
Жалпы орта білім беретін мектептердің, колледждердің және  

қосымша білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында  

«Жаңа жыл кешінде Аяз Атаның бастан кешкендері» тақырыбында 

сырттай республикалық комикстер байқауының  

қорытындысы 
 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы жалпы орта 

білім беретін мектептердің, колледждердің және қосымша білім беру 

ұйымдарының білім алушылары арасында «Жаңа жыл кешінде Аяз Атаның 

бастан кешкендері» тақырыбында сырттай республикалық комикстер 
байқауын  2014 жылғы 22 желтоқсан - 2015 жылғы 20 қаңтар  аралығында 

балаларға арналған www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтта сырттай өткізді. 

Байқау қатысушыларды шығармашылық қызметке тарту, бейнелеу өнері 

саласындағы дарынды балаларды анықтау және қолдау мақсатында өткізілді. 

Комикстер байқауына 8-17 жастағы балалар қатысты. 

Байқауға әртүрлі техникада орындалған 105 жұмыс келіп түсті.  

Балалар жұмыстарын құзыретті әділ қазылар  бағалады - Қазақ Ұлттық 

өнер университетінің оқытушылары - Пірімбаев Шыныбай Ізтілеуұлы (доцент), 

Орақбаев Алмас Еркінбекұлы, Маханбетжанова Гүлнәр Маханбетқалиқызы.  

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі критерийлер бойынша         5 

балдық жүйемен бағаланды: байқау тақырыбына, мақсатына және талаптарына 

сай болу; конкурстың тақырыбын ашу; жаңажылдық көрініс енгізу; сюжет әзілі, 

креативтілігі, сонылығы; жұмысты ресімдеу, түс гаммасының бейнелігі және бір 

қалыптылығы; стилі (комикстің ресімделуі, қойылымдардың байланысы, қажетті 

енгізулер және суреттердің қағаз бетіндегі үйлесімділігі). 

«Жаңа жыл кешінде Аяз Атаның бастан кешкендері» тақырыбында 

сырттай республикалық комикстер байқауы әділ қазылардың шешімінің негізінде 

әр түрлі жас санатындағы келесі білім алушылар жеңімпаздар болып анықталды: 

8-10 жастағы кіші буын 
1 орын – Оташ Алмат (Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы, Бадамша                 

№ 2 ОМ);  

1 орын – Маер Олег (Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы,           

Свердловск ОМ); 

2 орын – Омарова  Әзиза (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., № 9 ОМГ); 

2 орын – Кұсайынова Кәмила (Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, 

Ақтоғай ауылы, Балалардың бос уақытын қамту және 

шығармашылық орталығы); 

3 орын – Қалиева Әдина (Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ.,             

№ 20 ОМ); 

3 орын – Жамбыл Жәнібек (Жамбыл облысы, Тараз қ.,                                    Ж. 

Жабаев ат. № 5 МГ). 
11-14 жастағы орта буын 

1 орын - Тауанова Айымгүл  (Атырау облысы, Жылыой ауданы, Балалар 

өнер мектебі); 

1 орын - Алиференко Марк (Ақтөбе облысы,  Ақтөбе қ.,                        

Көркемөнер лицейі); 

http://www.ziyatker.org/


2 орын – Сәрсенбай Азамат (Қызылорда облысы, Тасбөгет ауылы,              

№ 176 ОМ); 

2 орын – Досмұхамедова Томирис (Қостанай облысы,                            

Қостанай ауданы, Затобольск ауылы, Затобольск  № 1 ОМ);  

3 орын – Шолпанқұлова  Ақбота (Жамбыл облысы, Тараз қ.,                                    

Ж. Жабаев ат. № 5 МГ). 

3 орын – Бойко Артем (Солтүстік Қазақстан облысы,  Петропавл қ.,  

«Дарын» МЛ); 

15-17 жастағы жоғары буын 

1 орын - Амангелдина Рая  (Атырау облысы, Жылыой ауданы, Балалар 

өнер мектебі); 

2 орын – Нұрнағым Қуаныш (Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., 

Оқушылар шығармашылық сарайы); 

3 орын – Рахметолла Балғын (Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, № 

29 Т.Ізтілеуов атындағы ҚОМ). 

Әділ қазылар Ақтөбе облысы,  Ақтөбе қ., Көркемөнер лицейінің, Солтүстік 

Қазақстан облысы,  Петропавл қ. № 20 орта мектебінің, Алматық . М. Мақатаев 

атындағы № 140 мектеп-гимназиясының қатысушылары ұсынған жұмыстарында 

әзіл, кретивтілік, сюжеттің түнұсқалығын, сондай-ақ, Ақмола, Батыс Қазақстан, 

Атырау облыстары мен Астана қ. қатысушыларының байқау жұмыстары сапалы 

орындалғанын және ресімделгенін атап көрсетті. 

 
Байқауға келіп түскен жұмыстардың саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жүлде орындары 

1 Ақмола облысы 11 0 

2 Ақтөбе облысы 28 3 

3 Алматы облысы 2 0 

4 Атырау облысы 9 2 

5 Шығыс Қазақстан облысы 2 1 

6 Жамбыл облысы 7 2 

7 Батыс Қазақстан облысы 3 0 

8 Қарағанды облысы 1 0 

9 Қостанай облысы 7 2 

10 Қызылорда облысы 5 2 

11 Маңғыстау облысы 1 0 

12 Павлодар облысы 1 1 
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13 Солтүстік Қазақстан облысы 12 2 

14 Оңтүстік Қазақстан облысы 4 0 

15 Алматы қаласы 5 0 

16 Астана қаласы 7 0 

 Барлығы 105 15 

 


