
«Менің сүйікті авторым» 

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 «Менің сүйікті авторым» 

республикалық интернет-байқауын 2017 жылғы 1 наурыздан  – 5 мамыр 

аралығында балаларға арналған www.ziyatker.org  ғылыми-танымдық сайтта 

қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты: білім алушыларды шығармашылық қызметке 

тарту, әдебиет саласындағы дарынды балаларды анықтау және қолдау. 

Міндеттері: 
әдебиетке деген қызығушылықтарын арттыру; 

балалардың әдеби қабілеттерін белсендіру; 

дарынды балаларды балалар кітапханасына баруға тарту;                      

қатысушыларды жаңа ақпараттық технологиялар мен компьютер 

құрылғыларын тиімді қолдануға тарту. 

Байқауға барлығы 25 жұмыс келіп түсті. 

Байқауға келесі жас санаттары бойынша 9-17 жас аралығындағы білім 

алушылар қатысты: 

9-11 жас; 

12-14 жас; 

15-17 жас. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1. «Көркем оқу» номинациясы; 

2. «Менің сүйікті авторым...» номинациясы. 

Білім алушылардың ұсынылған жұмыстары келесі өлшемдер бойынша 

5 баллдық жүйемен бағаланды:  

          қатысушының орындаушылық шеберлігі, (шығармалардың таңдауы, 

мағыналық мәтіннің құрылымы, сауатты сөйлеуі, әртістік орындауы); 

         көркемдік-эстетикалық орындау деңгейі; 

         пайдаланған шығармашылық шешімнің ерекшелігі; 

         идеяның түпнұсқалығы; 

         жұмысты ұсыну ерекшелігі; 

         жұмыстың орындалу мәдениеті; 

         жұмыстың мазмұндылығы. 

«Менің сүйікті авторым» республикалық интернет-байқауының әділ 

қазыларының шешімі негізінде 25 қатысушы жеңімпаз болып анықталды.  

«Көркем оқу» номинациясы бойынша: 

жас санаты: 9-11 жас  

I орын: 

1. Жмурин Илларион (Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Тельман 

ауылы, Тельман орта мектебі); 

2. Францужан Анастасия (Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Тельман 

ауылы, Тельман орта мектебі). 

http://www.ziyatker.org/


II орын: 
3. Балтабаева Дильназ (Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Тельман 

ауылы, Тельман орта мектебі); 

4. Балтабаева Назира (Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Тельман 

ауылы, Тельман орта мектебі); 

5. Осипова Ангелина (Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Тельман  

ауылы, Тельман орта мектебі); 

6. Сулейманова Хава (Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Тельман  

ауылы, Тельман орта мектебі); 

7. Фоменко Ольга (Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Тельман  ауылы, 

Тельман орта мектебі); 

III орын: 
8. Әділова Аиша (Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Кеңқияқ ауылы, 

Кеңқияқ орта мектебі); 

9. Сақтан-Бергенова Еркеназ (Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Кеңқияқ 

ауылы, Кеңқияқ орта мектебі); 

10.  Алпысбаева Айгерим (Солтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл 

ауданы, Озерный ауылы, Озерный жалпы орта білім беру мектебі); 

11.  Мырзабек Асель (Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең 

қаласы, Қ. Сәтбаев атындағы орта мектебі). 

жас санаты: 12-14 жас 

I орын: 

12.  Асылхан Альмира (Алматы облысы, Ескелді ауданы, Бақтыбай 

ауылы,  Сейфуллин атындағы орта мектебі); 

13.  Шаяхмет Дамира  (Жамбыл облысы, «Нұрғиса Тілендиев 

атындағы көп балалы және аз қамсыздандырылған отбасы балаларына 

арналған мектеп-интернаты). 

II орын: 

14.  Марченко Диана (Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Тельман 

ауылы, Тельман орта мектебі); 

15.  Байтұрақова Талшын (Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Сарыкемер мектеп – гимназиясы). 

«Менің сүйікті авторым...»  номинациясы бойынша: 

жас санаты: 9-11 жас 

I орын: 

16.  Амангелді Медина (Алматы облысы, Қаратал ауданы,  К. Тоқаев 

атындағы орта мектебі); 

17.  Егорова Анастасия (Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, № 1 орта 

мектеп-гимназиясы). 

II орын:  

18.  Сейтхожина Ясмин (Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, № 1 орта 

мектеп-гимназиясы); 

19.  Акматова Айназик (Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, № 1 орта 

мектеп-гимназиясы). 

 



III орын: 

20.  Исаева Анна (Солтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл ауданы, 

Новорыбинка орта мектебі). 

          жас санаты: 12-14 жас 

          III орын: 

21.  Турмуханова Аида (Ақтөбе қаласы, № 5 орта мектебі). 

жас санаты: 15-17 жас 

II орын:  
22.  Болат Зарина  (Ақтөбе  облысы Хромтау ауданы Хромтау тау-кен 

техникалық колледжі); 

23.  Кеңшілік Алина (Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Саржансай 

ауылы, Саржансай орта мектебі). 

III орын: 

24.  Басынбекова Камила (Павлодар облысы, Павлодар қаласы, 

Облыстық М.М.Катаев атындағы Облыстық Оқушылар сарайы); 

25. Туркина Анастасия (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Ақтөбе 

политехникалық колледжі). 

  

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар  Жұмыстар 

саны 

Жеңімпаздар 

1 Ақмола облысы 11 11 

2 Ақтөбе облысы 6 6 

3 Солтүстік Қазақстан 

облысы 

2 2 

3 Жамбыл облысы 2 2 

4 Алматы облысы 3 3 

5 Павлодар облысы 1 1 

 Барлығы  25 25 

 

 

Директор                               Р. Шер 


