
«Әке қуанышы, ана мақтанышы» республикалық  

байқауды қашықтықтан өткізу қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2016 жылғы       

1 тамыз бен 20 қазан аралығында мектепке дейінгі, жалпы орта және 

қосымша білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында«Ұрпақ+» 

мәдени-білім беру жобасын іске асыру аясында «Әке қуанышы, ана 

мақтанышы» республикалық байқауын қашықтықтан өткізді.  

Мақсаты: отбасылық құндылықтарды, отбасы мүшелерінің арасындағы 

жоғары адамгершілік қарым-қатынастарды, отбасындағы балалардың 

ауызбіршілікті насихаттау.  

Міндеттері: 

отбасының позитивтік бейнесін қалыптастыру; 

шығармашылық потенциалды дамыту, көркемдік бейне  арқылы сезімін 

жеткізу; 

фотосуреттер мен заманауи ақпараттық технологиялар арқылы өскелең 

ұрапақтардың  белсенді өмірлік ұстанымын қалыптастыру; 

білім алушылардың адам өміріндегі рухани адамгершілік  және 

эстетикалық аспектілерді түсінуге ынтасын күшейту; 

шығармашылық жұмыс банк дерегін құру; 

Байқауға әр түрлі жас санатындағы балалар қатысты. Байқауға барлығы 

21 жұмыс қабылданды, оның ішінде жеңімпаздары –19.  

Байқау жұмыстарын жоғары білікті мамандардан тұратын әділқазылар 

алқасы бағалады.  

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі өлшемдер бойынша 

бағаланды: 

байқаудың тақырыбына және номинациясына сәйкестігі; 

көркемдік сипаттамасы (идеяның түпнұсқалығы, композициясы, түстік 

шешімі және тағы басқа); 

ресімделуі, дизайны және техникалық орындауы, таңдаған техниканы 

меңгеруі; 

орындау сапасы мен иллюстрациялардың ұқыпты орындалуы. 

«Әке қуанышы, ана мақтанышы» тақырыбында қашықтықтан 

өткізілген республикалық интернет-байқаудың әділ қазылар алқасының 

шешімі негізінде әр түрлі жас санатындағы келесі білім алушылар 

жеңімпаздар болып анықталды. 

 

«Дәлме -дәл» номинациясы - фото байқауы 

 

5-9 жастағы кіші жас санаты  

 

І орын 

1. Лизунов Олег Михайлович (№ 9 бастауыш мектеп, Қостанай 

облысы, Рудный қаласы). 



2. Эйзенбраун Роман Дмитриевич (№12 жалпы білім беру мектебі 

(ресурстық орталығы), Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қаласы). 

 

ІІ орын 

3. Мандрик Владислав (№18 мектеп– гимназия, Қостанай қаласы 

әкімшілігінің білім беру бөлімі, Қостанай қаласы). 

 

ІІІ орын 

4. Жарова Дария («Қарлығаш» балабақшасы, Солтүстік Қазақстан 

облысы, Тайынша ауданы,Тайынша қаласы). 

5. Ихсанова Инжу (Жансен Кереев атындағы орта мектеп, Ақтөбе 

облысы, Темір ауданы, Шұбарқұдық ауылы). 

 

10-14 жастағы орта жас санаты 

 

І орын 

6. Миронов Егор  (№18 мектеп– гимназия, Қостанай қаласы 

әкімшілігінің білім беру бөлімі, Қостанай қаласы). 

7. Швагерус Ольга (Власов орта мектебі, Солтүстік Қазақстан облысы, 

Аққайың ауданы, Власовка ауылы). 

 

ІІ орын 

8. Жмура Александр (Белояр негізгі мектебі, Ақмола облысы, Аршалы 

ауданы, Белоярка ауылы). 

 

«Анасының қолғанаты» номинациясы - презентациялар байқауы  

 

5-9 жастағы кіші жас санаты  

 

І орын 

9. Неяскина Арина (№18 мектеп– гимназия, Қостанай қаласы 

әкімшілігінің білім беру бөлімі, Қостанай қаласы). 

 

ІІ орын 

10. Иванова София Дмитриевна (Октябрь орта мектебі, Солтүстік 

Қазақстан облысы, М.Жұмабаев ауданы, Октябрь ауылы).        

11. Бучель Артур Александрович (Гимназия, Қостанай облысы, 

Жітіқара ауданы, Жітіқара қаласы, Жітіқара ауданы әкімшілігінің білім беру 

бөлімі). 

 

ІІІ орын 

12. Абылхаев Нариман (Костомар негізгі мектебі, Ақмола облысы, 

Зеренді ауданы, Костомаровка ауылы). 

13. Журавлёв Виталий Петрович (Мерген негізгі мектебі, Солтүстік 

Қазақстан облысы,  Шал акын ауданы, Мерген ауылы). 



 

 «Армандар орындалады» номинациясы – суреттер байқауы 

 

5-9 жастағы кіші жас санаты  

І орын 

14. Рахимжанова Мадина Армановна (№18 мектеп-гимназия, Қостанай 

қаласы әкімшілігінің білім беру бөлімі, Қостанай қаласы). 

 

ІІ орын 

15. Бралинова Алина (№18 мектеп-гимназия, Қостанай қаласы 

әкімшілігінің білім беру бөлімі, Қостанай қаласы). 

 

 

10-14 жастағы орта жас санаты 

І орын 

16. Ордабаева Дильнора (Ж. Бөрібаев атындағы орта мектеп, Алматы 

облысы, Қарасай ауданы, Колащы ауылы). 

 

ІІ место 

17. Сейтхожин  Нурсай Нуртаевич (Дом детского творчества, студия 

изобразительного искусства и художественного труда «Чудотворец» 

Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь). 

Балалар шығармашылық үйі, Ақмола облысы, Ақкөл ауданы, Ақкөл 

қаласы 

 

ІІІ место 

18. Туканова Камила (Костомар негізгі мектебі, Ақмола облысы, 

Зеренді ауданы, Костомаровка ауылы). 

 

15 - 17 жастағы жоғарғы жас санаты 
І орын  

19. Харламова Мария ( «Жігер» Өскемен балалар-жасөспірімдер 

клубтарының бірлестігі, ДПК «Қайсар», Шығыс Қазақстан облысы,  Өскемен 

қаласы ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1. Ақмола облысы             4 4 

2. Ақтөбе облысы 1 1 

3. Алматы облысы 1 1 

4. Атырау облысы   

5. Шығыс Қазақстан облысы 1 1 

6. Жамбыл облысы   

7. Батыс Қазақстан облысы   

8. Қарағанды облысы 1 1 

9. Қостанай облысы 8 7 

10. Қызылорда облысы   

11. Маңғыстау облысы   

12. Павлодар облысы   

13. Солтүстік Қазақстан облысы  5 4 

14. Оңтүстік Қазақстан облысы   

15. Алматы қаласы   

16. Астана қаласы   

 Барлығы 21 19 

 

 

Директордың м.а.      Л. Атажанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


