
«Әуе, көлік, кемемодельдеу және ауыл шаруашылығының техникасы» 

республикалық интернет-байқаудың қорытындысы 

 

ҚР БҒМ Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 

жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 

оқытушыларының арасында «Әуе, көлік, кемемодельдеу және ауыл 

шаруашылығының техникасы»  республикалық интернет-байқауын 2017 

жылғы 18 наурыз – 26 мамыр аралығында балаларға арналған www.ziyatker.org 

ғылыми-танымдық сайтта қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты:  ғылыми-техникалық бағытта қосымша білім беру 

педагогтері арасында үздік педагогикалық тәжірибені анықтау және тарату. 

Міндеттері: 
1) әуе, көлік, кемемодельдеу және ауыл шаруашылығының техникасын 

өндіру бойынша балалардың техникалық шығармашылығын дамыту;  

2) модельдеу және жобалау объектілері негізін оқытушыларды үйретуге 

насихаттау; 

3) ғылыми-техникалық бағытта қосымша білім беру мамандарының 

кәсіби және бәсекеге қабілеттілігін арттыру; 

4)  балалардың ғылыми-техникалық шығармашылығында қосымша білім 

беру жас мамандарының жобалық, зерттеушілік, конструкторлық және 

өнертапқыштық қызметінің жалпы мәдениетін арттыру; 

5) ғылыми және анықтамалық әдебиет жұмысына, ғылыми ұйым және 

еңбек мәдениетіне жағдай жасау. 

Байқауға барлығы 11 жұмыс келіп түсті. 

Байқауға жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының білім берушілері қатысты. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізілді: 

1. «Әр түрлі класстағы әуе модельдері»; 

2. «Әр түрлі класстағы көлік модельдері»; 

3. «Әр түрлі класстағы кеме модельдеу»; 

4. «ауыл шаруашылық техника және аспалы жабдық». 

Білім алушылардың ұсынылған жұмыстары келесі өлшемдер бойынша 5 

баллдық жүйемен бағаланды:  

- номинацияға сәйкестігі; 

- оқу материалының мазмұны: ақпараттың қол жетімділігі, өзектілігі, 

мәселелердің ашылуы, материалдың ғылымилығы және қол жетімділігі; 

- оқыту әдістерінің, құралдарының, түрлерінің сабақтың мақсатына 

сәйкестігі; 

- материалды баяндаудың  дәлдігі, анықтылығы, логикалығы және 

сауаттылығы. 

- жаңалығы; 

- сабақ жүргізу шеберлігі; 

- материалды баяндаудың түсініктілігі және қолжетімділігі; 

- бейнесабақтың материалын ұсынудағы шығармашылық тәсілдеме; 

- бейнесабақты ресімдеудегі ұқыптылығы мен сауаттылығы; 

- техникалық талаптарға сәйкестігі; 

http://www.ziyatker.org/


- жұмысты ресімдеу мәдениеттілігі; 

- дыбыс-бейненің сапасы. 

 «Әуе, көлік, кемемодельдеу және ауыл шаруашылығының 

техникасы» тақырыбындағы республикалық интернет-байқаудың әділ 

қазыларының шешімі негізінде 9 қатысушы жеңімпаз болып анықталды.   

«Әр түрлі класстағы әуе модельдері» номинациясы. 

I орын: 

 1. Жанболат Есенғалиұлы Ешов (БҚО, Теректі ауданы, Абай ауылы, 

Теректі аудандық балалар шығармашылық үйі). 

II орын:  

 2. Мухамедиев Данияр Серикович (ШҚО, Жарма ауданы, Шар қаласы). 

ІІІ орын: 

3. Сармалаев Хамбар Мұхамбетжанович (БҚО, Орал қаласы, облыстық 

балалар техникалық шығармашылық орталығы). 

«Әр түрлі класстағы көлік модельдері» номинациясы. 

I орын: 

4. Смирнов Артём Валерьевич (ШҚО, Өскемен қаласы, жас техниктер 

станциясы).  

II орын:  

5. Багаутдинов Марат Рафаильевич (БҚО, Орал қаласы, мектептен тыс 

жұмыс орталығы). 

ІІІ орын: 

6. Ораз Қайрат Кемалұлы (Қызылорада облысы, Қазалы ауданы , Әйтеке 

би кенті, оқушылар үйі). 

«Әр түрлі класстағы кеме модельдеу» номинациясы. 

I орын: 

7. Куспанов Мирболат  Бактыгереевич (БҚО, Орал қаласы, облыстық 

балалар техникалық шығармашылық орталығы). 

 «Ауыл шаруашылық техника және аспалы жабдық» номинациясы. 

II орын: 

8. Искандаров Халил Исмаилович (ОҚО, Шымкент қаласы, №10 

колледж). 

ІІІ орын: 

9. Боев Владимир Николаевич (СҚО, Есіл ауданы, Петровка ауылы, 

Петровка аграрлық – техникалық колледжі). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыс  Жұмыстар 

саны 

Жеңімпаздар 

1 Ақмола  - - 

2 Ақтөбе  - - 

3 Алматы   - - 

4 Атырау  - - 

5 Шығыс Қазақстан 2 2 

6 Жамбыл - - 

7 Батыс Қазақстан 5 4 

8 Қарағанды - - 

9 Қостанай - - 

10 Қызылорда 2 1 

11 Маңғыстау  - - 

12 Павлодар - - 

13 Солтүстік Қазақстан 1 1 

14 Оңтүстік Қазақстан  1 1 

15 Алматы қ. - - 

16 Астана қ. - - 

 Барлығы  11 9 

 

 

         

   


