
«Менің қызығушылықтар әлемім» республикалық  

байқауды қашықтықтан өткізу қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2017 жылғы 

25 тамыздан 14 қараша аралығында жалпы орта, қосымша, техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында «Менің 

қызығушылықтар әлемім» республикалық байқауын қашықтықтан өткізді.  

Мақсаты: балалар шығармашылығын дамыту және қолдау.  

Міндеттері: 

білім алушылардың шығармашылыққа деген қызығушылықтарын 

дамыту; 

білім алушылар мен педагогтердің шығармашылық белсенділікке 

ынталандыру; 

жарқын, ерекше шеберлерді анықтау, олардың шығармашылықтарын 

дамыту. 

Байқауға әр түрлі жас санатындағы балалар қатысты. Байқауға барлығы 

6 жұмыс қабылданды, оның ішінде жеңімпаздары – 6. 

Байқау жұмыстарын келесі өлшемдер бойынша бағаланды:  
байқаудың тақырыбына сәйкестігі; 

жұмысты орындау техникасы; 

таңдалған тақырыптың толық ашылуы; 

ресімдеу сапасы; 

тақырыптың ашылуының өзектілігі мен тереңділігі; 

ұсынылған материал мазмұнының байқаудың мақсаты мен 

міндеттеріне сәйкестігі. 

Әділ қазылар алқасының шешімі негізінде әр түрлі жас санатындағы 

келесі білім алушылар жеңімпаздар болып анықталды: 

 

«Карвинг» номинациясы 

І орын 

1. Гауфлер Анастасия Леонидовна (Ақмола облысы, Көкшетау 

қаласы, "Жұлдыз" балалар аула клубы). 

ІІ орын 

2. Кентай Жанель (Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Қарашоқы орта 

мектебі).  

«Менің әлемім» номинациясы 

І орын 

3. Баешова Дильназ Ержановна (Шығыс Қазақстан облысы, Семей 

қаласы, Прииртышский ауылы, Б. Исадилов атындағы жалпы орта білім 

беретін мектебі). 

ІІ орын 

4. Искаков Мағжан (Алматы облысы, Кербұлақ ауданы,  Қарашоқы 

орта мектебі).  

ІІІ орын 



5. Худотеплов Димитрий (Астана қаласы, С. Мәуленов атындағы № 

37 орта мектеп); 

6. Пезикова Наталья (Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Панфилов 

атындағы орта мектеп). 

 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1. Ақмола облысы 1 1 

2. Ақтөбе облысы   

3. Алматы облысы 3 3 

4. Атырау облысы   

5. Шығыс Қазақстан облысы 1 11 

6. Жамбыл облысы   

7. Батыс Қазақстан облысы   

8. Қарағанды облысы   

9. Қостанай облысы   

10. Қызылорда облысы   

11. Маңғыстау облысы   

12. Павлодар облысы   

13. Солтүстік Қазақстан облысы   

14. Оңтүстік Қазақстан облысы   

15. Алматы қаласы   

16. Астана қаласы 1 1 

 Барлығы 6 6 

 

 


