
«Жаздың әсем бояулары» республикалық 

интернет-байқаудың қорытындысы 

 

ҚР БжҒМ-нің Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 

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

ұйымдарының білім алушылары арасында «Жаздың әсем бояулары» 

республикалық интернет-байқауын 2016 жылғы 3 маусым – 25 тамыз балаларға 

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

Байқаудың мақсаты: білім алушылардың бейнелеу өнері саласындағы 

шығармашылық әлеуетін дамыту, көркемдік шығармашылықта компьютерлік 

бағдарламаларды белсенді қолдануға тарту. 

Міндеттері: 

1) балалардың көркемдік шығармашылыққа деген қызығушылықтарын 

арттыру, көркемдік талғамдарын қалыптастыру; 

2) заманауи ақпараттық технологияларды қолдану негізінде балалар 

көркемдік шығармашылығын белсендіру; 

3) бейнелеу өнері жанры арқылы әсемдік сезімін, қоршаған ортаға деген 

байқампаздық пен сүйіспеншілікті тәрбиелеу. 

Байқауға барлығы 19 жұмыс келіп түсті. 

Байқауға келесі жас санаттары бойынша 4-17 жас аралығындағы білім 

алушылар қатысты: 

1) кіші жас санаты: 4-6 жас; 

2) кіші жас санаты: 7-10 жас 

3) орта жас санаты: 11-14 жас; 

2) жоғары жас санаты: 15-17 жас. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1) «Менің демалысымдағы ең жарқын сәттер» - сурет байқауы; 

2) «Мен жазды бейнелеймін»- компьютерлік графика. 

Білім алушылардың ұсынылған жұмыстары келесі өлшемдер бойынша 5 

баллдық жүйемен бағаланды: көркемдік сипаттамасы (идеясы, композициясы, 

түстік шешімі және т.б.); композициясы; көркемдік талғамы, түпнұсқалығы; 

таңдаған техниканы игеру деңгейі; суретті орындау сапасы және ұқыптылығы.  

«Жаздың әсем бояулары» тақырыбындағы республикалық интернет-

байқаудың әділ қазыларының шешімі негізінде 11 қатысушы жеңімпаз болып 

анықталды.  

 «Менің демалысымдағы ең жарқын сәттер» номинациясы бойынша:  

Жас санаты: 4-6 жас 

І орын: 

1. Захметқызы Асима (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, № 23 «Айзере» 

балабақшасы). 

ІІ орын: 

2. Кусаин Ақылай, Кусаин Ағынай (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы,   

№ 23 «Айзере» балабақшасы); 

3. Тұрарбек Мадияр (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, Рахат ауылы,    

№ 12 «Айгөлек» балабақшасы). 

ІІІ орын:  

4. Дулат Абилхаир (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы,   № 23 «Айзере» 

балабақшасы); 

http://www.ziyatker.org/


5. Лесхан Арсен (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы,   № 23 «Айзере» 

балабақшасы); 

6. Сизоненко Дарья (Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы, 

Пресновка ауылы, «Пресновка орта мектебі» КММ). 

Жас санаты: 7-10 жас 

I орын: 

7. Надирова Альбина (Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, «Оқушы» 

орталығы МКҚК). 

ІІ орын: 

8. Сағынғалиева Меруерт (Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, «Оқушы» 

орталығы МКҚК). 

ІІІ орын: 

9. Әбілқасым Іңкәр (Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, «Оқушы» орталығы 

МКҚК). 

Жас санаты: 11-14 жас 

I орын: 

10. Кулатаева Алима (Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы, 

Пресновка ауылы, «Пресновка орта мектебі» КММ). 

 

 «Мен жазды бейнелеймін» номинациясы бойынша:  

Жас санаты: 11-14 жас 

І орын:  

11. Кармысова Айдана (Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, «Оқушы» 

орталығы МКҚК).  

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 
№ Облыстар  Жұмыстар саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола  1 - 

2 Ақтөбе  - - 

3 Алматы  - - 

4 Атырау  - - 

5 Шығыс Қазақстан  - - 

6 Жамбыл  - - 

7 Батыс Қазақстан  - - 

8 Қарағанды  - - 

9 Қостанай  - - 

10 Қызылорда  - - 

11 Маңғыстау  16 9 

12 Павлодар  - - 

13 Солтүстік Қазақстан  2 2 

14 Оңтүстік Қазақстан  - -  

15 Алматы қаласы - - 

16 Астана қаласы - - 

 Барлығы  19 11 

 

 


