова Анастасия (Павлодар обл., Павлодар қ., «№ 34 инновациялық 

үлгідегі жалпы орта білім беру мектебі», ММ, 5 «А» сынып); 

104) Кузьменко Ангелина (Қарағанды обл., Балхаш қ., КГКП «Балқаш өнер 

мектебі» КМҚМ, 4 сынып); 

ІІІ орын 

105) Дусмат Шахнура (Оңтүстік облысы Түркістан қаласы, Шорнақ ауылы, 

«Шорнақ» жалпы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі); 

106) Паччахонов Азиз (ОҚО, Түркістан қаласы. Ескі Иқан ауылы «Ескі 

Иқан жалпы орта мектебі»  5-сынып). 

 

«Пластилиннен жасалған композиция»  номинациясы 

төртінші жас санаты: 15-20 жас 

І орын 
107) Бақытжанов Данияр (Қызылорда облысы,  Арал қаласы, №83 орта 

мектеп). 

 



Тұзды қамырдан жасалған» номинация 

бірінші жас санаты: 6 жасқа дейін 

 

Гран-при 

108) Фальк Полина (Астана қаласы, «№4 Балабақша-мектеп-гимназия»  

кешен); 

 І орын 

109)  Жанәділ Алуа (Оңтүстік Қазақсан облысы, Созақ ауданы,Сызған 

ауылы, Ғ.Мұратбаев атындағы жалпы орта мектеп КММ жанындағы шағын орталық); 

ІІ орын 

110) Абдукаримова Балнур (Жамбыл облысы Байзақ ауданы Сарыкемер 

ауылы Байзақ ауданы әкімдігінің білім бөлімінің Қазақстанның  40 жылдығы орта 

мектебінің жанынан ашылған «Ер Төстік» шағын орталығы «Балапан» ортаңғы тобы); 

111)  

ІІІ орын 

112) Жатқанбай Балауса (Жамбыл облысы Тараз қаласы Байзақ ауданы 

Сарыкемер ауылы  Қазақстанның  40 жылдығы орта мектебінің жанынан ашылған 

«Ер Төстік» шағын орталығы, «Тамшылар» ересек тобы). 

Тұзды қамырдан жасалған» номинация 

екінші жас санаты: 7 -10 жас 

Гран-при 

113) Демьянова Аделина (Қарағанды облысы, Балқаш қ.,  КГКП «Балқаш 

өнер мектебі» КМҚМ, даярлық тобы); 

І орын 

114) Мартынова Юлия (Жамбыл облысы, Байзак ауданы, Сарыкемер ауылы, 

Балалар қөркем мектебі); 

ІІ орын  

115) Зинченко Вероника (Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, « 

№ 2 орта мектеп» КММ); 

116) Рогожин Тимур (Қарағанды облысы,.Балқаш қаласы,  «Балқаш өнер 

мектебі» КМҚМ, даярлық тобы); 

ІІІ орын 

117) Семенюк Анжелика (Қарағанды облысы, Осакаровка ауданы, 

Приишимское ауылы,  «№7 орта мектеп» КММ, 5 сынып); 

118) Сұлтанбек Алина (Қарағанды облысы, Қаржал ауданы, №7 ЖББОМ, 2 

сынып); 

119) Шамгунова Айша (Батыс Қазақстан облысы,  әкімдігі білім басқармасы 

Казталов ауданының «Психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеті» КММ). 
 

Тұзды қамырдан жасалған» номинация 

үшінші жас санаты: 11-14 жас 

Гран-при 

120) Баранкулова Аружан (Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы, 

Бесколь ауылы, СҚО, Қызылжар ауданы әкімшілігі «Мерей» өнер мектебі); 

І орын 

121) Күбашев Данияр (Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, БҚО дарынды 

балаларға арналған қазақ-түрік мектеп-лицей интернаты, 8 «А» сынып); 

122) Шамина Энола (Астана қ., № 30 мектеп-гимназия); 

ІІ орын 



123) Арыстанова Аяулым (Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Сарыкемер 

ауылы, Балалар қөркем мектебі); 

124) Ивашкеевич Анатолий («Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, 

Литвинск жетім балалар және ата-ананың қамқорынсыз қалған балаларға арналған 

мектеп-интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 6 сынып); 

ІІІ орын 

125) Печенкина Елена (Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданы, Ершовка ауылы, 

«Балалар шығармашылық ұйі» МКҚМ). 

«Тұзды қамырдан жасалған» номинация 

төртінші жас санаты: 15 - 20 жас 

І орын 

126) Добрынина Ольга (Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы,  

Петровка ауылы, «Петров орта мектебі» КММ). 

 

«Саздан жасалған жапсырма» номинациясы; 

бірінші жас санаты: 6 жасқа дейін 

Гран-при 

127) Александрова Вероника (Қарағанды облысы, Приозерск қаласы, КМҚК 

«Айналайын» бөбекжайы №5 «Балдырған»); 

І орын 

128) Тұрмаханбет Нұрали (Қарағанды облысы, Приозерск қаласы, КМҚК 

«Айналайын» бөбекжайы №5 «Балдырған»); 

ІІ орын 

129) Нигматуллина Иллария (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, «№3 

бөбекжай-балабақша» МКҚМ); 

130) Хасан –хан Данияр (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, № 59 жалпы орта 

білім беретің мектеп); 

ІІІ орын 

131) Абдрахман Батырхан (Астана қаласы әкімдігінің № 76 «Әдемі» 

балабақшасы МКҚК); 

132) Бейсенай Ескендір (Қарағанды облысы, Приозерск қаласы, КМҚК №5 

«Айналайын» бөбекжайы  «Балдырған» тобы) 

«Саздан жасалған жапсырма» номинациясы; 

екінші жас санаты:  7-10 жас 

Гран-при 

133) Кузнецова Валерия (ШҚО, Шемонаиха қ., КГКП "Шемонаиха ауданы 

әкимшілігі өнер мектебі", даярлық тобы»); 

І орын 

134) Рамазан Медина (ШҚО, Шемонаиха қ., КГКП "Шемонаиха ауданы 

әкимшілігі өнер мектебі", даярлық тобы»); 

ІІ орын 

135) Стручалина Ирина (Алматы обл., Ескелді ауданы, Қаратал ауылы, 

«Караталорта мектебі» КММ); 

ІІІ орын 

136) Саипов Айдын (Жамбыл обл., Тараз қаласы. «Ақыл – есі кем балаларға 

арналған интернат үйі» КММ); 

«Саздан жасалған жапсырма» номинациясы; 

үшінші жас санаты:  11-14 жас 

І орын 



137) Пенкина Елизавета (Қарағанды обл., Теміртау қ., Теміртау қаласының  

Мектепаралық оқу-өндірістік комбинаты»); 

ІІ орын 

138) Омарова Камиля (Атырау обл., Атырау қ., № 4 облыстық мектеп-

интернат); 

«Саздан жасалған жапсырма» номинациясы; 

төртінші жас санаты:  15-20 жас 

І орын 

139) Казыбаев Бахтияр (Костанай обл., Костанай қ., КМҚК “Қостанай 

құрылыс колледжі” 4 курс»); 

ІІ орын 

140) Жазыкпаева Мадина (Костанай обл., Костанай қ., КМҚК “Қостанай 

құрылыс колледжі” 4 курс). 

 

«Пластилиннен жасалған сурет» номинациясы 

бірінші жас санаты:  6 жасқа дейінгі балалар 

Гран-при 

141)  Болат Аида (Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Ганюшкин селосы, 

«Балбөбек» бөбекжай балабақшасы, Ортаңғы «Марал» тобы); 

І орын 
142) Николаев Иван (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, №3 «бөбекжай-

балабақша МКҚК); 

II орын 
143) Бахитжанов Санжар (БҚО, Бүрлік ауданы әкімшілігінің Ақсай 

қаласыны білім бөлімінің № 2 «бөбекжай-балабақша МКҚК); 

144) Варин Сергей (ШҚО, Зырян ауданы, Новая Бухтарма кенті, Зырян 

ауданы әқімшілігінің «Сказка» балабақшасы); 

145) Никулина Карина (Ақтөбе обл., Ақтөбе қ.,  №40 «Балдәурен» мектепке 

дейінгі мекеме» МКҚК); 

146) Проскуряков Костя (ШҚО, Зырян ауданы, Новая Бухтарма кенті, Зырян 

ауданы әқімшілігінің «Сказка» балабақшасы); 

147) Сейітжан Қуаныш (Жамбыл обл., Тараз қ., «Солнышко Тараза» ЖШС); 

148) Шарафутдинов Рамиль (Жамбыл обл., Тараз қ., «Солнышко Тараза» 

ЖШС); 

ІІІ орын  
149) Сейлханова Жанна (Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Көктау ауылы, 

«Жұлдыз» мектепке дейінгі ұйымы, «Гүлдер» ортаңғы тобы); 

150) Аубакиров Газиз (Қостанай обл., Федоровка ауданы, «Балалар өнер 

мектебі» ҚММК); 

151) Богурбаева Қаламқас (ШҚО, Зырян ауданы, Новая Бухтарма кенті, 

Зырян ауданы әқімшілігінің «Сказка» балабақшасы); 

152) Ерболова Аида (Қарағанды облысы, Қазыбек би ауданы, Қараганды  

қаласы «Бәйтерек» балабақшасы МКҚМ); 

153) Молдағали Еркеназ (Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Көктау ауылы, 

«Жұлдыз» мектепке дейінгі ұйымы, «Гүлдер» ортаңғы тобы). 

 

«Пластилиннен жасалған сурет» номинациясы 

екінші жас санаты:  7-10 жас 

 

Гран-при 



154) Куанов Ильяс (Қостанай облысы, Федоров ауданы әкімдігі, «Балалар 

өнер мектебі» МКҚМ); 

І орын 
155) Алеев Вадим  (Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, «Қайнар» білім беру 

және бос уақытты қамту кешені,  «Дизайн-ПРО» шығармашылық студиясы, 1 курс); 

II орын 
156) Рамазанова Анастасия (Қостанай облысы. Қарасу  ауданы,  Жамбыл 

ауылы. «Жамбыл негізгі мектебі» ММ  4 сынып, «Мастерилка» үйірмесі); 

157) Саблин Артём (Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, 

Саумлакөл ауылы, №1 Саумалкөл орта мектебі, 2 «а» сынып); 

158) Сұлтанбек Аңсаған (Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, 

№47 Т.Тәжібаев атындағы  мектеп-гимназиясы); 

ІІІ орын 
159) Қайтмасов Асадбек (Оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан қаласы, 

Ескі Иқан ауылы, «Ескі Иқан жалпы орта мектебі»  5 сынып); 

160) Абибуллаева Арина (Қостанай облысы,  Рудный қаласы, Кашар кенті,  « 

№2 Қашар орта мектебі» КММ, 4 «А» сынып); 

161) Маратқызы Айнұр (Бесарық бекеті,  №247 орта мектеп, 10-сынып); 

162) Мұстафа Арайлым (Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ ауданы, 

Шолаққорған ауылы, “Шолаққорған”  жалпы орта мектебі  3-сынып); 

163) Тюлекенов Самир (Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Затобол ауылы,  

« Қостанай ауданы білім беру балалар шығармашылық үйі» ММ). 

 

«Пластилиннен жасалған сурет» номинациясы 

үшінші жас санаты:  11-14 жас 

 Гран – при 

164) Мейрамова Адия (Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Киевка кенті, № 3 

Опорная мектебі) 

 

І орын 

165) Қайтамасова Севинч (Оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан қаласы. 

Ескі Иқан ауылы «Ескі Иқан жалпы орта мектебі»,  8-сынып) 

166) Тимофеева Екатерина (Павлодар облысы, Екібастұз қ.,  "Екібастұз 

қаласы әкімдігі білім бөлімінің "Қайнар" білім беру және бос уақытты қамту кешені" 

коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны, «Дизайн-ПРО» студиясы, 1 курс); 

ІІ орын 

167) Ерсұлтан Алима (Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, 

Т.Тәжібаев атындағы № 47 мектеп гимназиясы) 

168) Құлышпаева Айдана (Қостанай облысы,Федоров ауданы.«№2 орта 

мектебі» 8-сынып оқушысы); 

ІІІ орын 

169) Бюрабекова Зарина (Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Киевка кенті, 

Опорная мектебі); 

170) Ерсұлтан Адина (Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, 

Т.Тәжібаев атындағы № 47 мектеп гимназиясы). 

 

«Пластилиннен жасалған сурет» номинациясы 

төртінші жас санаты:  15-20 жас 

Гран –при 



171) Кулушпай Айнур (Қостанай облысы., Федоровка ауданы, «Балалар өнер 

мектебі» МКҚМ, 1 сынып); 

І орын 

172) Молдабекқызы Ақдидар (Қызылорда облысы., Бесарық бекеті, № 247 

орта мектеп, 10-сынып); 

ІІ орын 

173) Әбітай Назерке (Қызылорда обл., Бесарық бекеті, №247 орта мектеп, 10-

сынып); 

174) Қожаназарова Лаура (Жамбыл обл., Тараз қаласы, Аса мөлтек ауданы, 

№ 49 мектеп-гимназия, 11 «Б» сынып); 

ІІІ орын 

175) Абдурахымқызы Жансая (Қызылорда облысы., Бесарық бекеті, №247 

орта мектеп, 10-сынып); 

176) Халмуратова Жанар (Манғыстау облысы., Жанаөзен қ., №21 орта 

мектеп) 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 
(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар Жұмыстар 

саны 

Жеңімпаздар саны 

1 Ақмола 15 6 

2 Ақтөбе 33 7 

3 Алматы облысы 5 2 

4 Атырау  8 3 

5 Шығыс Қазақстан  44 17 

6 Жамбыл  49 19 

7 Батыс Қазақстан  45 4 

8 Қарағанды  110 40 

9 Қостанай  42 22 

10 Қызылорда  12 5 

11 Маңғыстау  34 8 

12 Павлодар  17 9 

13 Солтүстік Қазақстан  37 12 

14 Оңтүстік Қазақстан  38 14 

15 Алматы қаласы 1 1 

16 Астана қаласы 17 6 

 Барлығы: 507 175 

 

 
 


