
«Бизнес балалармен бірге, бизнес балалар үшін» 

Республикалық интернет-байқауының қорытындысы 

 

         ҚР БҒМ Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 

мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының білім алушылары арасында «Бизнес балалармен бірге, 

бизнес балалар үшін» республикалық интернет-байқауын 2017 жылғы                            

15 наурыздан  – 10 мамыр аралығында балаларға арналған www.ziyatker.org  

ғылыми-танымдық сайтта қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты: білім алушыларды ересек өмірге және кәсіби 

қызметке даярлау үшін жағдай жасау, тұлғаның шығармашылық дамуына, 

олардың әлеуметтік белсенділігіне, өзін-өзі жетілдіру қажеттілігіне ықпал 

ету. 

Міндеттері: 
- білім алушылардың алдағы өз бетінше өмір сүруіне қажетті білім 

жүйесін меңгеруі; 

- құқықтық және экономикалық сауаттылық негіздерін ұғынуы; 

- жасөспірімдер мен жастардың арасында кәсіпкерлік қызмет туралы 

оң пікірін қалыптастыру; 

- кәсіпкерлік қызметті дәріптеу; 

-нақты кәсіби-еңбек іскерлігін, дағдыларын және адекватты кәсіби 

ниетіне дағдыландыруды қалыптастыру.  

Байқауға барлығы 12 жұмыс келіп түсті. 

Байқауға келесі жас санаттары бойынша 11-17 жас аралығындағы 

білім алушылар қатысты: 

11-14 жас; 

15-17 жас. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1. «Үздік бизнес-идея» номинациясы; 

2. «Үздік шығарма» номинациясы; 

3. «Үздік жоба» номинациясы. 

Білім алушылардың ұсынылған жұмыстары келесі өлшемдер бойынша 

5 баллдық жүйемен бағаланды:  

         презентация мазмұнының аталған тақырыпқа сәйкестігі; 

         идеясының ерекшелігі; 

         ресімделуі, дизайны және техникалық орындалуы; 

         байқау материалдарының әдебиет тілінің ережелері мен нормаларына 

сәйкестігі; 

         аталған байқаудың мақсаты мен номинациясына сәйкестігі; 

         тақырыптың толық ашылуы; 

         нақты материалды білуі; 

         байқау жұмысын сауатты және эстетикалық орындауы; 

         сөздерінің нақтылығы және мәнерлілігі; 

жобаның байқау шарттарына сәйкестігі; 
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         әлеуметтік тиімділігі,шығармашылық жобаныңөзектілігі шешілетін 

әлеуметтік мәселелері мен жобаның маңыздылығы; 

         жобаның міндеттері бойынша жұмыс жоспарыныңболуы; 

         жобаны іске асыруға қажетті шарттардысипаттау(жеке, материалдық-

техникалық, ақпараттық); 

         әлеуметтік мәселелерді шешудегіжаңашыл көзқарас; 

         жобалау кезінде заманауи инновациялық технологияларды, 

нысандарды және әдістердіқолдану; 

         болжамды нәтижелердің сипаттамасы (болжамды нәтижелердің 

шынайылығы және жобаның болашақтағы дамуы: жергілікті деңгейдегі           

нақты аудиторияның жоба бойынша сұранысы); 

          зерттеудің ғылыми жаңалығы, практикалық маңыздылығы, автордың 

қосқан жеке үлесі; 

         жұмыстың ресімделуі. 

«Бизнес балалармен бірге, бизнес балалар үшін» республикалық 

интернет-байқауының әділ қазыларының шешімі негізінде 12 қатысушы 

жеңімпаз болып анықталды.  

         «Үздік бизнес-идея» номинациясы бойынша: 

жас санаты: 11-14 жас  

II орын: 

1. Амандосова Айнур (Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Көктау 

ауылы, Нұрлы – көш орта мектебі); 

2. Тулеуова Инкар (Қарағанды қаласы, №2 Білім-Инновация  лицейі). 

жас санаты: 15-17 жас 

I орын: 

3.  Абаев Дастан (Атырау облысы, Атырау қаласы, Д. Байбосынов 

атындағы № 13 ұлттық мектеп-гимназиясы); 

4.  Аралбаев Алибек (Шымкент қаласы, Аграрлық колледжі). 

II орын: 

5.  Төленді Ақжол (Алматы мемлекеттік политехникалық колледжі). 

III орын: 
6.  Сейтхалиева Акниет (Қостанай қаласындағы физика-

математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі); 

7. Төленбекова Көркем (Шымкент аграрлық колледжі); 

8. Утарбаев Амиржан (Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Көктау 

ауылы, Нұрлы – көш орта мектебі). 

«Үздік шығарма» номинациясы бойынша: 

жас санаты: 11-14 жас 

III орын: 

9. Мүбаракова Бағира (Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Кеңқияқ ауылы, 

Кеңқияқ орта мектебі). 

II орын:  

10.  Мукашев Бахтияр (Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Қошқарбай 

ауылы, Мәди Хасенов атындағы Қошқарбай негізгі мектебі). 

          жас санаты: 15-17 жас 



          I орын: 

11.  Сайлауова Айгерим (Батыс Қазақстан облысы, Ақсай қаласы, 

Бөрлі ауданы, МБК №1). 

«Үздік жоба» номинациясы бойынша: 

жас санаты: 15-17 жас 

II орын: 

12.  Сейділлә Нұрдәулет (Шымкент аграрлық колледжі). 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар  Жұмыстар 

саны 

Жеңімпаздар 

1 Ақтөбе облысы 3 3 

2 Қарағанды облысы 1 1 

3 Атырау облысы 1 1 

4 Батыс Қазақстан облысы 1 1 

5 Оңтүстік Қазақстан 

облысы 

3 3 

6 Ақмола облысы 1 1 

7 Қостанай облысы 2 2 

 Барлығы  12 12 

 

 


