
Мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік  

білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында «Әлем жас туристер 
көзімен» республикалық интернет-байқауының 

қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2015 жылғы 3 

қыркүйек – 22 қазан аралығында мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, 

техникалық және кәсіптік  білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында 

«Жас саяхатшы» республикалық байқауы қашықтықтан өткізді. Байқау 3 

номинация бойынша өткізілді:  

1. «Менің қаламдағы үздік туристік бағыт» номинациясы. 

2. «Қазақстан бойынша үздік туристік бағыт» номинациясы. 

3. «Қасиетті орындар бойынша үздік туристік бағыт» 

номинациясы. 
Байқауға 38 жұмыс түсті.  

Әділқазылар алқасы жас санаттары бойынша байқау жеңімпаздарын 

анықтады. 

 

«Менің қаламдағы үздік туристік бағыт» номинациясы. 

5-9 жастағы кіші жас санаты  

І место 

-  Рашитова Фарида (Павлодар облысы,   Павлодар ауданы,  Сычев ауылы, 

Сычев негізгі жалпы білім беретін мектебі); 

- Казачек Ольга, Остякова Вероника (Павлодар қаласы, Мичуринск жалпы 

білім беретін орта мектебі). 

ІІ место 
 - Айгожин Алтынбек (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, «№18 ЖББОМ») 

15-17 жастағы жоғарғы жас санаты 

І место 

 – Саяхатқызы Перизат, Қарқын Көктем (Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан 

ауданы, Кенсай ауылы, Кенсай орта мектебі). 

ІІІ место 

 – Бабчук Наталья, Сералина Нургуль, Ергалиева Айжан, Ергалиева Асия 

(Қостанай облысы, Қарабалық ауданы). 

ІІІ место  
– Қайзаит Жұлдызай (Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Қарағайлы кенті). 

«Қазақстан бойынша үздік туристік бағыт» номинациясы 

10-14 жастағы орта жас санаты 

І место  

- Айтмуканбетова Анара (Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, село Бөрлі 

ауылы, Бөрлі орта мектебі); 



- Мукатаев Ермурат (Алматы қаласы, Әуезов ауданы, №104 жалпы білім 

беретін мектебі). 

ІІ место 

- Задан Назерке (Қарағанды облысы, Қаражал қаласы, №1 жалпы білім беретін 

орта мектебі); 

- Басанова Арайлым (Алматы облысы, Көксу ауданы, Балпық би ауылы, 

Н.Алдабергенов атындағы мектебі). 

«Қасиетті орындар бойынша үздік туристік бағыт» 

 номинациясы 5-9 жастағы кіші жас санаты  

ІІ место 

 – Алтай Орынбасар (Қарағанды облысы, Қаражал қаласы, №5 жалпы  білім 

беретін орта мектеп). 

10-14 жастағы орта жас санаты 

І место  

– Күнтуар Аружан (А. Жұбанов атындағы орта мектеп, Ақтөбе облысы 

Мұғалжар ауданы Қаракөл ауылы). 

ІІ место  

–  Абілдә Олжас (Қарағанды облысы, Ұлытау ауданы,  Байқоңыр ауылы, №17 

Байқоңыр  жалпы орта білім беретін мектебі); 

- Тұрсынқұлова Айгерім Серікқызы (Қызылорда облысы, Қазығұрт қаласы, 

Қазығұрт ауданы мамандандырылған Дарын мектеп интернаты). 

ІІІ место  

– Храмей Кристина (Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, №33 жалпы білім 

беретін орта мектебі). 

15-17 жастағы жоғарғы жас санаты 

І место  

– Сафидлина Диана (Павлодар облысы, Железинск ауданы, Михайлов ауылы, 

Михайлов жалпы білім беретін орта мектебі). 

ІІ место 

 – Усольцева Диана (Ресей, Омск қаласы, Омск мемлекеттік сервис институты). 

ІІІ место  

– Аман Асет (Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы). 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстардың саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола облысы 2 1 



2 Ақтөбе облысы 6 1 

3 Алматы облысы 2 - 

4 Атырау облысы - - 

5 Шығыс Қазақстан облысы 2 1 

6 Жамбыл облысы 1 - 

7 Батыс Қазақстан облысы 1 1 

8 Қарағанды облысы 10 5 

9 Қостанай облысы 4 1 

10 Қызылорда облысы 1 1 

11 Маңғыстау облысы - - 

12 Павлодар облысы 5 5 

13 Солтүстік Қазақстан облысы 2 - 

14 Оңтүстік Қазақстан облысы 1 - 

15 Алматы қаласы 1 1 

16 Астана қаласы - - 

17 Ресей, Омск қаласы 1 1 

 Барлығы 38 18 

 

 


