
       «Ата-бабамыздың мұрасын  сақтаймыз және дамытамыз» 

Республикалық интернет-байқаудың қорытындысы 

 

 ҚР БҒМ Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 

мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының білім алушылары арасында «Ата-бабамыздың мұрасын  

сақтаймыз және дамытамыз» республикалық интернет-байқауын 2016 

жылғы 27 қыркүйек - 2желтоқсан аралығында балаларға арналған 

www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтта қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты: балалардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту, қолданбалы сәндік өнерге деген қызығушылықтарын ынталандыру 

және жаңа идеяларды іздеудегі белсенділіктерін ояту. 

Міндеттері: 

дәстүрлі халық өнері, халықтық қолөнер, бейнелеу шығармашылығы 

саласындағы дарынды балаларды дамыту және қолдау; 

жас авторларды отандық мәдениет пен өнердің озық үлгілеріне 

араластыру; 

руханилықты өркендету, қоғам санасындағы отбасылық 

құндылықтарды қайта қалпына келтіру; 

қатысушылардың рухани, мәдени мұрасына деген мақтаныш сезімін 

қалыптастыруға бағытталған шығармашылық әлеуеттерін дамыту. 

Байқауға барлығы 84 жұмыс келіп түсті. 

Байқауға келесі жас санаттары бойынша 4-17 жас аралығындағы білім 

алушылар қатысты: 

1) кіші жас санаты: 4-6 жас; 

2) кіші жас санаты: 7-9 жас; 

3) орта жас санаты: 10-12 жас; 

4) жоғары жас санаты: 13-15 жас; 

5) жоғары жас санаты: 16-18 жас. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1. «Ойыншық»; 

2. «Декупаж»; 

3. «Сәндік жазба»; 

4. «Табиғи материалдармен жұмыс»; 

5. «Көркемдік жабыстыру»; 

6. «Бисермен тоқу». 

Білім алушылардың ұсынылған жұмыстары келесі өлшемдер бойынша 

5 баллдық жүйемен бағаланды:  

байқау жұмыстарының байқау тақырыбына, номинациялар бойынша 

талаптарына сәйкестігі; 

өзгешелігі, ерекше ойлауы; 

эстетикалық орындалуы; 

түстік шешімі, түсі, композициясы; 

жұмыс тақырыбының қызықты ашылуы және ұстанымдылығы; 

көңіл-күйі, мәнерлілігі, эмоциялылығы. 

http://www.ziyatker.org/


  «Ата-бабамыздың мұрасын  сақтаймыз және дамытамыз» 

тақырыбындағы республикалық интернет-байқаудың әділ қазыларының 

шешімі негізінде 58 қатысушы жеңімпаз болып анықталды.  

«Ойыншық» номинациясы бойынша: 

жас санаты: 4-6 жас 

І орын: 

1.  Силиванов Володия  (Костанай облысы, Рудный қаласы, № 13 

балабақшасы МҚКК). 

ІІ орын: 

2.   Амангелді Адина (Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Қарабалық 

ауылы, «Айналайын» балабақшасы МҚКК). 

ІІІ орын:  

3.     Исабак Әлихан (Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Қарабалық 

ауылы, «Айналайын» балабақшасы МҚКК); 

4.   Кожағұлова Дәмелі (Алматы облысы, Жамбыл ауданы, балалар 

өнер мектебі); 

5.   Нұрғаламқызы Құралай (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, 

№12 орта мектебі). 

жас санаты: 7-9 жас  

І орын: 

6.   Баранкова Валерия (Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, балалар- 

жасөспірімдер орталығы). 

ІІ орын: 

7.     Коробкова Ксения (Костанай облысы, Рудный қаласы, № 4 мектеп-

лицейі). 

ІІІ орын: 

8.     Бақытбекқызы Таңнұр (Кызылора облысы, Казалы ауданы, Абай 

ауылы, Абай атындағы № 90 орта мектебі); 

9. Сулейменова Амина (Акмола облысы, Жарқайың ауданы, 

Н.Крупская атындағы орта мектебі); 

10. Феданов Егор (Қостанай облысы, Қарабалық ауданы,                                     

Тоғызак ауылы, Тоғызак орта мектебі). 

жас санаты: 10-12 жас 

ІІ орын: 

11.  Жақан Назым (Жамбыл облысы, Т. Рысқұлов ауданы, Құлан 

ауылы, балалар-жасөспірімдер орталығы). 

жас санаты: 13-15 жас 

І орын: 

12.   Баймухамбетова Альбина (Қостанай облысы, Жетіқара ауданы, 

№12 орта мектебі); 

13.  Кляузер Валерия (Қостанай облысы, Федоров ауданы, Качар 

ауылы, №1 орта мектебі). 

 

 



ІІ орын: 

14.  Каримова Ақерке (Батыс Қазақстан облысы, Акжайық ауданы, 

Бударино ауылы, Бударин орта мектебі). 

ІІІ орын: 

15.   Жиса Айжарық (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласының даму 

мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған № 3 облыстық арнайы мектеп-

интернаты); 

16.  Лупашко Екатерина (Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют 

ауданы, Афонькин орта мектебі); 

17. Проценко Светлана (Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, 

балалар-жасөспірімдер орталығы). 

«Декупаж» номинациясы бойынша: 

жас санаты: 4-6 жас 

І орын: 

18. Школьняк Даяна (Қостанай облысы, Рудный қаласы, №13 

балабақшасы МҚКК). 

ІІ орын: 

19. Перевышин Александр  (Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, 

Михайлов ауданы, орта мектеп). 

ІІІ орын: 

20. Сысоев Захар (Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Научное 

ауылы, «Колосок» балабақшасы МҚКК).  

жас санаты: 7-9 жас 

 І орын: 

21.  Ниязова Азиза  (Алматы облысы, Жамбыл ауданы, балалар өнер 

мектебі). 

ІІ орын: 

22.  Сагдатова Адина (Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Аққұдық 

ауылы, Аққұдық негізгі мектебі). 

жас санаты:10-12 жас 

І орын: 

23.   Сапаргалиев Чингиз (Павлодар қаласы, №16 негізгі орта мектебі). 

ІІ орын:  

24. Черникова Елизавета (Қарағанды облысы, Темиртау қаласы,                        

№16 негізгі орта мектебі). 

«Сәндік жазба» номинациясы бойынша: 

жас санаты: 4-6 жас 

І орын:  
25. Душанов Арлан (Қарабалық ауданы, Карабалық ауылы, 

«Айналайын» балабақшасы МҚКК). 

ІІ орын:  

26. Бойко Александра (Қостанай облысы, Рудный қаласы, №13 

балабақшасы МҚКК). 

ІІІ орын: 



27. Чипижный Роман (Қарабалық ауданы, Қарабалық ауылы, 

«Айналайын» балабақшасы МҚКК). 

жас санаты: 7-9 жас 

ІІ орын: 

28.      Касач Таисия (Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, Н. Крупская 

атындағы орта мектебі). 

жас санаты: 10-12 жас 

ІІІ орын:  
29.      Назарбаева Рокайя (Ақтөбе облысы,  Ақтөбе қаласы,  №32 орта 

мектебі). 

жас санаты: 16-18 жас 

ІІІ орын:  

30.  Аманғалиева Меруерт (Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, 

Қарауылкелді ауылы, №3 орта мектебі).  

«Табиғи материалдармен жұмыс» номинациясы бойынша:  

жас санаты: 7-9 жас 

І орын: 

31      Павлов Игорь  (Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, Н. Крупская 

атындағы орта мектебі); 

32. Сайлаубай Камиля (Атырау облысы, Томарлы ауылы,                            

Қ. Смағұлов атындағы орта мектебі).   

ІІ орын:  
33.    Паламарчук Тамара (Ақмола облысы, Жарқайын ауданы,  

Н. Крупская атындағы орта мектебі); 

34.     Бертаева Меруерт (Актөбе облысы, Хромтау қаласы,  мектептен 

тыс білім беру орталығы); 

35.    Болат Саяжан (Қарағанды облысы, Қарқаралы қаласы, балалар 

жасөспірімдер орталығы). 

ІІІ орын:  
36.   Жалдыбай Танат (Актөбе облысы, Байғанин ауданы, Қарауылкелді 

ауылы, №3 орта мектебі).  

жас санаты: 10-12 жас 

І орын:  

37.   Есина Анна (Қостанай облысы, Качар ауылы, №1 орта мектебі). 

ІІ орын: 

38.  Ли Алина (Алматы қаласы, Қ. Сәтпаев атындағы № 56 мектеп-

гимназиясы). 

ІІІ орын: 

39. Токтарова Сабина (Атырау облысы, Томарлы ауылы,                                             

К. Смағұлов атындағы орта мектебі). 

жас санаты: 13-15 жас 

І орын:  

40. Звягин Николай (Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Жалтыр 

ауылы, №1 Жалтыр орта мектебі).  

 



ІІ орын:  

41.  Рахымберді Қызғалдақ (Қарағанды облысы, балалар-жасөспірімдер 

орталығы).  

ІІІ орын: 

42.  Кулмурзина Эльназ (Ақтөбе облысы, Шалқар қаласы, №2 мектеп-

гимназиясы). 

«Көркемдік жабыстыру» номинациясы бойынша: 

жас санаты: 4-6 жас 

І орын:  
43. Исабак Айжан (Қарабалық ауданы, Қарабалық ауылы, 

«Айналайын» балабақшасы МҚКК). 

жас санаты: 7-9 жас  

І орын: 

44. Угриновская Елизавета (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы,  

№97 гимназиясы). 

ІІ орын: 

45. Регель Виктория (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Аймақтық 

қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы). 

ІІІ орын: 

46. Зубарева Карина (Солтүстік Қазақстан облысы, Аққайың ауданы,  

Власов ауылы, Власовка орта мектебі). 

жас санаты: 10-12 жас 

І орын: 

47.  Медведева Анна (Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар ауылы, 

балалар өнер мектебі); 

48. Агайдарова  Дарина (Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, 

Научное ауылы, Новостройка орта мектебі). 

«Бисермен тоқу» номинациясы бойынша: 

жас санаты: 10-12 жас  

І орын: 

49. Омертаева Айым (Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, №16 

лингвистикалық бағыттағы орта мектебі).    

ІІ орын: 

50.   Оқасова Әлия (Қостанай облысы, Таран ауданы, №1 орта мектебі). 

ІІІ орын: 

51.   Еңсебек Айна (Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Көлтоған ауылы, 

№8 орта мектебі); 

52.   Құрамысова Назира (Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, 

Есенсай орта мектебі). 

жас санаты: 13-15 жас  

І орын: 

53. Яндимирова Ольга (Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, 

Саумалкөл ауылы, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

мектеп-интернаты).  

 



ІІ орын: 

54. Наржанова Назерке  (Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, 

Есенсай орта мектебі); 

55.  Нуртаева  Дильнара (Атырау облысы, Жылыой ауданы, Күлсары 

қаласы, жас техниктер станциясы). 

ІІІ орын: 

56. Темірбай Айдана (Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, 

Жұбан ауылы, Жұбан негізгі орта мектебі); 

57. Мухаметкалиева Алия (Солтүстік Қазақстан облысы, Ақжар 

ауданы, Үлгілі орта мектебі; 

58. Нүркен Аяулым  (Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бірлік ауылы, 

Бірлік орта мектебі). 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар  Жұмыстар 

саны 

Жеңімпаздар 

1 Ақмола  6 5 

2 Ақтөбе  11 5 

3 Алматы  4 3 

4 Атырау  11 3 

6 Жамбыл  3 2 

7 Батыс Қазақстан  4 4 

8 Қарағанды  16 10 

9 Қостанай  23 20 

10 Қызылорда  1 1 

12 Павлодар  1 1 

13 Солтүстік Қазақстан  3 3 

15 Алматы  1 1 

 Барлығы  84 58 

 


