
Жалпы орта, қосымша білім беру ұйымдары және колледждердің білім 

алушылары арасында "Театрдың ғажайып әлемі" Республикалық  

интернет-байқауының қорытындысы 

  

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы жалпы орта, 

қосымша білім беру ұйымдары және колледждердің білім алушылары арасында 

"Театрдың ғажайып әлемі"  Республикалық интернет-байқауын  2015 жылғы                 

10 қыркүйек – 16 қараша аралығында балаларға арналған www.ziyatker.org                

ғылыми-танымдық сайтта қашықтықтан өткізді. 

Байқау талантты, дарынды балалар мен жастарды анықтау, және қолдау, 

театр өнері арқылы олардың шығармашылық мүмкіншіліктерін дамыту 

мақсатында өткізілді. Байқауға 8-17 жастағы балалар қатысты. 

Байқауға 160 жұмыс келіп түсті.  

Білім алушылардың ұсынылған жұмыстары келесі критерийлер бойынша   

5 балдық жүйемен бағаланды: байқаудың мақсаты мен міндеттеріне сәйкес болуы, 

тақырыптың толық ашылуы, видео түсірілімінің көркемдік және техникалық 

сапасы, сюжетінің ерекшелілігі. 

«Театрдың ғажайып әлемі» тақырыбында республикалық интернет-

байқауы әділ қазылардың шешімінің негізінде "Менің мектептегі  театрым, мен 

онда - актермін!" номинациясы бойынша келесі білім алушылар жеңімпаздар 

болып анықталды: 

кіші жас санаты: 8-10 жас 

І орын – анықталмады 

ІІ орын – № 77 ЖОББМ білім алушылары (Карағанды облысы, 

Карағанды қ-сы, № 77 ЖОББМ). 

ІІІ орын - Бочарова Дарья (Қарағанды облысы, Қарағанды қ-сы, № 2 Өнер 

мектебі ЮНЕСКО-клубы). 

Орта жас санаты: 11-14 жас 
І орын – анықталмады 

ІІ орын - 606 топ (Алматы қ-сы, «А. Селезнёв атындағы Алматы 

хореографиялық училищесі» РМКҚ). 

ІІІ орын – 6 сынып оқушылары (Қостанай облысы Ы.Алтынсарин 

атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты). 

Жоғарғы жас санаты: 15-17 жас 
І орын – анықталмады 

ІІ орын - «Вдохновение» мектеп театры (Алматы қ-сы, «Самопознание» 

гимназиясы, «Бөбек» ҰҒПББСО) 

ІІІ орын - 706 топ (Алматы қ-сы, «А. Селезнёв атындағы Алматы 

хореографиялық училищесі» РМКҚ); 

ІІІ орын – Алматы құрылыс-техникалық колледжі студенттері (Алматы 

қаласы, «Алматы құрылыс-техникалық колледжі» КММ ) 

 

"Теңіздің жағасында жасыл емен..." 

Кіші жас санаты: 8-10 жас 

Бас жүлде - Бисенғалиұлы Даниал (Ақтөбе облысы, Әйтекеби ауданы, 

Милы ауылы, Милы орта мектебі). 

І орын: 

Кәкімбек Әділ (Қостанай облысы, Қостанай қ-сы, М. Мәуленов атындағы 

мектеп-гимназиясы); 

http://www.ziyatker.org/


Нуриденова Аяулым (Астана қ-сы, Сарыарқа ауданы, ММ «№ 41 орта 

мектеп»). 

ІІ орын: 

Құралдин Әлішер (Жамбыл огблысы, Т. Рысқұлов ауданы, «Балалар мен 

жасөспірімдер орталығы»); 

Некрасова Тамара (Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы, 

«Ақтоғай ауданының жұмыспен қамту және балалар шығармашылығы орталығы» 

МКҚК); 

Тлеужанов Төлеген (Ақтөбе облысы, Айтекеби ауданы, Аралтоғай ауылы, 

С. Оразалин атындағы орта мектеп). 

ІІІ орын:  
Алхожаев Елнар (Қостанай облысы, Рудный қ-сы, № 19 орта мектеп); 

Пилюгина Надежда (Солтүстік Қазақстан облысы, М. Жұмабаев ауданы, 

ұзынкөл ауылы, ММ «Ұзынкөл орта мектебі» ); 

Шарапиден Дина (Қарағанды облысы, Қарағанды қ-сы, № 77 ЖОББМ-

балабақша). 

Орта жас санаты: 11-14 жас 

Бас жүде - Жансултанова Алия (Маңғыстау облысы, «Мектептен тыс 

жұмыс орталығы», Орал қ-сы). 

І орын: 

Айтжанова Камила (Маңғыстау облысы, Ақтау қ-сы, «Н. Марабаев 

атындағы № 7 мектеп-лицейі» КММ); 

Даулетияр Махаббат (Жамбыл облысы, Тараз қ-сы, Айша бибі атындағы 

дарынды қыздарға арналған қазақ-түрік лицейі). 

ІІ орын: 

Аманкелдинова Аяжан (Қарағанды облысы, Шет ауданы, Үңірек ауылы 

ЖББМ); 

Бақытжан Айша (Астана қ-сы, Мирас мектебі); 

Сапар Тоғжан (Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс қаласы, Монтайтас 

ауылы, Б. Онтаев атындағы ЖББМ). 

ІІІ орын:  

Бектепберген Сержан (Қостанай облысы, Федоров ауылы, № 2 Орта 

мектеп); 

Махамбетов Радмир (Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, 

«Н.Г.Чернышевский атындағы № 1 ЖББОМ) 

Утеналиева Табига (Алматы қ-сы, «А. Селезнёв атындағы Алматы 

хореографиялық училищесі» РМКҚ). 

Шебей Еркеназ (Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Б. Момышұлы ауылы,   

Д. Қонаев атындағы № 19 мектеп-гимназия). 

Жоғарғы жас санаты: 15-17 лет  
Бас жүлде - Низамутдинова Элеонора (Алматы қ-сы, Д.А. Қонаев атындағы 

колледж). 

І орын: 

Атжанова Назерке (Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Ақжігіт ауылы, 

«Ақжігіт орта мектебі»); 

Меркушин Дмитрий (Ақмола облысы, Степногорск қ-сы, «Степногорск 

қаласының № 2 индустриалды-техникалық колледжі») 

ІІ орын: 



Абатова Асель (Қарағанды облысы, Теміртау қ-сы, «Теміртау 

технологиялық колледжі»); 

Бошанова Қымбат (Алматы қ-сы, Алматы құрылыс-техникалық колледжі); 

Салиханқызы Алия (Қарағанды облысы, «Теміртау қ-сы, Теміртау 

технологиялық колледжі») 

ІІІ орын: 

Боранбаева Анара (Қостанай облысы, Қостанай қ-сы, «Қостанай 

қаласының білім басқармасы Қостанай қ-сы әкімдігінің аулы клубы» МКҚК); 

Қорғанбек Бибарыс (Ақтөбе облысы, Хромтау қ-сы, «Тау-кен техникалық 

колледжі» МКҚК); 

Турганбаева Айжан (Алматы облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қ-сы, 

Жаркент гуманитарлық-техникалық колледжі). 

 

"Өз қолыңмен жасалған қуыршақ" 

Кіші жас санаты: 8-10 жас 

Бас жүлде - Саятқызы Айбибі (Қарағанды облысы, Қарағанды қ-сы, № 16 

ЖББМ). 

І орын: 

Зверик Кристина (Қарағанды облысы, Балқаш қ-сы, «М. Горький атындағы 

№ 1 ЖББМ» ҚММ); 

Удалова Елизавета (Қарағанды облысы, Сәтпаев қ-сы, «С. Сейфуллин 

атындағы гимназия» КММ). 

ІІ орын: 

Гоменюк Александра (Ақмола облысы, Ерейментау қ-сы, «Балалар 

шығармашылық үйі» МКҚК); 

Швейгерт Роман (Ақмола облысы, Ерейментау қ-сы, «Балалар 

шығармашылық үйі» МКҚК); 

Дүйсенбек Аружан (Жамбыл облысы, Тараз қ-сы, «Балалар мен 

жасөспірімдер орталығы»). 

ІІІ орын:  
Амангелді Аружан Жангелдіқызы (Жамбыл облысы, Т. Рысқұлов ауданы, 

Құлан ауылы, № 1 мектеп-лицейі); 

Ерикова Инкар (Қарағанды облысы, Қарағанды қ-сы, «ЖББМ № 68 МБК» 

КММ); 

Сынабаева Анель (Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданы, Бауман совхозы, 

Бауман орта мектебі). 

Орта жас мектебі: 11-14 жас 

Бас жүлде - Серікқызы Айдана (Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, 

Көктас ауылы, № 4 ЖББМ). 

І орын - Сүлейменов Дамир (Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, 

Егіндібұлақ ауылы, № 5 ЖББМ). 

ІІ орын: 

Базаркин Иван (Қостанай облысы, Жетіқара қ-сы, «№ 12 Орта мектеп» 

ҚММ);  

Шаймерова Аида (Ақмола облысы, Бұрабай ауданы, Зеленый Бор ауылы, 

Зеленобор мектеп-гимназиясы). 

ІІІ орын:  



Данилова Анастасия (Қарағанды облысы, Шахтинск қаласының білім 

басқармасы Шахтинск қ-сы әкімдігінің «Балалар мен жасөспірімдер орталығы» 

МКҚК) 

Некрута Виктория (Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, 

Саумалкөл ауылы, Жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балаларға арналған айыртау мектеп-интернаты). 

Жоғарғы жас санаты: 15-17 жас 
Бас жүлде - Сәлімова Венера (Алматы облысы, Панфилов ауданы, 

Жаркент қ-сы, Жаркент гуманитарлық-техникалық колледжі). 

І орын - Ковтун Юлия (Қарағанды облысы, Қарағанды қ-сы, «Қарағанды 

кәсіптік-техникалық колледжі»). 

ІІ орын – анықталмады 

ІІІ орын - анықталмады 

 

"Театр балалар көзімен..." номинациясы 

Кіші жас санаты: 8-10 жас   

Бас жүлде - Федотов Евгений (Астана қ-сы, № 15 мектеп-лицейі). 

І орын - Копанева Татьяна (Қарағанды облысы, Шахтинск қаласының 

білім басқармасы Шахтинск қ-сы әкімдігінің «Балалар мен жасөспірімдер 

орталығы» МКҚК) 

ІІ орын - Ольхова Ангелина (Ақмола облысы, Ерейментау қ-сы, «Балалар 

шығармашылық үйі»  МКҚК); 

ІІІ орын - Амандық  Айым (Ақтөбе облысы, Аралтоғай ауылы,                  

С. Оразалин атындағы орта мектеп). 

Средняя возрастная категория: 11-14 лет 
Бас жүлде - Роговой Илья (Солтүстік Қазақстан облысы,  Петропавл қ-сы, 

Солтүстік Қазақстан облысы Университеті жанындағы колледж). 

І орын - Иванова София (Ақмола облысы, Көкшетау қ-сы, «№ 8 Орта 

мектебі» ҚММ). 

ІІ орын - Нугербеков Алмаз (Астана қ-сы, КазҰӨУ жанындағы мектебі). 

ІІІ орын - Карташова Милана (Солтүстік Қазақстан облысы, М. Жұмабаев 

ауданы, Полудино ауылы, Полудино орта мектебі). 

Жоғарғы жас санаты: 15-17 жас  
Бас жүлде - Лопатко Валентина Сергеевна (Қарағанды облысы,  

Гуманитарлы-техникалық көп профильді колледжі). 

І орын - Нуриева Турканэ Алиевна (Қарағанды облысы,  Гуманитарлы-

техникалық көп профильді колледжі).  

ІІ орын – Тилегенова Асель Сапаргалиевна (Қарағанды облысы,  

Гуманитарлы-техникалық көп профильді колледжі). 

ІІІ орын - Гизатова Александра (Қарағанды облысы, Қарағанды қ-сы, 

«Қарағанды кәсіптік-техникалық колледжі»).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Байқауға келіп түскен жұмыстардың саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ өңір Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола облысы 18  5 

2 Ақтөбе облысы 7 4 

3 Алматы облысы 7 6 

4 Атырау облысы 2  

5 Шығыс Қазақстан 

облысы 

2  

6 Жамбыл облысы 16 5 

7 Батыс Қазақстан облысы 1  

8 Қарағанды облысы 38 18 

9 Қостанай облысы 18 6 

10 Қызылорда облысы 1  

11 Маңғыстау облысы 7 3 

12 Павлодар облысы 6 1 

13 Солтүстік Қазақстан 

облысы 

14 4 

14 Оңтүстік Қазақстан 

облысы 

1 1 

15 Алматы қаласы 14 7 

16 Астана қаласы 8 4 

 Барлығы 160 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


