
Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы 

білім алушылардың арасында Ұстаздар күніне арналған 

«Менің Ұстазым» тақырыбында сырттай байқаудың қорытынды есебі 

 

Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың арасында Ұстаздар күніне арналған «Менің Ұстазым» 

тақырыбында сырттай байқау балаларға арналған www.ziyatker.kz ғылыми-

танымдық сайтта 2014 жылғы 21 сәуір – 1 қазан аралығында өткізілді. Байқау 

қоғам санасында, балалар арасында ұстаздың адамгершілік идеалын 

қалыптастыру, балалардың шығармашылық мүмкіндігін айқындау және оларды 

белсенді шығармашылық іс-әрекетке тарту мақсатында ұйымдастырылды. 

Республикалық байқауға республикадағы жалпы орта және қосымша 

білім беру ұйымдарындағы 11 жастан 18 жас аралығындағы білім алушылар 

қатысты. Байқауға барлығы 77 жұмыс түсті. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізілді:  

«Электронды презентация» 

8-11 жастағы кіші санат – 10 жұмыс; 

12-14 жастағы орта санат – 16 жұмыс; 

15-17 жастағы жоғарғы санат – 24 жұмыс. 

«Бейнеролик (бейнеклип)» 
8-11 жастағы кіші санат – 8 жұмыс; 

12-14 жастағы орта санат – 4 жұмыс; 

15-17 жастағы жоғарғы санат – 15 жұмыс. 
 

Әділ қазылар алқасы құрамы байқауға түскен барлық жұмыстарды 

төмендегі критерийлер бойынша бағалады: жұмыстардың байқау мақсаты мен 

міндеттеріне сәйкес болуы, тақырыптың толық ашылуы, түс және 

композициялық шешімі, түйсiктiң сенiмдiлiгі және қол жетiмдiлiгi, авторлық 

идеялардың жаңалығы және ерекшелігі, тыныс белгілері, грамматикалық және 

басқа қателердің болмауы, безендіру сапасы. 

Байқаудың жеңімпаздары анықталды. 

«Электронды презентация» номинациясы: 

8-11 жастағы кіші санат  

І орын – Ерлан Ақдана, 9 жаста, Алматы облысы, Крылов атындағы орта 

мектеп.  

ІІ орын – Досболова Қарагөз, 11 жаста, Атырау облысы, Ақкөл орта 

мектебі. 

ІІІ орын – Амангелдиева Мөлдір, 9 жаста, Атырау облысы, Е. Халықов 

атындағы №7 жалпы білім беретін мектеп. 

12-14 жастағы орта санат  

І орын – Нүркенқызы Ұлжан, 12 жаста, Шығыс Қазақстан облысы,                 

С. Бекбосынов атындағы орта мектеп. 

ІІ орын – Тоқтарова Ақерке, 14 жаста, Алматы облысы, Текелі қаласы 

№5 орта мектеп. 
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ІІ орын – 8 сынып оқушылары, 14 жаста, Шығыс Қазақстан облысы,  

Жернов орта мектебі. 

ІІІ орын – Черепанова Анастасия, 14 жаста, Солтүстік Қазақстан облысы, 

Қалалық балалар-жасөспірімдердің мектептен тыс жұмыстар орталығы. 

ІІІ орын – Ғұмарова Аяулым, 13 жаста, Атырау облысы, Қаракөл орта 

мектебі. 

ІІІ орын – Жексенова Дана, 14 жаста, Атырау облысы, №9 орта мектеп. 

 15-17 жастағы жоғарғы санат  

ІІ орын – Есболатова Айғаным, 15 жаста, Қызылорда облысы, №162 орта 

мектеп. 

ІІ орын – Нұртаев Ернұр, 15 жаста, Атырау облысы, №21 жалпы білім 

беретін мектеп. 

ІІІ орын – Қуантханов Нұрбек, 16 жаста, Шығыс Қазақстан облысы,            

С. Бекбосынов атындағы орта мектеп. 

ІІІ орын – Сабырова Аружан, 15 жаста, Ақтөбе облысы, Махамбет 

атындағы орта мектеп. 

ІІІ орын – Нұрланұлы Абдул-Хасен, 16 жаста, Атырау облысы, 

Ақкиізтоғай ауылы №10 орта мектеп. 
 

 

«Бейнеролик (бейнеклип)» номинациясы: 

8-11 жастағы кіші санат  

І орын – Сапарова Гүлназ, 9 жаста, Атырау облысы, Жамбыл орта 

мектебі. 

ІІ орын – Маткерова Эльмира, 9 жаста, Атырау облысы, Е. Халықов 

атындағы №7 орта мектеп. 

ІІ орын – Макеев Николай, 9 жаста, Батыс Қазақстан облысы, Дарьин 

жалпы орта білім беретін мектеп. 

ІІІ орын – Балицкая Илона, 10 жаста, Солтүстік Қазақстан облысы, 

Озерная орта мектебі. 

ІІІ орын – Джалил Медет, 9 жаста, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, 

№9 мектеп-лицей. 

12-14 жастағы орта санат  

ІІ орын – Лұқпанова Жансая, 14 жаста, Қызылорда облысы, №215 орта 

мектеп. 

ІІІ орын – Дәулетов Санжар, 14 жаста, Атырау облысы, Таңдай орта 

мектебі. 

 15-17 жастағы жоғарғы санат  
І орын – Төлеубек Жасұлан, 16 жаста, Алматы облысы, Талдықорған 

қаласы, Дарынды балаларға арналған үш тілде оқытатын Мұхтар Арын 

атындағы №24 «Экономика және бизнес» арнаулы лицейі. 

ІІ орын – Колесников Александр, 17 жаста, Ақмола облысы, Павловка 

орта мектебі. 



ІІ орын – Рахманбердиева Ақжан, 17 жаста,  Қостанай облысы, №7 орта 

мектеп. 

ІІІ орын – Мұхамажитова Зарина, 17 жаста, Ақмола облысы, №3 Аршалы 

орта мектебі.  

ІІІ орын – Мыңбаева Ардақ, 17 жаста, Атырау облысы, Абай атындағы 

орта мектеп. 

ІІІ орын – Атамұратова Аида, 15 жаста, Атырау облысы, №80 мектеп-

гимназия. 
 

Байқауды ұйымдастырушылар және әділ қазылар алқасы республиканың 

өңірлеріндегі жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың байқауға жіберген жұмыстарының жоғары деңгейлігін атап өтті. 

Атырау, Шығыс Қазақстан, Қызылорда облыстарындағы балалардың байқауға 

ұсынған жұмыстары көп мөлшерде жүлделі орындарға ие болды.  

 

 

 


