
«Жаңа жылдық викторина» республикалық интернет-байқауының 

қашықтықтан өткізілген  қорытындысы 

 

  Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы Мектепке 

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

ұйымдарының білім алушылары арасында «Жаңа жылдық викторина» 

республикалық интернет-байқауын  2015 жылғы 12 қазан – 23 желтоқсан 

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

қашықтықтан өткізді. 

 Байқаудың мақсаты: дарынды балаларды, жастарды анықтау және қолдау, 

компьютерлік құрылғылар арқылы ақпараттық әдістерді қолдануға, үйрету 

интеллектуалдық қызметті дамыту.  

  Міндеттері:  

  - қажетті ақпаратты табу үшін жағдай жасау;  

  - танымдық міндеттерді дамыту; 

  - компьютерлік ресурстар арқылы ақпарат алу әдістерін қолдану;  

  - сөздік қорды дамыту. 

  Байқауға жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының білім алушылары қатысты. 

  Байқауға 20 жұмыс түсті.  

 8-10 жастағы кіші жас санаты - 16 жұмыс; 

   11-14 жастағы орта жас санаты - 3жұмыс; 

  15-18 жастағы жоғарғы жас санаты -1 жұмыс; 

  Әділқазылар алқасы жас санаттары бойынша байқау жеңімпаздарын 

анықтады. 

 

Кіші жас санаты: 8-10 жас (оқыту тілі - орыс тіл) 

 

I орын  

 

Замышляева Дарина (ММ №12 мектеп бастауыш балабақша кешені» 

Астана қаласы, 3 «б» сынып); 

 Досымбек Мирас (Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Қошқарбай ауданы,  

Қошқарбай орта мектебі, 5 сынып); 

Наконечная Анастасия (СҚО, Тайынша ауданы  КММ «Любимовка 

негізгі мектебі», Любимовка ауылы ); 

Муштакова София (СҚО, Тайынша ауданы  КММ «Любимовка негізгі 

мектебі», Любимовка ауылы); 

Сарқыт Әсме (Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы, МКҚК «Көркем өнер 

мектебі) 

 

II орын  

 

Амелина Вероника (СҚО,Шалақын ауданы, Городецкий ауылы, 

Городецкий негізгі мектебі, 3 сынып ); 

http://www.ziyatker.org/


Колесова Рената (КММ «Мерген негізгі мектебі», Шалақын ауданы);              

Шохонов Егор (Саумакөл №1 орта мектебі); 

Перевертов Артем (КММ «Бейсебаев атындағы орта мектеп» Алматы 

облысы, Қарасай ауданы,  Береке ауылы). 

 

 

Кіші жас санаты: 8-10 жас (оқыту тілі - қазақ тілі) 

 

  I орын  

 

  Бурхутова Асель, Ибайдуллаева Ақбөбек, Нугманов Аблазим (№13 

мектеп гимназиясы, Ақтау қаласы 5 «г»). 

 I I орын  
Маратова Тоғжан, Юсуп Мұстафа (Ақтөбе қаласы  №48 орта мектеп 2 

«Ә» класс),  

Қобылан Дінмұхамед (№13 мектеп гимназиясы, Ақтау қаласы, 5 «г»). 

 

Орта жас санаты: 11-14 жас 

 

  I орын  

 

   Сенновская Валерия (КММ «№16 орта мектеп» Лисаковск қаласы);    

           Амангельді Әлібек (КММ «Мерген негізгі мектебі», Шалақын ауданы);   

           Серикова Әлия (БҚО, Теректі ауданы, Ақсуат ЖОББМ).  

 

Жоғарғы жас санаты: 15-18 жас 

 

 I орын  

  Амреева Аида (Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би ауылы. 

«Техникалық шығармашылық орталығы» КМҚК). 

 

           Байқауға келіп түскен жұмыстардың саны 

(өңірлер бойынша) 

№ Өңір Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола облысы 1 1 

2 Ақтөбе облысы 4 1 

3 Алматы облысы 1 1 

4 Атырау облысы - - 

5 Шығыс Қазақстан облысы - - 

6 Жамбыл облысы 1 1 

7 Батыс Қазақстан облысы 1 1 

8 Қарағанды облысы 1 1 



9 Қостанай облысы 1 1 

10 Қызылорда облысы - - 

11 Маңғыстау облысы 4 4 

12 Павлодар облысы - - 

13 Солтүстік Қазақстан облысы 5 5 

14 Оңтүстік Қазақстан облысы - - 

15 Алматы қаласы - - 

16 Астана қаласы 1 1 

 Барлығы 20 20 

 

 


