
«Мұражай жәдігерлері не дейді» тақырыбында қашықтықтан өткізілген 

республикалық байқаудың қорытындысы 
 

 

ҚР БжҒМ-нің Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығы жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының білім алушылары арасында «Мұражай жәдігерлері не дейді» 

тақырыбында республикалық байқауды 2016 жылғы 13 сәуір – 19 мамырда 

өткізді. 

Мақсаты: білім беру ұйымдарындағы мектеп мұражайының мәнін 

арттыру, өскелең ұрпаққа мұражай ықпалының педагогикалық мазмұнын, 

әдістемелері мен формаларын жетілдіру. 

Байқауға барлығы  37 жұмыс, оның ішінде 22 жұмыс қазақ тілінде, 21 

жұмыс ауылдық жерлерден келіп түсті. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізілді: 

1) «Мұражай жәдігерлерінде қандай сыр жатыр» - 13 жұмыс;  

2) «Өткеннің құпияларына саяхат» - 2 жұмыс; 

3) «Отбасылық жәдігер» - 22 жұмыс. 

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі өлшемдер бойынша 

бағаланды: байқау тақырыбына сәйкес болуы,  жасына сәйкес болуы,   

сюжеттің түпнұсқалығы және авторлық ұстанымы, елестету байлығы және 

автордың шығармашылық тәсілі, байқау жұмысын сауатты және эстетикалық 

түрде ресімдеу. 

«Мұражай жәдігерлері не дейді» республикалық байқауының әділ 

қазылар мүшелерінің шешімі негізінде 11 қатысушы жеңімпаз болып 

анықталды. 

 

«Мұражай жәдігерлерінде қандай сыр жатыр» номинациясы 

Орта жас тобы: 11-14 жас  

І орын 

  1. Кравцова Маргарита (Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар 

ауданы, Бескөл ауылы, Бескөл орта мектеп - гимназиясы). 

ІІ орын  

2. Даулбекова Айжан (Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Шүлбі 

кенті, Шүлбі жалпы орта білім беретін эстетикалық білім және тәрбие беру 

мектеп-кешені). 

ІІІ орын 
3. Мажитова Диана (Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, 

Шульбинск кенті, Шүлбі жалпы орта білім беретін эстетикалық білім және 

тәрбие беру мектеп-кешені). 

Жоғары жас тобы: 15-17 жас   

ІІІ орын  

4. Белова Вера (Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Көлік 

колледжі). 



 

 «Өткеннің құпияларына саяхат» номинациясы 
Орта жас тобы: 11-14 жас  

І орын  
5. Фогельман Алла  (Шығыс Қазақстан облысы, Көкпекті ауданы,  

Мариногорка ауылы, Мариногорка орта мектебі). 

 

 «Отбасылық жәдігер» номинациясы 

Кіші жас тобы: 8-10 жас 

ІІ орын 

6.  Кравцов Вадим (Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, № 30 

орта мектебі). 

7. Омарбеков   Диас   (Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан  ауданы,  

Айнабұлақ  ауылы,  Айнабұлақ  орта  мектебі). 

ІІІ орын  

8. Нурсапаева Жанерке (Шығыс Қазақтан облысы, Үржар ауданы, 

Таскескен ауылы, Ақтанберді атындағы орта мектеп-бақша). 

Орта жас тобы: 11-14 жас  

ІІ орын  

9. Зацепин Дмитрий (Шығыс Қазақтан облысы, Өскемен қаласы, 

Меновное ауылы, Меновное орта мектебі). 

10. Симовол Анастасия (Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, 

Афонькино ауылы, Афонькино орта мектебі). 

ІІІ орын  

11. Бойко Екатерина (Шығыс Қазақтан облысы, Өскемен қаласы, 

Мамандандырылған дарынды балаларға арналған № 34 лицей –мектебі). 

 

 

 

Байқау жұмыстарының саны 
(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар Жұмыстар саны Жеңімпаздар  

 

1. Ақмола  - - 

2. Ақтөбе  1 - 

3. Алматы  1 - 

4. Атырау  - - 

5. Шығыс Қазақстан  20 9 

6. Жамбыл  3 - 

7. Батыс Қазақстан   1 - 

8. Қарағанды  1 - 

9. Қостанай  6 - 

10. Қызылорда  - - 



11. Маңғыстау - - 

12. Павлодар  - - 

13. Солтүстік Қазақстан 4 2 

14. Оңтүстік Қазақстан  - - 

15. Алматы қаласы  - - 

16. Астана қаласы  - - 

 Барлығы  37 11 

 
 


