
«Менің Отаныма  – менің бастамам» республикалық 
шығармашылық жобалар байқауының өткізілуі туралы  

қорытынды есебі 
 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мен 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 
арасындағы 2021 жылғы 11 қаңтардағы № 1/ГЗ шартқа 2021 жылғы                         22 
ақпандағы № 1 қосымша келісімді орындау мақсатында «Менің Отаныма – менің 
бастамам» республикалық шығармашылық жобалар байқауы (бұдан әрі – Байқау) 
2021 жылғы 7-9 маусымда қашықтық форматында ұйымдастырылып өткізілді. 

Байқаудың мақсаты: дарынды балаларды анықтауға және қолдауға 
бағытталған балалар мен жастардың бастамаларын дамытуға ықпал ету. 

Байқауға облыстық, қалалық кезеңдердің жеңімпаздары – мектептен тыс 
қосымша білім беру ұйымдарының және республиканың жалпы білім беретін 
мектептерінің білім алушылары қатысты. Қатысушылардың жалпы саны – 170 
адам. Байқау келесі номинациялар бойынша өткізілді: 

1. «Өз жылуыңмен бөліс»; 
2. «Туған қалаға – игілікті істер»; 
3. «Мен – Қазақстанның азаматымын»;  
4. «Медиа жобалар»; 
5. «Менің кіші Отаным»; 
6. «Қазақстанның жеті кереметі»; 
7. «Қазақстанның 100 жаңа есімі»; 
8. «Жаңғырту полюсі»; 
9. «Киіз үй – ғаламның моделі». 
Республикалық байқау номинацияларын қазылар алқасының мүшелері – 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің өкілдері, Нұр-
Сұлтан қаласының Астана Жастары, Жастар саясаты мәселелері басқармасының 
өкілдері бағалады. 

Қазылар алқасының мүшелері байқаудың қорытындысын шығара отырып, 
Республикалық байқаудың 27 жеңімпазын анықтады (қосымша). Жалпы 
командалық есепте жүлделі орындар төмендегідей бөлінді: 

1 орын – Қарағанды облысы, 2 орын – Қостанай облысы, 3 орын – Түркістан 
облысы. 

Қазылар алқасы мүшелері Қарағанды, Қостанай, Түркістан, Солтүстік 
Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстарының командаларының жақсы 
дайындығын атап өтті. 

Республикалық байқаудың жеңімпаздарына сыйлықтар өтінімде 
көрсетілген мекенжайлар бойынша Қазпошта арқылы жіберілді. 

Жеңімпаздардың дипломдары, жетекшілердің алғыс хаттары, 
қатысушыларға сертификаттардың электрондық нұсқалары автоматты түрде 
жүктеу мүмкіндігімен www.ziyatker.org сайтында орналастырылды. 

 
 
Директор                                                                              Р. Шер 



 

Қосымша 

«Менің Отаныма  – менің бастамам» республикалық  
шығармашылық жобалар байқауының жеңімпаздар тізімі 

 

«Өз жылуыңмен бөліс» номинациясы 
І орын: 
1) Гошенко Валерия (Жамбыл облысы, жоба жетекшісі: Алексеенко 

Лиана Андреевна), сыйлық – сымсыз құлаққап; 
ІІ орын: 
2) Оспанова Дильназ (Қостанай облысы, жоба жетекшісі: Бабулова 

Жанна Беккожаевна), сыйлық  – бумбокс; 
ІІІ орын: 
3) Тілеужан Рамазан (Қызылорда облысы, жоба жетекшісі: Туреханова 

Айгерим Турехановна), сыйлық – повербанк. 
 
 

«Туған қалаға – игілікті істер» номинациясы 
І орын: 
4) Саутбек Асыл (Түркістан облысы, жоба жетекшісі: Егембердиев 

Алмас Меирбекович), сыйлық – сымсыз құлаққап; 
ІІ орын: 
5) Штрак Юлия (Солтүстік Қазақстан облысы, жоба жетекшісі: Жукова 

Наталья Викторовна), сыйлық  – бумбокс; 
ІІІ орын: 
6) Айдарова Мадина (Шығыс Қазақстан облысы, жоба жетекшісі: 

Камешова Толкын Сансызбаевна), сыйлық – повербанк. 
 
 

 «Мен – Қазақстанның азаматымын» номинациясы 
І орын: 
7) Сиынбай Аңсар (Қарағанды облысы, жоба жетекшісі: Тулешова 

Куралай Арыстамбайкызы), сыйлық – сымсыз құлаққап; 
ІІ орын: 
8) Науразбекова Самал (Павлодар облысы, жоба жетекшісі: Жакупова 

Анара Жумабековна), сыйлық  – бумбокс; 
ІІІ орын: 
9) Липнау Роберт (Батыс Қазақстан облысы, жоба жетекшісі: Тухтарова 

Венера Максутовна), сыйлық – повербанк. 
 
 
 

 «Менің кіші Отаным» номинациясы 
І орын: 



10) Ембергенова Диана (Қарағанды облысы,  жоба жетекшісі: 
Перетятько Светлана Борисовна), сыйлық – сымсыз құлаққап; 

ІІ орын: 
11) Колмакова Елизавета (Солтүстік Қазақстан облысы, жоба жетекшісі:  

Пономарёва Светлана Александровна), сыйлық  – бумбокс; 
ІІІ орын: 
12) Абдикалык Ажар (Түркістан облысы, жоба жетекшісі: Байманова 

Лаззат Жантасовна), сыйлық – повербанк. 
 
 

 «Медиа жобалар» номинациясы 
І орын: 
13) Бернат Владислав (Павлодар облысы, жоба жетекшісі: Скакова 

Айнагуль Жаскайратовна), сыйлық – сымсыз құлаққап; 
ІІ орын: 
14) Оңғар Айдар (Нұр-Сұлтан қаласы, жоба жетекшісі: Маметжан Зухра 

Махметжанқызы), сыйлық  – бумбокс; 
ІІІ орын: 
15) Мұратұлы Рахман (Атырау облысы, жоба жетекшісі: Рскалиева 

Эльмира), сыйлық – повербанк. 
 

 
 «Қазақстанның жеті кереметі» номинациясы 

 І орын: 
 16) Қалдыбек Жансұлу (Шымкент қаласы, жоба жетекшісі:  

Абдикулова Манат), сыйлық – сымсыз құлаққап; 
 ІІ орын: 
 17) Муканова Диана (Нұр-Сұлтан қаласы, жоба жетекшісі: Кстаубаева 

Умитшах Ануарбековна), сыйлық  – бумбокс; 
 ІІІ орын: 
 18) Балуто Валерия (Қостанай облысы, жоба жетекшісі: Оразалина 

Асель Дауреновна), сыйлық – повербанк. 

 
                      «Қазақстанның 100 жаңа есімі» номинациясы 

 І орын: 
 19) Әлкен Аңса  (Шығыс Қазақстан облысы, жоба жетекшісі: 

Бейсембаева Гузаль Муродиловна), сыйлық – сымсыз құлаққап; 
 ІІ орын: 
 20) Стоногина Дарья (Қостанай облысы, жоба жетекшісі: Кублицкая 

Ольга Владимировна), сыйлық  – бумбокс; 
 ІІІ орын: 
 21) Шмакова Виолетта (Солтүстік Қазақстан облысы, жоба жетекшісі:  

Сигутина Тамара Сергеевна), сыйлық – повербанк. 
 

«Жаңғырту полюсі» номинациясы 
 І орын: 



 22) Батаев Егор (Қарағанды облысы, жоба жетекшісі: Матвеев Андрей 
Николаевич), сыйлық – сымсыз құлаққап; 

 ІІ орын: 
 23) Мырзағалиева Айша (Ақтөбе облысы, жоба жетекшісі: 

Джанкулова Азел  Исатаевна), сыйлық  – бумбокс; 
 ІІІ орын: 
 24) Гнилозуб Владислав (Қостанай облысы, жоба жетекшісі: 

Жакупова Ольга Викторовна), сыйлық – повербанк. 
 

«Киіз үй – ғаламның моделі» номинациясы 
 І орын: 
 15) Тоқбергенов Нұрәлі  (Алматы қаласы, жоба жетекшісі: Ахметов 

Бегалы Тоқбергенұлы), сыйлық – сымсыз құлаққап; 
 ІІ орын: 
 26) Ачилбаева Айнур (Туркестанская область, жоба жетекшісі: 

Рахишева Нұрайлым Омерзаковна), сыйлық  – бумбокс; 
 ІІІ орын: 
 27) Рыспекова Гүлназ (Шығыс Қазақстан облысы, жоба жетекшісі: 

Молдашева Лазат Турсыновна), сыйлық – повербанк. 
 

 
 Жалпы командалық: 
 І орын: 
 28) Қарағанды облысы,  топ жетекшісі: Рымханова Айнур Жанатовна, 

жүлде – кубок, медальдар; 
 ІІ орын: 
 29) Қостанай облысы, топ жетекшісі:  Гримакова Ольга Валерьевна, 

жүлде – кубок, медальдар; 
 ІІІ орын: 
 30) Түркістан облысы, топ жетекшісі: Егембердиев Алмас 

Меирбекович, жүлде – кубок, медальдар. 

 
 


