
Жалпы орта, қосымша білім беру ұйымдары және колледждердің 

педагогтері мен білім алушылары арасында компьютерлік 

технологиялардан «Компьютер әлемі» тақырыбында  

Республикалық байқаудың қорытынды есебі 

  

Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың арасында Компьютерлік графикадан сырттай өткізілген 

«Сиқырлы қылқалам» тақырыбында Республикалық байқау  2015 жылғы                   

18 наурыз – 16 мамыр аралығында балаларға арналған www.ziyatker.org 

ғылыми-танымдық сайтта сырттай өткізілді. 

 Мақсаты: компьютерлік технологиялар арқылы оқушыларды 

зияткерлік, шығармашылық және эстетикалық дамыту, оқу үдерісіне 

ақпараттық технологияларды енгізуді ынталандыру. 

Міндеттері: 

-  оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту; 

-  өз бетінше шығармашылық ойлау қабілетін дамыту, бағдарламалау 

дағдыларын дамыту; 

- білім беру қызметінде ақпараттық технологияларды қолдану 

тәжірибесін насихаттау; 

- компьютерлік технологиялар саласында жаңа жетістіктерді тарату. 

Байқауға жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың қатысты. 

Байқауға келесі номинациялар бойынша жалпы 204 жұмыс түсті:  

«Презентация» - 144 жұмыс; 

«Web-дизайн» - 10 жұмыс; 

«Суреттер байқауы» - 35 жұмыс; 

«Бағдарламалау» - 15 жұмыс; 

Ұсынылған жұмыстар төмендегі критерийлер бойынша бағаланды: 

берілген байқаудың тақырыбы, мақсаты мен міндеттеріне жұмыстың сәйкес 

келуі тиіс, жұмыстың жаңашылдығы, түпнұсқалығы, жұмыстың техникалық 

орындалуының күрделілігі мен сапасы, туындының көркемдік деңгейі, 

элементтерді рәсімдеу дизайны, түстердің үйлесімді келісуі,композициялық 

шешімнің сапасы, келешегінің бар болуы.  

 Әділ қазылар алқасы қатысушыларды жас санаттарына сәйкес 

жеңімпаздарды анықтады. 

 

«Презентация» номинациясы 

 

8-11 жастағы кіші буында  

Бас жүлде – Насырова Еңлік (ШҚО, Жарма ауданы,Үшбиік ауылы, 

«Ақтайлақ би» атындағы орта мектеп).   

1 орын – Дуйсенбай Олжас (Алматы облысы,Ұйғыр ауданы, «Сұңқар» 

орта мектебі). 

http://www.ziyatker./


1 орын – Аккуанова Диана (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы №37 орта 

мектеп).  

2 орын – Дайыров Адилхан (Атырау облысы, Индер ауданы, Есбол 

ауылы  «Кулагин» орта мектебі). 

2 орын – Есенгелдиев Нурдос (Жамбыл облысы, «Бірлесу-Еңбек»  

орта мектебі),  

3 орын – Тыхметова Дилназ (Қарағанды облысы, Қаражал қаласы,  

№ 1 орта мектеп). 

3 орын – Усипжанова Жулдыз (Жамбыл облысы, «Қ.Сұлтанбеков» 

атындағы орта мектеп)  

3 орын – Узакбаева Сымбат (Қызылорда облысы, №30 О.Шораяқұлы 

атындағы орта мектеп).  

 

12-14 жастағы орта буында 

Бас жүлде – Ануарбекова Айым, Сапаралы Аяжан (ШҚО, Семей 

қаласы,  «№22 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ)  

          1 орын – Қайсарбай Диас (Жамбыл облысы, Меркі ауданы, №13 

М.Мәметова атындағы орта мектебі). 

1 орын – Мележек Александр (Жамбыл облысы, Тараз қаласы,  № 13 

орта мектебі) 

          1 орын – Русланова Аружан (Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, 

Мақаш ауылы, Әбу Сәрсенбаев атындағы орта мектебі). 

2 орын – Қуатова Дарайым (Қарағанды облысы, Қаражал қаласы, №1 

жалпы білім беретін орта мектебі) 

          2 орын – Мұратов Нұрасыл (Қарағанды облысы, Шет  ауданы, 

Жұмыскер ауылы, Абай атындағы жалпы орта білім беретін мектеп) 

2 орын – Орынбек Нұрхат (Жамбыл облысы, Т. Рысқұлов ауданы,  

Қ. Сұлтанбеков атындағы шағын орталықты орта мектебі» КММ) 

          2 орын – Танирберген  Ергали (Жамбыл облысы, Мерке ауданы,               

№ 9 орта мектеп). 

          3 орын – Айменова Айнаш Қанатқызы (Павлодар облысы, 

Қызылағаш ауылы, Қызылжар жалпы орта білім беру мектебі). 

3 орын – Айтқұлов Нұрсұлтан (Тараз қаласы, «Дарын» мектеп-

интернаты) 

3 орын – Алпысова Махаббат (Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, 

Көптоғай ауылы, Құрман орта мектебі). 

3 орын – Болатов Раимбек (Павлодар облысы, Май ауданы, «Көктөбе 

жалпы орта білім беретін мектеп»). 

3 орын – Асхатұлы Бекжан (Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Көптоғай 

ауылы, «Құрман» орта мектебі). 

3 орын –  Головкова Лилия (Қарағанды облысы, Саран қаласы, № 17 

орта мектеп).  
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15-17 жастағы ересек буында  
1 орын – Дошимов Аскар (Ақтөбе облысы, Жиренкөпе ауылы, 

Қобдалы ауданы). 

1 орын – Ораза Меруерт (Қарағанды облысы, Ақсу-Аюлы ауылы,  

М.Горький атындағы орта мектеп). 

 2 орын – Ермоленко Виктория (Ақмола облысы, Атбасар ауданы, 

Атбасар білім бөлімі, №5 орта мектеп). 

2 орын – Звигинцева Александра (Степнагорск қаласы, Білім беру 

ұйымы). 

2 орын - Косихин Андрей (Өскемен қаласы, политехникалық 

колледж). 

3 орын – Бугумбаева Беназир (ШҚО, «Комаров» атындағы орта 

мектеп). 

3 орын – Зейноллинова Аяулым (ШҚО, Ж.Болғанбаев атындағы 

Самар орта мектебі). 

3 орын – Мамиленова Тоғжан (ШҚО, Аягөз қаласы, Политехникалық 

колледжі). 

3 орын – Мейрханова Аружан (Алматы қаласы, Ы.Алтынсарин 

атындағы №159 гимназия) 

3 орын – Муратов Аян (Алматы облысы, «Жамбыл атындағы орта 

мектеп»).  

3 орын – Тілеуқабыл Жанерке (Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, 

Қарасаз ауылы, Ы.Алтынсарин атындағы  №35 мектеп). 

 

Педагогтер 

1 орын – Жунусова Гульмира Каиртасовна (Павлодар облысы, Ақсу 

ауданы, Ақсу қаласы)  

2 орын – Тоқмейлова Гүлзина Бектібайқызы (Жамбыл облысы 

Сарысу ауданы, Жаңатас қаласы, Мұхтар Әуезов атындағы мектеп- 

гимназиясы). 

2 орын – Утешова Гүлжаннат Абугалиевна (Атырау облысы, Атырау 

қаласы, № 34 лингвистикалық мектеп-гимназиясы). 

3 орын – Абилкакимова Элеонора Габдулкакимовна (Атырау 

қаласы, №11 Ы. Алтынсарин мектебі) 

3 орын – Байузакова Журсин Сапаркуловна (Жамбыл облысы, Тараз 

қаласы, №38 орта мектеп). 

          3 орын – Саяхат Нургайм (Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Достық 

орта мектебі). 

 

«Web-дизайн» номинациясы  

 

15-17 жастағы ересек буында  
1 орын – Таштанбеков Өмірбек (Жамбыл облысы, Жамбыл 

медициналық  колледжі). 



2 орын – Әділбай Ардақ (Алматы облысы, Қарасай ауданы, 

Қырғауылды ауылы, Үшінді орта мектебі). 

3   орын – Устабаева Лейла (Тараз қаласы). 
 

Педагогтер 

1 орын – Калымбетова Айгул Құттыбайқызы (Жамбыл облысы,  

Б.Момышұлы атындағы орта мектеп). 

2 орын – Абжанов Намаз Нурланович (ШҚО, «Сервис колледжі») 

 

 

«Суреттер байқауы» номинациясы  

 

8-11 жастағы кіші буында  

1 орын – Омельченко Полина (Қарағанды облысы, Қарағанды 

қаласы,  №44 орта мектеп) 

2  орын -  Рым  Алия (Алматы облысы , Ақсу ауданы, Жансүгіров 

ауылы, Қ.И.Сатбаев атындағы орта мектеп гимназиясы). 

 2 орын -  Скворцов Николай (Алматы облысы, Текелі қаласы,                 

№ 7 орта мектеп). 

3 орын – Муратхан Аружан (Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, 

Қарамен би, Жақып Ақбай атындағы жалпы білім беретін мектеп). 

3 орын – Шабленова Адель (Қарағанды облысы, Саран қаласы, №1 

жалпы білім беретін мектеп) 

 

12-14 жастағы орта буында 

1 орын  –  Абилдаева Анар (Тараз қаласы, №36 орта мектеп). 

1 орын  –  Санақ Алмас (Тараз қаласы, №36 орта мектеп). 

2 орын – Чеченова Анастасия (Қарағанды қаласы, Техникалық 

спорттың түрлері және техникалық шығармашылығы бойынша облыстық 

спорт мектебі). 

2 орын – Есмахаев Зұлхарнай (Қарағанды облысы). 

3 орын – Досанова София (Тараз қаласы, №38 орта мектеп). 

3 орын – Кулембай Нурлыбек (Алматы облысы, Қарасай ауданы, 

Қырғауылды ауылы, Ушинский орта мектебі) 

3 орын – Нұрахмет Қайсар (ШҚО, Зайсан ауданы, Қайнар ауылы, 

Шағын жинақталған Октябрь орталау мектебі КММ)  

 

15-17 жастағы ересек буында  

1 орын – Аманкулов Асет (Ақтөбе облысы, Темирский ауылы,    

Шұбарқұдық  білім беру ұйымы, Ж.Кереев атындағы орта мектеп) 

2 орын – Подкорытова Полина (ШҚО, Бородулиха ауданы)  

2 орын – Шынарбек Бауыржан (Жамбыл облысы, Талас ауданы, 

Қаратау қаласы, Лицей мектеп). 

3 орын – Бейсен Гауһар (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Жамбыл 

медициналық колледжі). 



3 орын – Василенко Андрей (Жамбыл облысы,Тараз қаласы,  № 18 

орта мектебі). 

 

Педагогтер 

1 орын – Кабылова Галия Жаркеновна (Шығыс Қазақстан облысы, 

Күршім ауданы, Алғабас ауылы. КММ «Алғабас орта мектебі»). 

2 орын – Кошанова Назгуль Нурмагамбетовна (Жамбыл облысы, 

Талас ауданы, Қаратау қаласы,  Қаратау гуманитарлық – техникалық 

колледжі). 

3 орын – Ким Наталья Анатольевна (Жамбыл облысы, Талас ауданы, 

Қаратау қаласы,  Қаратау гуманитарлық – техникалық колледжі) 

 

 

«Бағдарламалау» номинациясы  

 

8-11 жастағы кіші буында 

2 орын -  Качура Кристина (Алматы облысы, Текелі қаласы, КГУ№ 7 

орта мектеп) 

   

12-14 жастағы орта буында 

1 орын – Кабыкенова Малика (ШҚО , Семей қаласы, №30 орта 

мектеп) 

 

15-17 жастағы ересек буында  
1 место – Нұрмуханова Гулайым (ШҚО, Семей қаласы, №22 орта 

мектеп) 

2 место – Кайруллаулы Диас (ШҚО, Семей қаласы, №30 орта мектеп) 

 

Педагогтер 

Бас жүлде – Сыдыкова Раушан Меллатовна (Астана қаласы, №59 

мектеп-лицейі) 

1 орын – Ефименко Елена Михайловна (Жамбыл облысы, Тараз 

қаласы, № 18 орта мектеп) 

1 орын – Слабожанинова Татьяна Анатольевна (Қарағанды облысы, 

Балхаш қаласы №10 жалпы білім беретін мектеп). 

 2 орын – Байботанова Мадина Сайлаубеккызы (ШҚО, Өскемен 

қаласы, Оқушылар шығармашылық сарайы). 

2 орын  – Деш Наталья Константиновна (Ақмола  обласы, Бурабай 

ауданы, Дмитриевский орта мектебі). 

3 орын – Абельдинов Есбол Хамитович (Ақтоғай  ауданы, Павлодар 

облысы, Аграномийская орта мектебі). 

3 орын – Заволовая Вера Николаевна (Ақмола  обласы, Бурабай 

ауданы, Дмитриевский орта мектебі). 

3 орын – Гавриленко Лариса Алексеевна (ШҚО). 

 



  

Байқауға келіп түскен жұмыстардың саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола облысы 10 3 

2 Ақтөбе облысы 15 3 

3 Алматы облысы 15 7 

4 Атырау облысы 20 5 

5 Шығыс Қазақстан облысы 25 16 

6 Жамбыл облысы 55 24 

7 Батыс Қазақстан облысы 5 - 

8 Қарағанды облысы 25 10 

9 Қостанай облысы 5 - 

10 Қызылорда облысы 10 1 

11 Маңғыстау облысы - - 

12 Павлодар облысы 10 5 

13 Солтүстік Қазақстан облысы 4 - 

14 Оңтүстік Қазақстан облысы 1 - 

15 Алматы қаласы 3 1 

16 Астана қаласы 1 1 

 Барлығы 204 76 

 
 


