
«Егер де мен Елбасы болсам...» тақырыбында қашықтықтан өткізілген 

республикалық интернет-байқаудың қорытындысы 

 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы жалпы 

орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары мен ЖОО-ның 

білім алушылары, сонымен қатар барлық деңгейдегі білім беру ұйымдарының 

педагогтері арасында «Егер де мен Елбасы болсам...» тақырыбында 

республикалық интернет-байқауын 2015 жылғы 1 қазан – 30 қараша 

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

қашықтықтан өткізді. 

Байқау білім алушылардың зерттеу жұмысына уәждемесін арттыру, 

балалар мен жастардың шығармашылық әлеуетін дамыту, білім алушылардың 

белсенді өмірлік тұғырын, еліміздің қоғамдық және саяси өміріне қатысуын 

қалыптастыру, жас буын өкілдеріне елжандылық сезім мен тарихи сана ұғымын 

бойларына сіңіру және педагогтердің сабақтан тыс іс-шараларды 

ұйымдастырудағы инновациялық әдістерін айқындау мақсатында өткізілді. 

Байқауға 8-18 жастағы білім алушылар мен барлық білім беру 

ұйымдарының педагогтері қатысты. 

Байқаудың бірінші кезеңінде 360 жұмыс келіп түсті. 

Техникалық ақауларға байланысты тіркелмеген жұмыстар қарастырылып, 

байқаудың екінші кезеңі өткізілді және 3 номинация бойынша 113 жұмыс 

зерделенді.  

1. «Қазақ елім - мақтанышым». 

2. «Елбасыға хат». 

3. «Біз тарихты жасаймыз». 

Балалар мен педагогтердің  жұмыстарын құзыретті әділ қазылар 

бағалады. 

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар 10 баллдық жүйемен келесі 

критерийлер бойынша бағаланды: байқау тақырыбына, мақсаты мен 

талаптарына жұмыстың сай болуы;  жұмыстар өзекті және бұрын 

жарияланбаған болуы тиіс; баяндау, жеткізу тілі көркем, нақты және жатық 

болуы, баяндау шеберлігі; материалдардың шынайылығы мен объективтілігі; 

авторлық ұстанымның нақтылығы; жұмысты баяндау және ресімдеу сапасы; 

фотосуреттердің көркемдік және техникалық сапасы (фотосуреттер болған 

жағдайда). 

«Егер де мен Елбасы болсам...» тақырыбында  қашықтан өткізілген 

республикалық интернет-байқауының әділ қазылардың шешімінің негізінде әр 

түрлі жас санатындағы мынадай білім алушылар және педагогтер жеңімпаздар 

болып анықталды. 

  

Номинация «Қазақ елім - мақтанышым» 

 

Жоғарғы жас санаты: 15-18 жас  

 I дәрежелі диплом – Есеналиева Сая (Жамбылская область, 

Жамбылский район, село Бірлесу-Еңбек) 

 

Номинация «Елбасыға хат» 

http://www.ziyatker.org/


Кіші жас санаты: 8-10 жас 

I дәрежелі диплом – Рахман Құрмет  (Акмолинская область, 

Зерендинский район, село Акколь, Аккольская средняя школа); 

I дәрежелі диплом – Есенаманова Дильназ (Батыс Қазақстан Облысы, 

Орал қаласы «Ақ ниет» № 42 гимназиясы); 

I дәрежелі диплом – Өтеген Аягөз (Батыс Қазақстан Облысы, Орал 

қаласы «Ақ ниет» № 42 гимназиясы); 

II дәрежелі диплом – Арепбаева Орынша Берікбаевна (Ақтөбе облысы 

Шалқар қаласы «№4 орта мектебі» ММ); 

II дәрежелі диплом - Талблимова Асель (Орал қаласы №42 «Ақ ниет» 

гимназиясы ); 

II дәрежелі диплом - Қанаева Сағыныш («Табиғат және фантазия 

үйірмесі»  Ақтөбе қалалық жас натуралистер станциясы); 

II дәрежелі диплом - Сағынғали Серік (Батыс Қазақстан обл. Зеленов 

ауданы Көшім жалпы орта білім беретін мектеп-балабақшасы); 

III дәрежелі диплом – Серғазы Айша (Алматы облысы Алакөл ауданы 

Жыланды ауылында Жыланды орта мектеп-лицейінің 2 «Ә»); 

III дәрежелі диплом – Куанышева Айдана ( Қарагандинская обл. р-н 

Нұра, с. Көбетай, ООШ им.Р.Асубаева). 

 

Орта жас санаты: 11-14 жас 

Гран При - Ли Хён Сок (Коммунально-государственное учреждение 

«Школа-гимназия №22», г. Алматы) 

I дәрежелі диплом - Айтқозанова Аружан (Ақмола облысы, Астрахан 

ауданы, Жалтыр ауылы, «Жалтыр №4 орта мектебі» ММ); 

II дәрежелі диплом - Чердакова Полина (Коммунально-государственное 

учреждение «Школа-гимназия №22», г. Алматы);  

II дәрежелі диплом – Кабенова  Айгерим (Батыс Қазақстан обл. Зеленов 

ауданы Көшім жалпы орта білім беретін мектеп-балабақшасы); 

II дәрежелі диплом - Бекдаров Елдар (Қарағанды облысы, Шет ауданы, 

Ақсу-Аюлы ауылы Ы.Алтынсарин атындағы мектеп-гимназиясы базасындағы 

тірек мектебі); 

II дәрежелі диплом - Нұрланұлы Нұрсұлтан («Жас орнитолог» үйірмесі 

Ақтөбе қалалық жас натуралистер станциясы); 

II дәрежелі диплом - Марсакова Вероника (Северо-Казахстанская 

область район   имени Г. Мусрепова с. Андреевка Андреевская средняя школа); 

III дәрежелі диплом – Балтабай Гүлназым (Қызылорда облысы, Шиелі 

ауданы, Жансейіт ауылы «№133 негізгі мектебі»); 

III дәрежелі диплом – Сақташ Әли Берікұлы (Атырау облысы, 

Құрманғазы ауданы Мақаш   ауылдық округі); 

III дәрежелі диплом – Жайжанова Ранай («Үй қояндарын өсірушілер» 

үйірмесі  Ақтөбе қалалық жас натуралистер станциясы); 

 

Жоғарғы жас санаты: 15-18 жас   

I дәрежелі диплом - Манарбекова Құндыз (Батыс Қазақстан 

облысы,Ақжайық ауданы,Тайпақ ауылы «Тайпақ мектеп-гимназиясы» КММ); 



I дәрежелі диплом – Романенко Елизавета (КГУ «Гимназия № 21» 

акимата города Рудного); 

I дәрежелі диплом – Нұрымова Жайнагүл (Атырау қ. Саламат Мұқашев 

атындағы Атырау политехникалық колледжі ); 

I дәрежелі диплом – Грипп Евгения (Государственное учреждение 

«Школа-гимназия №32» г. Астана); 

II дәрежелі диплом - Сенин Алексей (г. Костанай ГККП «Костанайский 

медицинский колледж»); 

II дәрежелі диплом - Ермолаева Яна (Западно-Казахстанская область  

Зеленовский район,  с. Рубежинское, Рубежинская СОШ); 

II дәрежелі диплом - Маханова Галия (Қарағанды облысы    Шет ауданы, 

Сәкен Сейфуллин кенті Жарық жалпы орта білім беру мектебі);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

II дәрежелі диплом - Қасқатаева Ботагөз (Қарағанды облысы    Шет 

ауданы, Сәкен Сейфуллин кенті Жарық жалпы орта білім беру мектебі);  

III дәрежелі диплом – Амангельді Әмина (Шығыс Қазақстан облысы 

Ұлан ауданы Қ.Қайсенов кенті «Р.Мәрсеков атындағы орта мектеп» КММ); 

III дәрежелі диплом – Аскерхан Жансерік (Шығыс Қазақстан 

облысының Білім басқармасының «Дарынды балаларға арналған Жамбыл 

атындағы облыстық мамандандырылған мектеп – гимназия - интернаты» 

КММ); 

III дәрежелі диплом – Оспанова Ұлболсын (Ақтөбе қаласы, № 8 ОМ  

Ақтөбе қалалық жас натуралистер станциясы); 

III дәрежелі диплом – Қадырбек Бақдәулет (Ш. Бектасов атындағы 

ЖОМ.  Қазақстан, ОҚО, Мақтаарал ауданы, Тегістік ауылы); 

III дәрежелі диплом – Құттыбай Манара (Қарағанды облысы, Жезқазған 

қаласы «Жезқазған Политехникалық колледжі»); 

III дәрежелі диплом – Аманкелді Роза (Қарағанды облысы    Шет 

ауданы, Сәкен Сейфуллин кенті Жарық жалпы орта білім беру мектебі); 

 

«Біз тарихты жасаймыз» номинациясы. Педагогтер 

II дәрежелі диплом – Туленова Майра Аманжолқызы, қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні мұғалімі (Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Тайпақ 

ауылы); 

II дәрежелі диплом – Жанабилова Қызжибек Есимбековна, тарих және  

география пәнінің мұғалімі (Алматы облысы, Ақсу ауданы, Ойтоған ауылы, 

И.Жансүгіров атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығы  

коммуналдық мемлекеттік мекемесі); 

II дәрежелі диплом - Қонарбаева Үрзада, тарих пәні мұғалімі (Ш. 

Бектасов атындағы ЖОМ.  Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтаарал ауданы, 

Тегістік ауылы);  

III дәрежелі диплом - Рахматуллина Даметкен Балгалиевна, орыс тілі 

және әдебиеті пәні мұғалімі (Ақтөбе  облысы, Мұғалжар ауданы, Саға  негізгі  

мектебі); 

III дәрежелі диплом - Жантасова Асем Урстемовна, тарих пәні мұғалімі 

(Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, №1 жалпы орта білім беретін мектебі). 

 

 



Екінші кезенінің байқауында қарастырылған жұмыстардың саны 
(өңірлер бойынша) 

 

№ өңір Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола облысы 2 2 

2 Ақтөбе облысы 7 5 

3 Алматы облысы 4 3 

4 Атырау облысы 3 2 

5 Шығыс Қазақстан 

облысы 

2 2 

6 Жамбыл облысы 2 1 

7 Батыс Қазақстан облысы 12 8 

8 Қарағанды облысы 24 7 

9 Қостанай облысы 2 2 

10 Қызылорда облысы 1 1 

11 Маңғыстау облысы 1 0 

12 Павлодар облысы 2 0 

13 Солтүстік Қазақстан 

облысы 

3 1 

14 Оңтүстік Қазақстан 

облысы 

5 2 

15 Алматы қаласы 2 2 

16 Астана қаласы 2 1 

 Барлығы 74 39 

 

 


