
Мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік  

білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында «Жас саяхатшы» 

республикалық байқауын қашықтықтан өткізу 

қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2015 жылғы 3 

қыркүйек – 22 қазан аралығында мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, 

техникалық және кәсіптік  білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында 

«Жас саяхатшы» республикалық байқауын қашықтықтан өткізді. 4 номинация 

бойынша өткізілді:  

1. «Айналамыздағы табиғат» номинациясы. 

2. «Сирек бейнесурет» номинациясы. 

3. «Флора және фауна» номинациясы. 

4. «Менің қалам» номинациясы.  

Байқауға 147 жұмыс түсті.  

Әділқазылар алқасы жас санаттары бойынша байқау жеңімпаздарын 

анықтады. 

«Менің қалам» номинациясы 

5-9 жастағы кіші жас санаты 

ІІ орын 

 – Қабден Мадина Ғабдуллақызы (Қарағанды облысы, Сәтбаев  қаласы, 

Сәкен Сейфуллин атындағы  гимназия). 

ІІІ орын 

 – Өрікбай Аңсар Жақсылықұлы (Қарағанды облысы, Жәйрем кенті, 10 орта 

мектеп); 

 – Мустафина Аделя Атымтаевна  (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, № 51 

мектеп). 

10-14 жастағы орта жас санаты 

ІІІ орын 

 – Құрмамбаев Санжар (Алматы қаласы, Медеу ауданы,  

Ы. Алтынсарин атындағы № 159 гимназия). 

«Сирек бейнесурет» номинациясы 

5-7 жастағы кіші жас санаты 

ІІІ орын 

 – Асыхатов Ақжол (Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы, Абай 

атындағы жалпы білім беретін орта мектебі);  

– Янич Андрей (Қостанай область, Қарабалық ауданы,  Смирнов ауылы, 

Смирнов орта мектебі). 

10-14 жастағы орта жас санаты 

І орын  
– Ли Виктория (Алматы облысы, Талдықорған қаласы, №20 дарынды бабаларға 

арналған үш тілде оқытатын арнайы лицей). 



ІІ орын  
– Рукавичкова Ульяна (Қарағанды область,  Қарағанды қаласы, Қазыбек би 

ауданы  №48 орта мектебі).  

ІІІ орын 

- Воскобойник Евгений (Павлодар облысы, Мичурин ауылы, КМҰ «Мичурин 

балалар үйі»);  

– Мумриков Иван  (Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы,  Александр 

ауылы, Александр негізгі мектебі ).   

15-17 жастағы жоғарғы жас санаты 

ІІ орын 

 – Скублина Алина (Қарағанды облысы, Қараганды қаласы, №3 гимназия);  

 – Мухамедиев Мухамедали (Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы,  Көктал 

ауылы, Көктал орта мектебі). 

ІІІ орын 

 – Ярошенко Дарья Сергеевна (Ақтөбе облысы,  Актөбе қаласы, № 25 жалпы 

білім беретін орта мектеп); 

 – Глазунова Анастасия (Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Петров 

ауылы, Петров орта мектебі). 

«Флора және фауна» номинациясы 

5-9 жастағы кіші жас санаты 

І орын 

 – Жуанышев Дамир (Солтүстік Қазақстан облысы, Есильский район, 

с.Заградовка, Мини-центр при  КГУ  «Заградовская средняя школа»); 

 – Парадовский Сергей ( Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Смирнов ауылы, 

Смирнов орта мектебі). 

ІІІ орын 

 – Жеңісхан Жұлдыз (Алматы қаласы, Әуезов ауданы, №104жалпы білім 

беретін мектеп);   

 – Бекали Рамазан (Оңтүстік Қазақстан облысы, Бәйдібек ауданы, Мыңбұлақ 

ауылы, «Бөген» жалпы орта мектебі). 

10-14 жастағы орта жас санаты 

І орын 

 – Кичко Елисей (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, А. Пушкин атындағы №41 

көпсалалы гимназия); 

 – Баратов Фаррух (Алматы қаласы,  М.Маметова атындағы №28 мектеп-

лицей). 

ІІ орын 
 – Қалиева Үміт (Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Жанкелдин атындағы 

орта мектеп); 

 – Мамбетова Аяулым (Алматы қаласы, Әуезов ауданы, № 104 жалпы білім 

беретін мектеп).  

ІІІ орын 



 – Швемпер Никита (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, №25 жалпы білім беретін 

орта мектеп). 

15-17 жастағы жоғарғы жас санаты 

І орын  

– Нурым Айзада Асылбекқызы (Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, 

Жаңабұлақ ауылы  Жаңабұлақ орта жалпы білім беретін мектебі); 

– Табыс Бұлақ (Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданы, Жаңаөзен ауылы, 

К.Шакенов атындағы орта мектеп); 

 – Штейнфельд Дина (Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Қарағайлы 

кентінің  №17 орта мектебі). 

 ІІ орын  
– Кузнецова Анастасия (Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы,  

Александров ауылы, Александров негізгі мектебі).   

ІІІ орын 

 – Савченко Яна (Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Қарабалық ауылы, № 1 

М.Горький атындағы орта мектеп); 

  – Тукашева Айнур Асқарқызы (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, №74 

орта мектеп).  

Номинация «Айналамыздағы табиғат» 

5-9 жастағы кіші жас санаты 

І место 

-  Сафронова Нина Павловна (Есіл ауданы, Покров ауылы, Ж. Қизатов 

атындағы бастауыш мектеп); 

- Умарова Дарина Жулдузовна (Есіл ауданы, Покров ауылы, Ж. Кизатов 

атындағы бастауыш мектеп). 

ІІ орын 

- Дель Эвелина (Қостанай облысы, Федоров ауданы, Лесное ауылы, Қоржынкөл 

орта мектебі);   

 -  Анисьенко Ксения (Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, 

  «Ласточка» бала-бақшасы); 

- Исмаилов Расул (Жамбыл облысы, Шу қаласы, Шу ауданы, Ғ.Мұратбаев 

атындағы атындағы орта мектеп). 

ІІІ орын 

 – Сапаргалиев Олжас (Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы 

Абай атындағы жалпы білім беретін орта мектебі); 

 - Мусина Айсана (Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы Абай 

атындағы жалпы білім беретін орта мектебі); 

- Мухортов Данил (Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, 

«Ласточка» бала-бақшасы); 

- Амантай Алина Ақылжанқызы (Есіл ауданы,  Покров ауылы, Ж. Кизатов 

атындағы бастауыш мектеп); 

- Глушкова Злата Константиновна (Есіл ауданы,  Покров ауылы, Ж. Кизатов 

атындағы бастауыш мектеп); 



- Фирсова Карина Викторовна (Есіл ауданы,  Покров ауылы, Ж. Кизатов 

атындағы бастауыш мектеп);  

- Жаркенова Гульназ  (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, мектеп-бала-

бақша гимназия). 

10-14 жастағы орта жас санаты 

І орын  
-Тусенов Санат (Қостанай, Қарабалық ауданы, Қарабалық ауылы, №3 орта 

мектебі). 

ІІ орын - Казанцев Андрей (Жамбыл облысы, Шу қаласы, Шу ауданы, 

Ғ.Мұратбаев атындағы орта мектеп). 

15-17 жастағы жоғарғы жас санаты 

І орын  
 - Будилова Валерия (Қостанай обласы, Қостанай қаласы,қалалық техникалық 

шығармашылық мектебі); 

- Ғатау Айсана Қалиоллақызы (Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, 

Жаңабұлақ ауылы,  Жаңабұлақ орта жалпы білім беретін мектебі). 

ІІ орын 

-  Николаенка Екатерина (Қостанай обласы, Қостанай қаласы,  Приречный 

ауылы, Приречный орта мектебі); 

-Проць Ульяна Валерьевна (Қостанай обласы, Қарабалық ауданы, Святослав 

ауылы, Святослав негізгі орта мектебі). 

ІІІ орын  
– Маикина Динара (Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Станционный ауылы, 

Станционный орта мектебі). 

 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстардың саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола облысы 5 5 

2 Ақтөбе облысы 4 2 

3 Алматы облысы 12 3 

4 Атырау облысы 4 - 

5 Шығыс Қазақстан облысы 5 1 

6 Жамбыл облысы 5 3 

7 Батыс Қазақстан облысы 9 3 

8 Қарағанды облысы 26 7 

9 Қостанай облысы 22 9 

10 Қызылорда облысы - - 

11 Маңғыстау облысы 3 1 

12 Павлодар облысы 24 4 

13 Солтүстік Қазақстан облысы 18 5 



14 Оңтүстік Қазақстан облысы 5 1 

15 Алматы қаласы 4 4 

16 Астана қаласы - - 

17 Ресей, Омск қаласы 1 - 

 Барлығы 147 48 

 

 

 

 


