
Қазақстан Республикасындағы Еңбек күніне арналған «Еңбек 

адамын ардақтайық» тақырыбында қашықтықтан өткізілген 

республикалық интернет-байқаудың қорытындысы 

 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы мектепке 

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

ұйымдарының білім алушылары арасында Қазақстан Республикасының Еңбек 

күніне арналған «Еңбек адамын ардақтайық» тақырыбында республикалық 

интернет-байқауын 2015 жылғы 7 қыркүйек - 7 желтоқсан аралығында 

балаларға арналған www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтында 

қашықтықтан өткізді. 

Байқау білім алушыларда еңбекшінің жағымды бейнесіне еліктеуді, 

Қазақстан Республикасында тұратын халықтардың дәстүрлі құндылықтарын 

сақтап, дамыту үшін позитивті көзқарасты қалыптастыру мақсатында өткізілді. 

Байқауға 5-20 жастағы білім алушылар қатысты. 

Байқауға 3 номинация бойынша 250 жұмыс келіп түсті. 

1. «Ең үздік сурет» номинациясы. 

2. «Ең үздік эссе» номинациясы. 

3. «Ең үздік әңгіме» номинациясы. 

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар 5 баллдық жүйемен келесі 

критерийлер бойынша 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. 

«Еңбек адамын ардақтайық» тақырыбында қашықтан өткізілген 

республикалық интернет-байқаудың әділ қазылар шешімінің негізінде әр түрлі 

жас санаттағы білім алушылар жеңімпаздар болып анықталды. 

 

 

«Ең үздік сурет» номинациясы 

Кіші жас санаттары: 5-9 жас.  

Гран при 

Карелина Валерия (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, «№3 балалар 

бөбекжайы» МКҚК). 

Кажиев Али (Ақмола облысы, Астана қаласы, «№75 мектеп-гимназиясы» 

ММ) . 

Адильхан Адина(Ақмола облысы, Астана қаласы, «№17 мектеп-

гимназиясы» ММ).  

Қазбеков Ерсұлтан (Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, 

Саумалкөл ауылы, «№2 Саумалкөл орта мектебі» КММ). 

Советова Аружан (Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, 

Саумалкөл ауылы, «№2 Саумалкөл орта мектебі» КММ). 

I орын  

Абжуеев Данил (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Абай ауылы, 

«Золушка» балалар бөбекжайы» МКҚК). 

http://www.ziyatker.org/


 Слабодян Снежана (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, «№3 балалар 

бөбекжайы» МКҚК). 

Абдразакова Каусар (Алматы облысы, Райымбек ауданы, «Балауса» 

балалар бөбекжайы» МКҚК ). 

Мельникова Дарья (Қостанай облысы, Рудный қаласы, «№10 балалар 

бөбекжайы» МКҚК). 

Болат Әділет (Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Аралтөбе ауылы, 

«Қызылжұлдыз орта мектебі» МКҚК). 

Русланқызы Нұрайым (Ақтөбе облысы, Ырғыз  ауданы, «Көркемсурет 

мектебі» МКҚК). 

Сәмет Мерей (Қарағанды облысы, Ақтоғай  ауданы, Қараменде би 

селолық округі, Ақтас ауылы, «Ж.Ақбай атындағы жалпы орта білім беретін 

мектеп» КММ). 

Асқанбекқызы Аэлина (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, «№1 мектеп-

гимназия»ММ). 

Салимағанбет Нұртас (Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қожабақы 

ауылы  «№25 орта мектеп» ММ). 

Пушия Алина (Қарағанды облысы, Приишимское ауылы «№7 орта 

мектеп» КММ). 

Квон Валерия (Ақмола облысы, Астана қаласы, «№18 орта мектеп» ММ). 

II орын 

Фисенко Анастасия (Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, 

Заградовка ауылы, «Заградовка орта мектеп» КММ). 

Бланк Никита (Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Заградовка 

ауылы, «Заградовка орта мектеп» КММ). 

Болатбек Даниал (Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, «Көпсалалы 

мектеп-балабақша» КММ). 

Парахатова Жанерке (Қостанай облысы, Рудный қаласы, «№13 

балабақша» МКҚК). 

Сисен Айназ  (Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтарал ауданы, Көкарал 

ауылы, «Т.Бигельдинов атындағы орта мектеп» ММ). 

Талғатқызы Ұлжан  ( Алматы қаласы). 

Айсабай Зұлхарнайын (Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы, «Көркемсурет 

мектебі» МКҚК). 

Қалымбек Арсен (Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қаласы «Шаңырақ» 

КММ). 

Талғат Тахмина (Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қожабақы ауылы  

«№25 орта мектеп» ММ). 

Бажебаев Нұркелді (Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақсу ауылы, «Ақсу 

орта мектеп» ММ). 

Болат Рабия (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, «№13 орта мектеп» ММ). 

III орын 

Аманқос Әсем (Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, С.Шапағатов 

ауылы, «Айналайын» балабақшасы МКҚК). 

          Бауыржанқызы Гаухар (Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, 

С.Шапағатов ауылы, «Айналайын» балабақшасы МКҚК). 



Әлібекқызы Эльназ (Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, 

С.Шапағатов ауылы, «Айналайын» балабақшасы МКҚК). 

Мұрат Бахтияр (Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, С.Шапағатов 

ауылы, «Айналайын» балабақшасы МКҚК). 

Қалбек Кәусар (Астана қаласы, Н.Әдіров атындағы  «№33 балабақша-

мектеп» ММ). 

Әуезхан Назым (Астана қаласы, Н.Әдіров атындағы  «№33 балабақша-

мектеп» ММ). 

Абдикова Зарина (Астана қаласы, Н.Әдіров атындағы  «№33 балабақша-

мектеп» ММ). 

Аяукан Айсауле (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қарқаралы 

ауданы, Жарлы ауылы,  «Н.Әдіров атындағы  №10 жалпы орта білім беру орта 

мектебі» КММ). 

Владимир Силиванов (Қостанай қаласы, Рудный қаласы, «№13 

балабақша» МКҚК). 

Георгий Зинкевич (Қостанай қаласы, Рудный қаласы, «№13 балабақша» 

МКҚК). 

Маркова Лиза (Қостанай қаласы, Рудный қаласы, «№3 балабақша» 

МКҚК). 

Шамиганов Амир (Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, 

«Ласточка» балалар бөбекжайы» МКҚК). 

Досмагамбет Аяна (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, «№13 балабақша» 

МКҚК). 

Абдрахман Анеля (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, «№13 балабақша» 

МКҚК). 

Герб Никита (Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Карабалық ауылы, 

«М.Горький атындағы №1 орта мектебі» ММ). 

Есжан Нұрдәулет 

Қуанышбекқызы Назайым (Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы, «Көркемсурет 

мектебі» МКҚК). 

Литвинко Валерия (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Приишимское 

ауылы, «№7 орта мектеп» КММ). 

 

«Ең үздік эссе» номинациясы 

Орта жас санаттары: 10-14 жас. 

Гран при 

Шестюк Кирилл (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Осакаров 

ауданы, Озерное ауылы, «№13Озерное орта мектебі» КММ). 

I орын 

Нұрланұлы Батырхан (Ақмола облысы, Есіл ауданы, «Красивинская орта 

мектебі» ММ).  

Тасмухамбетов Олжас (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Қарабалық 

ауданы, «М.Горький атындағы №1 Қарабалық орта мектеп» ММ). 

Еркінәлі Айсауле  (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Мартук ауданы, 

Саржансай ауылы, «Саржансай орта мектебі» ММ). 

Аймира Идирисова (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Мартук ауданы, 

Саржансай ауылы, «Саржансай орта мектебі» ММ). 



II орын 

Байтхан Айман (Ақмола облысы, Есіл ауданы, «Красивинская орта 

мектебі» ММ). 

Жанибекова Дильназ (Қостанай облысы, Рудный қаласы, «№7 орта 

мектебі» КММ). 

Нұрболатова Салима ( Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, «Ақсуат 

орта мектебі» КММ). 

Сәлімжуар Даниал (Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы. 

«Саумалкөл қазақ орта мектебі»ММ). 

Қалмұқанов Аян (Қостанай облысы, Аманкелді ауданы, Қарасу ауылы,  

«Жасбуын жалпы білім беретін  орта мектебі» КММ). 

Нұрболатов Жеңіс (Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, «Қаракөл негізгі 

мектебі» ММ). 

Ондашбаев Дәулет (Батыс Қазақстан облысы, Ақтау қаласы, «№13 

мектеп-гимназиясы» ММ). 

Палман Аяулым (Жамбыл облысы,Тараз қаласы, Жуалы ауданы, 

Б.Момышұлы ауылы, «Д.Қонаев атындғы  №19 мектеп-гимназиясы» ММ). 

Кеңшілік Алина (Ақтөбе облысы, Мартук ауданы, Саржансай ауылы 

«Саржансай орта мектебі» ММ). 

Листровая Екатерина (Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, 

Саумакөл ауылы, «№2 Саумакөл мектеп-гимназиясы» ММ). 

Табагулова Мадина (Ақмола облысы, Есіл ауданы, «Красивинская орта 

мектебі» ММ).   

III орын 

Бектұрсын Сезім (Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Бекарыстан би 

ауылы, «№24 орта мектебі» ММ). 

Болат Аяулым (Астана қаласы, «№51 мектеп-гимназиясы» ММ). 

Ибрагимов Залимхан (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, «Архангельск 

негізгі мектебі» ММ). 

Кайрушева Динара (Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, 

Саумакөл ауылы, «Саумакөл қазақ орта мектебі» ММ). 

Нұрмүрат Құттымүрат (Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, «№31 орта 

мектебі» ММ). 

Масабаев Диас (Қарағанды облысы, Шет ауданы, Үңірек ауылы, «Шет 

жалпы білім беру орта мектебі» ММ). 

Муратбек Гульдана (Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша ауданы, 

Зеленый Гай ауылы,  «Зеленогай орта мектебі» ММ). 

Мұратова Жаннұр (Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жақсыбай 

ауылы,  «М.Б. Ысқанов атындағы жалпы білім беретін орта мектебі» ММ). 

Тілеуқұл Жан (Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Ақтас ауылы, 

Қараменде би ауылдық округі,  «Ж.Ақбай атындағы жалпы орта білім беретін 

мектебі» КММ). 

Турсунов Асылжан (Қарағанды облысы, Шет ауданы, Нұраталды Ақсу 

ауылы, «Ақсу негізгі орта мектебі» КММ). 

Скуловец Анастасия (Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Озерный 

ауылы,  «№13 Озерное  орта мектебі»  КММ). 

Бақыт Азамат 



Гайдабура Ольга (Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, «М.Горький 

атындағы №1 Қарабалық орта мектебі» ММ). 

Трибунская Анастасия(Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Озерное 

ауданы, «№13 Озерное орта мектебі» КММ). 

 

«Ең үздік әңгіме» номинациясы 

Жоғары  жас санаттары: 15-20 жас. 

Гран при  

Тұрғанбай Мөлдір (Оңтүстік Қазақстан облысы,Шымкент қаласы, «№4 

колледж» ММ). 

Эльбестанлы Мехмет (Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, 

«Солтүстік Қазақстан педагогикалық мамандандырылған колледжі» ММ). 

I орын 

Жангурбаева Айсулу (Алматы облысы, Есік қаласы, Еңбекшіқазақ ауылы, 

«Есік гуманитарлық-экономикалық колледжі» МҚКҚ). 

Сейілов Алимуса  

Төлебай Маржан (Алматы облысы, Есік қаласы, Еңбекшіқазақ ауылы, 

«Есік гуманитарлық-экономикалық колледжі» МҚКҚ). 

Мырзаханулы Алихан (Қарағанды облысы, Балхаш қаласы,  «Оқушылар 

сарайы»). 

Стрельцова Татьяна (Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Озерное 

ауданы, «№13 Озерное орта мектебі» КММ). 

II орын 

Ұзақбаева Жанар (Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы, Петропавл ауылы, 

«Петропавл орта мектебі» ММ). 

Өскембек Гүлмаржан (Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Ақтас ауылы, 

Қараменде би ауылдық округі). 

Левченко Ксения (Павлодар облысы, Железинский район, Михайловка 

ауылы, «Михайловка орта мектебі» ММ). 

Яцура Александр (Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, 

«Солтүстік Қазақстан педагогикалық мамандандырылған колледжі» ММ). 

III орын 

Мақыш Айжан (Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, «М.П. Русаков 

атындағы №2 санаторлық мектеп интернаты» КММ). 

Сұлтанғали Ақерке (Алматы облысы, Есік қаласы, Еңбекшіқазақ ауылы, 

«Есік гуманитарлық-экономикалық колледжі» МҚКҚ). 

Юнусова Эльмира (Алматы облысы, Есік қаласы, Еңбекшіқазақ ауылы, 

«Есік гуманитарлық-экономикалық колледжі» МҚКҚ). 

Жих Денис (Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы,Боголюбово 

ауылы, «Қызылжар аграрлық-техникалық колледжі» КММ). 

Жуман Айнур ( Астана қаласы, «Көпбейімді колледжі» МКҚК). 

 

 

 

 

 

 



Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

№ өңір Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола облысы 27 3 

2 Ақтөбе облысы 11 10 

3 Алматы облысы 21 6 

4 Атырау облысы 1 - 

5 Шығыс Қазақстан облысы 2 1 

6 Жамбыл облысы 20 4 

7 Батыс Қазақстан облысы 7 3 

8 Қарағанды облысы 56 17 

9 Қостанай облысы 38 13 

10 Қызылорда облысы 25 4 

11 Маңғыстау облысы 13 4 

12 Павлодар облысы 1 1 

13 Солтүстік Қазақстан 

облысы 

28 20 

 Барлығы 250 86 

 

 


