
«Жасыл дәріхана» республикалық  

байқауды қашықтықтан өткізу қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2017 жылғы 

11 мамырдан 11 қыркүйек аралығында мектепке дейінгі, жалпы орта, 

қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім 

алушылары арасында «Жасыл дәріхана» республикалық байқауын 

қашықтықтан өткізді.  

Мақсаты: білім алушылардың дәрілік шөптер туралы білімдерін 

тереңдету және кеңейту.  

Міндеттері: 

байқаудың тақырыбына және номинациясына сәйкестігі; 

жұмыстың сапалы және шебер орындалуы; 

ойдың түпнұсқалығы; 

жұмыстың көркемдік деңгейі;  

шығармашылық деңгейдің автордың жас ерекшелігіне сәйкестігі;  

тақырыптың шығармашылық ойы және толық ашылуы. 

Байқауға әр түрлі жас санатындағы балалар қатысты. Байқауға барлығы 

34 жұмыс қабылданды, оның ішінде жеңімпаздары – 20. 

Байқау жұмыстарын келесі өлшемдер бойынша бағаланды:  
байқаудың тақырыбына және номинациясына сәйкестігі; 

жұмыстың сапалы және шебер орындалуы; 

шығармашылық деңгейдің автордың жас ерекшелігіне сәйкестігі;  

тақырыптың шығармашылық ойы және толық ашылуы. 

Әділ қазылар алқасының шешімі негізінде әр түрлі жас санатындағы 

келесі білім алушылар жеңімпаздар болып анықталды: 

 

«Дәрілік өсімдіктер» номинациясы  

7-10 жастағы кіші жас санаты 

 І орын 

1. Есенәлиев Фархат (Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Өндіріс ауылы, 

Жарылқасын Отарбаев орта мектебі). 

 ІІ орын 

2. Өсеров Дияс Нургалиевич (Жамбыл облысы, Қаратау қаласы, Талас 

ауданы, Пушкин атындағы орта мектеп). 

ІІІ орын 

3. Сұлтан Таңжарық (Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Өндіріс ауылы, 

Жарылқасын Отарбаев орта мектебі). 

11-14 жастағы орта жас санаты 

І орын  
4. Муталипова Сахинур Мирзатовна (Алматы облысы, Жаркент қаласы, 

Панфилов ауданы, Билал Назым атындағы орта мектеп мектепке дейінгі 

шағын орталығымен). 

ІІ орын  



5. Бактыбаева Исалина (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, № 18 орта 

мектеп). 

ІІІ орын  
6. Баймағанбет Әнел Айдынқызы (Қарағанды облысы, Қарқаралы қаласы, 

Қарқаралы ауданы, Балалар және жасөспірімдер орталығы). 

 

15-18 жастағы жоғарғы жас санаты 

І орын  
7. Мереке Ринат (Атырау облысы, Атырау қаласы, Атырау энергетика 

және құрылыс колледжі). 

ІІ орын  
8. Жолдасова Гүлдана Қайратқызы (Қызылорда облысы, Арал ауданы, 

Сексеуіл кенті, № 231 орта мектеп). 

ІІІ орын  
9. Сарыпбекова Балжан  Сейтжанқызы (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, 

Тараз сервис және технология колледжі). 

 

«Табиғат қоймасы» номинациясы 

мектепке дейінгі жас санаты: 6 жасқа дейін 

І орын  
10. Абдуллин Айғаным (Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, «Алтын 

сақа» балабақшасы). 

7-10 жастағы кіші жас санаты 

І орын  
11. Сафина Галина (Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, 

Сырымбет ауылы, Сырымбет орта мектебі). 

11-14 жастағы орта жас санаты 

І орын  
12. Сағмдолдина Назерке Қайратқызы (Шығыс Қазақстан облысы, 

Күршім ауданы, Күршім ауылы, № 3 Күршім гимназиясы). 

15-18 жастағы жоғарғы жас санаты 

І орын  
13. Әубекеров Бердібек Әнуарбекұлы (Атырау облысы, Атырау 

аграрлы-техникалық колледжі). 

ІІ орын  
14. Воганов Хамит Михаилович (Қостанай облысы, Арқалық қаласы, 

Арқалық политехникалық колледжі). 

ІІІ орын  
15. Ғиззатов Ернар (Атырау облысы, Атырау қаласы, Атырау энергетика 

және құрылыс колледжі). 

 

«Шөптердің сиқырлы қасиеті» номинациясы 

мектепке дейінгі жас санаты: 6 жасқа дейін 

І орын  



16. Жалелов Алибек (Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, 

Ақжайық ауылы, «Айгөлек» балабақшасы). 

7-10 жастағы кіші жас санаты 

І орын 

17. Аметова Саниям (Алматы облысы, Панфилов ауданы, Жаркент 

қаласы, Билал Назым атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын 

орталығымен). 

11-14 жастағы орта жас санаты 

І орын  
18. Альберқызы Бибі (Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, М.Әуезов 

атындағы жалпы орта мектеп). 

ІІ орын  
19. Жұмағұл  Аяулым Қайратқызы (Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, 

Аса ауылы, Б. Момышұлы атындағы орта мектебі). 

ІІІ орын  
20. Қуатбек Айдана (Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қаратау қаласы, 

А.С. Пушкин атындағы орта мектеп). 

 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1. Ақмола облысы 2 - 

2. Ақтөбе облысы - - 

3. Алматы облысы 4 2 

4. Атырау облысы 6 4 

5. Шығыс Қазақстан облысы 1 1 

6. Жамбыл облысы 10 8 

7. Батыс Қазақстан облысы 2 1 

8. Қарағанды облысы 1 1 

9. Қостанай облысы 3 1 

10. Қызылорда облысы 1 1 

11. Маңғыстау облысы 1 - 

12. Павлодар облысы - - 

13. Солтүстік Қазақстан облысы 1 1 

14. Оңтүстік Қазақстан облысы 1 - 

15. Алматы қаласы - - 

16. Астана қаласы 1 - 

 Барлығы 34 20 

 

 


