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

беру ұйымдарының білім алушылары арасында Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздігі күніне өткізілген  «Менің Отаным - 

Қазақстан» республикалық  интернет-байқауының қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық оқу-әдістемелік орталығы 2016 жылғы 1 тамыз - 15 желтоқсан 

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

білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздігі күніне орай өткізілген «Менің Отаным - 

Қазақстан»  шығармашылық жұмыстарының республикалық интернет-байқауы 

қашықтықтан www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтында өткізілді. 

Байқау өскелең ұрпақтың бойында азаматтылықты және патриотизмді 

тәрбиелеу, дарынды балалар, жастар және педагогикалық қызметкерлерді 

анықтау, қолдау және олардың танымдық қызығушылықтарын ынталандыру 

мақсатында өткізілді.  

Байқау міндеттері:  

-Қазақстан Республикасының қалыптасу және даму тарихын меңгеруді 

насихаттау; 

- өскелең ұрпақты рухани-адамгершілік және патриоттыққа тәрбиелеу; 

- өз елінің болашағына деген жауапкершілікті тәрбиелеу; 

- ұпрақ сабақтастығын және Отаны үшін мақтанышты тәрбиелеу; 

- балалар шығармашылығын дәріптеу; 

- өскелең ұрпақты заманауи қоғамның өзекті мәселелерін шешуге 

жұмылдыру 

 Байқауға жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдары,   колледж 

білім алушылары қатысты.  

Байқауға төрт номинация бойынша барлығы 183 жұмыс келіп түсті: 

1.   «Менің Отаным – Қазақстан» номинациясы; 

2.  «Тәуелсіз Қазақстан балалардың көзімен» номинациясы; 

3.  «Қазақ елі осындай»  номинациясы; 

4.  «Болашақ біздің қолымызда» номинациясы; 

Байқау жұмыстарын Астана қаласы мектептерінің, мектептен тыс 

мекемелерінің, директор орынбасарлары, педагогтері құрайтын  әділ қазылар 

алқасы  бағалады.  

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі критерийлер бойынша 5 

баллдық жүйемен бағаланды: байқау тақырыбына сәйкестігі, жұмыстың 

сонылығы; өзектілігі; жұмыстың сапасы мен мазмұндылығы; жаңашылдығы. 

«Менің Отаным – Қазақстан» республикалық интернет-байқауының  

шығармашылық жұмыстарының қазылар алқасының шешімі негізінде әр түрлі 

номинациялардағы байқау жеңімпаздары ретінде келесі қатысушылар 

мақұлданды. 

 

«Менің Отаным - Қазақстан» номинациясы 

кіші жас санаты: 5- 9 жас 

І орын  

http://www.ziyatker.org/


1) Гобун Матвей (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, «№44 білім 

беру мектебі»). 

    ІІ орын 

           2) Қазбек Дулат (Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс ауданы Монтайтас 

ауылы,   «Б.Онтаев атындағы жалпы орта мектебі»). 

 ІІІ орын 

           3) Жолдасбек Нұрсая (Оңтүстік Қазақстан облысы, Түлкібас ауданы, 

Түлкібас ауданы әкімдігі білім бөлімінің «И.Рыбалко атындағы жалпы орта 

мектебі»). 

 

«Менің Отаным - Қазақстан» номинациясы 

орта жас санаты: 10-15 жас 

 

Гран-При  

4) Өсербай Серікжан (Павлодар обласы, Павлодар қаласы, М.Қатаев 

атындағы облыстық  оқыушылар сарайы). 

І орын 

5)  Абдурашидова Ақмарал (Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов  ауданы, 

Подгорное шағын орталықты орта мектебі); 

6) Жұмағалиева Венера (Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, 

М.Өтемісұлы атындағы облыстық сауықтыру мектеп-интернаты); 

7) Түскеева Диана (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, №34 

Негізгі орта мектебі); 

8) Шермағанбет Еркеназ (Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, №201 

мектеп-лицей). 

ІІ орын  

9) Мусаев Мейіржан (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, 

№61Жалпы білім беру орта мектебі); 

10) Сәлменова Марияш (Қостанай облысы, Таран ауданы,«Таран 

ауданы әкімдігі білім беру бөлімінің № 1 орта мектебі»); 

11) Сламгалиева Диляра («Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, 

Семей қаласы әкімдігі білім бөлімінің «№ 17 жалпы білім беретін мектеп» ); 

ІІІ орын 

12) Ташпулатова Ситора (Жамбыл облысы,Тараз қаласы, №18 орта 

мектеп); 

13) Орынбекқызы Жанерке (Шығыс Қазақстан облысы, Күрішім 

ауданы, Қаратоғай ауылы, «Қаратоғай орта мектебі»); 

14) Миронова Анна (Павлодар облысы, Ақсу ауданы,«Ақсу қаласы 

лицейі»). 

15) Мажен Аружан (Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Күреңбел ауылы 

«Күреңбел орта мектебі»). 

 

 

«Менің Отаным - Қазақстан» номинациясы 

жоғары жас санаты: 16-20 жас 

  



  І орын  
16) Аманкелді Дана (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, 

«Новоузенский орта мектебі»); 

17) Нарольская Дарья (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, 

«Новоузенск орта білім беру мектебі). 

              ІІ орын  

18) Тұрарбекова А (Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, 

М.Өтемісұлы атындағы облыстық сауықтыру мектеп-интернаты); 

19) Тілеміс Шыңғыс (Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, Жезқазған 

гуманитарлық колледжі) 

20) Искендир Назира (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, №61 

жалпы білім беру орта мектебі). 

ІІІ орын 

21)  Вайшевич Кристина (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, 

«Новоузенск орта білім беру мектебі); 

22) Қайырбекова Гүлімжан (Солтүстік Қазақстан облысы, М.Қозыбаев 

атындағы СҚМУ); 

23) Рахматтуллаева Сабина (Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, 

Жезқазған Гуманитарлық колледжі); 

24) Мұсаева Майра (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, №61 жалпы 

білім беру орта мектебі). 

 

«Тәуелсіз Қазақстан балалар көзімен» номинациясы 

кіші жас санаты: 9-5 жас 

 

І орын 

25) Қасым Мұхаммед (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, №31 қазақ орта 

мектебі); 

26) Қуаныш Нұрислам (Қостанай облысы,Таран ауылы, «Таран ауданы 

әкімдігі білім беру бөлімінің № 1 орта мектебі»). 

 

«Тәуелсіз Қазақстан балалар көзімен» номинациясы 

орта жас санаты: 10-15 жас 

 

 І орын 

27) Савицкая Виктория (Қостанай облысы, Таранов ауданы, Майское 

ауылы, «Таран ауданы әкімдігі білім бөлімінің Майский орта мектебі»); 

28) Савицкая Эвелина (Қостанай облысы, Таранов ауданы, Майское 

ауылы,  Қостанай облысы, Таранов ауданы әкімдігі білім бөлімінің  «Өнер 

мектебі»). 

ІІ орын  

29) Соснова Марина (СҚО, Кызылжар ауданы, Большая Малышка 

ауылы, Большемалышенский орта мектебі); 

30) Мукубаева Дильназ (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, 

С.Мауленов атындағы гимназия). 



ІІІ орын  
31) Достан Айсұлу (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, С.Мәуленов 

атындағы гимназия); 

32)  Молдағалиева Еркеназ (БҚО, Казталов ауданы,Киров ауылы, 

М.Жүнісов атындағы негізгі жалпы білім беретін мектебі.коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі). 

 

«Тәуелсіз Қазақстан балалар көзімен» номинациясы 

жоғары жас санаты: 16-20 жас 

І орын 

33) Молдабекова Ақмарал (Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, 

Жезқазған гуманитарлық колледжі). 

ІІ орын 

34) Әбілғафурова Әлия  (Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, 

Жезқазған гуманитарлық колледжі). 

35) Имаш Айдана (Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, Жезқазған 

гуманитарлық колледжі). 

36) Фоменко Вадим (Қостанай облысы, Таран ауданы,«Таран ауданы 

әкімдігі білім беру бөлімінің Майский орта  мектебі); 

ІІІ орын  

37) Кокаева Медина (Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, Жезқазған 

гуманитарлық колледжі). 

 

«Қазақ елі осындай» номинациясы 

кіші жас санаты: 5-9 жас 

 

ІІІ орын 

38) Өтеген Аңсар ( Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, 

Тимирязев ауданы, Тимирязев ауылы Тимирязев жалпы білім беретін қазақ 

мектеп интернаты ММ); 

 

«Қазақ елі осындай» номинациясы 

орта жас санаты: 10-15 жас 

 

ІІІ орын 

39) Сағынбаев Дінмұхаммед (Атырау облысы, Атырау қаласы, Ғ. 

Мұратбаев атындағы орта мектеп); 

40) ХОР КГУ (Шығыс Қазақстан облысы, Прибережный ауылы Первомай 

орта мектебі). 

 

«Қазақ елі осындай» номинациясы 

жоғары жас санаты: 16-20 жас 

 

І орын 

41)  Серикова Аида (Ақтөбе  облысы, Хромтау қаласы, №6 гимназия) 



 

 

«Болашақ біздің қолымызда» номинациясы 

кіші жас санаты: 5- 9 жас 

 

ІІІ орын 

42)  Никифирова Маша (Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, 

Өскемен қаласы әкімдігінің №46 балабақша –бөбекжайы, «Капелька» тобы). 

 

«Болашақ біздің қолымызда» номинациясы 

орта жас санаты: 10-15 жас 

 

ІІІ орын 

43)  Кайгородова Дарья (Шығыс Қазақстан облысы, Зырянов ауданы, 

Зырян қаласы, Зырян қаласының мектеп-лицейі). 

 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 
 

№ Облыстар Жұмыстар 

саны 

Жеңімпаздар саны 

1 Ақмола 3  

2 Ақтөбе 3 1 

3 Алматы облысы 0  

4 Атырау  6 1 

5 Шығыс Қазақстан  20 5 

6 Жамбыл  16 3 

7 Батыс Қазақстан  13 3 

8 Қарағанды  49 14 

9 Қостанай  24 8 

10 Қызылорда  4 1 

11 Маңғыстау  0  

12 Павлодар  10 2 

13 Солтүстік Қазақстан  12 3 

14 Оңтүстік Қазақстан  20 2 

15 Алматы қаласы 0  

16 Астана қаласы 3  

 Барлығы: 183 43 

 

 

Директордің м.а.                                                                   Р. Шер  
 


