
«Отаныма 25 игілікті іс!» Республикалық интернет-байқаудың                      

қорытындысы 

 

 ҚР БҒМ Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 

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

ұйымдарының білім алушылары арасында «Отаныма 25 игілікті іс!» 

республикалық интернет-байқауын 2016 жылғы 11 тамыз – 8 желтоқсан 

аралығында балаларға арналған www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтта 

қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты:  
адамгершілік құндылықтарды, Отанға деген саналы құрмет пен 

махаббат сезімін қалыптастыру, балалардың танымдық және шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. 

Міндеттері: 

өскелең ұрпақтың бойында рухани адамгершілікті тәрбиелеу; 

білім алушыларды пайдалы қызметке араластыру; 

балалардың жеке шығармашылық дарынын анықтау; 

кәмелетке толмаған балалардың арасында ерікті бастамашылдықты 

насихаттау; 

балалардың жеке шығармашылық қабілеттерін ашу; 

Байқауға барлығы 161 жұмыс келіп түсті. 

Байқауға келесі жас санаттары бойынша 4-18 жас аралығындағы білім 

алушылар қатысты: 

1) кіші жас санаты: 4-6 жас; 

2) кіші жас санаты: 7-9 жас; 

3) орта жас санаты: 10-12 жас; 

4) жоғары жас санаты: 13-15 жас; 

5) жоғары жас санаты: 16-18 жас. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1. «Бейнеролик»; 

2. «Сурет»; 

3. «Эссе»; 

Білім алушылардың ұсынылған жұмыстары келесі өлшемдер бойынша 

5 баллдық жүйемен бағаланды:  

байқау жұмыстарының байқау тақырыбына, номинациялар бойынша 

талаптарына сәйкестігі; 

білім алушының жасына сәйкестігі; 

сюжеттің және авторлық көзқарастың ерекшелігі; 

ой-қиялдың байлығы және автордың шығармашылық тәсілі; 

байқау жұмысының сауаттылығы және эстетикалық ресімделуі. 

  «Отаныма 25 игілікті іс!» тақырыбындағы республикалық интернет-

байқаудың әділ қазыларының шешімі негізінде 58 қатысушы жеңімпаз 

болып анықталды.  

«Бейнеролик»  номинациясы бойынша: 

жас санаты: 4-6 жас 

http://www.ziyatker.org/


ІІІ орын:  

1. Абзалқызы Меруерт (Солтүстік  Қазақстан облысы, Аққайын 

ауданы, Смирново селосы, «Балапан» ясли-балабақшасы); 

2. Утегенов Талгат (Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Жамбыл 

ауылы, «Балдәурен» мектепке дейінгі білім беру ұйымы); 

жас санаты: 7-9 жас  

І орын: 

3. Ертаев Нұрхат (Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Көптоғай селосы, 

Құрман орта мектебі). 

ІІ орын: 

4. Болатова Нуршат (Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, №1 жалпы 

орта білім беру мекемесі); 

5. Мұратбек Жансұлу  (Өскемен қаласы №6 орта мектебі). 

жас санаты: 10-12 жас 

І орын: 

6. Тютенова Айым (Шығыс Қазақстан облысы, Бородулиха ауданы, 

Камышенка ауылы, Камышенка орта мектебі). 

ІІ орын: 

7. Қалым Сая (Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, №21 орта мектебі 

ІІІ орын: 
 8. Ақбергенова Дамира (Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, №10 

орта мектебі. 

жас санаты: 13-15 жас 

ІІ орын: 

 9.Зарипова Назгүл (Ақтөбе облысы, Шалқар қаласы, №5 орта мектебі). 

ІІІ орын: 

10. Бейсенбаев  Ақжол  (Алматы облысы, Талдықорған қаласы, №20 үш 

тілде оқытылатын дарынды балаларға арналған лицейі). 

жас санаты: 16-18 жас 

 І орын: 

 11. Захаров Роман (Қарағанды облысы, Қарағанды тамақтану және 

сервис колледжі). 

ІІ орын: 

 12. Деливиров Артем  (Қарағанды облысы, Қарағанды тамақтану және 

сервис колледжі). 

«Сурет» номинациясы бойынша: 

жас санаты 7-9 жас 

І орын: 

13. Жаналин Абзал (Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы,  Бадамша 

селосы, №1 Бадамша орта мектебі); 

14. Тулепберген Валихан (Алматы қаласы, Әуезов ауданы,  №42 жалпы 

білім беру мектебі). 

ІІ орын: 

15. Қайрат Нұртас (Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қойтас 

ауылы, Қойтас орта мектебі). 

     



жас санаты:10-12 жас 

ІІІ орын: 

16. Мырзағали Ерсұлтан (Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданы, 

Жарсу ауылы, Жарсу орта мектебі). 

жас санаты: 13-15 жас 

ІІІ орын: 

17. Алпамысова Эльвира (Атырау облысы, Ж. Досмухамбетов 

атындағы дарынды балаларға арналған облыстық лицей). 

жас санаты: 16-18 жас 

І орын: 

18. Бақытжанова Айдана (Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, 

Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі). 

ІІ орын:  
19. Жасталапова Рысты (Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, 

Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі); 

20. Нигиметов Қанат (Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, 

Құрманғазы атындағы саз колледжі). 

ІІІ орын:  

21. Абилова Жанна (Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, 

Құрманғазы атындағы саз колледжі); 

22. Бондарева Татьяна (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Тараз 

мамандандырылған колледжі); 

23. Камалиева Жибек (Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, 

Құрманғазы атындағы саз колледжі); 

24. Кәрім Данагүл (Оңтүстік Қазақстан облысы, Ә Қастеев ат. Өнер 

және дизайн колледжі). 

«Эссе» номинациясы бойынша:  

жас санаты: 7-9 жас 

І орын: 

25. Айтқалиев Арман (Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар ауылы, 

П. Корниенко атындағы қосымша білім беру мектеп-орталығы); 

26. Кәрім Сабина (Қарағанды облысы Жезқазған қаласы №1 орта 

мектебі).   

ІІ орын:  
27. Алғанбек Әдемі (Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Ақжол ауылы, 

№15 Жауғаш батыр орта мектебі); 

28. Кириченко Кирил (Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қордай 

ауылы, Н. Крупская атындағы №65 орта мектебі); 

29. Қоныс  Аслан (Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Ақжол ауылы, №15 

Жауғаш батыр орта мектебі); 

ІІІ орын:  
30 Райхул Саяжан (Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Ақжол ауылы, 

№15 Жауғаш батыр орта мектебі); 

31. Серик Бекарыс (Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Ақжол ауылы, 

№15 Жауғаш батыр орта мектебі); 



жас санаты: 10-12 жас 

І орын:  

32. Орынбасарова Аида (Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Көптоғай 

селосы,  Құрман орта мектебі). 

ІІ орын: 

33. Ермекова Тоғжан (Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Көптоғай селосы,  

Құрман орта мектебі). 

ІІІ орын: 

34. Хамит Фариза (Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Көптоғай селосы,  

Құрман орта мектебі). 

жас санаты: 13-15 жас 

І орын:  

35. Әбдікәрім Айкүміс  (Қарағанды облысы,Жезқазған қаласы);  

36.Талгатова Камила (Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, 

ағайынды Абдуллиндер атындағы Шығыс Қазақстан облыстық өнер училище

сі). 

ІІ орын:  

37. Ауғанбаев Ақжол (Алматы облысы, Талдықорған қаласы, үш тілде 

оқытатын дарынды балаларға арналған №20 лицейі); 

 38. Әмірқұл Зере (Алматы облысы, Талдықорған қаласы, үш тілде 

оқытатын дарынды балаларға арналған №20 лицейі); 

39. Павлюк Богдан (Ақтөбе облысы, 20 мектеп-лицейі). 

ІІІ орын: 

40 Әбілова Айман (Ақтөбе облысы, №32 орта мектеп-гимназиясы); 

41.Глухова Ирина (Қарағанды облысы, Қаражал қаласы, №3 негізгі 

орта мектебі); 

42. Есімсерік Рауан (Солтүстік Қазақстан облысы, Солтүстік Қазақстан 

кәсіптік-педагогикалық колледжі); 

43. Мажитов Ернұр (Алматы қ-сы, Әуезов ауд. №104 жалпы білім 

беретін мектебі); 

44. Махаева Айым (Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, №8 орта мектебі); 

45. Мұхаметбай Нартай  (Алматы облысы, Талдықорған қаласы, үш 

тілде оқытатын дарынды балаларға арналған №20 лицейі); 

46. Осипов Михаил (Алматы қаласы, М. Әуезов атындағы Алматы 

политехникалық колледжі). 

жас санаты: 16-18 жас 

І орын:  
47. Горбаткова Таисия (Алматы қаласы, «Әділет» колледжі); 

48. Молдабай Диана (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, 

Қарағанды теміржол колледжі); 

49.  Султанбекова Адель (Алматы облысы, Талдықорған қаласы, үш 

тілде оқытатын дарынды балаларға арналған №20 лицейі). 

ІІ орын: 

50. Әбіртіллә Ерзат (Жамбыл облысы, Т. Рысқұлов ауданы, Құлан 

ауылы, Құлан ауылшаруашылығы колледжі); 



51. Донскова Евгения (Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы,                                            

Ж. Досмухамбетов атындағы педагогикалық колледжі); 

52. Кармалита Ольга (Қарағанды қаласы, Қарағанды индустриалды 

технологиялық колледжі); 

53. Пфафенгут Вероника (Астана қаласы, политехникалық колледжі); 

54. Сакен Сағыныш (Алматы қаласы, Әуезов ауданы, политехикалық 

колледжі). 

ІІІ орын: 
55. Исатаева Жанерке (Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы,                                         

Ж. Досмухамбетов атындағы педагогикалық колледжі); 

56. Сапар Жанар (Астана қаласы, Энергетика және байланыс колледжі); 

57. Шаукекова Аделина (Астана қаласы, Астана көпсалалы колледжі);  

58. Асқарова Рита (Ақтөбе облысы,Мұғалжар ауданы, Қандыағаш 

қалалық №5 орта мектебі). 

 
 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар Жұмыстар 

саны 

Жеңімпаздар 

1 Ақтөбе 32 11 

2 Атырау облысы 2 1 

3 Алматы облысы 11 5 

4 Қызылорда 5 - 

5 Солтүстік Қазақстан 

облысы 

8 2 

6 Қарағанды 36 11 

7 Шығыс Қазақстан 

облысы 

18 6 

8 Жамбыл 15 7 

9 Қостанай  4 - 

10 Павлодар 2 - 

11 Оңтүстік Қазақстан 3 - 

12 Маңғыстау  1 1 

13 Батыс Қазақстан 

облысы 

11 7 

14 Алматы қаласы 6 4 

15 Астана қаласы 7 3 

 Барлығы 161 58 

 

 

 

 


