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Қазақстан Республикасындағы педагогикалық жасақ мүшелерінің 

арасында  қашықтықтан өткен «Балаларға берілген жүрек» тақырыбында 

Республикалық педагогикалық олимпиада 2014 жылғы 20 қаңтар - 20 ақпан 

аралығында балаларға арналған www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтта 

қашықтықтан өткізілді. 

Мақсаты: каникул кезінде балалардың сауықтыру демалысын, бос 

уақытын және жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру қызметінің сапасын және 

тиімділігін арттыру, Қазақстан Республикасындағы педагогикалық 

жасақтардың қозғалысын жетілдіру және қолдау көрсету. 

Міндеттері:  

еліміздегі балалардың демалыс лагерьлеріндегі педагогикалық 

жасақтардың арасында тәжірибе алмасу және оқып үйрену алаңын құру; 

 тәлімгерлер, педагогикалық оқу орындарының студенттері, сондай-ақ 

мектеп педагогтерден құрылған топтардың ең тиімді түрі ретінде құндылық 

жүйесіне ие болған Қазақстандағы педагогикалық жасақтардың қозғалысын 

насихаттау; 

 балалардың бос уақытын дұрыс ұйымдастыру түрі ретінде 

педагогикалық жасақтардың қозғалысына оң көзқарасты құру;  

сауықтыру лагерьлердің жағдайында балалар мен жасөспірімдердің әр 

түрлі қызметтегі тәжірибелік дағды мен біліктерін қалыптастыру арқылы 

педагогикалық жасақтардағы бұқаралық тәрбиелік жұмыстарды ұйымдастыру 

түрін жетілдіру;  

педагогикалық жасақтармен, тәжірибелі педагогтермен тәжірибе сабағын, 

шеберлік-сыныбын, шығармашылық тәжірибе, тренингтер өткізу арқылы 

педагогикалық жасақтардың қозғалысына қатысушылардың тұлғалық 

қабілеттерін кәсібилікпен байланыстыруды дамыту; 

Қазақстандағы оқу орындары мен педагогикалық жасақтардың арасында 

кәсіби байланысты нығайту және дамыту. 

Республикалық педагогикалық олимпиадаға Қазақстан 

Республикасындағы педагогикалық колледждердің, ЖОО-ның үздік 

педагогикалық жасақтары, балалардың жазғы демалысын ұйымдастырушылар 

қатысты. 

Олимпиадаға  жалпы 270 жұмыс түсті. Олимпиадаға 270 жұмыстың 

барлығы жіберілді. Олимпиадаға жіберілген жұмыстардың ішінен: 

«Эссе» номинациясы бойынша «Балалардың жазғы демалысын 

ұйымдастырушылар» санаты – 44 педагогтер, оның ішінде 28 қазақ, 16 орыс 

тілдерінде; 

«Педагогикалық ЖОО» санаты  - 54 студенттер, оның ішінде 34 қазақ, 20 

орыс тілдерінде; 

http://www.ziyatker.kz/


«Педагогикалық колледждер» санаты – 172 білім алушы, оның ішінде 125 

қазақ, 47 орыс тілдерінде.  

 

«Эссе» номинациясы бойынша әділ қазылар алқасы қатысушыларды 

санаттарына  байланысты жеңімпаз деп белгіледі: 

Балалардың жазғы демалысын ұйымдастырушылар 

Бас жүлде – Өмірбекова Әсел Асылбекқызы, Шығыс Қазақстан облысы, 

Бородулихин ауданы, Успен ауылындағы Успен орта мектебі. 

I орын – Джура Елена Юрьевна, Шығыс Қазақстан облысы, Бородулихин 

ауданы, Уба-Форпост ауылындағы  Уба-Форпостов орта мектебі. 

I орын – Лазарева Елена Александровна, Шығыс Қазақстан облысы, 

Бородулихин ауданы, Песчанка ауылындағы Песчан орта мектебі. 

II орын – Лисенкова Татьяна Петровна, Шығыс Қазақстан облысы, 

Бородулихин ауданы, Зенковка ауылындағы Краснопольск орта мектебі. 

II орын – Аманжолова Маржан Пердебайқызы, Маңғыстау облысы,  

«Маңғыстау гуманитарлық колледжі»МКҚК. 

Ш орын – Ыбраева Айман, Қызылорда облысы, Шалқия ауылындағы 

№86 орта мектебі. 

Ш орын – Ысқакова Меруерт Жанайдарқызы, Қызылорда облысы,            

Қ. Баймағанбетов атындағы №42 қазақ орта мектебі. 

Ш орын – Гузаирова Расима Гаптырауфовна, Шығыс Қазақстан облысы, 

Бородулихин ауданы,  Новопокровка ауылындағы Новопокровск орта мектебі. 

Педагогикалық ЖОО 

Бас жүлде – Ружейникова Ирина, Батыс Қазақстан облысы,                           

М. Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. 

I орын – Губайдулина Ирина, Солтүстік Қазақстан облысы,                          

М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті. 

I орын – Әждар Дәулет, Қызылорда облысы, Қорқыт Ата атындағы 

Қызылорда мемлекеттік университеті. 

II орын – Исаев Айтуған, Қызылорда облысы, Қорқыт Ата атындағы 

Қызылорда мемлекеттік университеті. 

II орын – Полевая Алена, Жамбыл облысы, Тараз мемлекеттік 

педагогикалық институты. 

Ш орын – Елдос Тоқтарбай, Қостанай облысы, Ы. Алтынсарин атындағы 

Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты. 

Ш орын – Ахметов Мұхтар, Қызылорда облысы, Қорқыт Ата атындағы 

Қызылорда мемлекеттік университеті. 

Ш орын – Лагода Олеся, Батыс Қазақстан облысы, М. Өтемісұлы 

атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. 

Педагогикалық колледждер 

Бас жүлде – Алимбаева Кристина, Павлодар облысы, Б. Ахметов 

атындағы Павлодар педагогикалық колледжі. 

I орын – Бектелеу Ағила, Батыс Қазақстан облысы, Ж. Досмұхамедов 

атындағы Орал педагогикалық колледжі. 

I орын – Балтабаева Балжан, Батыс Қазақстан облысы,                                   

Ж. Досмұхамедов атындағы Орал педагогикалық колледжі. 



II орын – Шаймұрат Азиза, Алматы қаласы, №2 Алматы мемлекеттік 

гуманитарлы-педагогикалық колледжі. 

II орын – Дәрібаев Арман, Батыс Қазақстан облысы, Ж. Досмұхамедов 

атындағы Орал педагогикалық колледжі. 

Ш орын – Бегичева Александра, Ақмола облысы, Щучье қаласындағы 

педагогикалық колледжі. 

Ш орын – Жарбусинова Таңшолпан, Қостанай облысы,                                 

Ы. Алтынсарин атындағы әлеуметтік-гуманитарлық колледжі. 

Ш орын – Қамашева Ләйлім, Батыс Қазақстан облысы,                                 

Ж. Досмұхамедов атындағы Орал педагогикалық колледжі. 

Олимпиаданы ұйымдастырушылар және әділ қазылар алқасы Алматы 

қаласы, Шығыс Қазақстан, Маңғыстау, Қызылорда, Батыс Қазақстан, Солтүстік 

Қазақстан, Жамбыл, Қостанай, Павлодар, Ақмола облыстарындағы 

қатысушылардың байқауға жіберген жұмыстарының жоғары деңгейлігін атап 

өтті.  

 

 


