
«Көктем неткен керемет!» 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 педагогтері, сондай-ақ білім алушылары арасында 

«Көктем неткен керемет!» республикалық интернет-байқауын 2016 жылғы 12 

ақпан – 3 мамырда балаларға арналған www.ziyatker.org ғылыми-танымдық 

сайтта қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты – спорттық және сауықтыру іс-шараларын 

өткізгенде жаңа формалар мен әдістерді қолдану, білім алушылармен 

өткізілетін мәдени-жаппай іс-шаралардың сапасын арттыру, балалардың 

белсенді демалуын ұйымдастыру саласындағы педагогтердің озық жұмыс 

тәжірибесін тарату, талантты балаларды анықтау және қолдау. 

Байқауғабарлығы34 жұмыс келіп түсті. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізілді: 

педагогтер үшін: 

1) «Балаларға арналған үздік ойындар»; 

2) «Көңілді үзіліс». 

білім алушылар үшін:  

3) «Көктем неткен керемет!»; 

4) «Шабыт әлемі». 

Ұсынылған жұмыстар 10 баллдық жүйемен келесі өлшемдер бойынша 

бағаланды: Байқау тақырыбына сәйкес болуы; білім алушының жасына 

сәйкес болуы; сюжеттің түпнұсқалығы және авторлық ұстанымы; автордың 

елестету байлығы және шығармашылық тәсілі; байқау жұмысын сауатты 

және эстетикалық түрде ресімдеу. 

«Көктем неткен керемет!» тақырыбында республикалық интернет-

байқаудың әділ қазыларының шешімі негізінде 20 қатысушы жеңімпаз болып 

анықталды.  

«Көктем неткен керемет!» номинациясы бойынша: 

Жас санаты: 7-10 жас 

ІI орын:  

1. № 46 ЖББОМ 6 сынып білім алушылары (Батыс Қазақстан 

облысы, Орал қаласы. № 46 ЖББОМ). 

ІІI орын: 

2. «Қызғалдақ» балабақшасының тәрбиеленушілері (Алматы 

облысы, Панфилов ауданы, Қоңырөлең ауылы, «Қызғалдақ» балабақшасы). 

Жас санаты: 11-14 жас 

І орын: 

3. «Айналайын», «Еркеназ» би топтары (Батыс Қазақстан облысы, 

Сырым ауданы, "Облыстық балалар мен жасөспірімдер шығармашылығы 

орталығы" МКҚК). 

ІІІ орын: 

http://www.ziyatker.org/


4. Бөрлі орта мектебінің білім алушылары (Батыс Қазақстан облысы, 

Бөрлі ауданы, Бөрлі ауылы, «Бөрлі ЖББМ» КГУ). 

«Шабыт әлемі» номинациясы бойынша: 

Жас санаты: 7-10 жас 

І орын: 

5. Трио - Имерова Дилинур, Жиенбекқызы Мерей, Нағаштай 

Айгерім (Қарағанды облысы, Ақоғай ауданы, Шашубай кенті, "Мектеп-

балабақша кешені" КММ тірек мектебі). 

ІІ орын: 

6. Несіпбай Ислам (Павлодар облысы, Екібастұз ауданы, Солнечный 

ауылы, Абай атындағы № 28 Негізгі орта мектеп). 

ІІІ орын: 

7. Кабиденова Сабина (Павлодар облысы, Ертіс ауылы, «Ертіс балалар 

өнер мектебі» КММ). 

Жас санаты: 11-14 жас 

І орын: 

8. «Айналайын» би тобы (Батыс Қазақстан облысы, Сырым ауданы, 

"Облыстық балалар мен жасөспірімдер шығармашылығы орталығы" МКҚК); 

9. Кәрібек Қалибек (Қарағанды облысы, Ақоғай ауданы, Шашубай 

кенті, "Мектеп-балабақша кешені" КММ тірек мектебі). 

ІІ орын: 

 10. «Еркеназ» би тобы (Батыс Қазақстан облысы, Сырым ауданы, 

"Облыстық балалар мен жасөспірімдер шығармашылығы орталығы" МКҚК); 

 11. Айтбаева Алтынай (Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, "Шідерті 

ЖББНМ" КММ). 

ІІІ оорын: 

12.Снайчев Илья (Павлодар облысы, Ертіс ауылы, «Ертіс балалар 

өнер мектебі» КММ). 

Жас санаты: 11-14 жас 

13. Дуэт – Бөкен Дина, Рақымбек Әлия (Қарағанды облысы, Ақоғай 

ауданы, Шашубай кенті, "Мектеп-балабақша кешені" КММ тірек мектебі). 

 

 «Балаларға арналған үздік ойындар» номинациясы бойынша: 

І орын: 

14. Гилманова Шынагул Ундасыновна (Батыс Қазақстан облысы, 

Орал қаласы, № 46 ЖББОМ). 

ІІ орын: 
15. Касымова Аида Жанбырбаевна (Солтүстік Қазақстан облысы, 

айыртау ауданы, Саумалкөл ауылы, "Родничок" балабақшасы" МКҚК). 

ІІІ орын: 

16. Тулегенова Баян Кадылкановна (Солтүстік Қазақстан облысы, 

айыртау ауданы, Саумалкөл ауылы, "Родничок" балабақшасы" МКҚК). 

«Көңілді үзіліс»: 

І орын: 



 17. Утарбаева Ардак Жумановна, (Қостанай облысы, қостанай 

ауданы, Қостанай қаласы, "№3 балабақшасы" МКҚК). 

 ІІ орын: 

 28. Тулеева Калдыгул Бухарбаевна (Маңғыстау облысы, Ақтау 

қаласы, "№60 "Ертөстік" балабақшасы" МКҚК.  

  

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар Количестворабот Победители 

1 Ақмола  2  

2 Ақтөбе    

3 Алматы  1 1 

4 Атырау    

5 Шығыс Қазақстан    

6 Жамбыл  1  

7 Батыс Қазақстан  7 6 

8 Қарағанды  6 3 

9 Қостанай  2  

10 Қызылорда    

11 Маңғыстау  1 1 

12 Павлодар  11 4 

13 Солтүстік Қазақстан  3 2 

14 Оңтүстік Қазақстан    

15 Алматы қаласы   

16 Астана қаласы   

 Барлығы 34 18 

 

 

 


