
Жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының  білім алушылары арасында  

«Мен мамандықты таңдаймын...» қашықтықтан өткізілген 

республикалық интернет-байқауының қорытындысы 

 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы «Білім - Орталық 

Азия» білім беру орталығы» Қоғамдық Қорының тапсырысы бойынша 

«Шеврон Мунайгаз Инк.» компаниясының қолдауымен жалпы орта, қосымша, 

техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында 

«Мен мамандықты таңдаймын...» тақырыбында республикалық   интернет-

байқауын 2016 жылғы 5 қаңтар мен 10 мамыр аралығында балаларға арналған 

www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтында қашықтықтан өткізді. 
Байқаудың мақсаты: білім алушылардың Қазақстанның келешек 

экономикасы мен еңбек нарығына қажетті және сұранысқа ие болашақ 

мамандықтарын дұрыс таңдауы үшін мамандықтарды зерделеудегі 

шығармашылық ыңғайын белсендендіру, білім алушылар мен педагогтерді  

бірлескен қоғамдық-мәнді кәсіптік бағдар қызметіне тарту. 

Міндеттері: 

-  білім алушылардың өзін-өзі тануы мен кәсіби өзін-өзі айқындауына 

ынталандыру; 

-   жастар ортасында кәсіби, еңбек құндылықтарын көтермелеу және  кіші 

отанын дамытуда өзінің шығармашылық әлеуетін қолдануы; 

-  отбасылық құндылықтар, дәстүрлер және еңбек әулеттерін нығайту 

және дамыту; 

-   балалардың шығармашылық дамуы үшін жағдай жасау; 

- мамандықтар нарығының мазмұнымен және келешегімен, оның 

түрлерімен, игеру жағдайларымен, кәсіптің адамға қоятын талаптарымен, 

кәсіби біліктілікті арттыру мүмкіндіктерімен  танысу; 

- өндірістің заманауи түрлерімен танысу; 

- балаларды кәсіби бағыттау бойынша жұмыстар жүргізу, олардың 

мамандыққа қызығушылықтарын қалыптастыру; 

- кәсіптік, өндірістік және әлеуметтік бейімделу бойынша шаралар 

қабылдау. 

Байқауға 8-18 жастағы білім алушылар қатысты. Байқауға барлығы 4243 

жұмыс қабылданды.   

Байқау жұмыстарын әділ қазылар алқасы бағалады. Әділ қазылар алқасы 

құрамына 15 жоғары білікті мамандар тартылды: жоғары оқу орындарының 

ғалымдары, директордың оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасарлары, 

әдіскерлер, жалпы орта білім беру ұйымдарының практик педагогтері, 

көркемөнер және өнер мектептерінің педагогтері. 

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі өлшемдер бойынша 

бағаланды: тақырыпты толық ашуы; тақырыпты анықтау тереңдігі;  

шығармашыл тұрғыдан ойлау шеберлігі; материалды берудегі нақтылығы, 

анықтығы және логикасы; материалды  мазмұндауда қолжетімділік пен сендіру; 

мәтіннің сауаттылығы;  материалды ұсынудағы шығармашылық тәсіл; 

ресімдеудегі сауаттылық пен ұқыптылық;  байқау жұмыстарын ресімдеу 

http://www.ziyatker.org/


талаптарына сәйкестігі; көркемдік шеберлігі (суретті орындау техникасы мен 

сапасы); композициялық және түстік шешімі;  сандық өңдеу сапасы;  

техникалық талаптарға сәйкестігі. 

«Мен мамандықты таңдаймын...» тақырыбында қашықтықтан 

өткізілген республикалық интернет-байқаудың әділ қазылар алқасының шешімі 

негізінде әр түрлі жас санатындағы келесі білім алушылар жеңімпаздар болып 

анықталды. 

 

«Мен мамандық таңдаймын...» тақырыбына  

ой толғау-шығарма номинациясы бойынша 

 

Кіші жас санаты: 8-10 жас 

 
Гран-При – Әбілева Күнсұлу (Қарағанды облысы, Қарағанды қ., № 25 

орта білім беру мектебі ММ).  

Гран-При – Сейпіл Жазира (ШҚО, Үржар ауданы, Қабанбай ауылы, 

Жарбұлақ орта білім беру мектебі КММ).  

I дәрежелі диплом – Файзиев Ильхом (Қарағанды облысы, Жезқазған қ., 

№133 орта білім беру мектебі ММ). 

I дәрежелі диплом – Диас Смағұл ( Атырау облысы, Атырау қ., №34 

лингвистикалық мектеп-гимназиясы ). 

II дәрежелі диплом – Арынова Аружан (Қарағанды облысы, Қарағанды 

қ., № 15 орта білім беру мектебі). 

II дәрежелі диплом– Мұса Досжан ( Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, 

Әйтеке би ауылы, №266 мектеп-лицей ММ). 

II дәрежелі диплом – Ниязбек Томирис (Астана қ., 28 орта білім беру 

мектебі). 

II дәрежелі диплом – Омаралы Айшабибі (Қызылорда облысы, Қазалы 

ауданы, Әйтеке би ауылы, №266 мектеп-лицей ММ).  

II дәрежелі диплом – Щелоков Данил (Павлодар облысы, Баянауыл 

ауданы, Жаңауыл ауылы, Жаңауыл орта білім беру мектебі). 

III дәрежелі диплом – Платухин Михаил (ШҚО, Өскемен қ., №2 мектеп-

гимназиясы). 

III дәрежелі диплом – Бесаганова Виктория (СҚО, Петропавл қ., №2 орта 

мектеп КММ). 

III дәрежелі диплом –  Аубакиров Рустам (Алматы облысы, Қарабұлақ 

ауылы, Д. Шостакович атындағы орта мектебі). 

III дәрежелі диплом –  Қонысбек Риза (Маңғыстау облысы, Мұнайлы 

ауданы, Маңғыстау ауылы, №11 орта білім беру мектебі).   

III дәрежелі диплом –  Батанова Ханша (Ақтөбе облысы, Темір ауданы, 

Кенқияқ ауылы, Кенқияқ  орта білім беру мектебі).   

III дәрежелі диплом –  Штомпель Максим (Жамбыл облысы, Байзақ 

ауданы, Диқан ауылы, Ленин атындағы мектебі).   

Орта жас санаты: 11-14 жас 

 

Гран При – Құсайын Жанерке (Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, 

Қандыағаш ауылы, №3 мектеп-гимназия КММ). 



Гран При – Мамонтова Дарья (Қарағанды облысы, Теміртау қ., Ақтау 

кенті, № 32 орта білім беру мектебі КММ). 

I дәрежелі диплом – Жакишев Уалихан (Қарағанды облысы, Қарағанды 

қ., № 66 орта білім беру мектебі КММ).  

I дәрежелі диплом – Кузьмина Валерия (ШҚО, Өскемен қ., Өскемен қ., 

балалар мен жасөспірімдер қоғамдық бірлестігінің «Жiгер» клубы МКҚК)  

II дәрежелі диплом – Голубева Ксения (Қарағанды облысы, Қарағанды 

қ., № 50 орта білім беру мектебі КММ). 

II дәрежелі диплом – Янке Евгений (Қарағанды облысы, Шет ауданы, 

Ақсу-Аюлы ауылы, «Жамбыл Ақылбаев атындағы эксперименттік мектеп-

гимназиясы» КММ)  

II дәрежелі диплом – Сәпиева Айғаным (Астана қ., «№68 орта білім беру 

мектебі» КММ).  

II дәрежелі диплом - Аблаев Равиль (Қостанай облысы, Қостанай 

ауданы, Озерная станциясы, «Озерная негізгі мектебі» ММ). 

II дәрежелі диплом – Қуандық Аружан (Жамбыл облысы, Тараз қ., Н. 

Тлендиева атындағы көп балалы және аз қамтылған отбасы балалары үшін 

мектеп-интернаты КММ). 

III дәрежелі диплом – Рымбаева Диана (Қарағанды облысы, Қарағанды 

қ., № 45 гимназия КММ). 

III дәрежелі диплом – Қапанова Адия (Қарағанды облысы, Қарағанды қ.,  

№ 92 гимназия КММ). 

III дәрежелі диплом  – Тлектес Айым (Павлодар облысы, Павлодар қ., 

«Дарынды қыз балаларға арналған қазақ-түрік лицей-интернаты» КММ). 

III дәрежелі диплом – Садвокасова Диана (СҚО, Тайыншы ауданы, 

Мироновка ауылы, «Мироновск орта мектебі» КММ). 

III дәрежелі диплом – Абылғабыл Арианна (Алматы облысы, Текелі қ., 

№ 5 орта білім беру мектебі КММ). 

III дәрежелі диплом – Алиева Салида (Атырау  облысы, Атырау қ., 

«Қалалық лицей» КММ). 

III дәрежелі диплом – Фадеева Дарья (Қарағанды облысы, Қарағанды қ., 

№ 66 орта білі беру мектебі КММ). 

 

Жоғары жас санаты: 15-18 жас 

 
Гран При – Абдуғалиева Дина (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.,  №6 

орта білім беру мектебі КММ). 

I дәрежелі диплом – Амерқұлова Аида (Павлодар облысы, Павлодар 

ауданы, Красноармейка ауылы, «Красноармейка орта білім беру мектебі» ММ). 

I дәрежелі диплом – Демесинова Айгерим (Қарағанды облысы, Шет 

ауданы, Ақсу-Аюлы ауылы, Жамбыл Ақылбаев атындағы  эксперименттік 

мектеп-гимназиясы КММ). 

I дәрежелі диплом – Фалеева Марина (Павлодар облысы, Павлодар қ., 

«Дарынды қыз балаларға арналған қазақ-түрік лицей-интернаты» КММ).  

II дәрежелі диплом – Базылова Ақтолқын (Қарағанды облысы, Шет 

ауданы, Ақсу-Аюлы ауылы, Жамбыл Ақылбаев атындағы  эксперименттік 

мектеп-гимназиясы КММ). 



II дәрежелі диплом – Танатова Салтанат (Маңғыстау облысы, 

Түпқараған ауданы, Таушық ауылы, «Шахтинск орта мектебі»КММ).  

II дәрежелі диплом – Вовк Светлана (БҚО, Ақсай қ., «№5 негізгі метеп» 

КММ).  

II дәрежелі диплом – Метаева Жанна (Ақмола облысы, Балкашино 

ауылы, «Балкашино орта негізгі мектебі» КММ).  

III дәрежелі диплом – Омарова Айым (Қарағанды облысы, Қарағанды қ.,  

«№13 орта негізгі мектебі» КММ). 

III дәрежелі диплом – Сүлейменова Аружан (Қарағанды облысы, 

Жезқазған қ.,  «№133 орта негізгі мектебі» КММ). 

III дәрежелі диплом – Вайман Артем (Қарағанды облысы, Қарағанды қ.,  

«Қарағанды облыстық Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған 

мектеп-интернат»КММ). 

III дәрежелі диплом – Кобылко Эльвира (СҚО, Ғабит Мүсрепов ауданы, 

Чистополье ауылы, «Чистопольді орта мектебі» КММ). 

III дәрежелі диплом – Оспанова Шынар (Қостанай облысы, Қостанай қ., 

«Қостанай тұрмыстық сервис колледжі» МКҚК). 

III дәрежелі диплом – Құрбанбекова Құралай (Алматы облысы, 

Еңбекшіқазақ ауаданы,  Есік қ., «Есік гуманитарлық колледжі» КММ). 

III дәрежелі  диплом – Қарғұл Аяужан (Қарағанды облысы, Шет ауданы, 

С.Сейфуллин атындағы кенті, «Жарық орта негізгі мектебі» КММ). 

III дәрежелі диплом – Сағадиева Айгүл (ШҚО, Ұлан ауданы, «Р. 

Марсеков атындағы орта негізгі мектебі» КММ). 

 

 «Менің болашақ мамандығым»  

зерттеу жұмысы номинациясы бойынша 

 

Кіші жас санаты: 8-10 жас 

 
Гран-При – Вачуров Иван (Қарағанды облысы, Теміртау қ., «Бірінші 

Теміртау классикалық лицейі» КММ). 

Гран-При- Куленов Эмир (ШҚО, Өскемен қ., «А. Гумбольдт ат. шет ел 

тілдерін тереңдеде оқытатын мектеп-гимназия» КММ) 

I дәрежелі диплом – Ерлан Дана (Жамбыл  облысы, Мерке ауданы, 

жалпы орта білім беру мектебі КММ) 

I дәрежелі диплом- Сағадат Бексұлтан (Қарағанды облысы, Сұрыптау 

станциясы, «№85 ОМ» КММ) 

II дәрежелі диплом - Закиржанова Ульяна (СҚО, Петропавл қ., «Бірінші 

гимназия» КММ). 

II дәрежелі  диплом - Лясота Кристина (СҚО, Аққайын ауданы, Власовка 

ауылы, «Власовка орта мектебі» КММ). 

II дәрежелі диплом– Жаркина Жанна (Қостанай облысы, Ұзынкөл 

ауданы, Обаған ауылы, «Обаған  орта жалпы білім беру мектебі» КММ). 

III дәрежелі диплом – Қожамжар Алишер (Ақтөбе облысы, Мұғалжар 

ауданы, Саға ауданы, «Саға  орта жалпы білім беру мектебі» КММ). 

III дәрежелі диплом – Баранов Кирилл (Қостанай облысы, Әулиекөл 

ауданы, Федосеевка ауылы,  «Федосеевск  негізгі мектебі» ММ). 



III дәрежелі диплом – Медер Джахангир (Астана қ., ЖШС АҚ «Жас 

Кемеңгер», № 66 мектеп-лицей). 

III дәрежелі диплом – Боргерт Давид (Қостанай облысы, Қарабалық 

ауданы, Тоғұзақ ауылы,  «Тоғұзақ орта мектебі» ММ). 

III дәрежелі диплом – Қабылғаниев Ильдар (СҚО, Тайшы  ауданы, 

Мироновка ауылы,  «Мироновск орта мектебі» КММ). 

III дәрежелі диплом – Волошенко Милена (Павлодар облысы, Екібастұз 

қ., «№21 орта жалпы білім беру мектебі» КММ). 

 

Орта жас санаты: 11-14 жас 

 
Гран При - Рудоквас Кристина (ШҚО, Өскемен қ., ББ «Дарынды 

балаларға арналған Восток ДО ҒЗАОМК» КММ). 

I дәрежелі диплом – Пшембаева Динара (Ақмола облысы, Жарқайын 

ауданы, Кенское ауылы, «Кенская орта мектебі» КММ). 

I дәрежелі диплом – Рахимжанова Айтолқын (Қарағанды облысы, 

Қазыбек би ауданы, «92 гимназия» КММ). 

II дәрежелі диплом - Зима Екатерина (Қостанай облысы, Қостанай 

ауданы, «Физика-математикалық лицей» ММ). 

II дәрежелі диплом – Бокарев Никита (Қарағанды облысы, Шахтинск қ., 

«№6 орта мектебі» КММ).  

II дәрежелі диплом – Десаман Адина (ОҚО, Жетісай қ., Балалар мен 

жастар орталығының «Дарынды домбырашылар» үйірмесі).  

II дәрежелі диплом – Жасланова Тұрсынай (Атырау облысы, 

Құрманғазы ауданы, Ганюшкин ауылы, «Ганюшкин мектеп-интернаты» КММ). 

II дәрежелі диплом – Большакова Валерия (Қарағанды облысы, 

Қарағанды қ., «№37 орта мектебі» КММ). 

III дәрежелі диплом – Верба Дарья (Жамбыл облысы, Қордай ауылы, 

«М.В.Ломоносов атындағы №2 орта мектебі» КММ).  

III дәрежелі диплом – Живицкий Олег (Қарағанды облысы, Балхаш қ., 

«№1 М.Горький атындағы орта мектебі» КММ).  

III дәрежелі диплом – Мэйтиева Лейли (Жамбыл облысы, Қордай ауылы, 

«М.В. Ломоносов атындағы №2  орта мектебі» КММ). 

 

Жоғары жас санаты: 15-18 жас 

 

Гран При – Абдукаримов Сардор (Жамбыл облысы, Тараз қ., «№2 орта 

мектебі» КММ). 

I дәрежелі диплом – Жолбаянова Назерке  (Маңғыстау облысы, Бейнеу 

ауданы, «Бейнеу лицей» ММ). 

I дәрежелі диплом – Мавланова Зебанисо  (ОҚО, Мақтарал ауданы,  

Игілік ауылы, КММ «Т. Аубакиров атындағы орта мектебі»). 

II дәрежелі диплом – Сатқанов Әділет (Павлодар облысы, Шарбақты 

ауданы, Шалдай ауылы, «Шалдай орта негізгі мектебі» КММ). 

II дәрежелі диплом – Искакова Камила (Қарағанды облысы, Теміртау қ., 

«Т. Аубакиров атындағы гимназия» КМ). 



II дәрежелі диплом – Тоқтушақова Дина (Павлодар облысы, Павлодар қ., 

Павлодар  Казпотребсоюз экономикалық колледжі).  

II дәрежелі диплом – Абдраимов Дидар (Алматы облысы, Панфилов 

ауданы, Жаркент қ., Жаркент көпсалалы колледжі). 

II дәрежелі диплом – Сейпулла Наурызбек (Павлодар облысы, Павлодар 

қ., Павлодар химия-механикалық колледжі»). 

II дәрежелі диплом – Смаилова Дамеля (Павлодар облысы, Екібастұз қ., 

«№ 21 орта білім беру мектебі» КММ). 

III дәрежелі диплом – Мамарыгина Виктория (ШҚО, Серебрянск қ., 

«Облыстық арнайы девиантты мінез-құлықты бар балаларға арналған мектеп-

интернаты» КММ).   

III дәрежелі диплом – Бобровская Анастасия (Қарағанды облысы, 

Шахтинск қ., «№1 Гимназия» КММ).   

 

Бейнероликтер байқауы номинациясы бойынша 

 

Кіші жас санаты: 8-10 жас 

 

Гран-При – Головина Дарья  (СҚО, Тайыншы ауданы, Мироновка 

ауылы, «Мироновка орта мектебі» КММ).  

I дәрежелі диплом – Русланқызы Наргиз (Атырау облысы, Атырау қ., 

«№6 орта білім беру мектебі» КММ). 

II дәрежелі  диплом – Минибаев Руслан (Астана қ., «№28 орта білім беру 

мектебі» КММ). 

II дәрежелі  диплом – Сайтгараев Руслан (Қарағанды облысы, Теміртау 

қ., «Бірінші Теміртау классикалық лицейі» КММ).  

III дәрежелі диплом – Кауменова Алтынай (Алматы облысы, Сарқан қ.,  

«Ы. Алтынсарин атындағы орта білім беру мектебі» КММ).  

III дәрежелі диплом – Брик Валерия (Қостанай облысы, Қостанай қ., 

«№16 орта мектебі» КММ).  

 

Орта жас санаты: 11-14 жас 

 
Гран При – Жұмалиев Нұржан (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Қалалық жас 

туристер станциясы). 

I дәрежелі диплом – Ковтун Степан (Павлодар облысы, Щербактин 

ауданы, Орловка ауылы, «Орловка орта білім беру мектебі» ММ ). 

II дәрежелі диплом – Волкова Софи (СҚО, Жамбыл ауданы, 

Новорыбинка ауылы, «Новорыбинск орта білім беру мектебі» КММ).  

II дәрежелі диплом – Мукушева Аяла (Қарағанды облысы, Бұхар Жырау  

ауданы, Үштөбе ауылы, «Үштөбе  орта білім беру мектебі» КММ). 

III дәрежелі диплом – Василяк Карина (СҚО, Жамбыл ауданы, 

Святодуховка ауылы, «С. Мұқанов ат. орта мектебі» КММ). 

 

Жоғары жас санаты: 15-18 жас 

 



Гран При – Шорбан Александр (Ақмола облысы, Жарқайын ауданы,  

Державинск қ., «Н.Крупская ат. орта мектебі» КММ). 

I дәрежелі диплом – Аймағамбетов Абулхаир (Қостанай облысы, 

Қостанай қ.,  «Қостанай құрылыс колледжі» МКҚК). 

I дәрежелі диплом – Оңғарбай Нышанбай  (ОҚО, Кентау қ., «ОҚО 

арнайы кәсіптік колледжі»).  

II дәрежелі диплом – Кубжанова Жанылсын (Қостанай облысы, 

Житіқара ауданы, «Житіқара политехникалық колледжі» МКҚК).  

II дәрежелі диплом – Рахимжанов Ризат (Павлодар облысы, Павлодар қ., 

«Павлодар бизнес колледжі» МКҚК). 

III дәрежелі диплом – Қасенова Разалия  (СҚО, Қызылжар  ауданы, 

Боголюбово ауылы, «Кызылжар  аграрлы-техникалық  колледжі» КММ). 

III дәрежелі диплом – Савочкин Вячеслав (Павлодар облысы, Павлодар 

қ., «Павлодар құрылыс және коммуналдық шаруашылық колледжі» МКҚК). 

III дәрежелі диплом – Нұрхан Аркен (Алматы қ., «№56 мектеп-

гимназия» КММ). 

III дәрежелі диплом – Нажмиден Айдана (Павлодар облысы, Павлодар 

қ., «Павлодар Казпотребсоюз экономикалық  колледжі» МКҚК). 

 

Еңбектің барлығы жақсы – талғамыңа қарай таңдау жаса!» суреттер 

байқауы  номинациясы бойынша 

 

Кіші жас санаты: 8-10 жас 

 

Гран-При – Гизат Саламат (Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, «Абай 

орта білім беру мектебі» КММ).  

I дәрежелі диплом – Гибатоллаев Асылан (Атырау облысы, Исатай 

ауданы, Х. Ерғалиев ат.ауылы, «Н.Масалимов ат. орта білім беру мектебі» 

КММ). 

I дәрежелі диплом – Валеева Олеся (Қарағанды облысы, Қарағанды қ., 

«№20 орта мектебі» КММ). 

II дәрежелі диплом  - Даулетов Рустам (Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауданы, Бақты ауылы, «№21 орта білім беру мектебі» КММ). 

II дәрежелі диплом – Рычагов Владислав (Қарағанды облысы, Қарағанды 

қ., «№5 Гимназия» КММ). 

II дәрежелі диплом  – Бидарева Дарья (Павлодар облысы, Екібастұз 

ауданы,  «№7 мектеп-гимназия» КММ).  

III дәрежелі диплом  – Арюкова Юлианна ( ОҚО, Шымкент қ., «С.П. 

Королев ат. №45 мектеп – гимназия» КММ).  

III дәрежелі диплом  – Данилов – Щур Михаил (Қарағанды облысы, 

Осакаров ауданы, Пионер ауылы, «№3 орта мектебі КММ). 

III дәрежелі диплом  – Яковленко Александр (Қостанай облысы, Рудный 

қ., «Балалар көркемөнер мектебі» МКҚК). 

III дәрежелі диплом– Молдамұрат Аида (Маңғыстау облысы, Мұнайлы  

ауданы, Кызылтобе елді-мекені, «№2 орта білім беру мектебі»). 

III дәрежелі диплом– Тілейхан Бекзат (Алматы облысы, Талдықорған 

ауданы, Еңбек ауылы, «№22 орта мектебі» КММ).  



III дәрежелі диплом  – Абзал Іңкар (Павлодар облысы, Павлодар қ., 

«Дарынды балаларға арналған №3 гимназия» ММ). 

III дәрежелі диплом  – Смагулов Саят (ШҚО, Бородулиха ауданы, 

Камышенка ауылы, «Камышенка орта мектебі» КММ). 

 

Орта жас санаты: 11-14 жас 

 
Гран При – Жексенова Алма (БҚО, Ақжайын ауданы, Чапай ауылы,  

«Балалар шығармашылық орталығы» «Көркем сурет» үйірмесі МКҚК). 

I дәрежелі диплом – Маевская Екатерина (Астана қ., «№55 орта мектебі» 

КММ). 

I дәрежелі диплом – Мендіғали Заурбек (Қарағанды облысы, Қарағанды 

қ., «№34 орта мектебі» КММ).  

I дәрежелі диплом – Коренева Екатерина (Қарағанды облысы, Қарағанды 

қ., «№58 орта білім беру мектебі» КММ).  

II дәрежелі диплом  – Носков Илья (Ақмола облысы, Степногорск қ., 

«Психикалық дамуы тежелген және зияткерлік мүмкіндіктері шектеулі 

балаларға арналған облыстық мамандандырылған №3 мектеп-интернат» КММ). 

II дәрежелі диплом  – Жарылқасым Аяулым (Астана қ., «№14 мектеп-

гимназия» КММ). 

II дәрежелі диплом  – Лепская Жанар (Қарағанды облысы, Шахтинск, 

«№6 орта мектебі» КММ). 

II дәрежелі диплом  – Булатова Алена (Қарағанды облысы, Шахтинск қ., 

«Әйелдер гимназиясы» КММ). 

III дәрежелі диплом  – Набиденов Ернар (Атырау облысы, Индер 

ауданы, Ынтымақ ауылы, «Гребенщик орта мектебі» КММ). 

III дәрежелі диплом  – Исаханов Саят (Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Сарыкемер ауылы, «Г.Мұратбаев ат. мектеп-гимназия» КММ). 

III дәрежелі диплом  – Ильницкая Валерия (СҚО, Петропавл қ., «Бірінші 

жалпы білім беру лицей» КММ). 

III дәрежелі диплом  – Скляр Александр (Қарағанды облысы, Қарағанды 

қ., «№82 орта білім беру мектебі» КММ). 

III дәрежелі диплом  – Гилёк Валерия (Қарағанды облысы, Қарағанды қ., 

«№97 Гимназия» КММ). 

 

Жоғары жас санаты: 15-18 жас 

 
Гран При – Лопатко Валентина (Қарағанды облысы, Қарағанды қ., 

Көпсалалы гуманитарлық-техникалық колледжі). 

I дәрежелі диплом – Орынбасарова Сара (Астана қ., «Колледж 

Инновациялық технологиялар колледжі» ЖМ). 

I дәрежелі диплом – Макар Виктор (Қарағанды облысы, Қарағанды қ., 

Қарағанды  экономика және статистика колледжі).  

I дәрежелі диплом – Турлина Асылым (Қарағанды облысы, Қарағанды қ., 

Қарағанды  экономика және статистика колледжі).  

II дәрежелі диплом  – Шефер Валентина (Қарағанды облысы, Қарағанды 

қ., Қарағанды  экономика және статистика колледжі).  



II дәрежелі диплом  – Маркунина София (Қарағанды қ., Қарағанды  

экономика және статистика колледжі).  

II дәрежелі диплом  – Онал Тұрар (Қызылорда облысы, Айтеке би кенті, 

Қазалы көлік-техникалық колледжі). 

II дәрежелі диплом– Кисаева Виолетта (Қостанай облысы,                

Қостанай қ., «Қостанай құрылыс колледжі» МКҚК). 

II дәрежелі диплом  – Бимурзаева Жанель (ОҚО, г. Шымкент, 

«Шымкент аграрлы колледжі» МКҚК). 

III дәрежелі диплом  – Бурлакова Екатерина (СҚО, Петропавл қ., «№8 

Эстетикалық тәрбие мектеп кешені» КММ).  

III дәрежелі диплом  – Иохим Вероника (Қарағанды облысы,  Теміртау 

қ., «Теміртау қалалық әйелдер гимназиясы» КММ).  

III дәрежелі диплом  – Рассохин Салават (Ақмола облысы,  Степногорск 

қ., «Психикалық дамуы тежелген және зияткерлік мүмкіндіктері шектеулі 

балаларға арналған №3 облыстық мамандандырылған мектеп-интернаты» 

КММ). 

III дәрежелі диплом– Тесленко Елена (Қарағанды облысы,              

Қарағанды қ., Көпсалалы гуманитарлық-техникалық колледжі). 

III дәрежелі диплом  – Аймахани Әйгерім (ОҚО, Шолақорған ауылы, 

«Шолақорған орта білім беру мектебі» КММ). 

III дәрежелі диплом – Чиканова Валерия (Қостанай облысы,              

Қостанай қ., «Қостанай құрылыс колледжі» МКҚК).  

III дәрежелі диплом  – Қанатова Ғалия (Маңғыстау облысы, Бейнеу 

ауылы, «Бейнеу лицей» ММ). 

III дәрежелі диплом  – Нестеренко Татьяна (ШҚО, Зыряновск қ., «№ 11 

орта мектебі» КММ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


