
 «Әрқашан күн сөнбесін» қашықтықтан өткізілген республикалық 

интернет-байқауының қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы «Ұрпақ +» 

мәдени-білім беру жобасын іске асыру аясында мектепке дейінгі, жалпы орта 

және қосымша білім беру мекемелерінің білім алушылары арасында «Әрқашан 

күн сөнбесін» республикалық интернет-байқауын 2016 жылғы                                   

11 сәуірден – 23 мамырға дейін балаларға арналған www.ziyatker.org ғылыми-

танымдық сайтында қашықтықтан өткізді. 

Байқау мақсаты: дарынды жастар мен балаларды анықтау, қолдау. 

Міндеттері:  

1) қатысушылардың туған өлкеге деген сүйіспеншілігін қалыптастыруға 

бағытталған шығармашылық әлеуетін дамыту, Қазақстан Республикасының 

мәдени мұраларына деген мақтаныш сезімін тәрбиелеу;  

2) білім алушылардың адам өмірінің рухани-адамгершіліқ және 

эстетикалық қырларын түсінуге деген ынталарын арттыру;  

3) дәстүрлі және замануи мәдениет негізінде өскелен ұрпақтың 

эстетикалық талғамын қалыптастыру. 

Байқауға 17 жасқа дейінгі білім алушылар қатысты. Байқауға барлығы  83 

жұмыс қабылданды. 

Мемлекеттік тілде қабылданған жұмыстардың жалпы саны - 52 (64,2 % 

қатысушылардың жалпы санынан), ауылдық жерлерден қатысушылардың - 32 

(39,5 % қатысушылардың жалпы санынан) жұмысы келіп түсті. 

Байқау жұмыстарын құрамында жоғары білікті мамандар: Астана қ. 

жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының педагогтері 

құрамынан құрылған әділ қазылар алқасы бағалады. 

Байқау жұмыстары келесі өлшемдер бойынша бағаланды: 

 байқаудың тақырыбына сәйкестігі; 

 орындау бірегейлігі; 

 орындаушылық шеберлігі; 

 мелодия аранжировкасы; 

 ән жазбасының сапасы және кәсібиілігі; 

«Балалар күкісі» номинациясы бойынша әділқазылар алқасы 6 жасқа 

дейінгі балалардың жұмысын жоғары бағалады.  

Әділқазылар алқасы қатысушылардың жұмыстары тақырыпқа, 

міндеттеріне және жалпы Ережеге сай орындалғанын атап өтті.  

«Әрқашан күн сөнбесін» қашықтықтан өткізілген республикалық 

интернет-байқаудың әділ қазылар шешімінің негізінде әр түрлі жас 

санатындағы мынадай білім алушылар жеңімпаздар болып анықталды. 

  

 

 

http://www.ziyatker.org/


«Бала күлкісі» – фото байқауы номинациясы 

бірінші жас санаты: 6 жасқа дейінгі балалар 

I орын 

1) Сағын Әсемгүл (Астана қ., № 51 «Алтын сандық» балабақшасы); 

2) Ахметрасул Еркежан (Астана қ., № 52 «Еркетай» балабақшасы); 

3) Сайдикаримова Карина (Астана қ., № 30 «Қайнар» балабақшасы). 

 

II орын 

4) Қасым Аяжан (Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Көксай ауылы, 

«Көксай негізгі мектебі» КММ, Мектепалды  даярлық тобы); 

5) Түленова Адема (Астана қ., № 51 «Алтын сандық» балабақшасы).  

 

III орын 

6) Ыдырыс Ілияс (Астана қаласы, № 30 «Қайнар» балабақшасының 

Шағын орталығы); 

7) Адехан Мағжан (ОҚО, Шымкент қ., Жетісай Балалар мен 

жасөспірімдер шығармашылық орталығы);  

8) Темірғалы Фатима (Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Жидебай 

ауылы, Қ.Нұржанов атындағы ЖББОМ «Бүлдіршін» шағын орталығы). 

 

Екінші жас санаты: 7-10 жас 

I орын 

9) Ерназар Ақназар (ОҚО,Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов ауылы, «Абай» 

атындағы мектеп-лицейі). 

 

II орын 

10) Хамзин Санжар (Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақбақты ауылы, 

№1 Жамбыл атындағы орта мектебі); 

11) Мирамбай Рамина (Маңғыстау облысы, Жанаөзен қ., № 16 бастауыш 

мектебі). 

 

III орын 

 12) Болатқызы  Ақберен (Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Қаратал  

ауылы, Ш.Берсиев  атындағы  орта мектебі); 

13 ) Балтабай Ғалым (ОҚО, Мақтарал ауданы, Асық ата өңірі, Атамекен 

ауылдық округі, Қоғалы елді мекені, «Ж. Сүлейменов атындағы  ЖОМ»). 

 

үшінші жас санаты:11-14 жас 

 

I орын 

14) Бутенко Ксения (Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Тоғұзақ 

ауылы, Тоғұзақ орта мектебі). 

 



II орын 

15) Түкенова Сагдиана (Астана қ., Астана қаласы әкімшілігінің 

«Балалар үйі»). 

 

16) Потемкина Алина (Атырау облысы, С.Қазыбаев атындағы жетім 

және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған балалар үйі). 

 

III орын 

17) Скомбрычая Любовь (Қарағанды облысы, Осакаровка ауданы, 

Сарыөзен ауылы, «Сарыөзен ауылының негізгі мектебі» КММ); 

18) Мазур Анастасия (Астана қ., Астана қаласы әкімшілігінің «Балалар 

үйі»); 

19) Шагирова Ақбота (Атырау облысы, № 34 лингвистикалық мектеп-

гимназиясы). 

 

төртінші жас санаты: 15-17 жас 

 

I орын 

20) Васильева Екатерина (ШҚО, Шу қ., «Шу қаласының педагогикалық  

колледжі» МКҚП). 

 

II орын 

21) Сайлауов Алишер (Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қараганды 

теміржол колледжі, 1 курс ПМЭ-15 топ). 

 

 

 «Бақытты балалық шақ» (әнді үздік орындау)» номинациясы 

 

бірінші жас санаты: 6 жасқа дейінгі балалар 

 

I орын 

22) Ануарбекова Акзере (Астана қ., №56 «Береке» бөбекжай бақшасы); 

23) Козицина Лера, Галеева Дарина, Серикова Аружан, Аубакирова 

Алима (Қостанай облысы, Қарабалық ауданы,  Қарабалық елді-мекені, 

Қарабалық аудандық әкімдігінің «Айналайын»  бөбекжай бақшасы). 

  

ІІ орын  
24) Ыдырыс Тұңғышбай (Астана қ., № 30 «Қайнар» балабақшасының 

Шағын орталығы); 

25) Аликова Балауса (ОҚО, Мақтарал ауданы, Жетісай қаласы, Балалар 

мен жасөспірімдер шығармашылық орталығының «Жан айнасы» үйірмесі). 

 

 



III орын 

 

26) Лесбай Нұрарай (Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы,Төлеп ауданы, 

«Ә.Махутов атындағы мектеп-балабақша кешені» КММ); 

27) Ерланқызы Ботагөз (Астана  қаласы, №62 «Нұрсауле» 

балабақшасы).  

 

екінші жас санаты: 7-10 жас 

 

 I орын  

28) Қансейіт Нұрасыл (Қызылорда облысы, Жанақорған ауданы, Қыраш 

ауылы, Қызылмақташы орта мектебі). 

 

ІІ орын  

29) Гельманова Айым (Ақтөбе облысы, № 6 Хромтау  гимназиясы); 

30) Рашева Радмила (Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар ауылы, 

«Топар ауылдық Балалар өнер мектебі» МКҚП); 

31) Сартай Аяла (Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, «№ 2 Қоғасын 

жалпы орта білім беретін мектебі» КММ); 

32) Мирамбай Рамина (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ., № 16 орта 

мектебі). 

33) Ахмет Саид (БҚО, Орал қаласы, №21 орта мектебі). 

 

III орын  

34) Төремұрат Дана (Ақтөбе облысы, № 6 Хромтау  гимназиясы); 

35) Сейдіғазы Бекжан (Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Жидебай 

ауылы, «Қ.Нұржанов атындағы жалпы білім беретін орта мектеп» КММ); 

36) Мурат Султан (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ., № 16 орта мектебі); 

37) Октябрьұлы Естай (Ақмола облысы, Қорғалжын ауданы, Арықты 

ауылы, Арықты орта мектебі). 

 

үшінші жас санаты: 11-14 жас 

 

I орын  

38) Серік Гүлім (Ақтөбе облысы, № 6 Хромтау  гимназиясы). 

39) Әкімгереева Гүлсезім (Ақтөбе қ. Кірпішті  елді-мекені) 

 

ІІ орын  

40) Маратқызы Ақбота, Кабдрахманқызы Аружан (Атырау облысы, 

С.Қазыбаев атындағы жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балаларға арналған балалар үйі). 

 

III орын  



41) Қастенке Мерей (СҚО, Петропавл қаласы, Тимирязев ауданы, 

Тимирязев ауылы, «Тимирязев жалпы білім беретін қазақ мектеп-интернаты»).  

 

төртінші жас санаты: 15-17 жас 

I орын  

42) Балтаева Сабила (Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Көксай ауылы, 

«Көксай негізгі мектебі» КММ). 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

 (өңірлер бойынша) 

 

 

№ Облыстар Жұмыстар 

саны 

Жеңімпаздар 

саны 

1 Ақмола  3 1 

2 Ақтөбе  6 5 

3 Алматы  5 3 

4 Атырау  3 3 

5 Шығыс Қазақстан  2 1 

6 Жамбыл  4 - 

7 Батыс Қазақстан  6 1 

8 Қарағанды  8 6 

9 Қостанай  4 2 

10 Қызылорда  3 1 

11 Маңғыстау  7 4 

12 Павлодар  1 - 

13 Солтүстік Қазақстан  6 1 

14 Оңтүстік Қазақстан  5 4 

15 Алматы қаласы 2 - 

16 Астана қаласы 16 10 

 Барлығы 81 42 

 

 


