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Республикалық байқау  2015 жылғы 10 қаңтар мен 10 наурыз аралығында 

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

өткізілді. 

 Мақсаты: қызмет саласын таңдауда оқушылардың мүмкіндіктеріне, 

қабілеттеріне және еңбек нарығындағы талаптарына сәйкес кәсіби өзін-өзі 

анықтауға жағдай жасау.  

Міндеттері: 

- балалардың еңбекке деген құндылықты көзқарасын  қалыптастыру, 

адам өмірі мен қоғамдағы рөлін түсіндіру; 

- балалардың кәсіби еңбек туралы түсініктерін біртіндеп кеңейту. 

Байқауға жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың қатысты. 

Байқауға келесі номинациялар бойынша жалпы 93 жұмыс түсті:  

«Бейнеролик» - 32 жұмыс; 

«Компьютерлік тұсаукесер» - 61 жұмыс. 

Ұсынылған жұмыстар төмендегі критерийлер бойынша бағаланды: 

берілген байқаудың тақырыбы, мақсаты мен міндеттеріне жұмыстың сәйкес 

келуі тиіс, түпкі ойды іске асыру ерекшелігі, авторлық позициясының 

нақтылығы, тәсілдің ерекшелігі, мазмұндау және жұмысты рәсімдеу сапасының 

бар болуы. 

«Бейнеролик» номинациясы бойынша әділ қазылар алқасы 

қатысушыларды санаттарына  байланысты жеңімпаз деп белгіледі: 

 

  7-10 жастағы төменгі буында  
1 орын – Жұмасеиіт  Алмат (Қарағанды қ.,  №36 орта мектебі); 

2 орын – Берікұлы Думан (Қызылорда облысы, Сырдария ауд, №35 

мектебі, 4 сынып); 

2 орын  – Қырғызбаева Салтанат (Балалар шығармашылық үйі);  

          3 место – Сұлтанғалиев Сақтаған (Ақтөбе, №49 орта мектебі).  

 

11-14 жастағы орта буында  
2 орын - Есмағамбетова Айдана (Жамбыл облысы, Меркі ауданы, 

Сарымолдаев ауылы, Меркі оқу-бейімдеу орталығы); 

2 орын – Бейсенбай Айгерім (Жамбыл облысы, Меркі ауданы, 

Сарымолдаев ауылы, Меркі оқу-бейімдеу орталығы); 

3 орын – Скорикова Анастасия (Қостанай облысы, Қостанай қ. «Аула 

клубы»).  

 

 

http://www.ziyatker./


15-17 жастағы жоғары буында  
1 орын  – Серіков Темірлан (БҚО, Орал қ., №37 орта мектебі); 

1 орын – Камел Айдана (Қостанай облысы, Арқалық қаласы, «Арқалық 

қаласы әкімдігі білім бөлімі қосымша білім беру орталығы» ММ, «Сәлем» жас 

тілшілер үйірмесі);  

2 орын – Гемиңлай Ақжол (ШҚО, Ақжар ауылы, Абай ат. орта мектебі); 

2 орын – Ершораева Назерке (Оңтүстік Қазақстан облысы, Шардара 

ауданы, «Қоссейіт» жалпы орта мектебі); 

3 орын – Сарыкова Салтанат (Қостанай облысы, Алтынсар ауданы,, 

«Свердлов орта мектебі»).  

 

 

«Компьютерлік тұсаукесер» номинациясы бойынша : 

7-10 жастағы төменгі буында 

1 орын – Алхамин Алиби ( Қарағанды қ., №101 мектеп-лицейі); 

          1 орын – Бапишова Зарина ( №32 орта мектебі); 

1 орын – Батырұлы Әбілмансұр ( Қарағанды қ., №101 мектеп-лицейі); 

2 орын – Жақсыбекова Набия ( Қарағанды қ., №101 мектеп-лицейі); 

2 орын – Қордашева Айару ( Қарағанды қ., №101 мектеп-лицейі); 

2 орын – Онғархан Мөлдір (Манғыстау облысы, Манғистау ауданы, 

Жармыш орта мектебі); 

2 орын – Сайлаубай Аруна (ОҚО, Созақ ауданы, Таукент кенті, Ісмет 

Кеңесбаев ат. жалпы орта мектебі); 

2 орын – Сейткамитов Бекзат (Астана қ., №15 орта мектебі);  

3 орын – Сердалин Фараби 

 (Астана қ., №32 орта мектебі);  

3 орын – Балта Алтынбек ( Қарағанды қ., №101 мектеп-лицейі). 

 

 

 

11-14 жастағы орта буында  

1 орын – Абдірахимов У (ОҚО, Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауданы, №77 

Хамза атындағы жалпы орта мектебі);  

2 орын – Ермекқалиева Ақжарқын (Атырау облысы, Индер аудандық 

білім бөлімінің Оқушылар шығармашылығының «Ақ дастархан» үйірмесі); 

3 орын – Усарова М (ОҚО, Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауданы, №77 

Хамза атындағы жалпы орта мектебі). 

 

15-17 жастағы жоғары буында  

 

2 орын  – Пана Фариза (Қызылорда Қалалық қосымша білім беру оқу-

әдістемелік орталығы);             

3 орын – Ахметова Ақмаржан (№2 орта мектебі).   

  

 



 

Байқауға келіп түскен жұмыстардың саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жүлде орындары 

1 Ақмола облысы 2 0 

2 Ақтөбе облысы 5 1 

3 Алматы облысы 7 0 

4 Атырау облысы 4 1 

5 Шығыс Қазақстан облысы 4 1 

6 Жамбыл облысы 7 2 

7 Батыс Қазақстан облысы 6 1 

8 Қарағанды облысы 15 6 

9 Қостанай облысы 8 3 

10 Қызылорда облысы 6 2 

11 Маңғыстау облысы 5 1 

12 Павлодар облысы 4 0 

13 Солтүстік Қазақстан облысы 3 3 

14 Оңтүстік Қазақстан облысы 8 3 

15 Алматы қаласы 3 0 

16 Астана қаласы 6 2 

 Барлығы 93 26 

 

 


