
«Жастар. Ғылым. Техника» ғылыми-техникалық шығармашылық 

зерттеу жұмыстарының қашықтықтан өткізілген республикалық 

интернет-байқауының қорытындысы 

 

 

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы мектепке 

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

ұйымдарының білім алушылары арасында «Жастар. Ғылым. Техника» ғылыми-

техникалық шығармашылық зерттеу жұмыстарының республикалық интернет-

байқауын 2016 жылғы 26 ақпан - 18  сәуірде балаларға арналған 

www.ziyatker.org  ғылыми-танымдық сайтында қашықтықтан өткізді. 

 Байқау балалар мен жастардың ғылыми-техникалық 

шығармашылығын жетілдіру және ынталандыру, білім алушылардың 

шығармашылық әлеуетін дамыту және оқу-зерттеу қызметінің заманауи 

жетістіктерін көрсету мақсатында өткізілді. 

 Байқауға 13-17 жастағы білім алушылар қатысты. 

 Байқауға 4 номинация бойынша 110 жұмыс келіп түсті. 

Байқау жұмыстарын директордың оқу-әдістемелік жұмысы бойынша 

орынбасарлары, әдіскерлер, жалпы орта және қосымша білім беру 

ұйымдарының практика-педагогтері құрамынан құрылған әділ қазылар алқасы 

бағалады.   

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі критерийлер бойынша 

бағаланды: жобаның тақырыбына сәйкестігі, шығармашылық тәсілдері, 

жұмысты өз бетінше орындауы, алынған нәтиженің жаңашылдығы, техникалық 

жарамдылығы, ұсынылған материалдардың сапасы және мазмұндылығы. 

 «Жастар. Ғылым. Техника» қашықтықтан өткізілген республикалық 

интернет-байқаудың әділ қазылар шешімінің негізінде әр түрлі жас 

санатындағы мынадай білім алушылар жеңімпаздар болып анықталды. 

  

Номинация транспорт: авиация, ғарыштық, аэроғарыштық техника; 

жердегі көлік (автокөліктік, темір жол көлігі және др.), су көлігі және кеме 

құрылысы; жанармайдың балама түрлері бойынша көлік құралдары және 

т.б., велосипед көлігі және т.б.  

 

Орта жас санаты: 13-15 жас (бейнероликтер) 

I орын 

1) Гончаров Дмитрий (СҚО, Аққайың ауданы, Шағалалы ауылы, 

Чаглинская орта мектебі). 

II орын 
2) Хайруллаев Мадияр (Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Саудакент 

ауылы, Техникалық шығармашылық орталығы). 

III орын 

http://www.ziyatker.org/


3) Молдағалиева Аида (Батыс Қазақстан облысы, Облыстық балалар 

техникалық шығармашылығы орталығы, №19 ЖОББМ). 

 

Жоғары жас санаты: 16 -18 жас (бейнероликтер) 

 

I орын 

4) Ненилин Илья (Алматы қаласы, Оқушылар сарайы). 

II орын 
5) Сайлыбаев Ерболат (Батыс Қазастан облысы, Облыстық балалар 

техникалық шығармашылығы орталығы). 

III орын 

6) Кульмагамбетов  Жалгас (Қарағанды теміржол колледжі); 

7) Мырзағалиев Қайнар (ШҚО, Глубокое ауданы, Алтай кенті).   

 

Орта жас санаты: 13-15 жас (Слайд) 

I орын 
8) Есболатов Алтынбек (Атырау облысы, Индер ауданы, "Индер 

аудандық білім бөлімінің оқушылар шығармашылық орталығы" КМҚК). 

II орын 

9) Дәулетияр Ақан (Атырау облысы. Қызылқоға ауданы,                                                                              

Жасқайрат селосы, Ш.Т.Еркінов атындағы орта мектебі).  

III орын 
10) Жақсылықова Айшат (Ақтөбе облысы, Мартук ауданы, Сарыжар 

ауылы, Хлебодар орта мектебі); 

11) Ешмұратов Арнұр (Жамбыл облысы, Т. Рысқұлов ауданы, Луговое 

ауылы «М. Горький орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі). 

 

Жоғары жас санаты: 16-18  жас (слайд) 

I орын 

12) Трибунский Евгений (Шығыс Қазақстан облысы, Глубоковский 

ауданы, Глубокое кенті, КМҚМ «Жас техниктер станциясы»).  

II орын 
13) Абдрахманова Рабина (Астана қаласы, № 32 мектеп-гимназия); 

14) Жұмағали Шоқан (Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Озерное 

ауылы. 

III орын 
15) Княжев Александр (Павлодар облысы, Экибастуз қаласы, 

Политехникалық қолледжі).   

16) Мақыбаева Айгерім (Батыс Қазақстан облысы, Шыңғырлау ауданы, 

Қуағаш жалпы орта мектебі). 

 

Энергетика және балама энергетика номинациясы: жылу 

энергетикасы мен электр энергетикасы; ядролық энергетика және жылу 



физикасы; балама және көміртекті емес энергетика; энергияны үнемдеу 

технологиясы; жанармайды өндіру және жасап шығару; радиобелсенді 

қалдықтарды пайдалану және көму және т.б.; 

 

Орта жас санаты: 13-15 жас (бейнероликтер) 

I орын 

17) Искаков Баязет (Павлодар облысы, Павлодар қаласы, «Павлодар 

қаласының дарынды балаларға арналған № 3 гимназия»). 

18) Камельтай Самат (Астана қалысы, Жас техниктер станциясы). 

ІІ орын  
19) Лисовой Алексей (Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Тельман ауылы, 

КММ «Тельман орта мектебі»). 

20)  Барлыбаева Маржан (Оңтүстік Қазақстан облысы Кентау қаласы 

Ататүрік атындағы № 4 мектеп-лицейі). 

III орын  

21) Барлыбаева Маржан (Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, 

Ататүрік атындағы № 4 мектеп-лицейі). 

22) Тоқтарбек Орынбасар (Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс қаласы, 

Абай атындағы жалпы орта мектеп-интернаты). 

 

Жоғары жас санаты: 16 -18 жас (бейнеролик) 

I орын  
23) Закиров Данияр (МҚКМ  Алматы мемлекеттік энергетика және 

электронды технологиялар колледжі). 

ІІ орын  

24) Клоков Никита (Караганды қаласы, КТТК). 

25) Голубь Александр, Гвардия Эльдар (Алматы қаласының Азаматтық 

авиация академиясы колледжі). 

III орын  

26) Ділдәбекқызы Жансая (Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ ауданы,        

Т.Әлімқұлов атындағы №14 мектеп-интернат лицейі). 

27) Самигуллиева Гульшанат (Батыс Қазақстан білім басқармасы, 

Облыстық балалар техникалық шығармашылық орталығы). 

28) Төкен А. (Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, М. Әдекенов 

атындағы Қарқаралы ауылшаруашылық колледжі). 

 

Номинация энергетика және балама энергетика: жылу энергетикасы 

мен электр энергетикасы; ядролық энергетика және жылу физикасы; 

балама және көміртектік емес энергетика; энергияны үнемдеу 

технологиясы; жанармайды өндіру және жасап шығару; радиобелсенді 

қалдықтарды пайдалану және көму және т.б. 

 

Орта жас санаты: 13-15 жас (Слайд) 



I орын  

29) Шпехт Кирилл (Қостанай облысы, Затобол ауылы, Заболотская № 2 

орта мектебі). 

30) Шалқар Әділет (Шығыс Қазақстан облысы, Бородулиха ауданы, 

Новая Шульба ауылы, МҚМ «Комаров атындағы орта мектеп»). 

ІІ орын  

31) Төлеутаев Елдос (Қарағанды облысы, Сәтпаев қаласы, ҚМКМ 

«Оқушылар сарайы»). 

32) Қуандық  Нұрберген (Батыс Қазақстан облысы, Жымпиты ауылы, 

КММ «Қ.Мырзалиев атындағы орта мектеп»). 

III орын  

33) Ермекқалиев Эдуард (Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, 

«Ганюшкин мектеп-интернаты»  КММ). 

34) Жамал Саян (ОҚО, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ ауылы «Ж. Қаппаров 

атындағы № 5 мамандандырылған физика-математикалық мектеп-интернаты» 

КММ). 

 

Жоғары жас санаты: 16-18  жас (Слайд) 

I орын  

35) Серікбай Нұрай (Оңтүстік Қазақстан облысы, №17 колледж). 

ІІ орын  

36) Тілеуберді Талғат (Алматы облысы  Талғар ауданы  Еркін ауылы       

№ 26 орта мектебі). 

37) Чешко Никита (Шығыс Қазақстан облысы, Глубоковское ауданы, 

Глубокое кенті, КМҚМ «Жас техниктер станциясы»). 

III орын  
38) Кенесбаев Нурсултан (Алматы облысы, Қарасай ауданы, МКҚМ 

«Санджар Жандосов атындағы Каскелен кәсіптік-техника колледжі»). 

39) Ералиева Аружан (Жамбыл облысы. Тараз қаласы,  Абай атындағы 

Жамбыл гуманитарлық колледжі). 

 

Номинация радиоэлектроника, оптика, аспап жасау: радиотехника, 

электроника және наноэлектроника; байланыс; электротехника және т.б.; 

 

Жоғары жас санаты: 16-18  жас  (бейнеролик) 

I орын 
40) Туебаев Нурболат (СҚО, Есіл ауданы, Покровка ауылы, КМҚМ 

"Жәлел Қизатов атындағы Есіл ауыл шаруашылық колледжі"). 

ІІ орын 

41) Тайманов Аслан (Батыс Қазақстан облысы, Облыстық  балалар 

шығармашылық  орталығы). 

 

Орта жас санаты: 13-15 жас (Слайд) 



ІІ орын  

42) Косбакова Айнур (Жамбыл облысы, Т.Рыскулов ауданы Ақтоған орта 

мектебі). 

 

Жоғары жас санаты: 16-18  жас (Слайд) 

I орын  

43) Тиянақбай Бауыржан (Жамбыл политехникалық колледжі). 

II орын  
44) Адылханов Арлан, Аңсағанов Ербол («Костанай облысы, Әулиекөл 

ауданы әкімдігінің білім бөлімінің Шайсұлтан Шаяхметов атындағы Сұлукөл 

орта  мектебі» ММ). 

III орын 
45) Батырхан Дана (Алматы қаласы, Ауэзов ауданы,  МҚКМ  Алматы 

мемлекеттік энергетика және электронды технологиялар колледжі). 

 

Номинация экология, химиялық және биотехнологиялар: заманауи 

химиялық технологиялар; қоршаған ортаны техногендік әсерден 

сауықтыру; табиғат пен суды пайдалану; тұрмыстық қоқыстарды қайта 

өңдеу және т.б. 

 

Орта жас санаты: 13-15 жас (бейнеролик) 

I орын  
46) Минин Юрий (Қостанай каласы, ММ «М.Горький атындағы  

гимназия»). 

II орын  

47) Махмут Көпжасар (Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс қаласы). 

III орын  

48) Мугдинов Мади (Павлодар облысы, Павлодар ауданы, Набережное 

ауылы, № 2 Чернорецкая жалпы білім беретің мектеп). 

 

Жоғары жас санаты: 16-18 жас (бейнеролик) 

I орын 
49) Мұратова Асылжан (Қызылорда облысы, Қазалы ауданы,                                                                                    

Әйтеке би кенті, № 249 мектеп-лицейі). 

II орын  

50) Ушаков Владислав (Шығыс Қазақстан облысы, «Зырян технология 

колледжі» КММ). 

III орын  
51) Ахметова Құралай (Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, «Семей 

колледжі»). 

52) Рахматтуллаева Сабина  (Қарағанды облысы,   Жезқазған  қаласы, 

Жезқазған гуманитарлық колледжі). 

 



Орта жас санаты: 13-15 жас (слайд ) 

I орын  
53) Шигерова Аида (Павлодар облысы, Лебяжі ауданы, Тілектес ауылы, 

Тілектес жалпы орта білім беретін мектеп). 

II орын  

54) Есболов Султан (Караганды облысы, Жезказған қаласы, № 13 жалпы 

білім беретін мектеп). 

55) Ахмет Дана (ОҚО, Түркістан қаласы, «Т.Бигелдинов атындағы №16 

жалпы орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі).  

III орын  
56) Зайыр Сымбат (Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, №125 

С.Сапарбеков атындағы орта мектебі). 

57) Ан Мария (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, № 1 гимназия). 

 

Жоғары жас санаты: 16-18 жас (слайд) 

I орын 
58) Қасымов Нұрасыл (Шығыс Қазақстан облысы, Назарбаев Зияткерлік 

мектептері). 

II орын  

59) Мырзаев Далер (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, № 1 гимназия). 

III орын  

60) Онохова Любовь (Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Жеке 

мекемесі «Теміртау медициналық колледжі»). 

61) Елубаева Шынар (Қарағанды облысы, Балқаш қаласы Академик Ж. С. 

Ақылбаевтың Балқаш маңызды білім беру колледжі). 

62) Деменёв Родион, Рузбакиев Руслан (Алматы қаласы, Авиация 

колледжі). 

 
 


