
Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарының арасындағы 

Астана күніне арналған «Жұлдызды сәт» 

республикалық сырттай байқауының қорытындысы 

 
Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы балаларға 

арналған ғылыми-танымдық www.ziyatker.org сайтында 2015 жылғы                    

2 маусым мен 15 шілде аралығында жалпы орта және қосымша білім беру 

ұйымдарының білім алушылары арасында Астана күніне арналған «Жұлдызды 

сәт» атты республикалық сырттай байқау өткізді.  

Байқаудың мақсаты: талантты балаларды анықтау және қолдау, олардың 

шығармашылығын дамытуға қолайлы жағдайлар жасау.       

Міндеттері: 

        - қатысушылардың туған өлкеге деген сүйіспеншілігін қалыптастыруға 

бағытталған шығармашылық әлеуетін дамыту, Қазақстан Республикасының 

мәдени мұраларына деген мақтаныш сезімін тәрбиелеу; 

        - оларды қазақстандық патриотизмге, өз астанасына деген мақтаныш 

сезімін тәрбиелеу; 

       - халықтық дәстүрлі мәдениетті сақтау және дамыту; 

       - оқушылардың адам өмірінің рухани-адамгершілік және эстетикалық 

қырларын түсінуге деген ынталарын арттыру; 

       - дәстүрлі және заманауи мәдениет негізінде өскелең ұрпақтың эстетикалық 

талғамын қалыптастыру. 

Байқауға 7 - 17 жас аралығындағы балалар қатысты. Жалпы 3 номинация 

бойынша  74 жұмыс қабылданды: 

1. «Астана - еліміздің жүрегі» ақындар байқауы – 48 жұмыс; 

2. «Би ырғағында» байқауы – хореография – 19 жұмыс; 

3. «Тосын сый» байқауы- 7 жұмыс.  

Балалардың жұмысын Астана қаласы мектептерінің алдыңғы қатарлы 

ұстаздардан құралған ұстаздар алқасы бағалады. 

Шығармашылық жұмыстар келесі критерийлер бойынша 5 баллдық     

жүйемен бағаланды: репертуардың номинация тақырыбына сәйкес болуы, 

тақырыпты аша білу,  ақындық қабілеті, сюжет, қойылым, түпкі ойы, 

музыкалық сүйемелдеудің сәйкестілігі. 

Әділ қазылар алқасының шешімімен түрлі жас категориялары бойынша 

келесі оқушылар "Жұлдызды сәт" республикалық сырттай байқаудың 

жеңімпаздары деп танылды. 

 

«Астана - еліміздің жүрегі» номинациясы бойынша 

7-10 жастағы кіші санатта: 

Гран-при: 
 – Сьезғазыұлы Шерхан (Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, 

Ойшілік ауылы, Тоғас батыр атындағы орта мектеп). 

 



1 орын: 

 -  Арыстанғалиева Қарақат (Батыс Қазақстан  облысы, Орал қаласы); 

 - Елтай Дильназ (Солтүстік Қазақстан  облысы, Аққайың  ауданы, 

Смирнов ауылы,  № 2 «Смирнов атындағы орта мектеп»). 

2 орын: 
 - Бақытқали Ақдана (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы,  №2 мектеп-

гимназия); 

 - Артём Коростелев (Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы балалар 

шығармашылық орталығы). 

3 орын: 
- Жұматай Табылды Биболатұлы (Батыс Қазақстан  облысы, Бөкей Орда 

ауданы, Темір Мәсін атындағы орта мектеп); 

- Утаралинова Жасмина Бауыржановна (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы,  

№2 мектеп-гимназия ); 

 - Шайкенова Дарина (Қостанай облысы, Қарасу ауданы, Қойбағар  ауылы 

«Станциялық орта мектеп»). 

 

11-14 жастағы орта санатта:       

Гран-при:  
– Бадельханов Санжар  (Батыс Қазақстан облысы). 

1 орын: 

 -Воробкало Ирина Витальевна (Қостанай облысы, Федоров ауданы,  

Федоров ауылы, Северная көшесі 15). 

2 орын: 
- Кыдыкова АминаСералиевна (Солтүстік Қазақстан  облысы); 

- Ораз Еңлік (Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, «Казатком» орта 

мектебі). 

3 орын:  
- Берікова Аяулым Ерікқызы (Ақмола  облысы); 

- Төлеген Жасұлан Талғатұлы (Ақмола облысы, Степногорск ауданы, 

Ақсу кенті, №1 орта мектебі). 

 

15-17 жастағы  жоғары санатта: 

  Гран- при:  
          - Нұрғамысова Зарина (Солтүстік Қазақстан облысы) 

1 орын: 
 - Акул Мадьян (Павлодар облысы, Павлодар қаласы, М. Катаев атындағы  

Оқушылар сарайы). 

2 орын:  
- Ахимова Айгерим (Ақмола  облысы, Аршалы ауданы, Аршалы 

балалар шығармашылық  орталығы); 

 - Данайқызы Мақпал (Алматы облысы, Райымбек ауданы, Аксай орта 

мектебі). 



3 орын: 

- Хуат Тілеугүл (Қарағанды облысы, Абай ауданы, Қарабас кенті, №15 

ЖББОМ). 

 

Хореография номинациясы бойынша  «Би ырғағында» байқауы: 

 

7-10 жастағы кіші санатта :        

 Гран – при: 
 - «Каприз» хореографиялық би тобы (Шығыс Қазақстан облысы , Риддер 

қаласындағы « Оқушылар үйі»). 

 1 орын: 

 «Айналайын» би тобы (Павлодар облысы, Баянаул ауданы, Майқайың 

балалар өнер мектебі) 

2 орын:  
- «Сюрприз» хореографиялық би тобы (Шығыс Қазақстан облысы, Риддер 

қаласындағы «Оқушылар үйі»).  

 3 орын : 

–  «Непоседы»  балалар би тобы (Павлодар облысы,  Екібастұз қаласы,   

№ 35 мектеп- гимназия). 

 

11-14 жастағы орта санатта: 

1 орын: 
 – «Каприз» хореографиялық би  тобы (Шығыс Қазақстан облысы , 

Риддер қаласындағы « Оқушылар үйі»). 

2 орын: 

 – «Балауса» хореографиялық би тобы (Қостанай облысы, Ұзынкөл 

ауданы, Ұзынкөл ауылы «Балалар шығармашылық үйі»).  

3 орын:  
– «Фантазеры» балалар би тобы (Шығыс Қазақстан облысы, Курчатов 

қаласы). 

 

15-17 жастағы жоғары санатта: 

1 орын:  
- «Зеркало» би студиясы  (Қостанай  облысы,  Рудный қ,  №4  мектеп – 

лицей). 

2 орын: 
 - «Сюрприз» хореографиялық би тобы (Шығыс Қазақстан облысы, 

Риддер қаласындағы « Оқушылар үйі»). 

 

3 орын :  
- «Фейерверк» хореографиялық би тобы (Қостанай облысы, Костанай 

қаласы әкімшілігі жанындағы аула клубы). 

 



«Тосын сый» номинациясы бойынша  

 

7-10 жастағы кіші санатта: 

Гран-при- Болекбаева Дильниза Даулетовна ( Жезқазған қаласы, Балалар 

мен жастар сарайы, Сейфуллина көшесі  55). 

1 орын:  
–«Айналайын»  би тобы  (Павлодар облысы, Баянаул ауданы, Майқайың 

балалар өнер мектебі). 

2 орын:  
– «Танцующие утята» би тобы (Алматы облысы, Алматы қаласы, 

Оқушылар сарайы). 

3 орын:  

- Раскина Галина (Қостанай  облысы). 

 

11-14 жастағы орта санатта: 

1 орын:  
– Жолдасова Анель (Алматы қаласы, Оқушылар сарайы). 

2 орын: 

- "Веселые ритмы" би тобы (Алматы қаласы, Оқушылар сарайы).  

3 орын: 

 - "Перхапс" би тобы (Алматы қаласы, Оқушылар сарайы). 

 

 

           
 


