
Жалпы орта білім беретін мектептердің, колледждердің 

және қосымша білім беру ұйымдарының білім алушылары 

 арасында Қазақстан Халқы Ассамблеясының жылына  

арналған «Қазақстан – менің алтын бесігім» тақырыбында  

балалар суреттерінің сырттай республикалық 

байқауының қорытындысы 

 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы жалпы орта 

білім беретін мектептердің, колледждердің және қосымша білім беру 

ұйымдарының білім алушылары арасында Қазақстан Халқы Ассамблеясының 

жылына арналған «Қазақстан – менің алтын бесігім» тақырыбында балалар 

суреттерінің сырттай республикалық байқауын 2014 жылғы                                     

22 желтоқсан - 2015 жылғы 25 ақпан  аралығында балаларға арналған 

www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтта сырттай өткізді. 

Байқау өскелең ұрпақты Қазақстан халқының мәдени және рухани 

құндылықтарына араластыру, балаларға патриоттық және эстетикалық тәрбие 

беру, қатысушылардың шығармашылық мүмкіндіктерін анықтау мақсатында 

өткізілді. Балалар суреттерінің байқауына 8-17 жастағы балалар қатысты. 

Байқауға 230 жұмыс келіп түсті.  

Балалар жұмыстарын құзыретті әділ қазылар  бағалады - Қазақ Ұлттық өнер 

университетінің оқытушылары - Пірімбаев Шыныбай Ізтілеуұлы (доцент), 

Орақбаев Алмас Еркінбекұлы, Маханбетжанова Гүлнәр Маханбетқалиқызы, 

Жұмағалиева Әйгерім Мәжітханқызы, Гуманитарлық колледж   оқытушылары – 

Сарыбаева Анара Рашитқызы, Құлмағанбетова Гүлнара Кабжанқызы.  

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі критерийлер бойынша                        

5 балдық жүйемен бағаланды: байқау тақырыбына, мақсатына және талаптарына 

сәйкестігі, байқау тақырыбын ашу, сюжеттің мәнерлігі, композиция және түс 

шешімі, көркемдік шеберлік, идеяның түпнұсқалығы және орындау техникасы, 

ресімдеу сапасы. 
«Қазақстан – менің алтын бесігім» тақырыбында балалар суреттерінің 

сырттай республикалық байқауы әділ қазылардың шешімінің негізінде 

«Кескіндеме» номинациясы бойынша келесі білім алушылар жеңімпаздар болып 

анықталды: 

 

8-10 жастағы кіші буын 

1 орын – Боранбай Абзал (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ.,  Жас натуралистер 

станциясы); 

2 орын – Жаңабай Аманжол (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., № 56 ЖББОМ); 

3 орын – Иманбаев Жанасыл  (Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., 

Оқушылар шығармашылық сарайы); 

 

11-14 жастағы орта буын 

 1 орын – Савельева Валерия (Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ., 

Балалар көркемөнер мектебі); 

2 орын – Байболова Раушан (Жамбыл облысы, Тараз қ., Мектеп 

олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізетін орталық); 

3 орын – Закусильова Александра (Қостанай облысы, Арқалық қ.,                   

«Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер орталығы); 

  

http://www.ziyatker.org/


15-17 жастағы жоғары буын 

1 орын –  Ибулаева Сания  (Астана қ., № 2 МГ); 

2 орын – Абилова Жанна (Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., № 5 ЖББМ); 

3 орын – Қаламышева Ұлжан (Астана қ., № 2 МГ); 

 

«Графика» номинациясы бойынша: 
8-10 жастағы кіші буын  

1 орын – Киношевская Виолетта (Қостанай облысы, Рудный қ., Балалар 

көркемөнер мектебі); 

2 орын – Калыков Адильжан (Ақмола облысы, Көкшетау қ., «Әулет» 

МТЖО); 

3 орын – Тілес Парасат (Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауданы, 

Қаратөбе ауылы, Қаратөбе МГ); 

 

11-14 жастағы орта буын 

1 орын –  Бактыбаев Саят (Қостанай облысы, Жітіқара ауданы, Жітіқара 

қ., Балалар өнер мектебі); 

2 орын – Худякова Вероника (Қостанай облысы, Рудный қ., Балалар 

көркемөнер мектебі); 

3 орын – Макогон Александра (Ақмола облысы, Жақсы ауданы,                         

Подгорное ауылы, Подгорное ОМ); 

 

15-17 жастағы жоғары буын 

1 орын –  Мүсілім Айдана (Алматы облысы, Талғар қ., С. Сейфуллин ат.             

№ 2 мектеп); 

2 орын – Қуанышқали Гүлайым (Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала 

ауданы, Қызылоба ауылы, Е. Орақбаев ат. ЖББМ); 

3 орын – Ерғара Анаргүл (Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Миялы 

ауылы, Х. Досмұхамедұлы ат. ОМ); 

 

Әділ қазылар Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ., Балалар көркемөнер 

мектебінің, Алматы облысы, Талғар қ., С. Сейфуллин ат. № 2 мектептің, Қостанй 

облысы, Арқалық қ., Қосымша білім беру орталығының, Жамбыл облысы, Тараз 

қ., Мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізетін 

орталықтың, Алматы қ . М. Мақатаев атындағы № 140 мектеп-гимназиясының 

қатысушылары ұсынған жұмыстарында идеяның түпнұсқалығы және орындау 

техникасын атап көрсетті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Байқауға келіп түскен жұмыстардың саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жүлде орындары 

1 Ақмола облысы 14 2 

2 Ақтөбе облысы 26 2 

3 Алматы облысы 12 1 

4 Атырау облысы 10 1 

5 Шығыс Қазақстан облысы 23 2 

6 Жамбыл облысы 51 1 

7 Батыс Қазақстан облысы 13 3 

8 Қарағанды облысы 9 0 

9 Қостанай облысы 20 4 

10 Қызылорда облысы 22 0 

11 Маңғыстау облысы 4 0 

12 Павлодар облысы 0 0 

13 Солтүстік Қазақстан облысы 3 0 

14 Оңтүстік Қазақстан облысы 5 0 

15 Алматы қаласы 10 0 

16 Астана қаласы 8 2 

 Барлығы 230 18 

 
 

 

 

 


