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ҚР БжҒМ-нің Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығы әскери-патриоттық бағытта білім беретін педагог жұмыскерлердің 

арасында «Отанымның айбыны» республикалық интернет-байқауын 2016 

жылғы 17 наурыз – 25 мамырда балаларға арналған www.ziyatker.org 

ғылыми-танымдық сайтта қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты – балалар мен жастарға әскери-патриоттық тәрбие 

берудегі тиімді нысандар мен әдістерді жалпылау және практикаға енгізу. 

Байқауға барлығы 14 жұмыс келіп түсті. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізілді: 

1) «Үздік әскери-патриоттық клуб»; 

2) «Әскери-патриоттық іс-шаралардың үздік сценарийі». 

Педагогтердің ұсынылған жұмыстары келесі өлшемдер бойынша 5 

баллдық жүйемен бағаланды: мазмұндылығы; байқаудың тақырыбына, 

мақсатына және номинациясына сәйкес болуы; өзектілігі және 

педагогикалық мақсаттылығы; құрылымы, тұтастығы; дербес және 

шығармашылық тәсілдер; инновациялылығы; жұмысты ресімдеу мәдениеті. 

«Отанымның айбыны» тақырыбында республикалық интернет-

байқаудың әділ қазыларының шешімі негізінде 7 қатысушы жеңімпаз болып 

анықталды.  

«Үздік әскери-патриоттық клуб» номинациясы бойынша: 

І орын: 

1. Темирболатов Бауыржан Кобландиевич (Атырау облысы, 

Қызылқоға ауданы, Мұқыр ауылы, Мұқыр орта мектебі). 

 

«Әскери-патриоттық іс-шаралардың үздік сценарийі» номинациясы 

бойынша: 

І орын: 

2. Салимбаев Ниет Шауенович (Жамбыл облысы, Т. Рысқұлов 

ауданы, Жарлысу ауылы, «Ы. Алтынсарин атындағы орта мектеп-мектепке 

дейінгі шағын орталығымен» КММ). 

ІІ орын: 

3. Морозова Ирина Алексеевна (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, 

«Мектептен тыс жұмыс және балалар шығармашылығы орталығы» КММ); 

4. Шепило Татьяна Михайловна (Шығыс Қазақстан облысы, Семей 

қаласы, «Yu Kids Island» ЖШС «Zhuldiz-Ardak» балабақшасы). 

ІІІ орын: 

5. Корнеева Ольга Григорьевна (Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 

«№ 46 «Балбұлақ» балабақшасы» МКҚК); 

6. Батенов Дархан Журсинович (Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, 

Қоянды ауылы, "Жалпы білім беретін орта мектеп" КММ); 

7. Есенов Данияр (Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Шиқылдақ 

ауылы, «Комсомол жалпы білім беретін орта мектебі). 

http://www.ziyatker.org/


 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

№ Облыстар  Жұмыстар саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола    

2 Ақтөбе    

3 Алматы    

4 Атырау  4 1 

5 Шығыс Қазақстан  1 1 

6 Жамбыл  2 2 

7 Батыс Қазақстан    

8 Қарағанды    

9 Қостанай  1  

10 Қызылорда    

11 Маңғыстау  1 1 

12 Павлодар  5 2 

13 Солтүстік Қазақстан    

14 Оңтүстік Қазақстан    

15 Алматы қаласы   

16 Астана қаласы   

 Барлығы  14 7 

 

 

 


