
«Қорықты ел» республикалық  

байқауды қашықтықтан өткізу қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Республикалық 

қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2017 жылғы 30 мамырдан 30 қазан 

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

білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында «Қорықты ел» республикалық 

байқауын қашықтықтан өткізді.  

Мақсаты: білім алушылардың бойында табиғатты қорғау іс-шараларына оң 

қызығушылықты қалыптастыру, туған өлкенің табиғи игілігі үшін мақтаныш 

сезімін ояту.  

Міндеттері: 

жас ұрпақтың бойында ерекше табиғатқа сүйіспеншілік сезімі мен ұқыпты 

қарым-қатынасты тәрбиелеу;  

өскелең ұрпақтың бойында өлкетану қызметін жандандыру арқылы белсенді 

өмірлік  ұстанымды қалыптастыру;  

өскелең ұрпақтың бойында азаматтық және отансүйгіштік сезімдерін 

тәрбиелеу; 

туған өлкені танып-білу негізінде білім алушылардың шығармашылық 

әлеуетін ынталандыру және дамыту. 

Байқауға әр түрлі жас санатындағы балалар қатысты. Байқауға барлығы 8 

жұмыс қабылданды, оның ішінде жеңімпаздары – 8. 

Байқау жұмыстарын келесі өлшемдер бойынша бағаланды:  
жұмыстың байқаудың тақырыбы мен номинациясына сәйкестігі; 

көтерілген тақырыптың жаңашылдығы мен өзектілігі; 

тақырыптың түпнұсқалығы мен толық ашылуы; 

жұмыстың сапалы және көркемдік-техникалық шеберлікпен орындалуы;  

шығармашылық деңгейдің автордың жас ерекшелігіне сәйкестігі. 

Әділ қазылар алқасының шешімі негізінде әр түрлі жас санатындағы келесі 

білім алушылар жеңімпаздар болып анықталды: 

 

«Қорықты соқпақ» номинациясы 

 

 І орын 

1. Хамзаева Аяулым Жасұланқызы (Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төлеби 

ауылы, Мұқағали Мақатаев атындағы шағын орталықты тірек орта мектебі). 

 ІІ орын 

2. Пернебек Ерасыл Серікұлы (Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Көлтоған 

ауылы, № 8 Сүгірбай Байтіков атындағы орта мектеп). 

ІІІ орын 

3. Чакичев Платон (Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, № 9 орта 

мектеп). 

 

«Қорықты ел» номинациясы 

 

 І орын 

4. Баконай Алмас Азаматұлы (Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, 

Базаршолан ауылы, Ғ. Махамбетов атындағы жалпы білім беретін орта мектеп). 



 ІІ орын 

5. Оразбек Ақжол Нұрғадиұлы (Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтарал 

ауданы, Шұғыла ауылы, Шұғыла жалпы орта мектебі). 

ІІІ орын 

6. Рысбек Аяулым Нұрболатқызы (Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас 

қаласы, аула клубы). 

 

«Қорықты өрнек» - суреттер байқауы 

 

 І орын 

7. Коняева Татьяна Евгеньевна (Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл, № 

31 орта мектеп). 

ІІ орын 

8. Парпура Екатерина Евгеньевна (Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл, 

№ 31 орта мектеп). 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1. Ақмола облысы   

2. Ақтөбе облысы   

3. Алматы облысы   

4. Атырау облысы   

5. Шығыс Қазақстан облысы 1 1 

6. Жамбыл облысы 3 3 

7. Батыс Қазақстан облысы 1 1 

8. Қарағанды облысы   

9. Қостанай облысы   

10. Қызылорда облысы   

11. Маңғыстау облысы   

12. Павлодар облысы   

13. Солтүстік Қазақстан облысы 2 2 

14. Оңтүстік Қазақстан облысы 1 1 

15. Алматы қаласы   

16. Астана қаласы   

 Барлығы 8 8 

 

 


