
Жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары 

мен ЖОО білім алушылары, сонымен қатар барлық деңгейдегі білім 

беру ұйымдарының педагогтері арасында «Егер де мен Елбасы 

болсам...» тақырыбында қашықтықтан өткізілген республикалық 

интернет-байқауының қорытындысы 

 

 Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы жалпы 

орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары мен ЖОО 

білім алушылары, сонымен қатар барлық деңгейдегі білім беру 

ұйымдарының педагогтері арасында «Егер де мен Елбасы болсам...» 

тақырыбында республикалық интернет - байқауын  2015 жылғы 1 қазан – 

30 қараша аралығында балаларға арналған www.ziyatker.org. ғылыми-

танымдық сайтында қашықтықтан өткізді. 

 Байқау білім алушылардың зерттеу жұмысына уәждемесін арттыру, 

балалар мен жастардың шығармашылық әлеуетін дамыту, білім 

алушылардың белсенді өмірлік тұғырын, еліміздің қоғамдық және саяси 

өміріне қатысуын қалыптастыру, жас буын өкілдеріне елжандылық сезім мен 

тарихи сана ұғымын бойларына сіңіру және педагогтердің сабақтан тыс іс-

шараларды ұйымдастырудағы инновациялық әдістерін айқындау мақсатында 

өткізілді. 

 Байқауға 8-18 жастағы білім алушылар мен барлық білім беру 

ұйымдарының педагогтері қатысты. 

 Байқауға 3 номинация бойынша 360 жұмыс келіп түсті. 

1) «Қазақ елім - мақтанышым»; 

2) «Елбасығы хат»; 

3) «Біз тарихты жасаймыз». 

 Балалар мен педагогтердің  жұмыстарын құзыретті әділ қазылар 

бағалады. 

 Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі критерийлер бойынша  

10 балдық жүйемен бағаланды: байқау тақырыбына, мақсаты мен 

талаптарына жұмыстың сай болуы;  жұмыстар өзекті және бұрын 

жарияланбаған болуы тиіс; баяндау, жеткізу тілі көркем, нақты және жатық 

болуы, баяндау шеберлігі; материалдардың шынайылығы мен объективтілігі; 

авторлық ұстанымның нақтылығы; жұмысты баяндау және ресімдеу сапасы; 

фотосуреттердің көркемдік және техникалық сапасы (фотосуреттер болған 

жағдайда). 

 «Егер де мен Елбасы болсам...» тақырыбында  қашықтан өткізілген 

республикалық интернет-байқауының әділ қазылардың шешімінің негізінде 

әр түрлі жас санатындағы мынадай білім алушылар және педагогтер 

жеңімпаздар болып анықталды: 

  

Номинация «Қазақ елім - мақтанышым» 

Кіші жас санаты 8-10 жас 

II дәрежелі диплом – Асланов Зейдан (Алматы қаласы, №15 гимназия) 

http://www.ziyatker.org/


II дәрежелі диплом –Үсен Мадияр (Қызылординская обл. Казалинский р-н, 

школа им.Жанқожа батыр №70); 

 

III дәрежелі диплом – Тасым Ақниет (СҚО Есіл ауданы Бұлақ ОМ) 

III дәрежелі диплом – Ерғали Мерей (Қызылорда обл. Казалы ауданы, 

Жанқожа батыр атындағы №70); 

III дәрежелі диплом -  Есенбекқызы Аяжан (Атырау обл. Исатай ауданы, 

Аққыстау ОМ).   

 

Орта жас санаты 11-14 жас 

I дәрежелі диплом – Нұрахметқызы Ділдә (Алматы обл.Текелі қ. №5ОМ); 

I дәрежелі диплом – Егісбеков Ерлан Мұратұлы (Семей қ. №37 гимназия); 

I дәрежелі диплом – Абылғабыл Арианна (Алматы обл.Текелі қ. №5 ОМ) 

II дәрежелі диплом – Құдайбергенов Елнар (ШҚО,Шар қаласы,Т.Кобдіков 

атындағы ОМ); 

II дәрежелі диплом –Жұмағалиева Диана (СҚО, Петропавл қаласы,№42 ОМ) 

III дәрежелі диплом – Сейтгалиев Нұрсұлтан (Ақмола обл, Жаркайын 

ауданы, Өмірлік ОМ) 

III дәрежелі диплом  – Бексеиіт Сандугаш ( ОҚО Мақтарал ауданы Қайнар 

МГ). 

Жоғарғы жас санаты: 15-18 жас:   

Гран При - Шакенова Алиша (Павлодар обл. Успен ауданы Конырозек с., 

Павлодар ОМ). 

I дәрежелі диплом – Турланова Диана (Алматы обл. Текелі қаласы,№5 ОМ) 

II дәрежелі диплом – Еламанова Нұркерім  (Астана қаласы, №56МЛ) 

II дәрежелі диплом - Рахматтуллаева Сабина (Қарағанды обл.Жезказған, 

қ.Жезказган гуманитарлық колледжі) 

III дәрежелі диплом – Раимбекова Шырын (Алматы обл. Талдықорған 

медколледжі) 

III дәрежелі диплом - Мырзағали Сандугаш (Ақтөбе көлік, коммуникация 

және жаңа технология колледжі); 

III дәрежелі диплом – Базылбек Мархаббат (Жезказған қаласы, Жезказган 

гуманитарлық колледжі); 

III дәрежелі диплом - Айторе Ұлжан (Жезказған қаласы, Жезказган 

гуманитарлық колледжі); 

 

Номинация «Елбасығы хат» 

Кіші жас санаты 8-10 жас 

I дәрежелі диплом – Барбол Абзал (Астана қаласы, №65 МГ); 

I дәрежелі диплом –  Пәржан Айдана (Алматы  қ.Алатау ауданы №149 НМ) 

I дәрежелі диплом– Сулеймен Ілияс (Қарағанды обл,Осакар ауданы, №1ОМ) 

I дәрежелі диплом – Әсембек Әрсен (Жамбыл обл.Тараз қаласы,№47ОМ) 

II дәрежелі диплом – Жайлаубек Айсәуле Алданқызы (Жамбыл обл. Қордай 

ауд., Отар ауылы); 



II дәрежелі диплом - Өмирхан Ертай (Тараз қаласы, Ы.Сулейменов 

атындағы №37 ОМ); 

II дәрежелі диплом - Ерманова Милана (Ақтөбе обл.Мартук ауданы, Мартук 

селосы ); 

II дәрежелі диплом - Татбаева Амина ( Жамбыл обл.Тараз қаласы №49 ОМ); 

II дәрежелі диплом - Бисембай Ерқанат (Қарағанды қаласы, №137 ОМ); 

II дәрежелі диплом - Қалықберді Аяжан (Жамбыл обл.  Қордай ауданы 

Қордай ауылы М.Ломоносов атындағы №2 ОМ); 

II дәрежелі диплом - Ерболат Нұрбай (Павлодар обл. Актогай ауданы, 

Мүткенов атындағы ОМ); 

II дәрежелі диплом - Ақберді Нұрайым ( Жамбыл обл. Тараз қаласы №47 

ОМ); 

II дәрежелі диплом - Ситникова Лилия (Ақтөбе обл.Мартук ауданы,Мартук 

селосы) 

III дәрежелі диплом - Сағат Аяжан ( Қараганды обл. Жанаарқа ауданы, 

Атасу с. №132 ЖББМ) 

III дәрежелі диплом – Куанышева Айдана ( Қараганды обл. Нұра ауданы, 

Көбетай с.,Р.Асубаев атындағы ЖББМ) 

 

Орта жас санаты 11-14 жас 

I дәрежелі диплом - Төкей Шуақ (Алматы обл. Текелі қаласы, №5 ОМ); 

I дәрежелі диплом – Жумартова Арайлым (ОҚО, Шымкент қаласы, 

А.С.Макаренко атындағы №41 МЛ); 

I дәрежелі диплом - Жұмағұл Фарида ( Қарағанды обл. Жанаарқа ауданы, 

Шәбден Ералиев ауылы, Оспан Әлібаев ОМ); 

I дәрежелі диплом - Кенжебай Қазына (Алматы обл. Текелі қаласы,№5 ОМ); 

I дәрежелі диплом - Аманжолова Аруна (Қараганды қаласы, Қазыбек би 

ауданы, «Дарын» МИ) 

II дәрежелі диплом- Насух Саягүл (Атырау қаласы, А.С.Пушкин атындағы 

№20 МЛ );  

II дәрежелі диплом – Амангелдиева Шарапат (Жамбыл обл. Байзак ауданы, 

Абай атындағы ОМ); 

II дәрежелі диплом - Тергеубай Меруерт ( Алматы обл. Аксу 

ауданы,Жансугуров пос.,Қ.Сатбаев атындағы ОМ); 

II дәрежелі диплом - Баландин Александр (Қостанай обл. Рудный 

қаласы,№21гимназия); 

II дәрежелі диплом - Секенов Аблайхан (СКО, Мамлют 

ауданы,Михайловская ОМ); 

II дәрежелі диплом - Баранов Кирилл ( Ақтөбе обл.Каргалы ауданы, 

Велихановская НМ). 

II дәрежелі диплом - Молдаш Толғанай (Караганда қаласы,№3гимназия) 

II дәрежелі диплом – Халикова София (Алматы қаласы, №71 МЛ) 

II дәрежелі диплом – Ташкенбай Дана (ОҚО,Жетісай қаласы,Қ.Дәрімбаев 

атындағы ОМ) 



III дәрежелі диплом – Сатаева Аида (Қарағанды обл. Казыбек би ауданы,  

«Дарын» МИ) 

III дәрежелі диплом – Макашев Абзал (Қарағанды обл. Казыбек би ауданы,  

«Дарын» МИ) 

III дәрежелі диплом – Интыкбеков Рауан  (Қарағанды обл. Казыбек би 

ауданы,  «Дарын» МИ) 

III дәрежелі диплом - Қарағұлов Ақжол (Ақтөбе обл.Карғалы ауданы,№2 

Бадамша ОМ) 

III дәрежелі диплом - Қалымбек Асылбек (Ақтөбе обл.Карғалы ауданы,№2 

Бадамша ОМ) 

III дәрежелі диплом – Курмамбаев Санжар (Алматы қ. Медеу ауданы, 

Ы.Алтынсарин атындағы №159 гимназия) 

III дәрежелі диплом - Каркен Айғаным (Қарағанды обл. Казыбек би ауданы,  

«Дарын» МИ) 

III дәрежелі диплом - Иран  Есен (Қарағанды обл. Казыбек би ауданы,  

«Дарын» МИ) 

III дәрежелі диплом - Филипова Александра (Қарағанды обл.Осакар ауданы 

Осакаровка №1ОМ) 

III дәрежелі диплом- Кузнецова Влада(СҚО, Кызылжар ауданы Асанов ОМ) 

 

Жоғарғы жас санаты: 15-18 жас 

Гран При - Ахметов  Тынышбек Куанышұлы (Ақтөбе қаласы, Ақтөбе 

политехникалық колледжі)   

I дәрежелі диплом - Әлімхан Ажар ( Жамбыл обл. Тараз қаласы, №51ОМ); 

I дәрежелі диплом – Орнықбаева Құндызай ( Қызылорда обл. Кармакшы 

ауданы, С.Ескараев атындағы №27 ОМ); 

II дәрежелі диплом- Саят Жұмахмет ( ШҚО, қаласы, Т.Кобдіков атындағы 

ОМ); 

II дәрежелі диплом - Сисен Орынай (Атырау қаласы, С.Мукашев атындағы 

Атырау политехникалық колледжі); 

II дәрежелі диплом - Салтанат Шаттыққызы ( Атырау обл. Қызықоға 

ауданы,Тасшағыл ОМ); 

II дәрежелі диплом - Чугулева Алмагүл ( СҚО, Жамбыл ауданы, Казанка 

селосы).  

II дәрежелі диплом - Түктібаева Еркеназ ( Жезказган қаласы, Жезказған 

гуманитарлық колледжі); 

II дәрежелі диплом – Аубакиров Шынгыс ( Алматы обл.  Н.Назарбаев білім 

беру қоры» қоғамдық филиалы, «Арыстан» лицейі 

III дәрежелі диплом – Федулова Елена (Караганды обл.Абай қ. №12 СО) 

 

Номинация «Біз тарихты жасаймыз» Педагогтер 

I дәрежелі диплом – Аймамбет Ділдабек Инаятуллаұлы (Қызылорда  

обл.Қазалы ауданы,  Ақтан батыр  ауылы, №190 ОМ , тарих мұғалімі); 



I дәрежелі диплом - Жусупова Маржангүл Мубаракқызы (Павлодар қаласы, 

Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған интернат-гимназиясы, 

тәрбиеші); 

II дәрежелі диплом – Абдрахманова Салтанат Худретуллақызы (Жамбыл 

обл. Байзақ ауданы, Абай атындағы ОМ, қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі); 

II дәрежелі диплом - Билялова Мадина Сарсекейқызы (Павлодар обл. Качир 

ауданы, Байконыс ОМ, бастауыш сынып мұғалімі); 

II дәрежелі диплом - Ибраимова Салтанат Мусаевна (Жамбыл обл. Байзак 

ауданы, Абай атындағы ОМ, қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі).  

 

III дәрежелі диплом - Пращур Марина Валерьевна (Қостанай обл. №2 

Затобол ОМ, география мұғалімі); 

III дәрежелі диплом - Наурызбаева Алмагүл Балтабайқызы, Макатова 

Умітжан Искаковна (Қараганда қаласы, №92 гимназия, қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімі); 

III дәрежелі диплом - Шаймуратова Гүлнара Бериккановна (ШҚО, Семей 

қаласы, №37 гимназия, ағылшын тілі мұғалімі). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


