
Жалпы білім беру мектептердің, колледждердің және қосымша 

білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында 

«Менің өлкемнің тарихы» тақырыбында сырттай 

республикалық зерттеу жұмыстарының 

қорытындысы 

 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығының 

ұйымдастыруымен білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында 

сырттай «Менің өлкемнің тарихы» атты Республикалық байқау 2014 жылғы 12 

желтоқсан мен 26 қаңтар 2015 жылы аралығында балаларға арналған 

www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтта көрсетілгендей өтті. 

Байқаудың мақсаты – балалар мен жастардың туған өлкенің тарихына, 

оның өзіндік ерекшелігіне және мәдени, табиғи мұрасына қызығушылығын 

зерттеушілік, туристік-өлкетану және ізденушілік қызметін ұйымдастыру 

арқылы дамыту. 

Сырттай байқауға жалпы білім беру мектептердің, колледждердің және 

қосымша білім беру ұйымдарының білім алушылардың 8 жас пен 17 жас 

аралығындағылар қатысты. Байқауға 324 жұмыс келіп түсті, әділ-қазылар 

мүшелері барлық түскен жұмыстарды қарап, жеңімпаздарды мына 

номинациялар бойынша анықтады: 

 

«Туған өлкенің шежіресі» (ерте кезеңнен бастап қазіргі уақытқа дейін 

туған өлкенің табиғатын  және тарихын зерттеу, осы күнгі шежіресін жасау). 

8 – 11 жастағы жас санаты бойынша: 

1 орын – Даулбай Елнұр, 4 сынып оқушысы, № 66 мектеп-лицей, Астана 

қаласы; 

2 орын – Сағынбеков Досымжан, 5 сынып оқушысы, Айнабұлақ орта 

мектебі, ШҚО, Зайсан ауданы, Айнабұлақ ауылы. 

3 орын – Алмат Жақсыгелді, 4 сынып оқушысы,  № 5 орта мектебі, 

Қаражал қаласы, Қарағанды облысы. 

 

12 - 14 жастағы жас санаты бойынша: 

Бас жүлде - Қарағұл Бақдәулет, 8 сынып оқушысы, № 8 орта мектебі, 

Қостанай қаласы, Қостанай облысы; 

1 орын – Данияров Байжол, 8 сынып оқушысы, № 24 орта мектебі, 

Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Дальнее ауылы; 

2 орын – Бөпен Әдемі, 7 сынып оқушысы, Б.Момышұлы атындағы орта 

метебі, Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы; 

2 орын – Бердіғұлова Аяужан, 8 сынып оқушысы, М.Горький атындағы 

мектеп-лицей, Маңқыстау облысы, Түпқараған ауданы, Форт-Шевченко 

қаласы; 

3 орын – Каженова Ұлжан, 8 сынып оқушысы, С.Мауленов атындағы 

мектеп- гимназиясы, Қостанай облысы, Қостанай қаласы.  

 

 

http://www.ziyatker.org/


15 - 17 жастағы жас санаты бойынша: 

1 орын – Қажиев Аслан, 11 сынып оқушысы, № 2 орта мектебі, Алматы 

облысы, Алакөл ауданы, Үшарал қаласы; 

2 орын – Елдос Жанар, 11 сынып оқушысы, Глазунов орта мектебі, 

Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Глазунов ауылы; 

3 орын – Сухомлинов Роман, 9 сынып оқушысы, Подгорное  орта мектебі, 

Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Подгорное ауылы; 

3 орын – Шаяхметов Тимур, 10 сынып оқушысы, № 2 мектеп-гимназиясы, 

Қостанай облысы, Рудный қаласы; 

3 орын – Тайтенова Самира, 11 сынып оқушысы,  № 1 орта мектебі, 

Ақмола облысы, Степногорск қаласы, Ақсу ауылы. 

«Этнография» номинациясы бойынша (халықтың материалдық және 

рухани мәдениетін, оның отбасылық және қоғамдық тұрмысын, шаруашылық 

және этникалық үдерістерін зерттеу). 

8 – 11 жастағы жас санаты бойынша 

1 орын – Салимов Ерсұлтан, 3 сынып оқушысы, № 2 орта мектебі, 

Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Аманқарағай ауылы; 

2 орын – Сауқынбай Аңсар, 3 сынып оқушысы № 2 орта мектебі, 

Қостанай облысы, Рудный қаласы; 

3 орын – Даукенова Маржан, 4 сынып оқушысы, № 5 орта мектебі, 

Қарағанды облысы, Қаражал қаласы. 

12 - 14 жастағы жас санаты бойынша: 

1 орын – Аксенич Ангелина, 8 сынып оқушысы, № 5 орта мектебі, 

Ақмола облысы, Көкшетау қаласы; 

2 орын – Мақсұт Аида, 7 сынып оқушысы, № 6 орта мектебі, Маңқыстау 

облысы, Жаңаөзен қаласы; 

2 орын – Ким Евгения, 9 сынып оқушысы, М.Маметова атындағы № 28 

мектеп-лицейі, Алматы қаласы; 

3 орын – Мейрғали Мерей, 6 сынып оқушысы, № 1 орта мектебі, 

Қарағанды облысы, Осакаров ауданы; 

3 орын – Қуанова Данагүл, 7 сынып оқушысы, Жаңаауыл орта мектебі, 

Павлодар облысы, Шарбақты ауданы. 

15 - 17 жастағы жас санаты бойынша: 

Бас жүлде - Ержанова Назерке, 10 сынып оқушысы, П.Г.Карелина 

атындағы орта мектебі, ШҚО, Жарма ауданы, Шар қаласы; 

1 орын – Павенко Юлия, 10 сынып оқушысы, № 3 орта мектебі, 

Қарағанды облысы, Қаражал қаласы; 

2 орын – Гречаникова Полина, 9 сынып оқушысы, № 46  кешенді 

«Балабақша- мектеп-гимназиясы, Астана қаласы; 

3 орын – Кенес Шерхан, 9 сынып оқушысы, № 44 орта мектебі, 

Қызылорда облысы, Сырдария ауданы; 

3 орын – Рахымжанова Лаура, 9 сынып оқушысы, № 8 қазақ мектеп-

гимназиясы, Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы; 

3 орын – Батырхан Ақзия, 9 сынып оқушысы, М.Әуезов атындағы орта 

мектебі, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы. 



Әділ-қазылар мүшелері, кіші жастағы санат оқушыларының көптеген 

жұмыстары тақырыпқа сай жазылған, бірақ іздену жұмыстарында жеке 

қатысушылық жетіспегендігін байқай отырып, байқауға қатысушылар ғаламтор 

көзінен және энциклопедияны шамадан тыс пайдаланғандарын, сонымен қоса, 

байқауға қатысушылардың көпшілігі өздерінің зерттеу жұмыстарында өлкетану 

мен этнографиялық бағыттарды терең көрсетіп, тұрып жатқан қалалары мен 

ауылдарының және туған өлкелерінің тарихын тани білуге зор үлес 

қосқандарын байқады. 

Әділ-қазылар мүшелері байқауға қатысушылардың зерттеу 

жұмыстарынан қызық ойлардың және жаңадан туған ойлардың, 

шығармашылық қабілеттері мен жеке жұмыстарының барын айтып көрсетті. 

 

Байқауға түскен жұмыстардың саны 

(аймақтар бойынша) 

 

№ Аймақ Жұмыс 

саны 

Жеңімпаздар 

саны 

1 Ақмола облысы 33 3 

2 Ақтөбе облысы 4 0 

3 Алматы облысы 10 1 

4 Атырау облысы 13 0 

5 Шығыс Қазақстан облысы 5 2 

6 Жамбыл облысы 19 1 

7 Батыс Қазақстан облысы 5 1 

8 Қарағанды облысы 52 6 

9 Қостанай облысы 54 6 

10 Қызылорда облысы 50 2 

11 Маңғыстау облысы 18 2 

12 Павлодар облысы 11 1 

13 Солтүстік Қазақстан облысы 8 0 

14 Оңтүстік Қазақстан облысы 12 0 

15 Алматы қаласы 10 1 

16 Астана қаласы 20 2 

Барлығы: 324 28 

  


