
«Жаңа жыл ғажайыптары» республикалық  

интернет-байқауының қорытындысы 

 

ҚР БжҒМ-нің Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығы  жалпы орта білім беретін мектептердің, колледждердің және 

қосымша білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында  «Жаңа жыл 

ғажайыптары» республикалық интернет-байқауды 2016 жылғы               

27 желтоқсаннан 25 қаңтарға дейін балаларға арналған www.ziyatker.org 

ғылыми-танымдық сайтта қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты: білім алушыларды шығармашылық сарынға 

тарту, бейнелеу өнері саласындағы дарынды балаларды анықтау және 

қолдау.  

Міндеттері: 

қатысушылардың әдеби, көркемдік шығармашылықтарын колдау;  

қатысушылардың көркемдік-эстетикалық талғамын және бейнелі ойлау 

қабілетін дамыту. 

Байқауға барлығы 46 жұмыс келіп түсті. 

Байқауға жалпы орта білім беретін мектептердің, колледждердің және 

қосымша білім беру ұйымдарының білім алушылары қатысты. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1) «Жаңа жыл кешінде Аяз Ата мен Ақшақардың бастан 

кешкендері»; 

2) «Рождестволық дәстүрлер»; 

3) «Лапландияға ғажайып саяхат». 

Білім алушылардың ұсынылған жұмыстары келесі өлшемдер бойынша 

5 баллдық жүйемен бағаланды: конкурс тақырыбына, мақсатына және 

талаптарына сай болу; конкурстың тақырыбын ашу; жаңа жылдық көрініс 

енгізу; сюжет әзілі, креативтілігі, сонылығы; жұмысты ресімдеу, түс 

гаммасының бейнелігі және бірқалыптылығы; стилі (комикстік ресімделу, 

қойылымдардың байланысы, қажетті енгізулер және суреттердің қағаз 

бетіндегі үйлесімділігі). 

«Жаңа жыл ғажайыптары» тақырыбындағы республикалық 

интернет-байқаудың әділ қазыларының шешімі негізінде 23 қатысушы 

жеңімпаз болып анықталды.  

 

«Жаңа жыл кешінде Аяз Ата мен Ақшақардың бастан кешкендері» 

номинациясы бойынша 
 

Жас санаты 8-10 жас: 

І орын: 
1. Молоткова Виктория (Қостанай облысы, Костанай ауданы, Затобол 

ауылы, Балалар шығармашылық үйі); 

II орын:  

2. Ламыкина Юлия (Павлодар облысы, Павлодар ауданы, Мичурин 

орта жалпы білім беру мектебі); 

http://www.ziyatker.org/


ІІІ орын: 

3. Тажиева Индира (Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Садовый 

ауылы, Садовый орта мектебі). 

 

Жас санаты 11-14 жас: 

І орын: 

4. Сабыр Бекболат (Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Т.Рысқұлов 

атындағы № 20 орта мектебі); 

5. Кабден Темирлан (Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Глазунов 

ауылы, Глазунов орта мектебі); 

6. Палкина Валерия (Павлодар облысы, Павлодар ауданы,  Мичурин 

орта жалпы білім беру мектебі); 

ІI орын: 
7. Котлевская Юлия (Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, 

Молодежный кенті, Балалар өнер мектебі); 

8. Ибраева Айдана (Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Садчиков 

ауылы, Садчиков орта мектебі); 

ІІІ орын: 

9. Бахадиров Акбаршох (Түркістан қаласы, Ескі Иқан ауылы, Ескі Иқан 

жалпы орта мектебі). 

 

Жас санаты 15-17 жас: 

І орын: 
10. Андреева Марина (Қостанай облысы, Қостанай ауданы, 

Александров ауылы,  Александров орта мектебі); 

ІI орын: 
11. Байдалиев Ертарғын (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, «Бiлiм» 

кәсіби гуманитарлық-техникалық колледжі); 

ІІІ орын: 

12. Филипенко Анастасия (Қостанай облысы, Федоров ауданы, 

Первомай орта мектебі); 

13.Көпбосынова Альбина (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, «Бiлiм» 

кәсіби гуманитарлық-техникалық колледжі). 

 

«Рождестволық дәстүрлер» номинациясы бойынша 

 

Жас санаты 8-10 жас: 

І орын: 

14. Абильмажинова Мерей (Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар 

ауданы, Бескөл ауылы,  «Мерей» өнер мектебі); 

ІI орын: 
15. Гибало Яна (Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Затобол ауылы,  

Балалар шығармашылық үйі); 

 

 



 

 

Жас санаты 11-14 жас: 

І орын: 

16. Мукатова Азиза (Ақмола облысы, Еңбекшілдер ауданы, Степняк 

қаласы, №1 орта мектебі); 

ІI орын: 
17. Керейханова Аружан (Шығыс Қазақстан облысы, Глубоков ауданы, 

Глубоков кенті, Балалар шығармашылық үйі). 

 

«Лапландияға ғажайып саяхат» номинациясы бойынша 

 

Жас санаты 8-10 жас: 

І орын: 

18. Валеев Мурат (Қостанай облысы, Жітіқара ауданы,  №2 орта 

мектебі); 

Жас санаты 11-14 жас: 

І орын: 

19. Баранкулова Аружан (Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар 

ауданы, Бескөл ауылы,  «Мерей» өнер мектебі); 

ІI орын: 
20. Сабыржанова Аяулым (Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар 

ауданы, Бескөл ауылы,  «Мерей» өнер мектебі); 

ІІІ орын: 
21. Пан Павел (Атырау облысы,  Атырау қаласы, № 17 мектеп-лицей); 

Жас санаты 15-17 жас: 

І орын: 

22. Нугуманова Акжан (Ақмола облысы, Еңбекшілдер ауданы, Степняк 

қаласы, №1 орта мектебі); 

ІI орын: 
23. Қантөре Динара (Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қандыағаш 

өнеркәсіптік-экономикалық колледжі). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар  Жұмыстар саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола  5 2 

2 Ақтөбе  1 1 

3 Алматы  5 - 

4 Атырау  1 1 

5 Шығыс Қазақстан  1 1 

6 Жамбыл  3 3 

7 Батыс Қазақстан  -  

8 Қарағанды  2 1 

9 Қостанай  11 8 

10 Қызылорда  - - 

11 Маңғыстау  - - 

12 Павлодар  5 2 

13 Солтүстік Қазақстан  9 3 

14 Оңтүстік Қазақстан  2       1 

15 Алматы қаласы 1 - 

16 Астана қаласы - - 

 Барлығы  46 23 

 

 

Директордың м.а.     Л. Атажанова 
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