
 

Жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының, жоғары оқу орындарының педагогтері, сондай-ақ білім 

алушылары арасында Тілдер күніне арналған «Сүйемін туған тілді – 

анам тілін...» республикалық интернет-байқауын қашықтықтан 

қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2016 жылғы 

10 тамыз - 10 қазан аралығында жалпы орта, қосымша, техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарының, жоғары оқу орындарының педагогтері, 

сондай-ақ білім алушылары арасында Тілдер күніне арналған «Сүйемін туған 

тілді – анам тілін...» республикалық интернет-байқауы қашықтықтан 

www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтында өткізілді. 

Байқау мақсаты: тіл мәдениетін көтеру және мемлекеттік тілді қолдану 

мәртебесін арттыру; қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын 

дамыту. 

Міндеттері:  

- балалар мен жастардың тілді меңгеруге деген шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; 

- сөйлеу мәдениетінің деңгейін көтеру; толеранттылыққа, патриоттық 

сезімін тәрбиелеу; 

- қазақстандық рухани бірлікті қолдау, Қазақстан халықтарының салт-

дәстүрлерін зерделеу. 

Байқауға төрт номинация бойынша барлығы 285 жұмыс келіп түсті: 

1. «Біздің заманымыздың ертегіші» номинациясы. 

2. «Алтын шумақ» номинациясы. 

3. «Менің жазба туындым» номинациясы. 

4. «Мерекеге арналған үздік презентация» номинациясы. 

Жұмыстарды Астана қаласы мектептерінің, мектептен тыс 

мекемелерінің, директор орынбасарлары, әдіскерлері, педагогтері құрайтын 

әділ қазылар алқасы қарады.  

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі критерийлер бойынша 5 

баллдық жүйемен бағаланды: байқау тақырыбына сәйкестігі; жұмыстың 

сонылығы; өзектілігі; жұмыстың сапасы және мазмұндылығы; 

жаңашылдығы. 

«Сүйемін туған тілді – анам тілін...» республикалық сырттай 

байқауының әділ қазылар алқасының шешімі негізінде әр түрлі 

номинациялардағы байқау жеңімпаздары ретінде келесі қатысушылар 

мақұлданды. 

«Біздің заманымыздың ертегіші» номинациясы  

(5-10 астағы білім алушылар) 

 

1) І орын – Мұхаммет Дінислам  (Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов 

ауданы, Луговой ауылы, Т.Рысқұлов орта мектебі); 

http://www.ziyatker.org/


2) ІІ орын – Алибекова Аэлита (БҚО, Орал қаласы, № 48 «Мұрагер» 

бөбекжайы); 

3) ІІІ орын – Қадыр Дінмұхаммед (БҚО, Орал қаласы, №48 «Мұрагер» 

бөбекжайы); 

4) Самигулаева Айару (БҚО, Орал қаласы, №48 «Мұрагер» бөбекжайы). 

 

«Біздің заманымыздың ертегіші» номинациясы 

(11-15 жастағы білім алушылар) 

 

5) І орын – Айбат Нұрай (Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақадыр 

кенті, А.Ермеков атындағы жалпы орта білім беретің мектеп 

базасындағы тірек мектебі (ресурстық орталық); 

6) Қанапиянова Арайлым, Қанатқызы Айсауле (ШҚО, Өскемен қаласы, 

дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы арнайы 

мамандандырылған мектеп-гимназия-интернаты); 

7) ІІ орын – Бұлтбай Гүлназ (БҚО, Орал қаласы, А.Тайманов атындағы 

№34 мектеп-гимназиясы); 

8) Біләлов Ертай (ШҚО, Өскемен қаласы, дарынды балаларға арналған 

Жамбыл атындағы арнайы мамандандырылған мектеп-гимназия-

интернаты); 

9) Капар Камшат (Астана қаласы, дарынды қыз балаларға арналған 

казақ-түрік лицей-интернаты); 

10) ІІІ орын – Алабергенов Алим (ШҚО, Семей қаласы, КММ 

«Семей қаласының № 6 гимназиясы»); 

11) Жумабек Алина (Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Қызыл Таң 

ауылы, №34 орта мектебі); 

12) Серік Ақтолқын (Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Темір қаласы, 

С.Бәйішев атындағы орта мектеп). 

 

Біздің заманымыздың ертегіші» номинациясы 

(16 жастағы және одан жоғары білім алушылар) 

 

13) І орын – Әсемғалиева Жайна ( Орал қаласы, сервис және жана 

технологиялар колледжі); 

14) ІІ орын - Құрбанәлі Жанайым (ОҚО, Түркістан қаласы,Түркістан 

гуманитарлық-техникалық колледжі); 

15) ІІІ орын - Бисембаева Нураим (Астана қаласы, гуманитарлық 

колледжі), 

16) Панова Елена (Ақмола облысы, КММ «Туризм және сервис 

индустриясы колледжі»). 

 

«Алтын шумақ» номинациясы (5-10 жастағы білім алушылар) 

 

17) І орын – Мурзагалиева Мадина (Атырау облысы, Құрманғазы 

ауданы, «Балбөбек» балабақшасы); 



18) ІІ орын – Жуковский Роман (Астана қаласы, «Центральная» 

экономикалық мектебі); 

19) Шаривханұлы Амир (Алматы облысы, Ескелді ауданы,  Қаратал 

ауылы, «Қаратал орта мектебі»); 

20) ІІІ орын – Яхно Дарья (Қарағанды облысы, Жезказған қаласы,   

№24 жалпы білім беретін мектеп); 

21) Алпамысқызы Арайлым (Қарағанды облысы, Абай ауданы,  

Кулаайғыр ауылы, Топар орта мектебі). 

 

«Алтын шумақ» номинациясы (11-15 жастағы білім алушылар) 

 

22) І орын – Ихсанова Гулзада (БҚО, Орал қаласы, № 37 жалпы 

білім беретің мектеп); 

23) ІІ орын – Карабаева Меруерт (Қарағанды облысы, Шахтинск қ., 

КМҚК «Балалар жасөспірімдер орталығы» «Мирас» клубы); 

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

Юбилейное ауылы, Подгорное шағын орталықты орта мектебі); 

25) ІІІ орын – Айдарова Назерке (ОҚО, г Жетісай қаласы, Балалар 

мен жасөспірімдер шығармашылық орталығының «Атамұра»  

үйірмесі); 

26) Бірімжарова Гүлжанат (Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, 

Луговой ауылы, Т.Рысқұлов орта мектебі); 

27) Рақымбекова Жанерке (ШҚО, Абай ауданы, Тоқтамыс ауылы, 

«Жаңғазы Молдағалиев Атындағы орта мектебі» КММ); 

28) Тоқтарова Алина (ШҚО, Риддер қ., «Мектеп-лицей №1» КММ). 

 

«Алтын шумақ» номинациясы 

(16 жастағы және одан жоғары білім алушылар) 

 

29) Гран-при – Аманбаева Ақкербез (Батыс Қазақстан облысы, 

Теректі ауданы, Федоровка қазақ жалпы орта білім беретін мектебі); 

30) І орын – Аманжол Ақбота (Атырау облысы, Атырау қаласы, 

Атырау сервис колледжі); 

31) ІІ орын – Қутпанова Марзия (ШҚО, Семей қаласы, КҚМК 

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі»); 

32) Өмірзақ Нағима (Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Манап 

ауылы, «Жаңақорған аудандық білім бөлімінің № 160 орта мектебі» 

КММ); 

33) Крисхан Лайла (Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Б.Ахметов 

атындағы Павлодар педагогикалық колледжі); 

34) ІІІ орын – Әсемғалиева Жайна (БҚО, Орал қ., сервис және жана 

технологиялар колледжі); 

35) Бақыт Айзат (Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Абай атындағы 

№ 2 лицей); 



36) Жумабай Султан (Қарағанды облысы, Нұрын ауданы, Баршино 

ауылы, Баршин жалпы білім беретің мектеп). 

 

«Менің үздік жазба туындым» номинациясы 

(4-10 жастағы білім алушылар) 

 

37) І орын – Имашева Мәдина (Батыс Қазақстан облысы, Теректі 

ауданы Федоровка қазақ жалпы орта білім беретін мектебі); 

38) ІІ орын – Клостер Андрей (ШҚО, Өскемен қаласы,  ҚММ «№ 38 

гимназия»); 

39) Хайбулла Нұрхан (БҚО, Казталов ауданы, Жаңатаң ауылы, 

Мирон негізгі жалпы білім беретін мектебі); 

40) Болатқызы Мақпал (Қарағанды облысы, Абай ауданы, Кулаайғыр 

ауылы, Топар орта білім беретін мектебі); 

41) ІІІ орын - Асылбек Алихан (Батыс Қазақстан облысы, Теректі 

ауданы, Ақжайық селосы, Ақжайық жалпы орта білім беретін 

мектебі); 

42) Магинатқызы Айым (ШҚО, Абай ауданы, с.Жүрекадыр, 

«Ш.Абенов атындағы орта мектебі» КММ); 

43) Нарқұл Әли (Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Луговой 

ауылы, Т.Рысқұлов атындағы орта мектебі); 

44) Рахимханов Сәкен (ШҚО, Абай ауданы, с.Жүрекадыр, 

«Ш.Абенов атындағы орта мектебі» КММ);  

45) Толеухасым Ерназ (ШҚО, Абай ауданы, с.Жүрекадыр, 

«Ш.Абенов атындағы орта мектебі» КММ). 

 

«Менің үздік жазба туындым» номинациясы 

(11-15 жастағы білім алушылар) 

 

46) І орын – Каженова Ұлжан (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, 

Ғ.Қайырбеков атындағы № 9 орта мектеп); 

47) Касымова Аяжан (Қостанай облысы, Қостанай ауданы, 

Н.Наушабаев атындағы, мектеп-гимназия); 

48) ІІ орын – Айтанова Ұлжан (ШҚО, Абай ауданы, Көкбай ауылы,  

Көкбай атындағы орта  мектебі); 

49) Клепка Виктория (Қостанай облысы, Затобол ауылы, мектеп-

гимназия); 

50) Баймуханбетова Гулім (ШҚО, Ақжар ауылы, Ақжар «М.Әуезов 

атындағы орта мектебі» КММ); 

51) Жұмабай Камила (Қарағанды облысы, Нұрин ауданы, Қарой 

ауылы, Қарой жалпы орта білім беретің мектеп); 

52) Рахымжан Нурила (ОҚО, Мақтарал ауданы, Балалар мен 

жасөспірімдер  шығармашылық орталығы); 



53) ІІІ орын - Бахрам Аружан (Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, 

дарынды балаларға арналған №3 облыстық мамандандырылған 

мектеп- интернаты); 

54) Бейсенбек Диана (ШҚО, Өскемен қаласы, дарынды балаларға 

арналған Жамбыл атындағы арнайы мамандандырылған мектеп-

гимназия-интернаты); 

55) Бекбергенова Дарика (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, 

Қостанай ауданы, «Н.Наушабаев атындағы мектеп – гимназия» ММ). 

 

 

«Менің үздік жазба туындым» номинациясы 

(16 жастағы және одан жоғары білім алушылар) 

 

56) Гран-при – Бейсенбек Назерке (Шығыс Қазақстан облысы, 

Өскемен қаласы «Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжі»); 

57) І орын – Мақсұтова Әйгерім (ШҚО, Семей қаласындағы № 5 

Шәкәрім атындағы дарынды балаларға арналған облыстық үш тілде 

оқытылатын мектеп-гимназия); 

58) ІІ орын – Абдикадырова Жансая (ОҚО, Ордабасы ауданы, 

Көлтоған ауылы, Е.Ерназаров атындағы жалпы орта мектебі); 

59) Карпова Алина (Қарағанды облысы,  Шахтинск қаласы 

әкімдігінің № 3 жалпы білім беру мектебі); 

60) ІІІ орын - Дукай Таңнур (ШҚО, Өскемен қаласы, дарынды 

балаларға арналған Жамбыл атындағы арнайы мамандандырылған 

мектеп-гимназия-интернаты); 

61) Кабжанова Диляра (Астана қаласы,  Астана қаласының 

гуманитарлық колледжі); 

62) Кожагулова Жаннур (ШҚО, Семей қаласы, «М.О.Әуезов 

атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК); 

63) Қали Диана (Астана қаласы, политехникалық колледжі); 

64) Туганбекова  Анара (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, 

«№12 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ); 

65) Шүкірхан Ақсәуле (Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, 

«Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжі»). 

 

«Мерекеге арналған үздік презентация» номинациясы 

(5-10 жастағы білім алушылар) 

 

66) ІІ орын – Кенжебек Іңкар, (Жамбыл обласы, Т.Рысқұлов ауданы, 

Луговой ауылы, Т.Рысқұлов атындағы орта мектеп). 

 

«Мерекеге арналған үздік презентация» номинациясы 

(11-15 жастағы білім алушылар) 

 



67) І орын - Зандер Ирина (Қостанай областы, Затобольск ауылы, 

орта мектеп); 

68) Абузарова Анжела (Ақмола облысы, Щучинск қаласы, сервис 

және туризм индустрия колледжі); 

69) ІІ орын - Мыңболат Есейхан (Жамбыл обласы, Тараз қаласы, 

Н.Тилендиев атындағы мектеп интернат); 

70) Антропова Ксения (ШҚО, Өскемен қаласы, №19 қосымша білім 

беру мектеп орталығы); 

71) ІІІ орын - Бисакова Аделя (БҚО, Орал қаласы, №37 орта білім 

беру мектеп); 

72) Русенко Олеся (ШҚО, Риддер қаласы, №12 орта мектеп). 

 

«Мерекеге арналған үздік презентация» номинациясы 

(16 жастағы және одан жоғары білім алушылар) 

 

73) І орын - Шинабекова Асия (Астана қаласы, қаржы академия 

колледжі); 

74) ІІ орын - Тынымов Мирас, Моисейкин Вадим (Астана қаласы, 

ақпараттық жүйелер қаржы академиясы); 

75) ІІІ орын - Сыдықов Бекзат (Алматы облысы, Жамбыл ауданы, 

Ұзынағаш ауылы, Халықаралық білім беру корпорация); 

76) Ачилова Асылзат (ОҚО, Шардара қаласы, №16 кәсіби колледжі); 

77) Плешаков Александр (Қостанай обласы, Қостанай қаласы,  

Қостанай медициналық колледжі). 

 

«Біздің заманымыздың ертегіші» номинациясы (педагогтер) 

 

78) І орын – Ергалиева Ментай Амановна (Қостанай облысы, 

Қостанай қаласы, №9 Ғ.Қайырбеков атындағы  орта мектебі); 

79) ІІ орын – Дуисалина Шынар Бірлікқызы (Ақтөбе облысы, Темір 

ауданы, Құмқұдық ауылы, Абай атындағы орта мектеп); 

80) Қазанова Жанат Тулеуқызы (Солтүстік Қазақстан облысы, 

Мағжан Жұмабаев ауданы, Медвежка селосы,  Медвежка орта 

мектебі); 

81) ІІІ орын – Жунускулова Мейрамгүл Болатовна (ШҚО, 

Тарбағатай ауданы, Көкжыра ауылы, М.Әуезов атындағы орта 

мектебі); 

82) Никифорова Алла Анатольевна, Еремеева Наталья, Копбаева 

Меруерт Амантаевна (ШҚО,  № 46 «Огонек» балабақшасы). 

 

«Алтын шумақ» номинациясы (педагогтер) 

 

83) Гран-при Исмагулова Алтын Ошакбаевна (Ақмола обл, Жаұқы 

аудыны, Қийма ауылы, К.Ускенбаева атындағы орта мектебі);  



84) Швецова Татьяна Валерьевна (ШҚО, Өскемен қаласы, № 8 орта 

мектеп); 

85) І орын – Сырашева Шайқұйған Ембергенқызы (Ақтөбе облысы, 

Шалқар ауданы, Қаңбақты ауылы, «Аяққұм негізгі мектебі» ММ); 

86) Аскенова Гүлжанар Есламбекқызы (Ақмола облысы, Ақкөл 

ауданы, Кеңес орта мектебі); 

87) ІІ орын – Ахмет Гүлнұр Төлендіқызы (Қостанай облысы, 

Қостанай ауданы, Затобол кенті, Н.Наушабаев атындағы мектеп-

гимназия); 

88) Шаймарданова Ардақ Мәлікқызы (Атырау облысы, Индер 

ауданы, Индер селосы, Ш.Уәлиханов атындағы орта мектеп); 

89) ІІІ орын – Баимаганбетова Бахит Серикбаевна (Қостанай 

облысы, Қамысты ауданы, Жайылма ауылы, Жайылма орта мектебі); 

90) Дуисалина Шынар Бірлікқызы (Ақтөбе облысы, Темір ауданы, 

Құмқұдық ауылы, Абай атындағы орта мектеп); 

91) Юрченко Марина Владимировна (Павлодар облысы, Павлодар 

қаласы, облыстық М.М.Катаев атындағы оқушылар сарайы). 

 

«Менің үздік жазба туындым» номинациясы (педагогтер) 

 

92) Гран-при – Оспанова Толкын Куанышкызы (ШҚО, Абай қаласы, 

Абай ауданы білім бөлімінің №14 мектеп лицейі); 

93) Ильясова Ляззат Муратовна (Атырау облысы, Атырау қаласы, № 

28 «Алмагүл» балабақшасы); 

94) І орын – Мажитова Аксауле Хабибулловна (БҚО, Орал қаласы, 

№ 21 жалпы орта білім беретің мектеп); 

95) Смагулова Гульден Тугелбековна (ШҚО, Семей қаласы, ЖШС 

шағын орталық «Бақыт»); 

96) ІІ орын – Масалимова Гульжан Ерланбековна (ШҚО, Өскемен 

қаласы, Өскемен қаласы әкімдігінің «№7 орта мектебі» КММ); 

97) Таженова Айымгул Арыстангалиевна (БҚО, Ақжайық ауданы, 

Есенсай ауылы, Есенсай жалпы орта білім беретін мектеп); 

98) ІІІ орын - Алагузова  Гульмира Узакбаевна (Атырау облысы, 

Атырау қаласы, №28 «Алмагүл» балабақшасы); 

99) Байзуллина Қаламқас Амангелдиевна (БҚО, Ақжайық ауданы, 

Есенсай ауылы, №13 Ж.Молдағалиев атындағы Есенсай орта жалпы 

білім беретін мектебі); 

100) Қылышбаева Гүлзира Жолдыбайқызы (Ақтөбе облысы, Темір 

ауданы, Темір қаласы, С.Бәйішев атындағы орта мектебі); 

101) Мусрепова Маржанкүл Сагимбаевна (Қостанай облысы, 

Житикара ауданы, Шевченко ауылы, КММ «Шевченко орта 

мектебі»). 

 



«Мерекеге арналған үздік презентация» номинациясы (педагогтер) 

 

102) Гран-при - Байқадамова Ризида Раисовна, Буртик Надежда 

Петровна (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қарағанды темір 

жол колледжі); 

103) І орын – Василькевич Зинаида Ивановна (Қостанай облысы, 

Қостанай қаласы, Аула клубы); 

104) ІІ орын - Қайдарова  Нүргул Нұрлыбайкызы (ШҚО, Риддер 

қаласы, №1мектеп-лицейі); 

105) ІІІ орын - Дмухайло Галина Владимировна (СҚО, Мамлют 

ауданы, Дубровный аулы, С.Г. Гуденко атындағы Дубров мектебі); 

106) Сандықбаева Мадина Оңғарбековна (Жамбыл облысы, Тараз 

қаласы,  ақыл-есі кем балаларға арналған интернат үйі). 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар Жұмыстар 

саны 

Жеңімпаздар саны 

1 Ақмола 12 5 

2 Ақтөбе 9 6 

3 Алматы облысы 7 2 

4 Атырау  9 5 

5 Шығыс Қазақстан  73 29 

6 Жамбыл  18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         10 

7 Батыс Қазақстан  46 9 

8 Қарағанды  26                                                10 

9 Қостанай  21 10 

10 Қызылорда  6 1 

11 Маңғыстау  2 0 

12 Павлодар  4 2 

13 Солтүстік Қазақстан  15 3 

14 Оңтүстік Қазақстан  25 7 

15 Алматы қаласы 10 0 

16 Астана қаласы 12 7 

 Барлығы: 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    106 

 

 
 


