
«Туған өлкенің батырлары» 

Республикалық интернет-байқауының қорытындысы 

 

         ҚР БҒМ Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 

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

беру ұйымдарының білім алушылары арасында «Туған өлкенің 

батырлары» республикалық интернет-байқауын 2017 жылғы 1 ақпан  – 10 

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

сайтта қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты: туған өлкенің тарихын зерделеу арқылы білім 

алушылардың танымдық қызығушылығы мен ізденушілік-зерттеушілік 

шығармашылығын дамыту. 

Міндеттері: 

білім алушылардың бойында қазақстандық отансүйгіштікті және 

азаматтылықты қалыптастыру; 

білім алушыларды Отан қорғаушылардың ерлігін құрметтей білуге 

тәрбиелеу. 

Байқауға барлығы 34 жұмыс келіп түсті. 

Байқауға келесі жас санаттары бойынша 8-17 жас аралығындағы білім 

алушылар қатысты: 

8-10 жас; 

11-14 жас; 

15-17 жас. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1. «Мәңгілік есімізде» номинациясы; 

2. «Ардагерлер әлі де қатарымызда» номинациясы; 

3. «Барлығы майдан үшін, барлығы жеңіс үшін». 

Білім алушылардың ұсынылған жұмыстары келесі өлшемдер бойынша 

5 баллдық жүйемен бағаланды:  

          байқау тақырыбына, мақсатына және номинациясына сай болу керек; 

          ақпараттың түпнұсқалығы, мазмұндылығы және нақтылығын 

дәлелдеу; 

          ақпаратты ұсыну толымдығы және орындылығы; 

          баяндау тілінің мәнерлілігі, нақтылығы және ашықтығы; 

          бейнематериалдың көркемдік және техникалық сапасы. 

«Туған өлкенің батырлары» республикалық интернет-байқауының әділ 

қазыларының шешімі негізінде 21 қатысушы жеңімпаз болып анықталды.  

«Мәңгілік есімізде» номинациясы бойынша: 

жас санаты: 8-10 жас  

I орын: 

1. Сағитжан Сәулемай (Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Оқушылар 

сарайы). 

III орын: 

2. Сұлтан Таңжарық (Жамбыл  облысы, Сарысу ауданы, Өндіріс 

ауылы, Жарылқасын  Отарбаев орта  мектебі). 

http://www.ziyatker.org/


жас санаты: 11-14 жас 

II орын: 

3. Ермолаева Валерия (Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, 

№1 гимназиясы). 

III орын: 

4. Сайлауов Әліби (Атырау облысы, Индер ауданы, Бөдене ауылы, 

Бөдене орта мектебі); 

5. Тургынбек Ельназ (Оңтүстік Қазақстан облысы, Қазығұрт ауданы, 

Қазығұрт ауылы, Қ. Сәтпаев ат. мектеп-лицейі); 

6. Базылбекова Мадина (Ақмола облысы, Жақсын ауданы, Терсакан 

ауылы, Терсакан негізгі мектебі). 

жас санаты: 15-17 жас 

I орын: 

7. Кимбель Руслан (Қостанай облысы,Ұзынкөл ауданы, 

Пресногорьков ауылы, Балалар шығармашылық үйі). 

«Ардагерлер әлі де қатарымызда»  номинациясы бойынша: 

жас санаты: 8-10 жас 

I орын: 

8. Бейсебаева София (Алматы қаласы, «Бөбек» ұлттық ғылыми-

практикалық, білім беру және сауықтыру орталығы). 

III орын:  

9. Ветцель Денис (Қарағанды облысы, Бұхар Жырау ауданы,, Тұзды 

ауылы, орта білім беру мектебі). 

          жас санаты: 11-14 жас 

          II орын:  

          10. Сазонов Александр (Солтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл 

ауданы, Новорыбинка ауылы, Новорыбинк жалпы орта білім беру мектебі). 

 11. Фукалов Даниил (Қостанай облысы, Қостанай ауданы, № 2 

Затобол орта мектебі). 

           III орын: 

          12. Аскер Жанар (Қарағанды облысы, Бұхар Жырау ауданы,, Тұзды 

ауылы, орта білім беру мектебі). 

жас санаты: 15-17 жас 

I орын:  

13. Жеңіс Есхат (Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Тайбай ауылы, 

Тайбай орта мектебі); 

14. Сандыбатова  Айзада (Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданы, 

Айнабұлақ ауылы, Айнабұлақ  орта мектебі); 

15. Тоқтасынова Ажар (Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданы, 

Зайсан қаласы,  Х. Мұстафина атындағы мектеп-лицейі). 

II орын: 

16. Сисенбаев Ақманет (Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, 

Шетпе селосы, Маңғыстау техникалық колледжі). 

 

 



«Барлығы майдан үшін, барлығы жеңіс үшін»  номинациясы 

бойынша: 

          жас санаты: 11-14 жас 

          III орын: 

          17. Нұрболат Рахымжан (Павлодар облысы, Май ауданы, Көктөбе 

селосы, Оқушылар үйі). 

          жас санаты: 11-14 жас 

          III орын: 

18. Жалғасбай Нұршат (Ақтөбе облысы, Алға ауданы, Бестамақ 

ауылы, «Нұр талап» Алға балалар шығармашылық орталығы); 

19. Қуатбай Нұрғалиев (Қызылорда облысы, Қазалы ауданы,Әйтеке 

би кенті, Ж. Жабаев  атындағы № 234 мектебі); 

20. Мукуш Толкын (Солтүстік Қазақстан облысы, Ақжар ауданы, 

Үлгілі ауылы, Үлгілі орта мектебі); 

          21. Сағындық Гаухар (Қарағанды қаласы, Қарағанды политехникалық 

колледжі). 

 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар  Жұмыстар 

саны 

Жеңімпаздар 

1 Ақмола облысы 4 2 

2 Ақтөбе облысы 5 2 

3 Қарағанды облысы 5 5 

4 Атырау облысы 3 1 

5 Қостанай облысы 2 2 

6 Алматы қаласы 1 1 

7 Солтүстік Қазақстан 

облысы 

3 2 

8 Шығыс Қазақстан 

облысы 

2 2 

9  Павлодар облысы 3 1 

10 Қызылорда облысы 1 1 

11 Жамбыл облысы 2 2 

12 Алматы облысы 3 - 

 Барлығы  34 21 

 

 


