
Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі күніне арналған  

«Жас инноватор» ғылыми-зерттеу жұмыстары мен жобаларының 

республикалық сыртай байқауының 

қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2015 жылғы 10 

тамыз -  10 желтоқсан аралығында жалпы орта, қосымша білім беру ұйымдары 

және колледж білім алушылары, сондай-ақ педагогтері арасында Қазақстан 

Республикасының тәуелсіздігі күніне арналған «Жас инноватор» ғылыми-

зерттеу жұмыстары мен жобаларының республикалық сырттай байқауы 

www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтында өткізілді.  

Байқау дарынды балалар мен жастарды анықтау және қолдау, олардың 

шығармашылық қабілеттерін ашуы үшін жағдайлар жасау; ғылыми-зерттеу 

қызметін дамыту мақсатында жүргізілді.  

Байқауға екі номинация бойынша барлығы 118 жұмыс келіп түсті. 

1. «Үздік техникалық шығармашылық жобасы» номинациясы. 

2. «Үздік ғылыми-зерттеу жұмысы» номинациясы. 

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар 5 баллдық жүйемен келесі 

критерийлер бойынша бағаланды: жаңалығы мен түпнұсқалығы, мазмұны мен 

өзектілігі, таңдалған тақырыбының зерттелу тереңдігі, жобаны орындауда 

автордың дербестігі, ғылыми баяндалуы, түсініктілігі, техникалық шешімдердің 

функционалдылығы, көркемдігі, коммерциялық өтімділігі, техникалық 

қолданылуы.  

«Жас инноватор» ғылыми-зерттеу жұмыстары мен жобаларының  

байқауын республикалық сырттай байқауының әділ қазылар алқасының шешімі 

негізінде әр түрлі номинациялардағы байқау жеңімпаздары ретінде келесі 

қатысушылар мақұлданды. 

 

«Үздік ғылыми-зерттеу жұмысы» номинациясы 

 

Кіші жастағы санат: 8-10 жас 

 

I дәрежелі диплом  

Биғазы Аяулым (Қостанай облысы, Қостанай қаласы «Қостанай қаласы 

әкімдігінің білім бөлімінің М.Хәкімжанова атындағы № 20 орта мектебі»ММ). 

IІ дәрежелі диплом  

Салук Иван (Қарағанды облысының Шахтинск қ. № 6 жалпы орта білім 

беретің мектеп); 

Токамбаев Нұржан (Қызылжар жалпы орта білім беру мектебі).     

ІІІ дәрежелі диплом 

Қосай Әлия (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы №19 орта мектеп); 

Жаксалыкова  Гульбану (Қарағанды облысы, Теміртау қаласы № 9 мектеп-

лицейі КММ). 

 

http://www.ziyatker.org/


Орта жастағы санат: 11-14 жас 

 

Бас жүлде 

Капаева Сабина (Қарағанды облысы Осакаровка ауданы Дальнее ауылы 

КММ «№ 24 орта мектебі»); 

І дәрежелі диплом 

Сушкова Валентина, Сушкова Екатерина (Қарағанды облысы Осакаров 

аудандық КММ «№ 9 гимназияның жанындағы Қолдау мектебі»); 

Чумчекбаева Аэлита («Дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы 

облыстық мамандандырылған мектеп-гимназия-интернаты» КММ, ШҚО, 

Өскемен қаласы); 

ІІ дәрежелі диплом 

Балтабаева  Аяулым (№ 51 мектеп-гимназия Астана); 

 Ержанов Раджан («Дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы 

облыстық мамандандырылған мектеп-гимназия-интернаты» КММ, ШҚО, 

Өскемен қаласы); 

Курмамбаева Әйгерим (Ы.Алтынсарин атындағы № 159 гимназия  

Алматы қаласы, Медеу ауданы);  

Шубаева Айша (Қарағанды облысы Жезқазған қаласы «№ 13 жалпы білім 

беретін орта мектебі» КММ); 

ІІІ дәрежелі диплом 

Әлібекова Әнел (Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай кенті 

С.Сейфуллин атындағы орта мектебі); 

Курмамбаева Алуа  (Ы.Алтынсарин атындағы № 159 гимназия  Алматы 

қаласы, Медеу ауданы); 

Мақсұт Асхат (Жезқазған қаласы «№ 13 жалпы білім беретін орта 

мектебі» КММ); 

Шамганова Диляра (Қостанай облысы , Қостанай қаласы «Қостанай 

қаласы әкімдігінің білім бөлімінің М.Хәкімжанова атындағы № 20 орта 

мектебі» ММ). 

 

Жоғары жастағы санат: 15-18 жас 

 

Гран-при  

Абдуллаев Диас (Караганды облысы Осакаровка ауданы Дальнее ауылы 

КММ «№ 24 орта мектебі»); 

І дәрежелі диплом 

Аманбеков Бауыржан (Маңғыстау политехникалық колледжі Ақтау 

қаласы); 

Балуанбай Анар (Маңғыстау политехникалық колледжі Ақтау қаласы); 

ІІ дәрежелі диплом 

Базарбаев Фарманкул (ОҚО Сайран ауданы  Ақбай аулы КММ «№ 28 

жалпы білім беретің орта мектеп»); 

Бөгембаев Манат (Құрман орта мектебі, Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы.);  



Мырзахан Ботакөз (Түркістан қаласы, Тұран ауылы, № 24 жалпы орта 

мектебі); 

Сабытай Ұлмекен (Актобе облысы, Ойыл ауданы, «Ойыл аграрлық 

колледжі» МКҚК). 

ІІІ дәрежелі диплом 

Бектұрғанов Сабит (Актобе облысы, Ойыл ауданы, «Ойыл аграрлық 

колледжі» МКҚК); 

Жолмагамбетова Индира (Акмола облысы Степногорск қаласы Ақсу кенті 

№ 1 орта мектеп); 

Крыгин Дмитрий (Астана қ. ЖШС «Басқару колледжі»); 

Хамитов Сағынған (Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы Құрман орта мектебі) 

Шариппай Шамиль («Дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы 

облыстық мамандандырылған мектеп-гимназия-интернаты» КММ, ШҚО, 

Өскемен қаласы). 

 

Педагогтер  

 

І дәрежелі диплом 

Тиштенова Мадина Танатовна (Лебяжі ауданы, Шабар ауылы, Абай 

атындағы жалпы орта білім беретін  мектеп); 

Тлепиева Клара Шапенқызы (Маңғыстау политехникалық колледжі Ақтау 

қаласы). 

ІІ дәрежелі диплом 

Базылбаева Жумагуль Акылсериковна (Қарағанды облысы,Теміртау 

қаласы «Теміртау қаласының № 21 ЖББОМ» КММ);  

Оспанова Рыскуль Касымхановна (Қостанай облысы, Қостанай қаласы 

«Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің М.Хәкімжанова атындағы №20 

орта мектебі»ММ); 

ІІІ дәрежелі диплом 

Байболаева Мадина Калдaрхановна (Шымкент қаласы. Шымкент 

аграрлық колледжі); 

Еркимбаев Артур Марсович (Маңғыстау политехникалық колледжі 

Ақтау қаласы); 

 Дегтярева Наталья Валерьевна, Крылович Анна Владимировна (ҰК «сән 

Қарағанды колледжі», Қарағанды, Қарағанды облысы). 

 

«Үздік техникалық шығармашылық жобасы» номинациясы 

 

Кіші жастағы санат: 8-10 жас: 

 

І дәрежелі диплом 

Адырбек Бекнұр (Астана қаласы № 24 орта мектеп); 

ІІ дәрежелі диплом 

Аширхан Алихан (Астана қаласы № 24 орта мектеп); 

ІІІ дәрежелі диплом 



Асанов Азамат (Астана қаласы № 24 орта мектеп); 

 

Орта жастағы санат: 11-14 жас: 

І дәрежелі диплом 

Турсунбаева Сабина (Қарағанды облысы «Сәтбаев қаласының Білім 

бөлімі ММ» Абай атындағы «№ 4 Мектеп – лицей» КММ); 

ІІ дәрежелі диплом 

Елубаева Мадина, Советханов Азамат («№ 22 жалпы орта білім беретін 

мектеп» КММ, Семей қаласы, ШҚО); 

ІІІ дәрежелі диплом 

Дуйсенова Алмагул (Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Ойтал ауылы 

№ 48 орта мектеп); 

Сушкова Валентина, Сушкова Екатерина (Қарағанды облысы Осакаров 

аудандық КММ «№ 9 гимназияның жанындағы Қолдау мектебі»). 

 

Жоғары жастағы санат: 15-18 жас 

Гран-при 

Агеев Кирилл (Қарағанды қаласының Экономика және статистика 

колледжи).  

І дәрежелі диплом 

Кунсакова Асемжан (Ақтобе қаласының Физика-математика бағытындағы 

Назарбаев Интеллектуалдық мектеп). 

ІІ дәрежелі диплом 

Костин Денис (Қарағанды қаласының Экономика және статистика 

колледжи); 

Камиев Дидар Батыс Қазақстан облыстық білім басқармасы Теректі 

ауданы білім беру бөлімі Абай атындағы ЖОББМ. 

ІІІ дәрежелі диплом 

Исмаилова Уразгул «Болашақ» колледжі, Шымкент қаласы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Байқауға келіп түскен жұмыстардың саны 
(өңірлер бойынша) 

 

№ өңір Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола облысы 7 1 

2 Ақтөбе облысы 10 5 

3 Алматы облысы 2 1 

4 Атырау облысы 0 0 

5 Шығыс Қазақстан 

облысы 

4 4 

6 Жамбыл облысы 4 1 

7 Батыс Қазақстан облысы 1 1 

8 Қарағанды облысы 23 13 

9 Қостанай облысы 11 3 

10 Қызылорда облысы 2 0 

11 Маңғыстау облысы 8 5 

12 Павлодар облысы 1 1 

13 Солтүстік Қазақстан 

облысы 

1 0 

14 Оңтүстік Қазақстан 

облысы 

30 5 

15 Алматы қаласы 3 2 

16 Астана қаласы 12 5 

 Барлығы 118 47 

 

 


