
Жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 

білім алушылары арасында «Dance-life»  

аула билері бойынша  

интернет-байқауының қорытындысы 
  

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы жалпы орта, 

қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім алушылары 

арасында 2016 жылғы 25 қаңтар мен 14 наурыз аралығында балаларға арналған 

www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтта «Dance-life» республикалық 

интернет-байқауын қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты – балалардың шығармашылық мүмкіндіктерін ашу және 

дамыту, шығармашылық әлеуеттерін жүзеге асыру үшін жағдай жасау, оларды 

белсенді шығармашылық іс-әрекетке тарту. Байқауға 10-17 жас аралығындағы 

балалар қатысты. 

Байқауға 50 жұмыс келіп түсті.  

Білім алушылардың ұсынылған жұмыстары келесі өлшемдер бойынша 5 

баллдық жүйемен бағаланды: стильдердің үйлесімділігі және түпнұсқалығы, 

вариативтілігі; композициялық шешімі; жоғары сапалы орындаушылық; би 

қойылымы-идеясы; техникасы және орындаушылық деңгейі; сюжеті мен әртістік 

шеберлігі; сахналық көрінісі (костюммен жабдықталуы).  

«Dance-life» тақырыбында республикалық интернет-байқауының әділ 

қазыларының шешімі негізінде «Халық биі» номинациясы бойынша келесі білім 

алушылар жеңімпаздар болып анықталды: 

Орта жас санаты 10-14 жас 

I орын: 
1. «Леденцы» би ансамблі (Солтүстік Қазақстан облысы, Тимирязев 

ауданы, Тимирязево ауылы, Сәбит Мұқанов атындағы Тимирязев жалпы білім 

беретін мектебі); 

2.  «Шақпақ» би тобы (Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Шақпақата ауылы, 

«№ 4 Балалар өнер мектебі» КММ); 

3. «Ару» ансамблі (Астана қаласы, № 1 Балалар музыка мектебі). 

II орын:  
4. «Жас Дарын» би ансамблі (Алматы қаласы, «БӨБЕК» ҰҒПББСО 

«Самопознание» гимназиясы); 

5.  «Импульс» би тобы (Ақмола облысы, Сандықтау ауданы, Хуторок 

ауылы, «Лесхозная негізгі мектебі» ММ); 

6.  «Томирис» би тобы (Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтарал ауданы, 

Жетісай қаласы, «М. Горький атындағы № 1 мектеп-гимназиясы»). 

III орын: 
7. «Музыкальный калейдоскоп» фольклор үйірмесі (Батыс Қазақстан 

облысы, Теректі ауданының Балалар шығармашылық үйі, Федоровка ауылы); 

8.  «Аққу» би тобы (Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақсу-Аюлы ауылы,       

Ж. Ақылбаев атындағы эксперименталды мектеп-гимназиясы); 

9. Маратқызы Еркежан (Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан қаласы, Орта 

мектеп) 

http://www.ziyatker.org/


 

 

Жоғары жас санаты 15-17 жас  

I  орын: 
10. Адалқызы Лашын (Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан қаласы, М. 

Дәуленов атындағы мектеп-интернат); 

11. «Ару» би ансамблі (Астана қаласы, № 1 Балалар музыка мектебі). 

II орын: 

12. «АйДария» (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қарағанды 

гуманитарлық колледжі); 

13. Қарағанды Экономика және Статистика колледжінің студенттері 

(Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, «Қарағанды Экономика және Статистика 

колледжі» ЖМ). 

III орын: 
14. «Арман би» би тобы (Қарағанды облысы, Осакаровка ауданы, Есіл 

ауылы, «Ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған Литвинская мектеп-

интернаты»); 

15. «Ерке қыздар» би тобы (Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, 

Мойынқұм ауылы, «Өнер және қосымша білім беру мектебі» ММ); 

16. «Қызғалдақтар» қазақ би ансамблі (Ақтөбе облысы, Алға ауданы, 

Алға қаласы, Алға облыстық балалар үйі); 

 

 «Заманауи би» номинациясы бойынша: 

Орта жас санаты: 10-14 жас 

Гран-при: 
17. «Шақпақ» би тобы (Жамбыл облысы, жуалы ауданы, Шақпақата 

ауылы, «№ 4 Балалар өнер мектебі» КММ). 

I орын: 
18. «Непоседы» би ұжымы (Ақмола облысы, Атбасар қаласы, № 3 орта 

мектебі). 

II орын: 
19. «Динамика» би тобы (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, «Мектептен тыс 

жұмыс және балалар шығармашылығы» КММ); 

20. «КЕРБЕЗ» би ансамблі (Алматы қаласы,  «БӨБЕК» ҰҒПББСО 

«Самопознание» гимназиясы). 

III орын: 
21. «Ершовский ритм» тобы (Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданы, Ершовка 

ауылы, «Ершовка орта мектебі» КММ); 

22. «Жас Дарын» би ансамблі (Алматы қаласы,  «БӨБЕК» ҰҒПББСО 

«Самопознание» гимназиясы). 

23. «Импульс» би тобы (Ақмола облысы, Сандықтау ауданы, Хуторок 

ауылы, «Лесхозная негізгі мектебі» ММ). 

Жоғары жас санаты: 15-17 жас 

Гран-при: 



24. «Бас аман» би тобы (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, «Мектептен тыс 

жұмыс және балалар шығармашылығы» КММ). 

I орын: 

25. Қарағанды Экономика және Статистика колледжінің студенттері 
(Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, «Қарағанды Экономика және Статистика 

колледжі» ЖМ). 

II орын: 
26. «Danzer» би тобы (Шығыс-Қазақстан облысы, Зайсан ауданы, Жарсу 

ауылы, «Жарсу орта мектебі»). 

III орын: 
27. «Жібек жолы» би тобы (Жамбыл облысы, Мерке ауданы, Балалар мен 

жасөспірімдер сарайы) 

 
Байқауға келіп түскен жұмыстардың саны 

 (өңірлер бойынша)  

 

№ Регион  Количество работ Победители 

1 Ақмола облысы 4 3 

2 Ақтөбе облысы 3 1 

3 Алматы облысы 1  

4 Атырау облысы 1  

5 Шығыс Қазақстан 

облысы 

5 2 

6 Жамбыл облысы 10 7 

7 Батыс Қазақстан облысы 2 1 

8 Қарағанды облысы 8 5 

9 Қостанай облысы 5 1 

10 Қызылорда облысы   

11 Маңғыстау облысы 1  

12 Павлодар облысы   

13 Солтүстік Қазақстан 

облысы 

1 1 

14 Оңтүстік Қазақстан 

облысы 

3 1 

15 Алматы қаласы 4 3 

16 Астана қаласы 2 2 

 Барлығы 50 27 

 


