
«Көк байрағым» 

 тақырыбында қашықтықтан өткізілген республикалық байқаудың  

қорытындысы 

 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы мектепке 

дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының білім алушылары, сондықтан педагогтердің арасында «Әскери 

тарих - менің отбасымның өмірінде» тақырыбында республикалық байқауын  

2017 жылғы 1 сәуір -26 мамыр аралығында өткізді.  

Мақсаты: туған өлке тарихын зерттеу арқылы білім алушылардың 

танымдық қызығушылығы мен ізденушілік-зерттеушілік шығармашылығын 

дамыту.  

Байқауға екі номинация бойынша 43 жұмыс келіп түсті: 

«Отанымыздың рәміздері – біздің рәміздеріміз»; 

«Мемлекеттік рәміздер – ұлттық байлық» номинациясы»;   

«Мемлекттік егеменділік рәміздері»; 

«Облыс, қала, аудан елтаңбаларындағы геральдикалық нышандар»; 

«Менің руымның елтаңбасы». 

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі өлшемдер бойынша 

бағаланды:  

1) Қазақстан Республикасы рәміздерінің  тарихына  сәйкестігі; 

2_сұрақтар мен жауаптардың ғылымилығы, мазмұндылығы, 

ықшамдылығы; 

3) сұрақтар мен жауаптарды ресімдеудің ерекшелігі және шығармашылық 

тәсілдері; 

4) эстетикасы және сауаттылығы. 

«Көк байрағым» тақырыбында республикалық интернет-байқаудың әділ 

қазыларының шешімі негізінде 21 қатысушы жеңімпаз болып анықталды.  

 

«Отанымыздың рәміздері – біздің рәміздеріміз» номинациясы 

7-10 жастағы кіші жас санаты 

III орын:  
1. Махсутов Нурасыл (Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Құрық селосы, 

«№ 9 бастауыш мектебі» КММ). 

 

«Отанымыздың рәміздері – біздің рәміздеріміз» номинациясы 

11-14 жастағы кіші жас санаты 

II орын:  
2. Седунова Кристина (Астана қаласы «Балалар үйі» КММ). 

 

«Отанымыздың рәміздері – біздің рәміздеріміз» номинациясы 

15-17 жастағы кіші жас санаты 

I орын:  
3. Дәулеткелдиев Ердан (Алматы облысы,Текелі қаласы, «Текелі кәсіптік 

колледжі» МКҚК). 



II орын:  

4. Джантемиров Қасым  (Астана қаласы, №38 мектеп-лицей). 

 

III орын: 

5.Инканбекова Арайлым (Алматы облысы, Панфилов ауданы, Жаркент 

қаласы, Жаркент гуманитарлық -техникалық  колледжі). 

 

«Отанымыздың рәміздері – біздің рәміздеріміз» номинациясы 

Педагогтер 

I орын:  

6.Лукьянова Светлана Николаевна (Жабыл облысы, Қордай ауданы, 

Бетқайна ауылы, № 7 колледжі). 

 

II орын: 

7.Шутирова Арайлым Нуржановна (Атырау облысы Атырау қаласы, № 31 

мектеп-гимназия). 

 

 III орын: 

8. Биманова Айгуль Аманбаевна (Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, 

КММ "Жалпы білім беретін №31 орта мектебі, Темиртау"). 

 

«Мемлекеттік рәміздер – ұлттық байлық» номинациясы 

7-10 жастағы кіші жас санаты 

I орын: 

9. Болат Асылжан (Қостанай облысы, Рудный қ."№21 Гимназия" КММ). 

 

«Мемлекеттік рәміздер – ұлттық байлық» номинациясы 

15-17 жастағы кіші жас санаты 

I орын: 

10. Октябрұлы Алтынбақ (Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Ғабиден 

Мұстафин атындағы №5 қазақ орта мектебі) 

 

II орын: 

11. Абдрахманова Жанель (Қостанай облысы. Федоров ауданы, № 2 орта 

мекебінің).   

 

«Облыс, қала, аудан елтаңбаларындағы геральдикалық нышандар» 

номинациясы 

7-10 жастағы кіші жас санаты 

I орын: 

12. Иванов Кирилл (Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, М.Х. 

Дулати атындағы үш тілде оқытатын мамандандырылған № 8 гимназия). 

 

II орын: 



 13. Тәжібай Аруна (Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, М.Х. 

Дулати атындағы үш тілде оқытатын мамандандырылған № 8 гимназия). 

 

III орын: 

14. Муратова  Дана (Батыс  Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы,Чапаев 

ауылы, №1 орта жалпы білім беретін мектеп).       

 

Облыс, қала, аудан елтаңбаларындағы геральдикалық нышандар» 

номинациясы 

15-17 жастағы кіші жас санаты 

II орын: 

15. Нұртуған Гүлімжан (БҚО, Орал қаласы ,Батыс Қазақстан инженерлік 

технологиялық колледжі). 

 

III орын: 

16. Туленова Камила (Қарағанды облысы, Жезқазған қ, гуманитарлық 

колледжі). 

 

«Менің руымның елтаңбасы» номинациясы 

7-10 жастағы кіші жас санаты 

III орын: 

17. Меңдібай Даниал (Атырау облысы Жылыой ауданы қосшағыл селосы, 

№2 орта мектебі). 

 

«Менің руымның елтаңбасы» номинациясы 

15-17 жастағы кіші жас санаты 

II орын: 

18. Серик Ғалинұр (БҚО, Орал қаласы, Батыс Қазақстан инженерлік-

технологиялық колледжі); 

19. Токтарбай Дархан (Қарағанды облысы, Қарағанды қ, Көпсалалы 

гуманитарлық-техникалық колледжі). 

 

III орын: 

20. Оналхан Гүлден (Астана қаласы, Экономика, технология және тағам 

өндірісін стандарттау колледжі); 

21. Мұхамбетәлі Мереке (ОҚО, Шымкент қаласы «№5 колледж» МКҚК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Байқау жұмыстарының саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар Жұмыстар саны Жеңімпаздар  

 

1. Ақмола  1 0 

2. Ақтөбе  1 0 

3. Алматы  4 2 

4. Атырау  9 2 

5. ШығысҚазақстан  2 0 

6. Жамбыл  1 1 

7. БатысҚазақстан 6 3 

8. Қарағанды  5 4 

9. Қостанай  3 2 

10. Қызылорда  0 0 

11. Маңғыстау 2 1 

12. Павлодар  1 0 

13. СолтүстікҚазақстан 0 0 

14. Оңтүстік Қазақстан  4 3 

15. Алматы қаласы 0 0 

16. Астана қаласы  4 3 

 Барлығы  43 21 

 

 

 

 


