
«Репортер» қашықтықтан өткізілген республикалық интернет-

байқауының қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы «Ұрпақ +» 

мәдени-білім беру жобасын іске асыру аясында мектепке дейінгі, жалпы орта 

және қосымша білім беру мекемелерінің білім алушылары арасында 

«Репортер»  республикалық интернет-байқауын 2016 жылғы                                   

1 маусымнан – 20 тамызға  дейін балаларға арналған www.ziyatker.org ғылыми-

танымдық сайтында қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты: білім беру ұйымдарындағы ең дарынды білім 

алушыларды анықтау және олардың журналистика саласындағы 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. 

Міндеттері: 

- жастар мен білім алушылардың кәсіби өзін-өзі анықтауына және  кәсіптік 

бағдар алуына қосымша мүмкіндіктер жасау; 

- білім алушылардың әлеуметтік белсенділігін арттыру, өзін-өзі тануына жағдай 

жасау;  

- білім алушы жастардың шығармашылық құзыретін дамыту;  

- білім алушыларды сапалы ақпараттық және медиа ресурстарын құрастыруға 

және дамытуға қатыстыру;  

- жалпы қоғамның ақпараттық мәдениетін арттыру.  

Байқауға 17 жасқа жасқа дейінгі білім алушылар қатысты. Байқауға 

барлығы  9 жұмыс қабылданды. 

Байқау жұмыстарын құрамында жоғары білікті мамандар: Астана қ. 

педагогтері құрамынан құрылған әділ қазылар алқасы бағалады. 

  Байқау жұмыстары келесі бағалау өлшемдері арқылы бағаланды: 

Бағалау өлшемдері: 

- байқаудың тақырыбына сәйкестігі; 

- материалдарды еркін меңгеруі; 

- тақырыптың ашылуы; 

-  орындаудың көркемдік ерекшелігі; 

- уақыт талабына сәйкестігі «Репортер» қашықтықтан өткізілген 

республикалық интернет-байқаудың әділ қазылар шешімінің негізінде әр түрлі 

жас санатындағы мынадай білім алушылар жеңімпаздар болып анықталды. 

 

«Өнертапқыштар және идеялар әлемі» номинациясы бойынша:  

Бірінші жас санаты: 12 жасқа дейінгі балалар  

 

 I орын 
1) Гайфулина Полина, Седых Вова, Ханов Юрий (ШҚО Оскемен қ, 

Дарынды балаларға арналған «Восток» «Ғылыми-зерттеу орталығы 

http://www.ziyatker.org/


мамандандырылған дамуында білім беру» ҚММ,  № 99 «Жемчужинка» 

балабақшасы) 

  

 

«Адамдар және ғылым» номинациясы бойынша 

Үшінші жас санаты: 16-17 жас 

II орын 

2) Жумахан Закиров (Алматы обл. Қарасай ауданы, Шамалған 

станциясы, «Шамалған станциясындағы қазақ орта мектебі»); 

IIІ орын 

3) Тілеубай Ұлжан (ОҚО, Шымкент қ, №75 мектеп-гимназиясы)  

 

«Үздік жаңалықтар фотосуреттері» номинациясы бойынша 

Үшінші жас санаты: 16-17 жас 

 

II орын 

4) Бірімжанова Айгерім (Солтүстік Қазақстан облысы,Шал ақын 

ауданы,Кеңес ауылы, Кеңес орта мектебі); 

 

IIІ орын 

5) Исмурзинова Диана (Костанай облысы,  Житикара қ., ГККП «Балалар 

шығармашылық мектебі» МҚКМ). 

 

 

«Пайдалы кеңестер» номинациясы бойынша  

Бірінші жас санаты: 12 жасқа дейінгі балалар  

 

I орын  

 

6) Шакетай Әдия (СҚО Шал ақын ауд,Кеңес ауылы, Кеңес орта мектебі); 

 

IIІ орын 

7) Пастухова Даша (ШҚО Оскемен қ, Дарынды балаларға арналған 

«Восток» «Ғылыми-зерттеу орталығы мамандандырылған дамуында білім 

беру» ҚММ,  № 99 «Жемчужинка» балабақшасы). 

 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 



№ Облыстар Жұмыстар 

саны 

Жеңімпаздар саны 

1 Ақмола   

2 Ақтөбе   

3 Алматы   

4 Атырау    

5 Шығыс Қазақстан  2 2 

6 Жамбыл    

7 Батыс Қазақстан    

8 Қарағанды    

9 Қостанай  2 1 

10 Қызылорда    

11 Маңғыстау    

12 Павлодар  1  

13 Солтүстік Қазақстан  2 2 

14 Оңтүстік Қазақстан  1 1 

15 Алматы қаласы 1 1 

16 Астана қаласы   

 Барлығы: 9 7 

 

 


