
«Әскери тарих - менің отбасымның өмірінде» 

тақырыбында қашықтықтан өткізілгенреспубликалық байқаудың 

қорытындысы 
 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығымектепке 

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

ұйымдарының білім алушылары, сондықтан педагогтердіңарасында «Әскери 

тарих - менің отбасымның өмірінде»тақырыбында республикалық байқауын 

2017 жылғы 24 ақпаннан бастап 12 мамыраралығында өткізді. 

Мақсаты:туған өлке тарихын зерттеу арқылы білім алушылардың 

танымдық қызығушылығы мен ізденушілік-зерттеушілік шығармашылығын 

дамыту.  
Байқауға екі номинация бойынша 86 жұмыс келіп түсті: 

«Мәңгілік есімізде»; 

«Ардагерлер әлі де қатарымызда»;   

«Барлығы майдан үшін, барлығы Жеңіс үшін», 

«Батырлар - жанымызда» 

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі өлшемдер бойынша 

бағаланды: 

1) оқушыларды қазақстандық отансүйгіштікке және азаматтылыққа 

тәрбиелеу;  

2) білім алушылардың өзін-өзі танытуына арналған шарт ретінде 

шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту;  

3) туған өлкені тану арқылы көпұлтты қоғамға сай құндылықтарға 

бағдарланған қарым-қатынастарды қалыптастыру.   

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығы» РМҚК өткізеді.  

4) Байқаудың ұйымдастырушылары ұйымдастыру комитеті мен әділ 

қазылар алқасының құрамын қалыптастырады. 

«Әскери тарих - менің отбасымның өмірінде»тақырыбында 

республикалық интернет-байқаудың әділ қазыларының шешімі негізінде 27 

қатысушы жеңімпаз болып анықталды.  

 

«Мәңгілік есімізде» номинациясы 

11-14 жастағы кіші жас санаты 

I орын: 
1. Виннокуров Владимир (Ақмола облысы, Сандыктау ауданы, Лесное 

а. орта мектебі); 

2. Ускенбаева Анель (Алматы облысы, Қапшагай қ, № 4 орта мектебі). 

 

II орын:  

3. Басыгарина Айым (Ақтөбе қ,  №53 орта мектебі); 
 

III орын:  



4. Алиев Наби (БҚО, Бурлы ауданы, с.Бурлин, «Бурлы орта мектебі»). 
 

«Мәңгілік есімізде» номинациясы 

15-17 жастағы кіші жас санаты 

II орын:  

5. Бабин Игорь (ШҚО, Өскемен қ , Дарынды балаларға арналған 

«Восток» дамыта оқыту ғылыми-зерттеу арнайы мектеп кешен орталығы 

6. Киряш Анастасия  (СҚО, Жамбыл ауданы, Святодуховка ауылы, 

«С.Мұқанов атындағы орта мектебі»). 

 

III место:  

7. Низамутдинова Элеонора (Алматы қ, Ауэзов атындағы ауданы; 

Д.А.Конаев атындағы колледжі). 

 

«Ардагерлер әлі де қатарымызда»номинациясы 

11-14 жастағы кіші жас санаты 

II орын:  

  8. Тлеубаева Жұлдыз (Қарағанды қаласы «Мұрагер» 

мамандандырылған мектеп-интернаты); 

 

III орын: 

9.Жусупов Максат (Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданы, Ұзынкөл 

ауылы, № 2 орта мектебі). 

 

«Ардагерлер әлі де қатарымызда»номинациясы 

15-17 жастағы кіші жас санаты 

 

I орын: 

10. Абсалямова Диляра КМҚК «Екібастұз құрылыс-техникалық 

колледжі». 

 

II орын:   
11.Алжанова Марал (ШҚО, Семей қаласы «М.О.Әуезов атындағы 

педагогикалық колледжі» КМҚК). 

 

III орын: 

12.Жанболатов Жангелді (Батыс Қазақстан облысы, Сырым ауданы, 

Жымпиты ауылы«Сырым колледжі»МКҚК). 

 

«Барлығы майдан үшін, барлығы Жеңіс үшін» номинациясы 

7-10 жастағы кіші жас санаты 

 

II орын:  

13. Козак Яна (Қостанай облысы, Мендықара ауданы, Молодежное 

ауылы, «Жангелді атындағы орта мектебі»); 



 

III орын: 

14.Оңғар Нұрмұхамед (Астана қ, № 5 мектеп –гимназиясы); 

          15. Тұрлығожа  Шұғыла  (Алматы облысы, Панфилов ауданы, 

«Айдарлы орта мектебі»). 

 

«Барлығы майдан үшін, барлығы Жеңіс үшін» номинациясы 

11-14 жастағы кіші жас санаты 

 

III орын: 

16. Бекжанова Сара (ОҚО, Шымкент қ, № 89 мектеп –лицей). 

 

«Барлығы майдан үшін, барлығы Жеңіс үшін» номинациясы 

15-17 лет  жастағы кіші жас санаты 

II орын:  

17. Куанова  Айлиза (Ақтөбе облысы, Темір ауданы,  Шұбарқұдық а. 

гимназиясы); 

 

III орын: 

18 Клепка Виктория (Қостанай облысы, Қостанай  ауданы, Затобола 

ауылы, «Затобол мектеп-гимназиясы»); 

19.Махмутова Әсел (Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы 

«Ы.Алтынсарин атындағы № 65 мектеп-гимназиясы»); 

20. Сайранбекова Ақерке (ШҚО, Катон-Қарағай ауданы,.Топқайың а. 

«Топқайың орта мектебі»). 

 

«Батырлар - жанымызда» номинациясы. 

11-14 жастағы кіші жас санаты 

 

II орын:  

21. Нурумбетова Адель (Павлодар қ, РМҚК «Балалар-жасөспірімдер 

экология және туризм орталығы»); 

22. Портноав Никита (Алматы қ, № 27 мектеп –гимназиясы). 

 

III орын: 

23. Проскурин Родион (Ақтөбе облысы, Мұғажар  ауданы, Ақкемер а. 

орта мектебі). 

«Батырлар - жанымызда» номинациясы. 

15-17 жастағы кіші жас санаты 

 

I орын:  

24. Оспанова Салтанат (СҚО, Жамбыл ауданы, Кладбинка а..орта 

мектебі). 

 

II орын: 



25. Даулет Гульнур (Алматы облысы, Сарқан ауданы, 

М.Толебаеватындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен»); 

26. Жұбатқанова Айнұр (Ақтөбе облысы, Темір ауданы,  Шұбарқұдық 

а. гимназиясы); 

 

III орын: 

27. Сатанова Жулдыз (ОҚО, Шымкент қ., №89 мектеп –лицей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Байқау жұмыстарының саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар Жұмыстар саны Жеңімпаздар  

 

1. Ақмола  2 1 

2. Ақтөбе  5 4 

3. Алматы  3 3 

4. Атырау   - 

5. ШығысҚазақстан  7 3 

6. Жамбыл  2 - 

7. БатысҚазақстан 6 2 

8. Қарағанды  13 1 

9. Қостанай  12 3 

10. Қызылорда  1 - 

11. Маңғыстау  - 

12. Павлодар  4 2 

13. СолтүстікҚазақстан 9 2 

14. Оңтүстік Қазақстан  8 3 

15. Алматы қаласы 10 2 

16. Астана қаласы  4 1 

 Барлығы  86 27 

 

 
 


