
«Сәнді толқын» жас сәнгерлердің  

Республикалық интернет-байқауының қорытындысы 

 

         ҚР БҒМ Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 

мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының білім алушылары арасында «Сәнді толқын» жас 

сәнгерлердің республикалық интернет-байқауын 2017 жылғы 13 ақпаннан  

– 13 сәуір аралығында балаларға арналған www.ziyatker.org ғылыми-

танымдық сайтта қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты: білім алушылардың шығармашылық әлеуетін 

дамытуға жағдай жасау. 

Міндеттері: 
дизайн саласында шығармашылық қабілеттері бар дарынды 

балаларды анықтау; 

білім алушылардың шығармашылық белсенділігін арттыру; 

дизайн саласындағы стандартты емес шешімдерді және оларды іске 

асырудың жолдарын іздеу; 

шығармашыл және келешегі бар жастардың дизайнерлер жұмысының 

түрлі аспектілеріне кәсіби бағдарлануы және қызығушылықтарын 

белсендіру. 

Байқауға барлығы 23 жұмыс келіп түсті. 

Байқауға келесі жас санаттары бойынша 4-17 жас аралығындағы білім 

алушылар қатысты: 

кіші жас санаты: 8-10 жас; 

орта жас санаты: 11-14 жас; 

ересек жас санаты: 15-17 жас. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1. «Жаңа үлгідегі қазақ ұлттық киім дизайны» номинациясы; 

2. «Балалар мен жастардың  әшекей сәнді бұйымдары» номинациясы. 

Білім алушылардың ұсынылған жұмыстары келесі өлшемдер бойынша 

5 баллдық жүйемен бағаланды:  

          көркемдік сипаттамалары (идея, композиция, түстік шешімі және т.б.); 

          композиция; 

          көркемдік талғамы, ерекшелігі; 

          суреттің орындалу сапасы мен шеберлігі; 

          идеяның жаңашылдығы және ерекшелігі; 

          жұмыстың сапасы; 

          қызықты шығармашылық шешімі; 

          түстік шешімі. 

 

 

 

 

http://www.ziyatker.org/


«Сәнді толқын» жас сәнгерлердің  республикалық интернет-байқауының 

әділ қазыларының шешімі негізінде 23 қатысушы жеңімпаз болып 

анықталды.  

         «Жаңа үлгідегі қазақ ұлттық киім дизайны» номинациясы 

бойынша: 

жас санаты: 8-10 жас  

II орын: 

1. Қайыр Сымбат (Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау 

селосы, Өнер мектебі). 

III орын: 

2. Ақбалат Альбина (Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, 

Маңғыстау селосы, Өнер мектебі); 

3. Кузнецова Евгения (Ақмола облысы, Ақкөл ауданы, №2 Ақкөл орта 

мектебі). 

жас санаты: 11-14 жас 

I орын: 

4. Еділбаева Индира (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Техникалық 

шығармашылық орталығы). 

III орын: 

5. Колесникова Юлия (Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Жалтыр 

селосы, №1 Жалтыр орта мектебі); 

6. Умбетова Зарина (Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Жалтыр 

селосы, №1 Жалтыр орта мектебі). 

жас санаты: 15-17 жас: 

I орын: 

7. Асанбекқызы Жансая (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Техникалық 

шығармашылық орталығы); 

8. Есболганова Карлыгаш (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, «Аспара» 

мәнерлік өнер және бизнес колледжі); 

9. Жангелдиева Молдір (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, «Аспара» 

мәнерлік өнер және бизнес колледжі); 

10.  Құмар Аружан (Астана қаласы, №64 мектеп-лицейі); 

11. Синицына Илона (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, «Аспара» 

мәнерлік өнер және бизнес колледжі); 

12. Тымбай Рахат (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, «Аспара» мәнерлік 

өнер және бизнес колледжі). 

II орын:  
13.  Қаби Қымбат (Қостанай облысы, Жангелді ауданы, Саға селосы, 

М. Дулатов атындағы орта мектебі); 

14.  Налибаева Дамира (Алматы қаласы, № 160 Негізгі орта мектебі); 

15.  Уркумбаева Нурия (Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қордай 

селосы, Техникалық шығармашылық және кәсіби оқыту орталығы). 

          «Балалар мен жастардың  әшекей сәнді бұйымдары» 

номинациясы бойынша: 

          жас санаты: 11-14 жас 



I орын: 

16.  Төреғали Аида (Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Қауылжыр 

ауылы, ГКС-12 орта мектебі); 

17.  Тұрғанбааева Мақпал (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, 

Ақсу шағын ауданы, №18 орта мектебі). 

II орын:  

18.  Абдибай Назерке (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы,  №18 

орта мектебі); 

19.  Муратпекова Ақбота (Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы,  

балалар шығармашылық үйі). 

III орын: 

20.  Әскербекова Айшырақ (Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, 

Қ. Қайсенов кенті, балалар шығармашылық үйі). 

жас санаты: 15-17 жас: 

I орын: 

21.  Асқар Гүлбарам (Қостанай облысы, Жангелді ауданы, Саға 

селосы, М. Дулатов атындағы орта мектебі). 

II орын:  

22.  Джубаева Азиза (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, Рахат 

ауылы, №18 орта мектебі). 

    ІІІ орын: 

23.  Жангабаева Айдана (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, Рахат 

ауылы, №18 орта мектебі). 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар  Жұмыстар 

саны 

Жеңімпаздар 

1 Ақмола облысы 3 3 

2 Ақтөбе облысы 1 1 

3 Жамбыл облысы 9 9 

4 Қостанай облысы 1 1 

5 Маңғыстау облысы 6 6 

6 Шығыс Қазақстан  2 2 

7 Астана қаласы 1 1 

 Барлығы  23 23 

 

 

Директор                               Р. Шер 


