
«IT ғаламшар» республикалық интернет-байқауының 

қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2015 жылғы 10 

тамыз – 25 қараша аралығында «IT ғаламшар» компьютерлік шығармашылық 

жұмыстарының байқауы. Байқау 5 номинация бойынша өткізілді:  

«Үздік презентация» номинациясы (байқау тақырыбына сай жасалған 

авторлық бағдарламалар, жоба жасалымдарының презентациялары). 

«Компьютерлік анимация» номинациясы (барлық түрдегі 

анимациялар). 

«Сайт жасау» номинациясы (әр түрлі тақырыптарда жасалған жеке 

сайттар). 

«Оқу-танымдық видео» номинациясы (оқу мазмұнында жасалған 

авторлық видеороликтер). 

«Бағдарламалау» номинациясы (авторлық бағдарламалар). 

Байқауға білім алушылардан 160 жұмыс түсті. 

Әділқазылар алқасы жас санаттары бойынша байқау жеңімпаздарын 

анықтады. 
 

«Үздік презентация» номинациясы 

Жас санаты: 8-10 жас 

І орын 

– Баянбекова Нұрсәуле Еркебуланқызы (Қараганды қ., Ә.Бөкейхан 

атындағы №76 ЖББОМ). 

ІІ орын 

– Қуантаева Аружан Асқарқызы (Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, 

Обаған ауылы, Ы.Алтынсарин атындағы Обаған орта мектебі). 

ІІІ орын 
– Саморукова Екатерина Корнеевна (Қарағанды облысы, Теміртау қ., № 

21 ЖОМ). 

 

Жас санаты: 11-14 жас 

Бас жүлде 

- Саликов Амир (Павлодар облысы, Екібастұз қ., №13 ЖОМ). 

 

І орын 

– Абетова Айым, Смагулова Томирис (Қарағанд қ., №82 орта жалпы білім 

беру мектебі); 

- Шабленова Адель (Қарағанды облысы, Сарань қ., №1 жалп білім беру 

мектебі). 

ІІ орын  

– Кумысбекова Лаура (Қарағанды қ., В. Маяковский атындағы №17 орта 

мектеп); 



– Қабатаев Санжар Еркенович (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, 

С.Мәуленов атындағы гимназия); 

- Әшенова Әмина (ШҚО, Риддер қаласы, "Шаңырақ" көпсалалы мектеп-

гимназия); 

- Астабиева Айнұр Қайыржанқызы (Қарағанды қ., №36 жалпы білім 

беретін орта мектебі). 

 

ІІІ орын 

– Алпысбаева Анель (ШҚО, Өскемен қаласы, Дарынды балаларға 

арналған Жамбыл атындағы облыстық мамандандырылған мектеп-гимназия-

интернаты); 

– Жұмабекова Аружан Мырзағалиқызы (Жамбыл облысы, Қордай 

ауданы, Гвардейский қалашығы, №43 Б.Момышұлы атындағы орта мектеп); 

– Қапасова Перизат (Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақсу-Аюлы ауылы, 

Жамбыл Ақылбаев  атындағы мектеп-гимназия); 

- Мартышева Ульяна Дмитриевна (Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, 

п.Күшмұрын, №121 Күшмұрын орта мектебі). 

 

Жас санаты: 15-18 жас 

Бас жүлде 

- Тулегенов Тасболат Маужасович (Қостанай облысы, Қостанай қ., 

Қостанай политехникалық колледжі). 

 

І орын 

– Рзабаева Айнагуль Нурлыбековна (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Ақтөбе 

транспорт, коммуникация және жаңа технологиялар колледжі); 

- Олжағали  Нуршат Нурланқызы (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Ақтөбе 

транспорт, коммуникация және жаңа технологиялар колледжі); 

- Маукенова Томерис, Олейников Александр (Қарағанды облысы, 

Осакаровка ауданы, Озёрное ауылы, №13 орта мектеп). 

ІІ орын  

– Жүзбаева Акерке  (ОҚО, Шымкент қаласы, Шымкент Аграрлық 

колледжі); 

– Жұманова Мөлдір (ШЖҚ «Талдықорған медициналық колледжі»); 

- Ососкова Анастасия Витальевна (Қостанай облысы, Қостанай қ., 

Қостанай политехникалық колледжі); 

- Селезнев Дмитрий (Ақтөбе облысы, Мартұқ кенті, №3 Мартұқ орта 

мектебі). 

 

ІІІ орын 

– Сүйгенова Риза, Қасымова Тамирис (Қарағанды обл, Нұра ауданы, 

Киевка кенті, №2 қазақ орта мектебі); 



– Өмірзақова Сымбат (ОҚО, Шымкент қаласы, Шымкент Аграрлық 

колледжі); 

– Әбілда Нұрила (Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, №264 мектеп-

лицей).  

«Компьютерлік анимация» номинациясы 

Жас санаты: 8-10 жас 

 

І орын  

– Булкина Мария Евгеньевна (Қарағанды облысы, Шахтинск қ., №6 ЖМ). 

ІІ орын 

– Сеилханов Рахат (Павлодар облысы, Павлодар қ., Ы. Алтынсарин 

атындағы дарынды балаларға арналған облыстық қазақ гимназия-интернаты).  

 

Жас санаты 11-14 жас 

І орын  

– Халикова Арина, Воробьева Арина (Қостанай облысы, Қостанай қ., 

А.И.Никифоров атындағы көркемөнер мектебі). 

ІІ орын 
– Ахметов Наурыз Батырханұлы (Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, 

Обаған ауылы, Ы.Алтынсарин атындағы Обаған орта мектебі); 

- Дударук Илья Сергеевич (Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Байтуған 

ауылы, Байтуған ЖМ). 

ІІІ орын 

– Балтабаева Айым (Алматы облысы., Талдыкорган қаласы, дарынды 

балаларға арналған үш тілде оқытатын №20 арнаулы лицейі); 

– Каиров Дамир Галымжанович (Ақмола облысы, Жақа ауданы, 

Державинск қ., Крупская орта мектебі); 

– Кеңесханова Әсем (Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, 

Дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы облыстық мамандандырылған 

мектеп-гимназия-интернаты). 
 

Жас санаты: 15-18 жас 

І орын  

– Алдажаров Дулат (ШҚО, Өскемен қ., химия-биологиялық бағыттағы 

НЗМ). 

ІІ орын  

– Десницкий Святослав, Зубенко Костантин, Шайхеслямов Данис 

(Жамбыл облысы, Тараз қ., Техникалық шығармашылық орталығы); 

- Жайлау Ақерке (ОҚО,Түркістан қаласы, "Түркістан Ахмет Ясауи" 

кәсіби колледжі). 

ІІІ орын  

– Елубай Нурбек (Қарағанды облысы, Балхаш қ., лингвистикалық 

бағыттағы № 16 орта мектеп);  

– Беляева Галина (ШҚО, Семей қ., Жас техниктер стнациясы). 



 

«Сайт жасау» номинациясы  

Жас санаты: 11-14 жас 

І орын  
– Шырдай Жаннұр Қуандыққызы (Қостанай облысы, Алтынсарин 

ауданы, Обаған ауылы, Ы.Алтынсарин атындағы Обаған орта мектебі). 

ІІ орын 

– Жакиянов Диас Ризабекович (Өскемен қаласы әкімінің «Оқушылар 

шығармашылық сарайы»). 

 

ІІІ орын 

– Болатқан Балжан Досанқызы (Өскемен қаласы әкімінің «Оқушылар 

шығармашылық сарайы»). 

 

Жас санаты: 15-18 жас 

Бас жүлде 

- Тлеубаев Жан Хусаинович (Маңғыстау қ., Политехникалық колледжі). 

 

І орын  
– Ержанов Әбдіқадір (ОҚО,Түркістан қаласы, Түркістан Ахмет Ясауи" 

кәсіби колледжі); 

- Жұлдызхан Темірхан Айдарханұлы (ОҚО Шымкент қаласы, Жаңа 

технологиялар колледжі) 

ІІ орын 

– Жомартқан Нұрасыл Қайратұлы (ШҚО, Риддер қаласы, «Шаңырақ» 

көпсалалы мектеп-гимназия); 

–  Ізбасхан Раушан Сагынбайқызы  (Ақтөбе қ, Ақтөбе көлік, 

коммуникация және жаңа технологиялар колледжі). 

ІІІ орын  

– Халым Жанаргүл Ертайқызы (Жаңаөзен қ., Жаңаөзен мектеп - 

гимназиясы); 

– Абилакимов Айдос Маратұлы (Астана қаласы, №64 мектеп-лицейі). 

 

 

«Оқу-танымдық видео» номинациясы 

Жас санаты: 8-10 жас 

І орын 

– Тлеухан Даурен (Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, В.В. Маякрвский 

атындағы №17 жалпы білім беретін орта мектеп). 

ІІ орын  
– Новиков Алексей Алексеевич (Қарағанды қ., № 9 гимназия). 

 

Жас санаты: 11-14 жас 

І орын  



– Турганбаев  Дулат  Жәнібекұлы  (Ақмола облысы, Бұланды ауданы, 

Макинск қаласы, Макинск №4 орта мектебі). 

ІІ орын  

– Шнайдер Евгений Владимирович (Павлодар облысы, Качир ауданы, 

Байқоныс ауылы, "Балдырған" мектеп лагері); 

– Астабиева Айнұр Қайыржанқызы (Қарағанды қ., №36 жалпы білім 

беретін орта мектебі). 

ІІІ орын 

– Тынынбаев Диас Дулатович (Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданы, 

Федеровка ауылы, Федеровка орта мектебі). 

 

Жас санаты: 15-18 жас 

Бас жүлде 

- Брик Вадим Николаевич (Қостанай облысы, Қостанай қ., Қостанай 

политехникалық колледжі). 

І орын  
– Тарасенко София (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, №18 орта мектеп). 

ІІ орын  
– Швагер Роман Владимирович (Қостанай облысы, Қостанай қ., Қостанай 

политехникалық колледжі).  

ІІІ орын  

– Маратов Алдияр  Бағдатұлы  (Қарағанды қаласы, №36 жалпы білім 

беретін орта мектебі). 

 

 

«Бағдарламалау» номинациясы 

Жас санаты: 11-14 жас 

Бас жүлде 

- Дюсекина Карина (ШҚО, Курчатов қ., Курчатов қаласындағы мектеп-

гимназия). 

І орын  
– Те Максим Дмиртиевич (Қарағанды облысы, Сәтпаев қ., Абай атындағы 

№4 орта мектеп). 

ІІ орын  
– Жуков Иван Игоревич (ШҚО, Өскемен қ., №37 көпсалалы орта 

мектебі). 

ІІІ орын  
– Жолдыбай Жанайым Мұратқызы (Жамбыл облысы, Меркі ауданы, 

Сарымолдаев ауылы, «Өркен» шығармашылықты дамыту және кәсіби бағдар 

беру орталығы ). 

 

 

 



Жас санаты: 15-18 жас 

Бас жүлде 

- Югай Екатерина Игорьевна (Қостанай облысы, Қостанай қ., Қостанай 

политехникалық колледжі). 

І орын  
– Алтаева Назым (ШҚО, Өскемен қ., химия-биологиялық бағыттағы 

НЗМ). 

ІІ орын  
– Касенов Данияр (ШҚО, Өскемен қ., химия-биологиялық бағыттағы 

НЗМ). 

ІІІ орын  
– Отарбай Айғаным Ғалымбекқызы (Ақтөбе қ, Ақтөбе көлік, 

коммуникация және жаңа технологиялар колледжі). 

 


