
Жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары, 

ЖОО-ның  білім алушылары арасында «Жас зерттеуші» қашықтықтан  

өткізілген республикалық байқауының екінші кезеңінің қорытындысы 

 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы жалпы 

орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары, ЖОО-ның 

білім алушылары арасында «Жас зерттеуші» тақырыбындағы республикалық 

байқаудың 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. 

Байқаудың бірінші кезеңінде 330 жұмыс келіп түсті. 

Техникалық ақауларға байланысты тіркелмеген жұмыстар қарастырылып, 

байқаудың екінші кезеңі өткізілді және 3 номинация бойынша 122 зерттеу 

жұмыстары зерделенді.  

1. «Мен әлемді танушымын!»: табиғат, қоғам, адам, этнография. 

2.  Ғылымға қадам». Астрономия және космонавтика, химия; 

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

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

және психология; құқық, экономика, философия бағыттары. 

3. «Еліміздің ғылыми әлеуеті». Гуманитарлық бағыттар: 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 

баллдық жүйемен бағаланды: байқау тақырыбына, мақсаты мен талаптарына 

жұмыстың сай болуы;  

«Жас зерттеуші» тақырыбында  қашықтан өткізілген республикалық 

байқауын әділ қазылардың шешімінің негізінде әр түрлі жас санатындағы 

жеңімпаздар анықталды. 

  

Екінші кезең 

«Мен әлемді танушымын!» номинациясы 

 

Кіші жас санаты: 8-10 жас. 

IІ дәрежелі диплом – Кузнецова Дарья (Шығыс Қазақстан облысы, 

Өскемен қаласы, «Дарынды балаларға арналған «Восток» ғылыми-зерттеу 

дамыта оқыту арнайы мектеп-кешен орталығы» КММ). 

IІ дәрежелі диплом – Слесарев Себастян (Алматы қаласы, «№15 

гимназия» КММ). 

IІ дәрежелі диплом – Искак Адина (Батыс Қазақстан облысы, 

Шыңғырлау ауданы, Шыңғырлау ауылы, «Л.Қылышев атындағы Шилі орта 

жалпы білім беру мектебі» ММ). 

IІ дәрежелі диплом – Таңжарық Нұрхан (Алматы қаласы, «Өзін-өзі тану» 

http://www.ziyatker.org/


гимназиясы, «Бөбек» ҰҒПББСО» РМКҚ). 

IІ дәрежелі диплом – Хритина Анна (Алматы қаласы, «Өзін-өзі тану» 

гимназиясы, «Бөбек» ҰҒПББСО» РМКҚ). 

IІІ дәрежелі диплом – Николаев Иван (Алматы қаласы, «№15 гимназия» 

КММ). 

IІІ дәрежелі диплом – Бухарұлы Әлинұр (Алматы қаласы, «Өзін-өзі 

тану» гимназиясы, «Бөбек» ҰҒПББСО» РМКҚ). 

IІІ дәрежелі диплом – Қалымтай Камила (Ақмола облысы, Көкшетау 

қаласы, «№21 орта мектебі» ММ). 

IІІ дәрежелі диплом – Нечаева Алена (Шығыс Қазақстан облысы, Семей 

қаласы, «№20 жалпы орта білім беретін дамыта оқыту мектебі» КММ)  

IІІ дәрежелі диплом – Русланқызы Әлдина (Павлодар облысы, Ақсу 

қаласы, «№8 орта мектебі» ММ). 

 

Орта жас санаты: 11-14 жас 

I дәрежелі диплом – Жиенбекова Аружан (Шығыс Қазақстан облысы, 

Шымкент қаласы, «М.Мәметова атындағы №35 орта мектебі» ММ). 

I дәрежелі диплом – Рогозная Яна  (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, 

«№7 орта мектебі» ММ). 

IІ дәрежелі диплом – Киль Степан (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, 

«№7 орта мектебі» ММ). 

IІ дәрежелі диплом – Рейх Кристина (Қостанай облысы, Қостанай 

қаласы, 

«№7 орта мектебі» ММ). 

IІ дәрежелі диплом – Журавлева Сабина (Қостанай облысы, Қостанай 

қаласы, «№7 орта мектебі» ММ). 
IІ дәрежелі диплом – Серік Қарақат (Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, 

«Б.Адамбаев атындағы орта мектебі» ММ). 

IІІ дәрежелі диплом – Қожамжарова Нұрзия (Ақтөбе облысы, Мұғалжар 

ауданы, Саға ауылы, «Саға негізгі мектебі» ММ). 

 

Жоғарғы жас санаты: 15-17 жас: 

IІІ дәрежелі диплом – Ермекова Алина (Солтүстік Қазақстан облысы, 

Есіл ауданы, «Асқар Игібаев атындағы орта мектебі» КММ). 

 

«Ғылымға қадам» номинациясы 

 

Кіші жас санаты: 8-10 жас 

IІ дәрежелі диплом – Жаныбек Алинур (Шығыс Қазақстан облысы, 

Өскемен қаласы, «Дарынды балаларға арналған «Восток» ғылыми-зерттеу 

дамыта оқыту арнайы мектеп-кешен орталығы» КММ). 

IІ дәрежелі диплом – Сыздыков Карим (Шығыс Қазақстан облысы, 

Өскемен қаласы, «Дарынды балаларға арналған «Восток» ғылыми-зерттеу 

дамыта оқыту арнайы мектеп-кешен орталығы» КММ). 

IІ дәрежелі диплом – Сагимбаева Зере (Алматы қаласы, «№5 мектеп-

гимназиясы» КММ) 



IІ дәрежелі диплом – Слепченко Софья (Қостанай облысы, Қостанай 

қаласы, «№7 орта мектебі» ММ). 

IІ дәрежелі диплом – Атамбек Дана (Шығыс Қазақстан облысы, Семей 

қаласы, «№27 жалпы орта білім беру мектебі» КММ). 

IІІ дәрежелі диплом – Ихсанова Камила (Батыс Қазақстан облысы, 

Зеленді ауданы, Егіндібұлақ ауылы, «Егіндібұлақ жалпы орта білім беру 

мектебі» КММ). 
 

Орта жас санаты: 11-14 жас 

Гран-при – Днеприкова Дарья (Алматы қаласы, «№127 жалпы білім беру 

мектебі» КММ). 

I дәрежелі диплом – Климентьев Максим (Солтүстік Қазақстан облысы, 

Есіл ауданы, «Асқар Игібаев атындағы орта мектеп» КММ). 

IІІ дәрежелі диплом – Нұрбай Аягөз (Қызылорда облысы, Арал қаласы, 

«Т.Г.Шевченко атындағы №13 орта мектебі» ММ). 
 

Жоғарғы жас санаты: 15-17 жас: 

I дәрежелі диплом – Пейзов Шыңғысхан (Астана қаласы, «Тұран-

Профи» қалалық шаруашылық колледж» мекемесі). 

I дәрежелі диплом – Ясар-оглы Ислам (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, 

«№6 орта мектебі» ММ). 

I дәрежелі диплом – Быков Иван (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, 

«Физика-математика лицейі» ММ). 

IІ дәрежелі диплом – Жанбирбаева Перизат (Қарағанды облысы, 

Бұқаржырау ауданы, Ботақара кенті, «Жалпы білім беру №1 қазақ орта 

мектебі» ММ). 

IІ дәрежелі диплом – Алтынхан Ұлжан (Қарағанды облысы, Жезқазған 

қаласы, «№13 жалпы орта білім беру мектебі» ММ). 

IІІ дәрежелі диплом – Черниговец София (Шығыс Қазақстан облысы, 

Өскемен қаласы, «Дарынды балаларға арналған «Восток» ғылыми-зерттеу 

дамыта оқыту арнайы мектеп-кешен орталығы» КММ). 

IІІ дәрежелі диплом – Байболов Жантас (Алматы облысы, «Талдықорған 

мединицалық колледжі» ШЖҚ МКК). 

IІІ дәрежелі диплом – Милетханова Ақбота (Алматы облысы, 

«Талдықорған мединицалық колледжі» ШЖҚ МКК). 

IІІ дәрежелі диплом – Білісбек Салтанат (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, 

«Жамбыл политехникалық колледжі» МКҚК). 

IІІ дәрежелі диплом – Макмутов  Нұрдәулет (Жамбыл облысы, Тараз 

қаласы, «Жамбыл политехникалық колледжі» МКҚК).   

IІІ дәрежелі диплом – Ротэрмель Сергей (Павлодар облысы, Павлодар 

қаласы, «Жаяу Мұса атындағы Ақсу колледжі» КМҚК). 

 

«Еліміздің ғылыми әлеуеті» номинациясы 

 

Кіші жас санаты: 8-10 жас 

I дәрежелі диплом – Гольдфельд Дарья (Шығыс Қазақстан облысы, 

Шымкент қаласы, «№35 М.Маметова атындағы жалпы орта мектеп» КММ). 



IІ дәрежелі диплом – Сырыгин Артем (Шығыс Қазақстан облысы, 

Өскемен қаласы, «Дарынды балаларға арналған «Восток» ғылыми-зерттеу 

дамыта оқыту арнайы мектеп-кешен орталығы» КММ). 

 

Орта жас санаты: 11-14 жас 

IІ дәрежелі диплом – Сыбанбаева Нұрай (Шығыс Қазақстан облысы, 

Семей қаласы, «№37 мектеп-гимназиясы» КММ). 

IІ дәрежелі диплом – Агапов Владислав, Ивченко Егор (Солтүстік 

Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, «Ғ.Мүсірепов атындағы №43 орта 

мектебі» КММ). 

IІ дәрежелі диплом – Васковская Карина, Бопежанова Адасхан 

(Қарағанды облысы, Бұқаржырау ауданы, Центральное ауылы, «Орталық орта 

мектебі» КММ). 

IІІ дәрежелі диплом – Нурумов Нұрсұлтан (Павлодар облысы, Ертіс 

ауданы, «Қызылжар» жалпы орта мектебі» ММ). 

IІІ дәрежелі диплом – Ербайқызы Жұлдыз (Қызылорда облысы, Шиелі 

ауданы, «№133 негізгі мектебі» ММ). 

 

Жоғарғы жас санаты: 15-17 жас: 

I дәрежелі диплом – Қанатбекова Айшабиби (Қарағанды облысы, 

Балхаш қаласы). 

I дәрежелі диплом – Садвакасова Сағыныш (Қарағанды облысы, Балхаш 

қаласы). 

IІ дәрежелі диплом – Джаскен Каныш (Павлодар облысы, Железинский 

ауданы, «Озерная жалпы білім беру мектебі» ММ). 

IІ дәрежелі диплом – Пулатова Аружан (Алматы қаласы, «№1 мектеп-

гимназиясы» ММ). 

IІІ дәрежелі диплом – Вагнер Лаура (Қостанай облысы, Жітіқара ауданы, 

«№1 негізгі мектебі» КММ). 
 

 

 

Екінші кезенінің байқауында қарастырылған жұмыстардың саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ өңір Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола облысы 2 1 

2 Ақтөбе облысы 2 1 

3 Алматы облысы 9 2 

4 Атырау облысы 1 0 

5 Шығыс Қазақстан 

облысы 

20 8 

6 Жамбыл облысы 11 4 

7 Батыс Қазақстан облысы 10 2 

8 Қарағанды облысы 20 5 

9 Қостанай облысы 15 7 

10 Қызылорда облысы 2 2 



11 Маңғыстау облысы 0 0 

12 Павлодар облысы 11 4 

13 Солтүстік Қазақстан 

облысы 

5 3 

14 Оңтүстік Қазақстан 

облысы 

2 2 

15 Алматы қаласы 11 8 

16 Астана қаласы 1 1 

 Барлығы 122 50 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


