
«Ең үздік бейне-сабақ» республикалық  

интернет-байқауының қорытындысы 

 

ҚР БжҒМ-нің Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығы Мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарының педагогтерінің арасында арасында «Ең үздік бейне-

сабақ» республикалық интернет-байқауын 2016 жылғы 14  қыркүйектен 15 

желтоқсанға дейін балаларға арналған www.ziyatker.org ғылыми-танымдық 

сайтта қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты: педагогтердің шығармашылық әлеуетін  жүзеге 

асыру, кәсіби өсуіне жәрдемдесу үшін жағдай жасау. 

Міндеттері: 

педагогтердің қызметіндегі инновациялық процестердің сапасын 

арттыру;  

педагогтердің психологиялық-педагогикалық және әдістемелік 

құзыреттілігін дамыту;   

ақпараттық-байланыс технологияларын қалыптастыру; 

қосымша білім беру ұйымдарындағы заманауи технологиялар мен 

сабақ құрылымының әдістемелерін тарату;  

балалардың қосымша білім беру жүйесіндегі педагогтердің үздік 

тәжірибелік қызметін жалпылау және тарату; шеберлік сынып әдістемелік 

қоржынын құру; 

өнірлік, республикалық деңгейде озық тәжірибенің ақпараттық-

әдістемелік деректер банкін толықтыру.  

Байқауға барлығы 21 жұмыс келіп түсті. 

Байқауға қосымша білім беру педагогтері қатысты. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1) «Музыкалық оқыту бойынша ең үздік бейне-сабақ»; 

2) «Сурет салу бойынша ең үздік бейне-сабақ»»; 

3) «Сәндік-қолданбалы шығармашылық бойынша ең үздік бейне- 

сабақ»»; 

4) «Театр өнері бойынша ең үздік бейне-сабақ»»; 

5) «Хореографиялық оқыту бойынша ең үздік бейне-сабақ»»; 

6) «Үлгілеу мен дизайн бойынша ең үздік бейне-сабақ»»; 

7) «Цирк өнері бойынша ең үздік бейне-сабақ»»; 

8) «Кино өнері бойынша ең үздік бейне-сабақ»»; 

9) «Әскери-патриоттық тәрбие бойынша ең үздік бейне-сабақ»»; 

10) «Тұлғаның әлеуметтенуі бойынша ең үздік шеберлік сыныбы». 

Білім алушылардың ұсынылған жұмыстары келесі өлшемдер бойынша 

5 баллдық жүйемен бағаланды: мәлімделген номинацияға сәйкестігі; оқу 

материалының мазмұны: қол жетімділігі, өзектілігі, мәселенің ашылуы, 

ғылымилығы мен и материалдың қолжетімдігі; таңдалған әдістердің, 

құралдарының, сабақтың мақсатын оқыту түрлерінің сәйкестігі; бейне -сабақ 

сценарийінің құрылымы мен мазмұны; педагогикалық технологиялар мен 

интерактивті әдістерді қолдануы;  бағдарламалық талаптарды іске асыру 

http://www.ziyatker.org/


дәрежесі; дыбыстық-бейне технологияларын қолдануы; осы бағдарламаны 

қолдану болашағы; сабақтарды жүргізу шеберліктері; жұмысты ресімдеу 

мәдениеті; дыбыстық-бейнелік сүйемелдеу сапасы. 

«Ең үздік бейне-сабақ» тақырыбындағы республикалық интернет-

байқаудың әділ қазыларының шешімі негізінде 16 қатысушы жеңімпаз болып 

анықталды.  

«Музыкалық оқыту бойынша ең үздік бейне-сабақ» номинациясы 

бойынша: 

Гран при 

1. Миронец Ксения Владимировна  (Павлодар облысы, Павлодар 

қаласы, Құрманғазы атындағы балалар музыкалық мектебі); 

І орын: 
2. Юношкина Ольга Владимировна ( Алматы қаласы, «№ 83 

гимназиясы» КММ); 

II орын: 

3. Харьковская Зульфия (Теміртау қаласы, № 2 Балалар музыкалық 

мектебі); 

4. Дронова Светлана Николаевна (Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, 

Балалар музыкалық мектебі); 

ІІІ орын: 

5.Радченко Валерия Александровна ( Павлодар облысы, Екібастұз 

қаласы, Балалар музыкалық мектебі); 

6. Абжанова Гаухар Аргыновна (Павлодар облысы, №1Балалар музыка 

мектебі); 

7. Ермекбаев Қуаныш Мейрамович (Павлодар облысы, Павлодар 

қаласы, №1 Балалар музыка мектебі); 

8. Усачева Ольга Николаевна (Теміртау қаласы, № 2 Балалар музыка 

мектебі); 

9. Семенова Марина Васильевна ( Павлодар облысы, Павлодар қаласы,  

№ 23 орта мектебі); 

10. Курочкина Татьяна Владимировна (Ақмола облысы, Есіл ауданы, 

«Балалар музыка мектебі» МКҚМ); 

 

 «Театр өнері бойынша ең үздік бейне-сабақ» номинациясы 

бойынша: 

Гран-при 
11. Авдеева Ирина Николаевна (Алматы қаласы, «№83 гимназиясы» 

КММ). 

 

«Әскери-патриоттық тәрбие бойынша ең үздік бейне-сабақ» 
номинациясы бойынша: 

І орын: 
12.Оралбек Ғарифолла Төлеуұлы (Атырау облысы, Құрманғазы ауданы 

Ганюшкин ауылы, Б.Бегалиев атындағы жалпы орта мектебі). 

 



«Тұлғаның әлеуметтенуі бойынша ең үздік шеберлік сыныбы» 
номинациясы бойынша: 

IІ орын:  
13. Алканова Зауре Сабыржановна (Шығыс Қазақстан облысы, Семей 

қ., М. Әуезов атындағы педагогикалық колледжі); 

14. Искакова К.А. (Шығыс Қазақстан облысы, Семей қ., М. Әуезов 

атындағы педагогикалық колледжі); 

ІІІ место: 

15. Смагулова Галия Актановна (Шығыс Қазақстан облысы, Семей қ., 

М. Әуезов атындағы педагогикалық колледжі). 

 

«Сәндік-қолданбалы шығармашылық бойынша ең үздік бейне- 

сабақ» номинациясы бойынша: 

ІIІ орын: 
16. Ниязбекова Гульчира Арипбаевна (Жамбыл облысы, Мерке ауданы, 

Мерке ауылы, «Балалар және жасөспірімдер «Үміт»  сарайы). 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар  Жұмыстар саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола  1 1 

2 Ақтөбе  - - 

3 Алматы  - - 

4 Атырау  1 1 

5 Шығыс Қазақстан  3 3 

6 Жамбыл  1 1 

7 Батыс Қазақстан  2 - 

8 Қарағанды  2 2 

9 Қостанай  - - 

10 Қызылорда  1 - 

11 Маңғыстау  - - 

12 Павлодар  6 6 

13 Солтүстік Қазақстан  - - 

14 Оңтүстік Қазақстан  -       - 

15 Алматы қаласы 4 1 

16 Астана қаласы - - 

 Барлығы  21 16 

 

 

Директор         Р. Шер 
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