
 

Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы 

білім алушылардың арасында сырттай өткізілген  

«Dance-life» тақырыбында аула билері фестивалінің қорытынды есебі 

 

 

Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың арасында сырттай өткізілген «Dance-life» тақырыбында аула 

билері фестивалі балаларға арналған www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтта            

2014 жылғы 18 ақпан – 30 мамыр аралығында өткізілді.  

Мақсаты – балалардың шығармашылық мүмкіндіктерін ашу және 

дамыту, балалардың шығармашылық әлеуеттерін жүзеге асыру үшін жағдай 

жасау, оларды белсенді шығармашылық іс-әрекетке тарту. 

Міндеттері: 

жас ұрпақтың шығармашылық шеберліктерін насихаттау; 

балалардың шығармашылығын насихаттау; 

балалардың бос уақытындағы іс-әрекетін жүзеге асыру үшін жағдай 

жасау; 

фестивальға қатысушыларды жаңа шығармашылық жетістіктерге 

ынталандыру; 

балалар арасында бейнеөнерді насихаттау; 

дарынды балаларды анықтау және оларға қолдау көрсету; 

бейнероликтер арқылы балалардың бейне-көзқарасын және 

ерекшеліктерін ашу. 

Сырттай өткен Фестивальға Қазақстан Республикасының өңірлерінен                       

12 жастан 18 жасқа дейінгі жалпы орта және қосымша білім беру 

ұйымдарындағы білім алушылар қатысты. Байқауға жалпы 23 жұмыс түсті, 

оның ішінде 9 жұмыс фестивальдің талаптарына сәйкес емес. Байқауға 14 

жұмыс жіберілді. Фестиваль «Бейнеролик (бейнеклип)» номинациясы бойынша 

жүргізілді. 

Қатысушылардың жіберілген жұмыстарының ішінен: 

«Халық билері» бидің бағыты бойынша  

12-14 жастағы орта буын - 6 жұмыс; 

15-17 жастағы жоғарғы буын - 1 жұмыс. 

«Заманауи билері» бидің бағыты бойынша  

12-14 жастағы орта буын - 5 жұмыс; 

15-17 жастағы жоғарғы буын - 2 жұмыс. 
 

Әділ қазылар алқасы құрамы Қазақстан Республикасы өңірлерінен 

қатысқан жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың барлығы 14 жұмыстарды қарады. Жұмыстар төмендегі 

критерийлер бойынша бағаланды: мақсаты мен міндеттеріне сәйкестігі, 

стильдің үйлестігі және түпнұсқалығы, вариативтілігі, композициялық шешімі, 

жоғары сапалы орындаушылық, би қойылымы – идеясы, техника және 

орындаушылық деңгейі, сюжеттігі мен шеберлігі, сахналық көрінісі 

(костюммен жабдықталуы). 

«Халық билері» бидің бағыты бойынша байқау жеңімпаздары 

анықталды: 

http://www.ziyatker.kz/


«Халық билері» бидің бағыты бойынша байқау жеңімпаздары 

анықталды: 

12-14 жастағы орта буын  

Бас жүлде – тағайындалмады. 

I орын – «Айгөлек» үлгілі халық би ансамблі, 14 жаста, Ақтөбе облысы, 

«Алға балалар өнер мектебі», жетекшісі – Жұмабаева Бақтыгүл Ерғалиқызы. 

 II орын – «Леденцы» үлгілі би ансамблі, 12-14 жаста, Солтүстік 

Қазақстан облысы, С. Мұқанов атындағы Тимирязев жалпы білім беретін 

мектеп-гимназия, жетекшісі – Пикула Марина Михайловна. 

Ш орын – «Ақмаржан» би ансамблі, 11-12 жаста, Ақмола облысы, Щучье 

қаласы №5 орта мектеп, жетекшісі – Қадырова Лейла Серікқызы. 

15-17 жастағы жоғары буын 

Бас жүлде – тағайындалмады. 

I орын – тағайындалмады. 

II орын – тағайындалмады. 

ІII орын – «Альянс»би тобы, 16 жаста, Шығыс Қазақстан облысы, 

«Глубокое ауылы Балалар шығармашылық үйі» МКҚК, жетекшісі –                  

Лисина Ольга Федоровна. 

«Заманауи билері» бидің бағыты бойынша:  

12-14 жастағы орта буын  

Бас жүлде – тағайындалмады. 

I орын – Егоркина Марина, «ANTRE» хореографиялық студиясы, 12 

жаста, Шығыс Қазақстан облысы, «Шемонаих аудандық әкімдігінің 

Шығармашылық үйі» ҚМҚК, жетекшісі – Егоркина Надежда Артуровна. 

II орын – 6-кадет сыныбының білім алушылары және «Непоседы» би 

ұжымы, 13-14 жаста, Ақмола облысы, «Атбасар аудандық білім бөлімінің №3 

орта мектебі» ММ, жетекшісі – Чайко Галина. Михайловна. 

Ш орын – Раймжанов Сухраб, Самусенко Владислав, 14 жаста, Солтүстік 

Қазақстан облысы, №17 орта мектеп. 

15-17 жастағы жоғары буын 

Бас жүлде – тағайындалмады. 

I орын – тағайындалмады. 

II орын – Батаева Алтын, «Фантазия» би тобы, 15 жаста, Павлодар 

облысы, «Май аудандық Оқушылар сарайы». 

Ш орын – «Север» би ұжымы, 15 жаста, Солтүстік Қазақстан облысы, 

«Петропавл қаласы «Планета» туристік орталығы» МКҚК, жетекшісі – 

Вязанкина Екатерина Николаевна. 

Фестивальді ұйымдастырушылар және әділ қазылар алқасы Павлодар, 

Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Ақмола және Ақтөбе  облыстарындағы 

жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың 

байқауға  жіберген жұмыстарының жоғары деңгейлігін атап өтті.  

 

 


