
 

Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы 

білім алушылардың арасында «Еңбек адамын ардақтайық!» 

Республикалық балалар сурет және шығармалар байқауының 

қорытынды есебі 

 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығымен 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігінің бекіткен 

«Жалпыға Ортақ  Еңбек Қоғамы» идеясы ақпараттық шығару бойынша іс-

шараға пунктерді бекітуді орындауда жалпы орта және қосымша білім беру 

ұйымдарындағы білім алушылардың арасында «Еңбек адамын ардақтайық!» 

Республикалық балалар сурет және шығармалар байқауы  2014 жылғы 11 тамыз 

– 10 қыркүйек аралығында өткізілді. 

Мақсаты – білім алушыларда еңбекшінің жағымды бейнесіне еліктеуді, 

Қазақстан Республикасында тұратын халықтардың дәстүрлі құндылықтарын 

сақтап, дамыту үшін позитивтік көзқарасты қалыптастыру. 

Міндеттері: 

жас ұрпақта туған елінің, қаласының, ауылының  тарихындағы үздік 

өкілдеріне қызығушылығын дамыту;  

республика білім алушыларының  отаншылдық сезімін, аға буындарға, 

еңбек адамдарға деген құрметін тәрбиелеу; 

 қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайындағы өзінің болашақ 

мамандығында  іске асыратын шығармашылық, белсенді, тез бейімдеуші 

тұлғаны қалыптастыру. 

Республикалық байқауға Қазақстан Республикасындағы жалпы орта және 

қосымша білім беру ұйымдарындағы 11 жастан 18 жас аралығындағы білім 

алушылар қатысты. Байқауға 294 жұмыс түсті. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізілді:  

«Сурет» (165) 

11-13 жастағы орта санат - 94 жұмыс; 

14-17 жастағы жоғарғы санат – 71 жұмыс. 

«Шығарма» (129)  

11-13 жастағы орта санат - 56 жұмыс, оның ішінде 38 – мемлекеттік тілде, 

18 – орыс тілінде; 

14-17 жастағы жоғарғы санат – 73 жұмыс, оның ішінде 49 – мемлекеттік 

тілде, 24 – орыс тілінде. 

Әділ қазылар алқасы құрамы байқауға қатысқан Қазақстан 

Республикасындағы жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы 

білім алушылардың барлығы 294 жұмыстарды қарады. Байқауға қатысқан 

жұмыстар төмендегі критерийлер бойынша бағаланды: жарияланған 

тақырыптың мазмұнына сәйкестігі, тақырыптың ашу деңгейі, шығармашылық 

тәсілдеме, материалдың бейнелігін, тұпнұсқалығын және көркемдік мәнерлігін 

көрсету. 

 «Сурет» номинациясы бойынша жеңімпаздар анықталды: 

11-13 жастағы орта санат 

Бас жүлде – Дәулетбекова Томирис, 12 жаста, Астана қаласы, Балалар 

көркемөнер мектебі. 



І орын – Камал Аманбек, 11 жаста, Қызылорда облысы, Жамбыл 

атындағы №120 орта мектебі. 

І орын – Кудряшова Анастасия, 11 жаста, Алматы қаласы, Ә. Қастеев 

атындағы бейнелеу өнері және техникалық көркемдеу мектебі. 

ІІ орын – Палман Нұрдәулет, 13 жаста, Жамбыл облысы, Д. Қонаев 

атындағы №19 мектеп. 

ІІ орын – Красина Яна, 11 жаста, Қостанай облысы, «А.И. Никифоров 

атындағы көркемөнер мектебі» МКҚМ. 

ІІ орын – Дуренбеков Темірлан, 11 жаста, Қостанай облысы, «А.И. 

Никифоров атындағы көркемөнер мектебі» МКҚМ. 

ІІІ орын – Аминова Әсемай, 11 жаста, Маңғыстау облысы, №3 орта 

жалпы білім беретін мектеп. 

ІІІ орын – Мамытов Әлішер, 13 жаста, Алматы облысы, Үшарал орта 

мектебі. 

ІІІ орын – Лискина Елена, 12 жаста, Ақмола облысы, Степногорск 

қаласы, №8 орта мектебі. 

 

14-17 жастағы жоғарғы санат 

Бас жүлде – Юсупова Айсұлу, 16 жаста, Батыс Қазақстан облысы, 

Пятимар орта жалпы білім беретін мектеп. 

І орын – Дьяконова Анастасия, 15 жаста, Алматы облысы, «Үшқоңыр 

ауылындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталықпен» ММ. 

І орын – Балкенов Саят, 14 жаста,  Ақмола облысы, Ақкөл Балалар 

шығармашылық үйі, «Палитра» бейнелеу өнері студиясы. 

ІІ орын – Базаргулова Елизавета, 14 жаста, Астана қаласы, Балалар 

көркемөнер мектебі. 

ІІ орын – Бережная Екатерина, 16 жаста, Алматы облысы, Талдықорған 

қаласы, «Балдәурен» Балалар шығармашылық орталығы» ҚМКМ. 

ІІ орын – Айдынов Еламан, 14 жаста, Ақтөбе облысы, Алға «Нұр талап» 

Балалар шығармашылық орталығы. 

ІІІ орын – Қуанышбай Ерлан, 14 жаста, Қызылорда облысы,                         

Бірлік ауылы, №102 орта мектеп. 

ІІІ орын – Каримова Анель, 15 жаста, Солтүстік Қазақстан облысы,               

«Бостандық орта мектебі» ҚММ. 

ІІІ орын – Митяшина Евгения, 14 жаста, Батыс Қазақстан облысы,       

№17 орта жалпы білім беретін орта мектеп. 

 

«Шығармалар» номинациясы бойынша: 

11-13 жастағы орта санат (мемлекеттік тілде):  

Бас жүлде – Жасанғалиева Орынгүл, 13 жаста, Батыс Қазақстан облысы, 

Қ. Сәтбаев атындағы жалпы орта білім беретін мектеп. 

І орын – Киякова Арайлым, 11 жаста, Павлодар облысы, №22 жалпы 

орта білім беретін мектеп. 

І орын – Нағыметулла Райхан, 11 жаста, Қызылорда облысы,                      

Бірлік ауылы, №102 орта мектеп. 

ІІ орын – Тұлыбай Гүлден, 11 жаста, Алматы облысы, Нағараш орта 

мектебі. 



ІІ орын – Таяубай Ақбаян, 11 жаста, Қызылорда облысы,                      

Бірлік ауылы, №102 орта мектеп. 

ІІ орын – Матығұл Ақтолқын, 13 жаста, Қызылорда облысы,                      

Бірлік ауылы, №102 орта мектеп. 

ІІІ орын – Бердюгин Юрий, 13 жаста, Солтүстік Қазақстан облысы,                 

«Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған 

Айыртау мектеп-интернаты» ММ. 

ІІІ орын – Қарабаева Сымбат, 13 жаста,  Алматы қаласы, «№127 жалпы 

орта білім беретін мектеп». 

ІІІ орын – Жақсылық Гүлжазира, 12 жаста, Қызылорда облысы,                      

Бірлік ауылы, №102 орта мектеп. 

 

11-13 жастағы орта санат (орыс тілінде):  

Бас жүлде – Ворихно Маргарита, 13 жаста, Солтүстік Қазақстан облысы,    

Петропавловск қаласы, «№42 орта мектебі» КММ. 

І орын – Трупакова Анастасия, 13 жаста, Батыс Қазақстан облысы, 

Переметнинская жалпы орта білім беретін мектеп. 

І орын – Артыкова Камила, 13 жаста, Ақмола облысы,                                   

Степногорск қаласы, №8 орта мектеп. 

ІІ орын – Яковенко Екатерина, 13 жаста, Солтүстік Қазақстан облысы,               

Большая Малышка ауылы, Большемалышенская орта мектебі. 

ІІ орын – Нұрмағамбетов Бақытжан, 11 жаста, Павлодар облысы, ГККП 

«Ақтоғай Балалар өнер мектебі». 

ІІ орын – Исахмет Дастан, 11 жаста, Атырау облысы, Жамбыл атындағы 

орта мектеп. 

ІІІ орын – Ерғалиева Индира, 13 жаста, Батыс Қазақстан облысы, 

Переметнинская жалпы орта білім беретін мектеп. 

ІІІ орын – Николаева Мария, 12 жаста, Павлодар облысы, «Жігер» 

МКҚМ-нің «Балшуақ» БЖК филиалы. 

ІІІ орын – Лукин Александр, 11 жаста, Солтүстік Қазақстан облысы, 

«Желяковская негізгі мектебі» ҚММ. 

 

14-17 жастағы жоғарғы санат (мемлекеттік тілде):  

Бас жүлде – Алдабергенова Гүлнұр, 14 жаста, Қызылорда облысы,           

Жосалы кенті, №250 мектеп-лицей. 

І орын – Садырғалиева Мөлдір, 17 жаста, Батыс Қазақстан облысы, №6 

жалпы орта білім беретін мектеп. 

І орын – Адришева Алина, 14 жаста, Павлодар облысы, Ақтоғай ауылы, 

«Балалар шығармашылығы мен бос уақытын қамту орталығы» МКҚМ. 

ІІ орын – Арыбаева Амина, 14 жаста, Алматы облысы, Үштөбе ауылы, 

М. Горький атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталықпен. 

ІІ орын – Қабдығалиева Арухан, 16 жаста, Атырау облысы, Жамбыл 

атындағы орта мектеп. 

ІІ орын – Әбдіханова Әсем, 14 жаста, Атырау облысы, Атырау қаласы, 

Атырау облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназия. 

ІІІ орын – Жанарбек  Жадыра, 15 жаста, Алматы облысы, Боралдай 

ауылы, «№39 гимназия мектепке дейінгі шағын орталықпен» ММ. 



ІІІ орын – Дәулетқызы  Асылай, 14 жаста, Атырау облысы, Атырау 

қаласы, Атырау облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназия. 

ІІІ орын – Бағдатқызы Динара, 16 жаста, Қызылорда облысы, №158 орта 

мектеп. 

 

14-17 жастағы жоғарғы санат (орыс тілінде):  

Бас жүлде – Зарубина Надежда, 17 жаста, Алматы облысы, Мойнақ 

ауылы, №23 орта мектеп. 

І орын – Викторов Асқар, 17 жаста, Солтүстік Қазақстан облысы,                    

Большая Малышка ауылы, Большемалышенская орта мектебі. 

І орын – Абдрахманов Мұрат, 14 жаста, Қостанай облысы,  «Озат» 

дарынды балаларға арналған мектеп-интернат» ҚММ. 

ІІ орын – Тенелова Динара, 15 жаста, Маңғыстау облысы,  М. 

Әбдіхалықов атындағы орта мектеп. 

ІІ орын – Сарсембина Лаура, 14 жаста, Павлодар облысы, №24 жалпы 

орта білім беретін мектеп. 

ІІІ орын – Мазур Елена, 15 жаста, Алматы қаласы, «№34 гимназия» 

ҚММ. 

ІІІ орын – Абдульманова Мадина, 15 жаста, Солтүстік Қазақстан 

облысы, Озерная орта мектебі. 

ІІІ орын – Полищук Наталья, 16 жаста, Солтүстік Қазақстан облысы,                 

«Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған 

Айыртау мектеп-интернаты» ММ. 

 

Байқауды ұйымдастырушылар және әділ қазылар алқасы Ақмола, Ақтөбе, 

Алматы, Атырау, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау, 

Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстары және Астана мен Алматы 

қалаларындағы жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың байқауға жіберген жұмыстарының жоғары деңгейлігін атап өтті. 

Байқауға Қарағанды және Оңтүстік Қазақстан облыстарының білім алушылары 

қатыспады. 

 

 

 

 

 

 

 

 


