
Жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 

білім алушылары арасында Қазақстан Республикасының  

Тұңғыш Президенті күніне арналған «Менің елімнің көшбасшысы» 

республикалық интернет-байқауының қорытындысы 

  

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы жалпы орта, 

қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім алушылары 

арасында Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күніне арналған 

«Менің елімнің көшбасшысы» республикалық интернет-байқауын 2015 жылғы 1 

қазан – 30 қараша аралығында балаларға арналған www.ziyatker.org ғылыми-

танымдық сайтта қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты – балалардың қазақстандық патриотизмі мен әлеуметтік 

белсенділігін қалыптастыру, талантты балаларды анықтауға және қолдауға жағдай 

жасау Байқауға 8-17 жастағы балалар қатысты. 

Байқауға 340 жұмыс келіп түсті.  

Білім алушылардың ұсынылған жұмыстары келесі критерийлер бойынша   5 

балдық жүйемен бағаланды:  

- байқаудың мақсаты мен номинациясына сәйкес болуы; 

- тақырыптың толық ашылуы; 

- нақты материалды білу, жеке ой, көзқарас, көріністі мазмұндау; 

- байқау жұмысын сауатты және эстетикалық түрде ресімдеу; 

- баланың жасына сай болуы. 

«Менің елімнің көшбасшысы» тақырыбында республикалық интернет-

байқауының әділ қазыларының шешімі негізінде «Менің елімнің көшбасшысы» 

(«Лидер, создавший страну») номинациясы бойынша келесі білім алушылар 

жеңімпаздар болып анықталды: 

кіші жас санаты: 8-11 жас 

І орын: 
Карева Маргарита (Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Озерное ауылы, 

Озерная орта мектебі); 

Орынтаев Қайрат (Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, № 25 мектеп). 

ІІ орын: 

Алещенко Анастасия (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, «А. Пушкин 

атындағы № 41 көп профильді гимназиясы» КММ); 

Мұратбек Назар-Али (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, № 52 бастауыш 

мектеп); 

Шакуалы Ернар (Жамбыл облысы, Т. Рысқұлов ауданы, Құлан ауылы, № 1 

мектеп-лицейі). 

ІІІ орын: 
Ахметова Айна (Қарағанды облысы, Бұхар жырау ауданы, Жаңақала 

ауылы, К. Боранбаев атындағы негізгі мектеп); 

Әсілбек Бағжан (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, № 51 орта мектеп); 

Болатов Қуаныш (Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Шығыс 

ауылы, № 12 ЖББОМВ); 

Мақсат Назира (Алматы облысы, Балхаш ауданы, Береке ауылы, Береке 

орта мектебі) 

орта жас санаты: 12-14 жас 

І орын: 

http://www.ziyatker.org/


Айқын Асхат (Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қапал ауылы, Е. Жайсаңбаев 

атындағы орта мектеп); 

Тасқынбек Құндыз (Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, № 33 орта 

мектеп); 

Островский  Игорь (Астана қаласы, Астана қаласы әкімдігінің «Балалар 

үйі» КММ). 

ІІ орын: 

Кабылдинова Алина (Павлодар облысы, Ақсу ауданы, Спутник станциясы, 

«Достық ауылдық округі Спутник станциясының негізгі мектебі» КММ); 

Жамалова Ақниет (Ақмола облысы, Атбасар қаласы, № 8 орта мектеп); 

Тілеубаева Гүлдана (Қызылорда облысы, Ы. Алтынсарин атындағы № 10 

мектеп-лицейі); 

Шырымбеков Алмаз (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, № 1 гимназия). 

ІІІ орын: 

Бакоева Арай (Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Көктал ауылы, Көктал 

орта мектебі); 

Ербайқызы Жұлдыз (Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, № 133 негізгі 

мектеп); 

Қалқабай Айсұлу (Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Қайрат ауылы, 

Мыңбұлақ орта мектебі); 

Қуандық Әсел (Жамбыл облысы, Т. Рысқұлов ауданы, Құлан ауылы, № 1 

мектеп-лицейі); 

Шамхан Нұрсұлтан (Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Абай атындағы орта 

мектеп). 

жоғарғы жас санаты: 15-17 жас 
Гран-при - Өкен Дарын (Алматы қаласы, Ш. Уәлиханов атындағы № 12 

гимназия). 

І орын – Нүкеш Мұсабек (Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы,      

№ 33 орта мектеп). 

ІІ орын: 
Валиева Гунель (Астана қаласы, № 24 орта мектеп); 

Ербұлан Айдана (Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Тайбай ауылы, 

Тайбай орта мектебі); 

Сатыбалдиева Лаура (Алматы қаласы, № 104 ЖББОМ); 

Михель Милена (Астана қаласы, № 22 мектеп-гимназиясы). 

ІІІ орын: 
Әбілқасым Қаршыға (Қарағанды облысы, Ұлытау ауданы, Қарсақбай 

ауылы, Ж. Жабаев атындағы № 15 ЖББОМ); 

Кашкимбаева Айғаным (Ақмола облысы, Атбасар қаласы, № 8 орта 

мектеп); 

Қиғамбек Нұрбек (Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би атындағы орта 

мектеп); 

Құрмашева Медина (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, «Болашақ» 

колледжі). 

 

«Өз елімнің өркендеуі үшін мен не істер едім?» («Что бы я сделал для 

процветания своей страны?») номинациясы бойынша: 

кіші жас санаты: 8-11 жас 

І орын: 



Базарбаев Нұржан (Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, «№ 3 ЖББОМ» 

КММ); 

Билисбаев Бахыт (Қостанай облысы, Таран ауданы, Таран ауылы, Таран 

орта мектебі); 

Қанатбеков Еркебұлан (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, № 51 орта 

мектебі); 

Асылбекова Аружан (Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы,                    

С. Сейфуллин атындағы № 4 орта мектеп). 

ІІ орын: 
Алпысбай Ернар (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, № 52 бастауыш мектебі); 

Бақтығали Алина (Ақтөбе облысы, Құрашасай ауданы, Құрашасай орта 

мектебі); 

Болат Әлібек (Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Майқайың ауылы, № 1 

ЖББОМ); 

Еркін Айдана (Алматы қаласы, А. Байтұрсынов атындағы № 139 мектеп-

гимназиясы). 

ІІІ орын:  
Ақжолова Ақбота (Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданы, Қарағаш 

ауылы, Ж. Жабаев атындағы орта мектебі); 

Базарбай Айжан (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, № 52 бастауыш мектебі); 

Абдужалилов Дилияр (Алматы облысы, Панфилов ауданы, Үлкеншыған 

ауылы, Үлкеншыған орта мектебі); 

Байтұр Жанболат (Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы, 

«В.Г. Белинский атындағы орта мектеп және мектепке дейінгі шағын орталық» 

КММ); 

Дарина Син Гван (Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы, 

«В.Г. Белинский атындағы орта мектеп және мектепке дейінгі шағын орталық» 

КММ); 

Қыдырбекова Зейнеп (Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Екпінді ауылы, № 

22 орта мектеп). 

орта жас санаты: 11-14 жас 

І орын: 

Төлебай Айдана (Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Ақтөбе ауылы, № 25 

мектеп); 

Сұлтанбек Аяужан (Жамбыл облысы, Т. Рысқұлов ауданы, Құлан ауылы, 

№ 1 мектеп-лицейі) 

ІІ орын: 

Буитов Шыңғыс (Алматы қаласы, № 104 ЖББОМ); 

Калибек Тоқжан (Алматы қаласы, № 188 ЖББОМ); 

Муқатаева Аружан (Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Бозой ауылы, Бозой 

орта мектебі); 

Оралов Әкімбек (Павлодар облысы, Ақсу ауданы, Айнакөл ауылы, 

Айнакөл орта мектебі); 

Тажмағанбетов Арман (Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Титов 

ауылы, А. Молдағұлова атындағы № 173 орта мектеп). 

ІІІ орын:  

Төлепбек Әйгерім (Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақадыр ауылы,        

Ю. Гагарин атындағы мектеп-лицейі); 



Советбекова Жанар (Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қызылағаш ауылы,      

І. Жансүгіров атындағы орта мектеп) 

Салменова Гүлбану (Жамбыл облысы, Шу ауданы, Қонаев ауылы, Төле би 

атындағы орта мектеп); 

Нұржанова Арухан (Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Көктал орта мектебі); 

Күншығар Жанерке (Атырау облысы, Исатай ауданы, Аққыстау ауылы, 

Аққыстау орта мектебі) 

жоғарғы жас санаты: 15-17 жас 

І орын: 
Житкенбаева Диана (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, «Қарағанды 

гуманитарлық колледжі» КММ); 

Нұрбай Дина (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, «Қарағанды 

гуманитарлық колледжі» КММ). 

ІІ орын: 

Баймолда Малика (Алматы облысы, Панфилов ауданы, Көктал ауылы, 

Көктал орта мектебі); 

Керімқұл Зәуре (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, үш тілде оқытатын 

мамандандырылған дарынды балаларға арналған мектеп); 

Ешімханова Балжан (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, № 18 

ЖББОМ); 

Сайлаубайұлы Абылайбатыр (Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары 

қаласы, Е. Халықов атындағы № 7 ЖББОМ). 

ІІІ орын: 
Айтбаева Рысты (Қостанай облысы, Аманкелді ауданы, Қарасу ауылы, 

Жасбуын ЖББОМ); 

Сұлтан Жібек (Алматы облысы, Панфилов ауданы, Көктал-Арасан ауылы, 

«Көктал-Арасан орта мектебі мектеп жанындағы 50 орынды интернатымен» 

КММ); 

Шәмілхан Аяулым (Жамбыл облысы, Т. Рысқұлов ауданы, Құлан ауылы, 

№ 1 мектеп-лицейі). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


