
  
«Ұлыстың ұлы күні - Наурыз» республикалық  

байқауды қашықтықтан өткізу қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2016 жылғы       

2 ақпан мен 19 наурыз аралығында жалпы орта, қосымша, техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында «Ұлыстың ұлы 

күні - Наурыз» республикалық байқауын қашықтықтан өткізді.  

Мақсаты: Қазақстан халқының әдет-ғұрыптарын, ұлттық салт-

дәстүрлерін дәріптеуге, сақтауға, дамытуға жағдай жасау. 

Міндеттері:  

балалардың ұлттық салт-дәстүр туралы білімдері мен дағдыларын 

қалыптастыру және дамыту;  

ұрпақ сабақтастығына, басқа адамдарға деген сыйластық пен 

мейірімділікке, этикалық мәдениетке, Отанға деген эмоционалды-жағымды 

қарым-қатынасқа тәрбиелеу.  

Байқауға 7-18 жастағы білім алушылар қатысты. Байқауға барлығы 91 

жұмыс қабылданды, оның ішінде жеңімпаздары – 25. 

Байқау жұмыстарын әділқазылар алқасы бағалады. Әділқазылар алқасы 

құрамына 4 жоғары білікті мамандар енгізілді: жалпы орта және қосымша білім 

беру ұйымдарының педагогтері. 

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі өлшемдер бойынша 

бағаланды: тақырыпқа сәйкестігі, шығармашылық көзқарас, сапалы орындау 

және ұқыптылық. 

«Ұлыстың ұлы күні - Наурыз» тақырыбында қашықтықтан өткізілген 

республикалық интернет-байқаудың әділ қазылар алқасының шешімі негізінде 

әр түрлі жас санатындағы келесі білім алушылар жеңімпаздар болып 

анықталды. 

 

«Ата салтын ардақтайық» номинациясы  

7-10 жастағы кіші жас санаты 

 

І орын 

1. Қайду Медет (Ақмола болысы, Жақсы ауданы, Қима ауылы, Қ. Өскенбай 

атындағы Қима №1 орта мектебі). 

ІІ орын 

2. Дабылтай Нұрмұхан (Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Қазақ ауылы, 

М. Әуезов атындағы шағын орталықты тірек мектебі). 

ІІІ орын 

3. Ануарбек Жансая Ербосынқызы (Алматы облысы, Панфилов ауданы, 

Қызылжиде бастауыш мектебі); 

4. Багаудинова Айзат (Ақмола облысы, Степногорск қаласы, №1 Ақсу орта 

мектебі); 



5. Полуанова Рухшона (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, балалардың 

мектептен тыс жұмыстары мен шығармашылығы орталығы). 

 

11-14 жастағы орта жас санаты 

 

І орын 

6. Батырбаева Аяулым (Алматы облысы, Қаскелен қаласы, Қарасай ауданы, 

Алтын ауыл орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталықпен). 

ІІ орын 

7. Оспанов Рахат Маратович (Павлодар облысы, Павлодар қаласы, 

№ 4 жалпы білім беретін мектеп-интернат); 

8. Сәулебек Нұргүл Болатбекқызы (ОҚО, Мақтарал ауданы, Жетісай 

қаласы, Жетісай қосалқы мектеп-интернаты). 

  ІІІ орын 

9. Нашарбай Алтынай (Жамбыл облысы, Шу ауданы, Белбасар ауылы,      

Ш. Уәлиханов атындағы орта мектеп);  

10. Серікова Айгерім Серікқызы (Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, 

Үштөбе ауылы, Үштөбе орта мектебі).  

 

15-18 жастағы жоғарғы жас санаты 

 

І орын 

11. Смағұлова Сарра (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, мектептен тыс жұмыс 

және балалар шығармашылығы орталығы). 

ІІ орын 

12. Сүндетова Ақжан (Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Шұбарқұдық кенті, 

Шұбарқұдық гимназиясы);  

13. Аманиязова Жазира (Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Шұбарқұдық кенті, 

Ж. Кереев атындағы орта мектебі);    

14. Аятхан Гүлімай (Жамбыл облысы, Шу ауданы, Белбасар ауылы, 

Ш. Уәлиханов атындағы орта мектеп). 

ІІІ орын 

15. Елубай Нурбек (Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, лингвитикалық 

бағыттағы №16 орта мектеп); 

16. Сәт Шапағат (Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би ауылы, М. Әуезов 

атындағы орта мектеп); 

17. Тулемисова Кымбат (Ақтөбе облысы, Ақтөбе сервис колледжі). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Киім эскизі» номинациясы 

7-10 жастағы кіші жас санаты 

І орын 

18. Жәнібекқызы Исламия (Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Қаракөл 

орта мектебі). 

  ІІ орын 

19. Жунисбай Данияр (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, №12 бастауыш 

мектебі). 

 

11-14 жастағы орта жас санаты 

  ІІ орын 

20. Грицен Евгений Александрович (Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 

жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға 

арналған №4 балалар үйі).  

ІІІ орын 

21. Дабыр Айя (Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қордай ауылы, 

М. Төлебаев атындағы өнер мектебі); 

22. Саматқызы Дамира (Жамбыл облысы, Қаратау қаласы, А. Байтұрсынұлы 

атындағы гимназия). 

 

15-18 жастағы жоғарғы жас санаты 

 І орын 

23. Әбітханова Нұрсұлу (Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Жаңатұрмыс 

ауылы, Қ. Сәтбаев атындағы шағын орталықты орта мектебі). 

ІІ орын 

24. Жетбесбаева Ания (Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, К. Пішенбаев 

атындағы тау-техникалық колледжі). 

ІІІ орын 

25. Қораласбаева Ұлжан Қалиқызы (Жамбыл облысы, Шу ауданы,Төле би 

ауылы, техникалық шығармашылық орталық). 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1. Ақмола облысы   5 3 

2. Ақтөбе облысы 16 3 

3. Алматы облысы 8 2 

4. Атырау облысы 4 1  

5. Шығыс Қазақстан облысы - - 

6. Жамбыл облысы 32 10 

7. Батыс Қазақстан облысы 3 - 

8. Қарағанды облысы 3 2 

9. Қостанай облысы - - 



10. Қызылорда облысы - - 

11. Маңғыстау облысы  10 1 

12. Павлодар облысы 6 2 

13. Солтүстік Қазақстан облысы   1 - 

14. Оңтүстік Қазақстан облысы 1 1 

15. Алматы қаласы - - 

16. Астана қаласы 2 - 

 Барлығы 91 25 

 

 

 


