
Жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіби білім беру 

ұйымдарының және ЖОО  білім алушылары арасында «Жас зерттеуші» 

қашықтықтан  өткізілген республикалық байқауының қорытындысы 

 

 Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы жалпы 

орта, қосымша, техникалық және кәсіби білім беру ұйымдары  және ЖОО 

білім алушылары арасында «Жас зерттеуші» тақырыбында  республикалық 

байқауын 2015 жылғы 1 қазан – 21 қараша аралығында балаларға арналған 

www.ziyatker.org. гылыми-танымдық сайтында  қашықтықтан өткізді. 

 Байқау білім алушылардың жобалық және зерттеушілік қызметтерге 

тарту арқылы оқытудың тиімділігі мен білім сапасын арттыру, білім 

алушылардың зерттеу жұмысына уәждемесін арттыру мақсатында өткізілді. 

 Байқауға 8-18 жастағы білім алушылар қатысты. 

    Байқаудағы жарияланған 3 номинация (зерттеу жұмыстары) бойынша 

330 жұмыс келіп түсті. 

1) «Мен әлемді танушымын!» Тақырыптары: Табиғат, Қоғам, Адам, 

Этнография; 

2) Ғылымға қадам» 

Бағыттары: астрономия және космонавтика, химия; математика, 

медицина, экология; тарих, саясаттану, өлкетану, география, этнография; 

лингвистика (орыс, ағылшын тілдері), әдебиеттану; педагогика  және 

психология; құқық, экономика, философия; 

3) «Еліміздің ғылыми әлеуеті» 

Гуманитарлық ғылым: өнертану, тарих, мәдени антропология 

(археология, этнография), әскери тарих, саясаттану, өлкетану, мәдениеттану; 

лингвистика (орыс, ағылшын тілдері); әдебиеттану; педагогика  және 

психология; құқық;  экономика; философия. 

Қатысушылардың жұмыстарын құзыретті әділ қазылар бағалады. 

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі критерийлер бойынша         

10 балдық жүйемен бағаланды: байқау тақырыбына, мақсаты мен 

талаптарына жұмыстың сай болуы;  

«Жас зерттеуші» тақырыбында  қашықтан өткізілген республикалық 

байқауың әділ қазылардың шешімінің негізінде әр түрлі жас санатындағы 

мынадай білім алушылар жеңімпаздар болып анықталды: 

  

«Мен әлемді танушымын!» номинациясы 

 
Кіші жас санаты: 8-10 жас 

 

Гран-при - Қайдар Мөлдір (Ақмола обл., Көкшетау қ.) 

I дәрежелі диплом – Бауыржан Сағындық (Қарағанды обл., Киевка ауылы, 

№2 ОМ) 

I дәрежелі диплом – Кенжеғұл Жанерке (Жамбыл обл., Меркі ауд.). 

I дәрежелі диплом – Камалов Чингиз (Ақтөбе обл., Мұғалджар ауд.). 

I дәрежелі диплом – Ордабай Ерасыл (Ақмола обл., Көкшетау қ.). 
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IІ дәрежелі диплом – Раптан Нұрхан (Алматы обл., Қарасай ауд., Каскелен 

қ., Абай ат. МГ) 

IІ дәрежелі диплом – Темірбаева Ақтоты Нұрланқызы (Жамбыл обл., 

Сарысу ауд.). 

IІ дәрежелі диплом – Сарыказиев Даурен (Қостанай обл., Қостанай қ.) 

IІ дәрежелі диплом – Сарсикеева Сауле (Павлодар обл., Павлодар қ.) 

IІ дәрежелі диплом – Есенгелді Жансая (Қызылорда обл, Қазалы, с.Бірлік, 

№102 ОМ) 

IІІ дәрежелі диплом – Жанайдаров Темірлан (Қарағанды обл., Сәтбаев қ., 

№4 Абай ат МЛ ) 

IІІ дәрежелі диплом – Ержанова Айкөркем Орынғалиқызы (БҚО., Қазталов 

ауд., Қоныс ауылы)  

IІІ дәрежелі диплом –Тасов Нұрасыл (ОҚО., Мақтаарал ауд., Алпамыс 

ауылы) 

IІІ дәрежелі диплом – Рахмет Ақжүніс (Жамбыл обл., Сарысу ауд., Жаңатас 

қ.,) 

IІІ дәрежелі диплом – Сейтқазиева Алина (Жамбыл обл., Меркі ауд., №12 

ОМ) 

 

Орта жас санаты: 11-14 жас 

І дәрежелі диплом – Рустемова Нейля (Шығыс Қазақстан обл., Өскемен қ., 

Меновное орта мектебі) 

І дәрежелі диплом - Серікова Үміт (Ақмола обл., Көкшетау қ.) 

ІІ дәрежелі диплом – Серік Нұржан (Қарағанды обл., Қазбек би ауд.) 

ІІ дәрежелі диплом - Егізбаева Ақмерей, Қуанбаева Мадина (Ақтөбе обл., 

Ақтөбе қ., Физика-математик мектеп-интернат). 

ІІ дәрежелі диплом - Сапарбек Ерасыл (Қызылорда обл., Қазалы ауд.) 

ІІІ дәрежелі диплом - Алмашова Раушан Әкімқызы (Батыс Қазақстан 

облысы, Теректі ауд., Қызылжар ауылы) 

ІІІ дәрежелі диплом – Мендышева Карина (Павлодар обл., Екібастұз қ.) 

ІІІ дәрежелі диплом – Леончук Татьяна (Павлодар обл., Ақсу қ., Достық 

ауылы) 

ІІІ дәрежелі диплом – Карпыза Дарья (ШҚО, Зырян ауд., Малеевск ауылы) 

 

Жоғарғы жас санаты: 15-17 жас 

І дәрежелі диплом – Сарсенова Айсауле Айсақызы (Ақтөбе обл., Ойыл ауд., 

Қараой ОМ) 

ІІ дәрежелі диплом - Валуйская Анастасия (Қарағанды обл., Қарағанды қ., 

Индустриалдық-технологиялдық колледж) 

ІІІ дәрежелі диплом – Галибабаева Самира (Алматы қ., №132 гимназия). 

 

 

 

 

 



 «Ғылымға қадам» номинациясы  

 

Кіші жас санаты: 8-10 жас 

 

Гран При – Даулетқызы Аружан (Алматы қ., №5 Мектеп-гимназиясы) 

I дәрежелі диплом– Сатыбалды Аружан (Жамбыл обл., Қордай ауд., Қордай 

ауылы, №1 МГ) 

I дәрежелі диплом – Назаренко Вадим (Қарағанды обл., Қарағанды қ., 

Октябрь ауд., №95 МГ) 

I дәрежелі диплом – Юлдашева Ясмина (Жамбыл обл., Тараз қ., №24 

гимназия) 

I дәрежелі диплом – Иванова Василиса, Маркина Диана (Павлодар обл., 

Екібастұз қ., №35 МГ) 

I дәрежелі диплом - Гришков Данила (Алматы қ., №71 МЛ) 

IІ дәрежелі диплом – Мерқай Қаракөзайым (БҚО, Теректі ауд. Қызылжар 

ауылы) 

IІ дәрежелі диплом – Пономаренко Екатерина (ШҚО, Өскемен қ., «Восток») 

IІ дәрежелі диплом – Параскевануло София (Жамбыл обл., Тараз қ., №7 МГ) 

IІ дәрежелі диплом – Ихсанова Камила (БҚО, Зеленов ауд., Егіндібұлақ 

ауылы) 

IІ дәрежелі диплом – Тоқанов Ерасыл (ШҚО, Семей қ., №38 ЖОББМЛ) 

IІ дәрежелі диплом – Тұрлыбаева Мадина (Қарағанды обл., Теміртау қ., №21 

ЖББОМ) 

IІ дәрежелі диплом – Рахимжанова Аружан Серікжанқызы (ШҚО, Семей қ., 

№38 ОМ) 

IІ дәрежелі диплом – Фергали Жанель (Қарағанды обл., Жезқазған қ. №13 

ЖОББМ) 

IІ дәрежелі диплом – Пономарева Яна (Алматы қ., №71 Мектеп-лицейі) 

IІ дәрежелі диплом – Хамитқали Гұлнұр (ШҚО, Жарма ауд., Жарық ауылы, 

Жамбыл ат.мектеп) 

IІ дәрежелі диплом – Пацюкайте Валентина (Қарағанды обл., Қарағанды қ., 

№25 ОМ) 

IІІ дәрежелі диплом – Хамитова Милана (Қарағанды обл., Саран қ., №13 

ЖББМ) 

IІІ дәрежелі диплом – Берестова Ксения (Ақмола обл., Көкшетау қ., №21 

ОМ) 

IІІ дәрежелі диплом – Русанов Андрей (Қостанай обл., Қарабалық ауд, 

Қарабалық п.) 

IІІ дәрежелі диплом – Власов Данил (Павлодар обл., Качирский ауд, 

Песчаное ауылы) 

IІІ дәрежелі диплом – Журавлева Сабина, Киль Степан (Қарағанды обл., 

Сарыөзек ауылы, №21 ОМ). 

 

 

 



Орта жас санаты: 11-14 жас 

Гран При – Днеприкова Дарья (Алматы қаласы, №127 негізгі мектеп) 

I дәрежелі диплом– Абайдильдин М. (Ақмола обл., Жарқайың ауд., Өмірлік 

ОМ) 

I дәрежелі диплом – Құрмамбаева Әйкерім (Алматы қ., №159 Ы.Алтынсарин 

ат., гимназия) 

I дәрежелі диплом - Агапов В., Ивченко Е. (СҚО, Петропавловск қ.) 

IІ дәрежелі диплом – Аманжолова Бақытгүл (Атырау обл., Құрманғазы ауд.) 

IІ дәрежелі диплом – Артықова Айжан (Алматы қ., № 71 МЛ) 

IІІ дәрежелі диплом – Сихимбаева Карина (Қостанай обл., Қостанай қ., №5 

мектеп-гимназиясы) 

IІІ дәрежелі диплом – Лахтина К.( СҚО, Қызылжар ауд.). 

 

Жоғарғы жас санаты: 15-17 жас:  

I дәрежелі диплом – Лекерова Екатерина (Қостанай обл., Қостанай қ.,№2 

МЛ) 

I дәрежелі диплом – Омаров С.( Қызылорда обл., Арал ауд., №76 ОМ) 

I дәрежелі диплом – Ким Леонид (Алматы қ., «Өзін-өзі тану» гимназиясы) 

I дәрежелі диплом – Ясар-оглы Ислам Пашалыевич (Жамбыл обл., Тараз қ., 

№6 ОМ) 

IІ дәрежелі диплом – Кийко Алексей, Аскерова Алина, Мунарбаев Рустем 

(Қостанай қ., М.Дулатов ат., Технико-экономикалық колледж КИнЭУ) 

IІ дәрежелі диплом - Ермекова Алина (СҚО., Есіл ауданы) 

IІ дәрежелі диплом – Самет Н. (Алматы обл., Қарасай ауд., Қаскелең қ.) 

IІ дәрежелі диплом – Нұрланова Меруерт (Алматы қ., «Өзін-өзі тану» 

гимназиясы) 

IІ дәрежелі диплом – Жанбирбаева Перизат (Қарағанды обл., Бұқар жырау 

ауд., Ботақара кенті, №1 қазақ ОМ) 

IІ дәрежелі диплом – Абуов Ильяс (ШҚО, Урыль ОМ) 

IІ дәрежелі диплом – Пулатова Аружан (Алматы қ., №1 МГ) 

IІІ дәрежелі диплом – Ишмуратова Диана (Жамбыл обл., Тараз қ., №7 МГ) 

IІІ дәрежелі диплом – Оңалбаева Айсауле (БҚО., Орал қ., Европа 

индустриалдық-экономикалық колледжі) 

IІІ дәрежелі диплом – Шультинов Дамир (Ақтөбе обл., Мамандандырылған 

физика-математика мектебі) 

IІІ дәрежелі диплом – Нұржақынов Ерасыл (ШҚО., Өскемен қ., Меновное 

ОМ) 

IІІ дәрежелі диплом – Закурдаев Даниил (Павлодар обл., Павлодар қ., 

Лицей) 

IІІ дәрежелі диплом –  Винницкая Мария (ШҚО., Семей қ., №31 ОМ) 

IІІ дәрежелі диплом – Ерланқызы А. (Шахтинск қаласы, А.Бөкейханов ат., 

Мектеп-лицей) 

IІІ дәрежелі диплом – Өтегенова Құндыз (Ақтөбе обл., Ақтөбе физика-

математика мектебі) 

IІІ дәрежелі диплом – Жунусова А. (Ақмола обл., Көкшетау қ.). 



IІІ дәрежелі диплом – Қайратов Арман (Қарағанды қ., №53 мектеп-лицей) 

IІІ дәрежелі диплом – Байқадамова  Мадина,  Шмакова  Марина (Қостанай 

қ., Қостанай медиц. колледжі) 

IІІ дәрежелі диплом – Сарсенова Айгерім (Қарағанды обл., Жетіқара ауд., 

Большевик ОМ) 

IІІ дәрежелі диплом – Омаров С. (Қызылорда обл., Арал ауд., №76 мектеп) 

 

 «Еліміздің ғылыми әлеуеті» номинациясы 

 

Кіші жас санаты: 8-10 жас 

I дәрежелі диплом – Рашитұлы Нұрсұлтан, Сейтқали Аружан  (Алматы обл., 

Талдықорған қ., №20 арнаулы лицейі) 

I дәрежелі диплом – Шаукебай Ару (Қостанай қ., №5 мектеп-гимназия) 

I дәрежелі диплом – Задыгереева Айнар (БҚО, И.Тайманов ат., №34 мектеп-

гимназиясы) 

I дәрежелі диплом – Богомолова Д. (Павлодар обл., Павлодар қ., №14 ОМ) 

I дәрежелі диплом –  Цой Давид (Алматы қ., №18 гимназия) 

I дәрежелі диплом – Сламбек Аружан (Қарағанды обл., Сәтбаев қ., №4 МЛ) 

IІ дәрежелі диплом – Қуанов Ғанимат (БҚО, Теректі ауд., Қызылжар ауылы) 

IІ дәрежелі диплом – Куленова Назерке (Қарағанды обл., Қарағанды қ., 

«Дарын» мектеп-интернаты) 

IІ дәрежелі диплом – Жалелова Аягөз (Атырау обл., Құрманғазы ауд., Дәшін 

селосы,  Ы.Алтынсарин ат. ОМ) 

IІ дәрежелі диплом –Саламатқызы Сымбат (Атырау обл., Құрманғазы ауд., 

Дәшін селосы, Ы.Алтынсарин ат., ОМ) 

IІ дәрежелі диплом – Шевченко П. (Павлодар обл., Павлодар қ., №14 ОМ) 

IІІ дәрежелі диплом – Сарсенбек Әділет (Жамбыл обл., Талас ауд., Алғабас 

ОМ) 

IІІ дәрежелі диплом – Ротнова Вероника (Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., №13 ОМ) 

IІІ дәрежелі диплом – Шәріпбаева Аружан (Алматы обл., Талдықорған қ., 

№16 МГ) 

IІІ дәрежелі диплом – Даутов Темірлан (Алматы обл., Талдықорған қ., №16 

МГ) 

IІІ дәрежелі диплом – Агай Маргарита (СҚО, Қызылжар ауд.) 

 

Орта жас санаты: 11-14 жас 

I дәрежелі диплом – Тасболатов Б. (Қостанай обл., Жетіқара ауд., Ырсай 

ауылы) 

I дәрежелі диплом – Бейсенбек Диана (ШҚО, Өскемен қ., Жамбыл 

ат.мектеп) 

I дәрежелі диплом – Васковская Н.В., Бопежанова А.Н. (Қарағанды обл., 

Бұхаржырау ауд.,) 

I дәрежелі диплом – Сыбанбаева Нұрай (ШҚО, Семей қаласы, №37 

гимназия) 



IІІ дәрежелі диплом – Панкратьева Наталья (ШҚО, Зыряновск ауд., 

Зыряновск қ., Лесопристансий ОМ). 

 

Жоғарғы жас санаты: 15-17 жас:  

Гран При – Абдимуталип Аружан (Астана қ., №48 МЛ) 

I дәрежелі диплом – Аманғалиева Гүлханым (БҚО, Теректі ауд.) 

I дәрежелі диплом – Тұрдалиева А.Б. (Қостанай обл., Рудный қ., Әлеуметті-

гуманитарлық колледж) 

I дәрежелі диплом – Мұхамбетқалиева А. (БҚО, Орал қ., №34 ОМ) 

I дәрежелі диплом – Мейрамбай Данышпан (Жамбыл обл., Меркі ауд.) 

I дәрежелі диплом – Тілеубердиева Альфия (Астана қ., №48 ОМ) 

IІ дәрежелі диплом – Жантемир Алдияр (Алматы қ., «Өзін-өзі тану» 

гимназиясы) 

IІ дәрежелі диплом – Жубаева Диана (Жамбыл обл., Сарысу ауд.) 

IІ дәрежелі диплом – Петлеванная Е., Стрельцова Е. (Павлодар обл., 

Павлодар қ. №14 ОМ) 

IІ дәрежелі диплом – Черкасова Маргарита (СҚО, Новоишим ауд., №1 

Г.Мүсірепов ат. ОМ) 

IІ дәрежелі диплом – Иманбаева Алия, Бериков Ерканат (СҚО., Новоишим 

селосы) 

IІ дәрежелі диплом – Эркажан Динара (Қарағанды обл., Балхаш қ., №25 ОМ) 

IІІ дәрежелі диплом – Сыдықов Сакен (Қарағанды обл., Теміртау қ.) 

IІІ дәрежелі диплом – Жолан Гүлзира (Жамбыл обл., Меркі ауд., №9 мектеп) 

IІІ дәрежелі диплом – Аманжол Сабина (ОҚО, Шымкент қ., №41 Макаренко 

ат. мектеп) 

IІІ дәрежелі диплом – Нұрлыбаева Ақбота (Қарағанды обл., Жезқазған қ.,) 

 

Әділ қазылар қатысушылардың байқауға  ұсынған жұмыстарының 

тақырыптарының өзектілігі мен тұжырымның нақтылығын, зерттеу 

мәселесінің тереңдігі мен ауқымдылығын, жұмыс жоспарын (мазмұнын) 

құрудың логикалығы, тақырыпты толық аша алуын, қатысушылардың 

шығармашылығы мен дәлелденген көзқарасының болғандығын, негізделген 

қорытындыларының болуын, материалды жеткізу тілі, стилі (анықтығы, 

қысқаша жинақталған түрі, бейнелілігі, лексика мен грамматикасы) 

жеткілікті деңгейде екендігін және зерттеу тәсілдерінің талапқа сай 

ресімделгенін атап көрсетті. 
 

 

 

 

 


