
«Сүйкімді жануарлар әлемі» республикалық байқауды 

қашықтықтан өткізу қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2016 жылғы 9 

тамыз бен 31 қазан аралығында аралығында мектепке дейінгі, жалпы орта 

және қосымша білім беру ұйымдарының білім алушылары 

арасында«Ұрпақ+» мәдени-білім беру жобасын іске асыру аясында 

«Сүйкімді жануарлар әлемі» республикалық байқауын қашықтықтан өткізді.  

Мақсаты: өскелең ұрпақты эстетикалық және экологиялық тәрбиелеу.  
Міндеттері: 

балалардың назарын жануарлар әлемінің мәселелеріне, олардың 

сақталуына және қорғалуына назарын аудару; 

табиғат әлеміне сүйіспеншілігін, бақылаушылығын, сұлулығы мен  

алуантүрлігін дамыту; 

сүйіспеншілік сезімінің өнері арқылы жануарларға деген жанашырлық, 

ұқыпты және ізгілікті қарым-қатынасын тәрбиелеу; 

қоршаған ортаны қорғау қажеттілігін ұғынуға ықпал ету. 

Байқауға әр түрлі жас санатындағы балалар қатысты. Байқауға барлығы 

92 жұмыс қабылданды, оның ішінде жеңімпаздары –50.  

Байқау жұмыстарын жоғары білікті мамандардан тұратын әділқазылар 

алқасы бағалады.  

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі өлшемдер бойынша 

бағаланды: 

байқаудың тақырыбына және номинациясына сәйкестігі; 

ойдың түпнұсқалығы; 

тақырыптың шығармашылық ойы және толық ашылуы; 

шығармашылық деңгейдің автордың жас ерекшелігіне сәйкестігі. 

 «Сүйкімді жануарлар әлемі» тақырыбында қашықтықтан өткізілген 

республикалық интернет-байқаудың әділқазылар алқасының шешімі 

негізінде әр түрлі жас санатындағы келесі білім алушылар жеңімпаздар 

болып анықталды.  

 

«Жануарларды қорғау - менің міндетім» номинациясы 

(эссе байқауы) 

5-9 жастағы кіші жас санаты 

І орын 

1. Котова Валерия (Қарағанды облысы, Шахан поселкесі, «Берёзка» 

бөбектер бақшасы). 

2.  Ибраева Балайым Мырзабайқызы (Ақмола облысы, Бурабай ауданы, 

Щучинск қаласының №7 мектеп-лицейі). 

ІІ орын 

3.  Сазанбай Ақтілек (Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Абай ауылы, 

Абай атындағы №90 орта мектеп).  



4.  Емельянов Андрей (Қарағанды облысы, Қарағанда қаласы,  Қазыбек 

би ауданы, № 97 гимназия). 

5.  Имантаева Зарина (Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, 

Явленка ауылы, Кеңес Үкіметінің Батыры - Т. Позолотин атындағы №1 

Явленка орта мектебі). 

ІІІ орын 

6. Зарлыков Мерлан Рустемұлы (Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, 

Көктау-2 ауылы, Көктау орта мектебі). 

7.  Асанова Аружан Қуанышқызы (Қостанай облысы, Таран ауданы, 

Таран ауылы, №1 орта мектебі). 

8.  Самойлова Валерия (Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, 

Явленка ауылы, КГУ «Кеңес Үкіметінің Батыры- Т. Позолотин атындағы №1 

Явленка орта мектебі). 

9.  Пересунько Максим (Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Белоярка 

ауылы, Белояр негізгі мектебі).  

10. Хамзин Санжар Абайұлы (Алматы облысы, Балқаш ауданы, 

Бақбақты ауылы, №1 Жамбыл атындағы орта мектеп). 

11. Жеңісова Айым Асхатқызы (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 

Қалалық жас натуралистер стансасы, «Табиғат және фантазия» үйірмесі). 

 

10-14 жастағы орта жас санаты 

І орын 

12.  Митрофанов Данил Сергеевич (Шығыс Қазақстан облысы, Семей 

қаласы, «Жалпы орта білім беретін № 38 мектеп–лицей», Облыстық балалар 

биологиялық орталығы).  

13.  Кабиден Мерей (Алматы облысы, Алакөл ауданы, Достық кенті, 

Достық кентінің № 11 орта мектебі). 

14. Ли Алина (Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, «№ 1 жалпы 

орта білім беретін мектеп», Облыстық балалар биологиялық орталығы). 

ІІ орын 

15.  Аитбаева Жазира Байрамбайқызы (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 

Қалалық жас натуралистер стансасы, «Жасыл бұрыш» үйірмесі). 

16.  КуанышеваСабрина (Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Көктау 

поселкесі, Көктау орта мектебі). 

17.  Досбай Қымбат (Алматы облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, 

Ы.Алтынсарин атындағы орта мектеп). 

ІІІ орын 
18.  Әділхан Ақбота Серікболқызы (Алматы облысы Сарқан ауданы 

Сарқан қаласы, Ы.Алтынсарин атындағы орта мектеп).  

19.  Қалдыбек Альбина Еркебұланқызы (Ақтөбе облысы, Ақтөбе 

қаласы, №32 мектеп-гимназия).  

20.  Обухов Антон  (Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Белоярка ауылы, 

Белояр негізгі мектебі). 

21.  Хуанбай Сынап Кабылқызы (Ақмола облысы, Целиноград ауданы, 

Қараөткел ауылы, № 6 орта мектеп). 



22.  Жұмағұлова Айдана Мұхтарбайқызы (Алматы қаласы, «Бөбек» 

ұлттық ғылыми- практикалық білім беру және сауықтыру орталығы, «Өзін-

өзі тану» гимназиясы).  

23. Борунова Алина (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Дарынды 

балаларға арналған «Озат» мектеп-интернаты). 

 

15-17 жастағы жоғарғы жас санаты 

І орын 

24.  Бахтиярова Дэляра Мақсатқызы (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 

Заречный-3 поселкесі, №50 орта мектеп). 

25.  Липкина Ольга (Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, «Балалар 

мен жасөспірімдер сарайы»). 

ІІ орын 

26. Высочкина Екатерина Вячаславовна (Шығыс Қазақстан облысы, 

Семей қаласы, № 15 орта білім беретін мектеп). 

ІІІ орын 

27.  Аханова Гаухар (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Дарынды 

балаларға арналған «Озат» мектеп-интернаты). 

 

«Жануарларды қорғаймыз» номинациясы (үздік баннерлер 

байқауы) 

5-9 жастағы кіші жас санаты 

І орын  
28. Филянова Виктория (Өскемен қаласы, «Жігер» Өскемен балалар-

жасөспірімдер клубтарының бірлестігі», «Қайсар» балалар-жасөспірімдер 

клубы ). 

ІІ орын 

29.  Рахимжанова Мадина Армановна (Қостанай облысы, Қостанай 

қаласы, №18 мектеп-гимназия). 

 

10-14 жастағы орта жас санаты 

І орын 

30.  Пикулев Степан (Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, 

Облыстық балалар биологиялық орталығы). 

ІІ орын 

31.  Серикбаева Акниет (Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, 

№18 орта білім беретін мектеп). 

ІІІ орын 

32. Ниязбекова Балауса (Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, 

Облыстық балалар биологиялық орталығы). 

 

15-17 жастағы жоғарғы жас санаты 

І орын 

33.  Шарипова Рамиля (Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, №12 

орта білім беретін мектеп). 



«Үйсіз жануарлар» номинациясы (суреттер байқауы) 

5-9 жастағы кіші жас санаты 

І орын 

34.  Петренко Полина Владимировна (Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, 

Бөрте ауылы, Бөрте орта мектебі). 

ІІ орын 

35.  Казбек Нармин Ануарқызы (Батыс Қазақстан облысы, Орал 

қаласы, №12 орта білім беретін мектеп). 

36.  Ермуханова Аяжан Ниязовна (Қостанай облысы, Амангелді 

ауданы, Амангелді ауылы, №30 орта мектеп). 

ІІІ орын 

37. Сапаров Даниэль (Қарағанды облысы, Қарағанда қаласы,  Қазыбек 

би ауданы, № 97 гимназия). 

38.  Шевченко Татьяна (Шығыс Қазақстан облысы, Шемонаиха ауданы, 

Шемонаиха қаласы, Шемонаиха ауданы әкімдігінің «Балалар өнер мектебі»). 

39. Жунуспекова Софина (Шығыс Қазақстан облысы, Шемонаиха 

ауданы, Шемонаиха қаласы, Шемонаиха ауданы әкімдігінің «Балалар өнер 

мектебі»). 

 

10-14 жастағы орта жас санаты 

І орын 

40.  Манаспаева Асылжан (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Жас 

натуралистер станциясы). 

41.  Худякова Анастасия (Шығыс Қазақстан облысы, Шемонаиха 

ауданы, Шемонаиха қаласы, Шемонаиха ауданы әкімдігінің «Балалар өнер 

мектебі»). 

ІІ место 

42. Танбаева Лаура (Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, 

Облыстық балалар биологиялық орталығы). 

 

ІІІ место 

43. Матвеева Лидия (Шығыс Қазақстан облысы, Шемонаиха ауданы, 

Шемонаиха қаласы, Шемонаиха ауданы әкімдігінің «Балалар өнер мектебі»). 

44. Нестеренко Варвара (Шығыс Қазақстан облысы, Шемонаиха 

ауданы, Шемонаиха қаласы, Шемонаиха ауданы әкімдігінің «Балалар өнер 

мектебі»). 

 

15-17 жастағы жоғарғы жас санаты 

І орын   
45.  Ефименко Оксана (Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлютск 

ауданы, Дубровное ауылы, С.Г.Гуденко атындағы Дубровинск орта мектебі). 

 

ІІ место 

46. Рассолова Мария (Шығыс Қазақстан облысы, Шемонаиха ауданы, 

Шемонаиха қаласы, Шемонаиха ауданы әкімдігінің «Балалар өнер мектебі»). 



47.  Галимжанова Анель (Шығыс Қазақстан облысы, Шемонаиха 

ауданы, Шемонаиха қаласы, Шемонаиха ауданы әкімдігінің «Балалар өнер 

мектебі»). 

 

ІІІ место 

48.  Ершова Софья (Шығыс Қазақстан облысы, Шемонаиха ауданы, 

Шемонаиха қаласы, Шемонаиха ауданы әкімдігінің «Балалар өнер мектебі»). 

49.  Абдуллина Камилла (Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, 

№2орта білім беретін мектеп). 

50. Звягинцева Наталья (Шығыс Қазақстан облысы, Шемонаиха 

ауданы, Шемонаиха қаласы, Шемонаиха ауданы әкімдігінің «Балалар өнер 

мектебі»). 

 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1. Ақмола облысы 9 4 

2. Ақтөбе облысы 14 7 

3. Алматы облысы 10 4 

4. Атырау облысы   

5. Шығыс Қазақстан облысы 28 19 

6. Жамбыл облысы 3  

7. Батыс Қазақстан облысы 1 1 

8. Қарағанды облысы 11 5 

9. Қостанай облысы 8 5 

10. Қызылорда облысы 1 1 

11. Маңғыстау облысы   

12. Павлодар облысы   

13. Солтүстік Қазақстан облысы   4 3 

14. Оңтүстік Қазақстан облысы   

15. Алматы қаласы 1 1 

16. Астана қаласы 2  

 Барлығы 92 50 

 

 

 

Директордың м.а.      Л. Атажанова 

 

 

 

 


